


 

ПЕРЕДМОВА 

 
У статистичному збірнику "Економічна активність населення 

Закарпаття" наведені результати вибіркових обстежень населення з питань 

економічної активності за 2009–2013рр. щодо чисельності населення за 

обсягом та рівнем економічної активності, статусом зайнятості, тривалістю 

та рівнем безробіття за демографічними ознаками та місцем проживання. 

Матеріали обстежень дозволили оцінити обсяги та зміни пропозиції 

робочої сили на ринку праці, проаналізувати тенденції його кон'юнктури 

продовж останніх трьох років. 

Метою проведення обстежень є одержання інформації про склад та 

структуру робочої сили, вимірювання зайнятості та напрямків діяльності 

населення, а також визначення реального рівня безробіття, який враховує 

загальний обсяг пропозиції робочої сили та застосовується як важливий 

показник аналізу поточного стану економіки країни та її регіонів. На 

підставі матеріалів щомісячних обстежень за 2013р., за спеціальною 

методикою розраховані середні показники за рік та щоквартальні дані. 
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КОРОТКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ 

 
Обстеження населення з питань економічної активності 

проводяться органами державної статистики з 1995 року. У 1995–1998рр. 
проводилися раз на рік, 1999–2003рр. – щоквартально, в останньому місяці 
кожного кварталу, а з січня 2004р. впроваджені в практику постійної робо-
ти Держкомстату України з щомісячною періодичністю. У рамках заходів 
щодо формування територіальної вибірки на 2009–2013рр. з травня 2008 
року у сільській місцевості впроваджено нову територіальну вибірку для 
обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.  

Методологічна основа – основні визначення та поняття, розроблені 
за рекомендаціями Міжнародної Організації Праці та 13-ої Міжнародної 
конференції статистиків праці від 29 жовтня 1982 року, з урахуванням 
національних особливостей законодавчої та нормативної бази. 

Основа проведення обстежень. Обстеження проводять за місцем 
постійного проживання населення спеціально підготовленими працівника-
ми (фахівцями з інтерв’ювання) шляхом безпосереднього опитування (на 
добровільних засадах) осіб віком 15–70 років, які проживають у домогос-
подарствах, що потрапили до вибіркової сукупності. Базою проведення об-
стежень виступає сукупність домогосподарств, відібраних в усіх регіонах 
країни на науково обґрунтованих засадах. Кожне відібране домогоспо-
дарство перебуває у вибірці 15 місяців та з урахуванням схеми ротації опи-
тується 6 разів: 3 місяці поспіль, 9 місяців перерва і знову 3 місяці поспіль.  

Обстеженню підлягають усі члени домогосподарства у віці  
15–70 років (включно), які постійно проживають в цьому домашньому 
господарстві (незалежно від наявності прописки та її характеру). 

Обстеженню не підлягають: 
а) домогосподарства, в яких: 

– всі особи молодші 15 та старші 70 років; 
– проживає одинока особа, яка через особисті причини  неспроможна 
надати об'єктивну інформацію, необхідну для заповнення анкет. 

б) особи, які належать до нижче зазначених категорій: 
– студенти та учні всіх типів навчальних закладів, які виїхали та 
тимчасово проживають в іншій місцевості і підлягають опитуванню за 
місцем їх навчання; 

– особи, які перебувають на військовій строковій службі (крім осіб, 
призваних на військово-навчальні збори), а також курсанти, які 
проживають в казармах; 

– особи, які перебувають в інституціональних закладах (у місцях 
позбавлення волі, будинках-інтернатах, будинках для осіб похилого 
віку тощо); 

 



– особи, які в період відвідування домогосподарства були тимчасово 
відсутні та їхнє повернення не очікується впродовж наступних  
12 місяців. 
Період проведення обстежень. Опитування населення здійснюють 

щомісячно впродовж 15 календарних днів та розпочинають з тижня, який є 
наступним після звітного періоду. Звітний період. Звітним періодом є об-
стежуваний тиждень (з понеділка по неділю), що включає 15 число місяця. 

Особи працездатного віку.  До осіб працездатного віку віднесені: 
  - жінки у віці 15–55 років; 
  - чоловіки віком 15–59 років. 
Відповідно до Закону України «Про заходи щодо законодавчого за-

безпечення реформування пенсійної системи» до населення працездатного 
віку, починаючи з 2012 р., включено жінок віком 55 років, з 2013 р. – жінок 
віком 56 років. Раніше цю категорію населення відносили до осіб старше 
працездатного віку. 

Економічно активне населення складається з населення обох 
статей  віком  від  15  до  70  років  включно, яке впродовж певного періоду 
часу забезпечує пропозицію робочої сили на ринку праці. 

За матеріалами обстежень населення з питань економічної 
активності все населення області у віці 15–70 років розподіляється на три 
взаємовиключні та вичерпні категорії: зайняті, безробітні, економічно 
неактивні (поза робочою силою). До складу економічно активного 
населення (робочої сили) входять тільки ті особи, які займались 
економічною діяльністю, або шукали роботу і були готові приступити до 
неї, тобто класифікуються як “зайняті” та “безробітні” (у визначенні 
МОП), Відповідно до правил пріоритетності зайнятості надається перевага 
перед безробіттям, а безробіттю – перед відсутністю економічної 
активності. 

Зайнятими економічною діяльністю (надалі зайняті) вважаються 
особи у віці 15–70 років, які: 
а ) працювали впродовж обстежуваного тижня хоча б 1 годину:  

– за наймом за винагороду в грошовому або натуральному вигляді; 
працювали індивідуально (самостійно) на власному (сімейному) 
підприємстві, або у окремих громадян; 

– працювали безкоштовно на підприємстві, у бізнесі, що належить 
будь-кому з членів домогосподарства або в особистому селянському 
господарстві з метою реалізації продукції, що вироблена внаслідок 
цієї діяльності; 

б) особи, які були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали 
робоче місце, власне підприємство (справу, бізнес), але не працювали 
протягом обстежуваного періоду з певних причин. 

Зайнятість означає не тільки роботу за заробітну плату (за наймом), 
але також і заради одержання прибутку чи сімейного доходу на власному 



підприємстві, включаючи виробництво в особистому селянському 
господарстві (дачній або присадибній ділянці), з метою ринкової реалізації 
виробленої продукції. 

До складу зайнятого населення не включаються особи, які 
виконують неоплачувану громадську чи добровільну роботу, та особи, які 
виконують тільки домашні обов'язки. Громадська добровільна діяльність 
не є економічним видом діяльності і має три визначальні риси: а) не 
повинна оплачуватись;  б) виконується за власним бажанням, без примусу, 
на відміну, наприклад, від строкової військової служби; в) виконується для 
організації, громади чи особи, з якою відсутні родинні зв’язки, поза 
власним домашнім господарством. 

У рамках концепції робочої сили зайнятості надається перевага 
перед будь-яким іншим видом економічної активності /неактивності.  

Безробітні (за методологією МОП) – особи у віці 15–70 років 
(зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які 
одночасно відповідають трьом основним умовам: 

а) не мали роботи (прибуткового заняття); 
б) активно шукали роботу або намагались організувати власну 

справу впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню, тобто 
робили конкретні кроки протягом названого періоду з метою знайти 
оплачувану роботу за наймом чи на власному підприємстві; 

в) були готові приступити до роботи впродовж двох найближчих 
тижнів, тобто почати працювати за наймом або на власному підприємстві з 
метою отримання оплати або доходу. 

До категорії безробітних відносяться також особи, які приступають 
до роботи протягом найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають 
відповіді тощо. 

Економічно неактивне населення – особи, які не можуть бути 
класифіковані як "зайняті" або "безробітні". До складу цієї категорії 
населення включаються незайняті особи, які належать до таких соціальних 
груп:       – пенсіонери; 

– учні та студенти денної форми навчання; 
– особи, які зайняті в домашньому господарстві; 
– особи працездатного віку, які зневірились знайти роботу; 
– особи, які вважають, що немає підходящої роботи та не знають 

де і як її знайти; 
– інші особи, які не мали необхідності у працевлаштуванні, а також 

ті, діяльність яких не відноситься до економічної (виконання громадських 
обов'язків, благодійна діяльність тощо).  

Зневірені – це особи, які не мали роботи, були готові приступити до 
неї, але впродовж останнього місяця припинили активні пошуки роботи, 
тому що вичерпали всі можливості для її пошуку. 

Зареєстровані безробітні згідно з чинним законодавством це – 



громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають 
заробітку або інших передбачених законодавством доходів, зареєстровані у 
державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні 
приступити до підходящої роботи. 

Безробітними визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного 
віку, не працюють та зареєстровані як такі, що шукають роботу.  

Розрізняють дві категорії населення: наявне і постійне. До наявного 
населення відноситься населення, яке знаходиться на момент перепису на 
даній території, враховуючи тимчасово проживаючих. 

Постійне населення це особи, які постійно проживали в даному 
приміщенні, включаючи тимчасово відсутніх, якщо їх відсутність не 
перевищила 12 місяців, а також безпритульні, які не могли вказати іншого 
місця проживання. До постійного населення відносяться військово-
службовці, особи в місцях позбавлення волі та на закритих територіях. 
 


