
Пропонуємо Вашій увазі статистичний збірник «Економічна активність
населення Запорізької області», в якому наведено матеріали, що
відображають стан економічної активності, зайнятості та безробіття
населення віком 15–70 років на ринку праці Запорізької області в
2017 році.

Збірник сформовано за такими розділами: статистично-аналітичний
огляд стану ринку праці в 2017 році, постійне населення, економічно
активне населення, зайняте населення, безробітне населення, економічно
неактивне населення, основні показники економічної активності
населення в 2013–2017 роках, зареєстрований ринок праці, окремі
порівняльні показники за регіонами України та методологічні пояснення.

При підготовці збірника було використано дані державних
статистичних спостережень: «Чисельність та склад населення»,
«Економічна активність населення». Крім того, було використано
адміністративні дані щодо зареєстрованого безробіття.

Колектив Головного управління статистики у Запорізькій області сподівається, що видання буде корисним 
та зацікавить керівників, фахівців, які займаються розробкою і моніторингом економічної та соціальної 

політики, науковців, а також студентів вищих навчальних закладів і широке коло читачів.



СТАТИСТИЧНО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ 
РИНКУ ПРАЦІ В 2017 РОЦІ

На початку збірника розміщено аналітичний огляд стану
ринку праці Запорізької області в 2017 році в порівнянні з
2016 роком.
За результатами обстеження економічної активності
населення все населення у віці 15–70 років розподіляється
на три взаємовиключні та вичерпні категорії: зайняті,
безробітні, економічно неактивні (особи, які не входять до
складу робочої сили). Зайняті та безробітні є економічно
активним населенням, тобто робочою силою.
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Безробіття серед економічно активного населення
працездатного віку за статтю та типом поселень

у 2017 році

(до економічно активного населення
працездатного віку; відсотків)

Економічна активність населення у віці 15–70 років 
на ринку праці Запорізької області в 2017 році
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активного населення працездатного віку.



ПОСТІЙНЕ НАСЕЛЕННЯ

У розділі наведено інформацію щодо чисельності
постійного населення (за оцінкою) за типом поселень і
статтю по містах та районах області, а також за статтю і
віком у 2017–2018 роках.
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ЕКОНОМІЧНО АКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ

Розділ містить інформацію щодо економічної активності
населення в 2016–2017 роках.

Населення у віці 15–70 років за економічною 
активністю, статтю та типом поселень

у 2016–2017 роках

(до загальної кількості населення
у віці 15–70 років; відсотків)
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Крім того, в розділі розміщено інформацію щодо рівнів
економічної активності, зайнятості, безробіття та
неактивності населення за статтю і типом поселень.

Рівні економічної активності, зайнятості та 
безробіття населення у віці 15–70 років
за статтю і типом поселень у 2017 році

(відсотків)
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Також наведено розподіл вищезазначених показників за
віковими групами та рівнем освіти.

Рівні економічної активності, зайнятості та безробіття
населення у віці 15–70 років за рівнем освіти

в 2017 році

(відсотків)
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ЗАЙНЯТЕ НАСЕЛЕННЯ

У розділі наведено інформацію щодо зайнятого населення
у віці 15–70 років та найманих працівників підприємств,
установ, організацій за видами економічної діяльності.

Зайняте населення у віці 15–70 років
за видами економічної діяльності в 2017 році

(відсотків)
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засобів і мотоциклів
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лісове 
господарство та 
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господарство

Освіта

Охорона здоров'я та 
надання соціальної 

допомоги

Також розміщено відомості щодо зайнятого населення у
віці 15–70 років за віковими групами, рівнем освіти, статтю
та типом поселень.

Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років
за віковими групами, статтю та типом поселень

у 2017 році

(до населення відповідної демографічної групи; відсотків)
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БЕЗРОБІТНЕ НАСЕЛЕННЯ

У розділі наведено інформацію щодо безробітного
населення за причинами незайнятості, статтю та типом
поселень.

Основні причини безробіття населення
(за методологією МОП)

у віці 15–70 років за статтю та типом поселень
у 2017 році

(до безробітного населення відповідної категорії; відсотків)
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Крім того, розміщено відомості щодо тривалості пошуку
безробітним населенням роботи за статтю та типом
поселень.

Безробітне населення (за методологією МОП)
за тривалістю пошуку роботи в 2017 році
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ЕКОНОМІЧНО НЕАКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ

У розділі наведено інформацію щодо розподілу економічно
неактивного населення за статтю та типом поселень,
причинами економічної неактивності, віковими групами і
рівнем освіти.

Економічно неактивне населення у віці 15–70 років
за віковими групами в 2017 році

(до загальної кількості економічно
неактивного населення; відсотків)
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У розділі міститься інформація щодо економічної активності
населення, рівнів економічної активності, зайнятості та
безробіття населення за статтю, типом поселень, віковими
групами і рівнем освіти в 2013–2017 роках.
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у віці 15–70 років у 2013–2017 роках

(до економічно активного населення
відповідного віку; відсотків)
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ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ РИНОК ПРАЦІ

У розділі розміщено інформацію щодо попиту та пропозиції
робочої сили на зареєстрованому ринку праці за видами
економічної діяльності, професійними групами.

Потреба роботодавців у працівниках
за видами економічної діяльності

на кінець 2017 року

(до загальної кількості вакансій; відсотків)
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Також у розділі містяться відомості про кількість
зареєстрованих безробітних за рівнем освіти, віковими
групами та статтю, причинами незайнятості, а також
тривалість безробіття і розмір допомоги по безробіттю по
містах та районах області.

Навантаження на одну вакансію
по містах та районах області на кінець 2017 році

(осіб)



ОКРЕМІ ПОРІВНЯЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЗА 
РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

У розділі представлено інформацію щодо економічної активності,
зайнятості (в т.ч. неформальної) та безробіття населення за статтю і
типом поселень, населення за причинами економічної
неактивності, а також попиту та пропозиції робочої сили на
зареєстрованому ринку праці по регіонах України, що дає змогу
провести порівняльний аналіз стану ринку праці.

Неформальна зайнятість населення
за регіонами України в 2017 році

(до кількості зайнятого населення у відповідному регіоні)

Методологічні пояснення містять джерела інформації,
основні нормативно-методологічні документи та статистичні
класифікатори, що використовувались для розробки
статистичних даних і методологію формування статистичних
показників, які були використані при створенні збірника.



Дякуємо за увагу!

Сподіваємось, 
що Вас зацікавила викладена в збірнику інформація!

Більш детальну інформацію щодо статистичної  методології, вмісту збірника та інших видань з питань 

демографічної та соціальної статистики можна отримати в управлінні аналізу даних демографічної та 

соціальної статистики за телефонами: (061) 787-66-79; (050) 132-92-13.

З питань придбання видань пропонуємо звертатися до управління поширення інформації та комунікацій

за телефонами: (061) 787-66-25; (050) 132-92-04 

Головне управління статистики у Запорізькій області

пр. Соборний, 75, 

м. Запоріжжя, 69600, Україна

е-mail:  stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua


