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ПЕРЕДМОВА
У збірнику наведено інформацію щодо робочої сили та її характеристик на ринку праці України у 2019 році.
Дані щодо основних показників робочої сили отримані за результатами обстеження робочої сили (до 2019 року – вибіркове 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 6 розділах збірника.
У розділах 1–4 наведено інформацію щодо робочої сили (до 2019 року – економічно активне населення), зайнятого та безробітного населення,
визначеного за методологією Міжнародної організації праці (МОП), а також щодо осіб, які не входять до складу робочої сили.
Розділ 5 уміщує дані щодо основних показників обстеження робочої сили за 2015–2019 роки, а розділ 6 – інформацію щодо показників зайнятості
та безробіття населення по Україні та країнах Європейського Союзу.
Також до збірника включено короткий аналітичний огляд стану ринку праці у 2019 році. Окремі явища у публікації проілюстровані діаграмами,
які надають уявлення про тенденції на ринку праці України.
Сподіваємося, що публікація зацікавить фахівців органів законодавчої та виконавчої влади, організацій профспілок та роботодавців, науковців та
інших користувачів, які займаються питаннями ринку праці.
До уваги користувачів
Інформація наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Показники робочої сили, зайнятості та безробіття (за методологією МОП) на рівні міст та районів області не визначаються.
З 2019 року в рамках програми обстеження робочої сили здійснюється опитування населення у віці 15 років і старше. У окремих розділах
збірника вперше розміщено інформацію щодо основних показників обстеження стосовно осіб зазначеного віку.
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явищ не було
дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо
конфіденційності статистичної інформації
означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Трапляються випадки, коли наведено всі доданки загальної
суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку

Примітка. У деяких випадках незначні розбіжності між підсумком та сумою складових частин пояснюються округленням даних.
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