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Пропонуємо до уваги статистичний
бюлетень «Робоча сила Запорізької області у
2020 році», в якому наведено матеріали, що
відображають робочу силу у віці від 15 років за
статусами зайнятості на ринку праці. Також у
виданні наведено окремі порівняльні показники
за регіонами України.

При підготовці бюлетеня було використано
дані державного статистичного спостереження
«Обстеження робочої сили».



Структура населення у віці 15 років і старше за участю в 
робочій силі, статтю та типом поселень

(відсотків)
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Розподіл зайнятого населення у віці 15–70 років
за видами економічної діяльності

(відсотків)
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і мотоциклів

РОБОЧА СИЛА ЗАЙНЯТЕ НАСЕЛЕННЯ
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Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років за окремими рівнями освіти

(до населення відповідної соціальної групи; відсотків)

За статтю За типом поселень

ЗАЙНЯТЕ НАСЕЛЕННЯ



Розподіл безробітного населення у віці 15–70 років за причинами незайнятості

(до населення відповідної соціальної групи; відсотків)
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Структура осіб, які не входять до складу робочої сили
у віці 15–70 років за причинами економічної незайнятості

(відсотків)
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Розподіл безробітного населення у віці 15–70 років 
за кількістю місяців пошуку роботи

(до безробітних, які шукали роботу, намагалися
організувати власну справу; відсотків)
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м.Київ                                                                                                                       
(максимальний розмір)

Запорізька область Волинська область 
(мінімальний розмір)

Україна* 49,9

Рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше
по окремих регіонах України 

________________
* Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Рівень неформальної зайнятості населення
у віці 15–70 років за окремими регіонами України
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Чернівецька область                                                                                                          
(максимальний розмір)

Запорізька область м.Київ                                                                                                                       
(мінімальний розмір)

Україна* 20,3

ОКРЕМІ ПОРІВНЯЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

(відсотків) (до кількості зайнятого населення
у відповідному регіоні; відсотків)



Методологічні пояснення містять джерела інформації,
основні нормативно-методологічні документи та статистичні
класифікатори, що використано для розробки статистичних
даних і методологію формування статистичних показників, які
було використано при створенні бюлетеня.

Дякуємо за увагу!

Сподіваємось на корисність 
викладеної  інформації!

Більш детальну інформацію щодо вмісту бюлетеня,
статистичної методології та інших видань можна отримати
в управлінні аналізу даних статистичних спостережень за
телефоном: (067) 384 74 48.

З питань придбання видань пропонуємо звертатися до
управління поширення інформації та комунікацій за
телефоном: (061) 787 66 25.

Головне управління статистики у Запорізькій області
пр. Соборний, 75, 
м. Запоріжжя, 69002, Україна
е-mail:  stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ
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