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ПЕРЕДМОВА

У збірнику наведено інформацію щодо робочої сили та її характеристик на ринку праці Луганської області у 2018 році.

Дані щодо основних показників економічної активності населення отримані за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств)

з питань економічної активності.

Збірник уміщує опис методологічних та організаційних засад проведення зазначеного обстеження, методів побудови вибірки домогосподарств,

визначення та поняття показників й оцінки надійності даних.

Інформація систематизована за тематикою по 8 розділах збірника.

У розділах 1-4 надається інформація щодо економічно активного, зайнятого, безробітного та економічно неактивного населення, визначеного за

методологією Міжнародної організації праці (МОП). У розділі 5 зазначені основні показники економічної активності населення за 2014–2018 роки.

Розділ 6 містить інформацію щодо показників зайнятості, безробіття (за методологією МОП) по Україні у порівнянні з країнами Європейського Союзу.

У розділі 7 представлено інформацію щодо зареєстрованого безробіття та кількості вакансій, яку отримано за даними державної служби зайнятості.

У розділі 8 наведено дані щодо чисельності постійного населення і його розподіл по містах та районах, по окремих вікових групах.

Також збірник містить короткий аналітичний огляд стану ринку праці у 2018 році. Окремі явища у ньому проілюстровані діаграмами, які надають

уявлення щодо основних тенденцій на ринку праці Луганської області.

Сподіваємось, що збірник зацікавить фахівців органів законодавчої та виконавчої влади, профспілок, наукових установ і організацій, інших

користувачів, які займаються питаннями ринку праці.

ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ

Інформація за 2015–2018 роки наведена без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Показники економічної активності, зайнятості та безробіття (за методологією МОП) на рівні міст та районів області не визначаються.

Починаючи з 2014 року вибіркове обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності проводиться за оновленою

програмою, яка включає питання щодо неформальної зайнятості населення та враховує останні рекомендації МОП та ЄС.
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