ПЕРЕДМОВА
У статистичному збірнику "Економічна активність населення
Закарпаття" наведені результати вибіркових обстежень населення з питань
економічної активності за 2010–2014рр. 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 2014р., за спеціальною
методикою розраховані середні показники за рік та щоквартальні дані.
Збірник містить методологічні та організаційні засади проведення
зазначеного обстеження, визначення та поняття показників, методів
побудови вибірки домогосподарств та оцінки надійності даних.
Інформація систематизована за тематикою по відповідних 7
розділах збірника.
У розділах 1–4 надаються дані щодо економічно активного,
зайнятого та безробітного населення, визначеного за методологією
Міжнародної організації праці (МОП). У розділі 5 наведено основні
показники демографічного становища області. Розділ 6 містить
інформацію щодо показників зареєстрованого ринку праці. У розділі 7
представлено деякі міжрегіональні та міжнародні зіставлення щодо
економічної активності населення.
Також публікація містить короткий аналітичний огляд стану ринку
праці у 2014 році.
Окремі явища проілюстровані діаграмами, які надають уявлення
щодо основних тенденцій на ринку праці України.
Сподіваємося, що збірник зацікавить фахівців органів законодавчої
та виконавчої влади, профспілок, наукових установ і організацій, інших
користувачів, які займаються питаннями розробки соціальної політики та
проблемами ринку праці.
До уваги користувачів.
Збірник вміщує показники без урахування тимчасово окупованої
території Автономної республіки Крим та м. Севастополя. З метою
здійснення їх порівнянь у динаміці, інформацію за 2010-2013 роки було
відповідно перераховано.
Окремі дані статистично-аналітичного огляду стану ринку праці
було уточнено по відношенню до раніше опублікованих.
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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Статистично–аналітичний огляд стану ринку праці
Закарпатської області у 2014 році
Закарпаття – одна з наймолодших областей України. Як
адміністративно-територіальна одиниця утворена і входить до її складу з
22 січня 1946р. За адміністративно-територіальним поділом включає в себе
13 районів, 5 міст обласного значення, 11 міських, 19 селищних та
307 сільських рад. Обласний центр – м.Ужгород.
Площа Закарпаття становить 12,8 тис.км2, або 2,1% території
України і є однією з найменших серед областей Західного регіону,
займаючи 11,6% його території.
Закарпатська область розташована на крайньому заході України. На
північному сході, сході і південному сході межує зі Львівською та ІваноФранківською областями, а на північному заході, заході і півдні кордони
області співпадають з державним кордоном України загальною
протяжністю 467,3 км, у т.ч. з Польщею – 33,4 км, Словаччиною –
98,5 км, Угорщиною – 130,0 км та Румунією – 205,4 км. В області є
19 пунктів переходу кордону сусідніх держав. Унікальне геополітичне
розташування області на перехресті міжнародних транспортних,
економічних, торговельних, культурних шляхів сприяє розвиткові і
подальшому поглибленню всебічного міждержавного співробітництва,
відводить важливу роль регіону в інтеграції України в європейські
структури.
В області проживають представники понад 100 національностей і
народностей.
Стратегія здорового ринку праці передбачає створення сприятливих
умов для професійного розвитку працівників, надання їм можливості
вільного вибору щодо застосування своєї праці. Це можливе за умов
високого рівня розвитку форм соціально–економічної захищеності
економічно–активного населення. Насамперед, – це можливості
працевлаштування, стабільної та вільної зайнятості, відновлення
професійних навичок, самостійність на роботі, безпека умов праці,
гарантія отримання певного мінімального доходу – основні форми
соціально – економічної захищеності економічно активного населення.
Динаміка основних показників ринку праці
Одиниця виміру

Економічно активне населення
у віці 15-70 років
тис. осіб
працездатного віку
Рівень економічної активності
населення
у % до населення
у віці 15-70 років
відповідної вікової групи
працездатного віку
Зайняте населення
у віці 15-70 років
тис. осіб
працездатного віку

2013р.

2014р.

2013р. до
2014р.,
відсотків

586,8
553,8

574,5
554,0

97,9
100,0

63,5
70,5

62,2
70,0

х
х

541,2
508,2

521,4
500,9

96,3
98,6

Продовження
Одиниця виміру

Рівень зайнятості населення
у віці 15-70 років
працездатного віку
Безробітне населення
(за методологією МОП)
у віці 15-70 років
працездатного віку
Рівень безробіття населення
(за методологією МОП)
у віці 15-70 років
працездатного віку
Рівень зареєстрованого
безробіття населення
працездатного віку
Економічно неактивне
населення
у віці 15-70 років
працездатного віку
Рівень економічної
неактивності населення
у віці 15-70 років
працездатного віку

у % до населення
відповідної вікової групи
тис. осіб
у % до економічно
активного населення
відповідної вікової групи
у % до економічно
активного населення
працездатного віку
у % до населення
працездатного віку
тис. осіб

у % до населення
відповідної вікової групи

2013р.

2014р.

2013р. до
2014р.,
відсотків

58,6
64,7

56,4
63,3

х
х

45,6
45,6

53,1
53,1

116,5
116,5

7,8
8,2

9,2
9,6

х
х

2,3

1,8

х

1,6

1,2

х

336,7
232,0

349,4
237,2

103,8
102,2

36,5
29,5

37,8
30,0

х
х

За даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з
питань економічної активності, чисельність економічного активного
населення віком 15–70 років за 2014р. становила 574,5 тис. осіб, у т.ч.
працездатного віку – 554,0 тис. осіб.
Із загальної чисельності населення даної категорії 41,4% складали
мешканці міських поселень, решта – 58,6% мешканці сільської місцевості.
Дані вибіркових обстежень засвідчують, що чоловіки є більш економічно
активні на ринку праці, як жінки, і тому серед економічно активного
населення віком 15–70 років за 2013р. вони склали 305,8 тис. осіб, що на
12.1% більше порівняно з чисельністю жінок.
Рівень економічної активності населення віком 15–70 років минулий
рік склав 62,2% і порівняно з 2013 роком зменшився на 1,3в.п.. Серед
населення працездатного віку він становив за означений період 70,0% і
порівняно з 2013 роком також зменшився на 0,3 в.п..
Серед зазначеної вікової групи населення рівень економічної
активності мав найвище значення для осіб віком 35–39 років (87,1%), 40–
49 років (82,8%) та 30–34 роки (82,2 %), найнижче значення цього
показника було характерним для осіб віком 60–70 років (13,9%).

Рівень економічної активності населення по областях
Карпатського регіону за 2014 рік
(відсотків до населення відповідної вікової групи)
Усе
населення

Україна
Закарпатська
Івано-Франківська
Львівська
Чернівецька

62,4
62,2
58,6
60,5
61,0

жінки

56,1
56,6
49,9
54,0
53,4

У тому числі
міські
чоловіки
поселення

69,3
68,1
68,0
67,4
69,2

62,6
69,1
57,8
62,2
56,2

сільська
місцевість

61,8
58,1
59,3
57,8
64,7

Порівняно з минулим роком, у 2014 році зменшилась чисельність
економічної активності серед представниць слабкої статі і склала 268,7
тис. осіб, хоча чисельність економічної активності серед представників
сильної статі все одно перевищує і становить – 305,8 тис. осіб.
Рівень економічної активності за освітою у 2014р. був найвищим у
осіб з повно вищою освітою – 85,5 % та неповною вищою освітою – 75,7
%, а найнижчий – у осіб з початковою загальною освітою та у осіб що не
мають освіти і склав – 25,2 %.
Порівняно з минулим роком у 2014 році прослідковується спад
чисельності економічної активності у сільській місцевості, що складає
336,6 тис. осіб. проти 340,1 тис. у 2013 році. Разом з тим, по міських
поселення також спостерігається спад чисельність економічної активності і
становить 237,9 тис. осіб, проти 246,7 тис осіб у 2013 році.
Чисельність зайнятого населення у віці 15–70 років у 2014 році
склала 521,4 тис. осіб або 56,4% від усього населення зазначеного віку.
Чисельність зайнятого населення працездатного віку за 2014 рік склала
500,9 тис. осіб або 63,3% від усього населення працездатного віку.
Із загальної чисельності зайнятого населення 47,9% (249,7 тис. осіб)
складають особи слабкої статі. З усієї чисельності зайнятого населення у
віці 15–70 років більше половини (50,7 %) складають особи з повною
загальною середньою освітою (264,4 тис. осіб).
Рівень зайнятості населення зазначеного віку за означений період в
цілому по області становив 56,4% проти 56,6% в цілому по країні та був
вищим у чоловіків(60,5%) порівняно з жінками (52,6%). Для осіб
працездатного віку він склав 63,3%. Рівень зайнятості серед міського
населення (61,2%) перевищив відповідний показник для сільських
мешканців (53,6%).
Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років у 2014р. був
найвищим серед осіб з повною вищою та неповною вищою освітою і склав
відповідно 77,6% та 67,4%. Серед вікових груп у 2014р. трохи полодшав
порівняно до 2013 року та найвищий він був у осіб 35 – 39 років та 30 – 34
років і складає – 80,5% та 76,6% відповідно.
У 2014р. порівняно з попереднім роком, спостерігаються значні
зміни у кількості зайнятих осіб за видами економічної діяльності.
Відбулося зменшення показника у сфері сільського господарства,
мисливства, лісового та рибного господарства, у галузях торгівлі, ремонту
автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, на

підприємствах промисловості.
Чисельність безробітного населення у віці 15–70 років по області у
2014р. порівняно з 2013р. збільшилась та становила 53,1 тис. осіб. Рівень
безробіття населення у віці 15–70 років за методологією МОП, який по
області за 2014р. склав 9,2%, збільшився проти 7,8 % за 2013 рік.
Найвищий рівень безробіття населення спостерігався серед осіб
віком 15–24 років (21,2%), а найменший рівень безробіття населення
спостерігався серед осіб віком 50 – 59 років (5,7%) .
За причинами незайнятості найбільша чисельність безробітних серед
звільнених у зв’язку з реорганізацією, ліквідацією, скороченням та
звільнених за власним бажанням відповідно 19,8 тис. осіб та 14,6 тис. осіб.
Найвищій рівень безробіття населення у віці 15–70 років за методологією МОП є у осіб з неповною вищою освітою та професійно-технічною
освітою, що відповідно складає 11,0 % та 10,0 %. Слід зазначити, що за
останні роки по Закарпатській області, у порівнянні з областями
Карпатського регіону, рівень безробіття був найвищим.
Рівень безробіття за методологією МОП
за окремими регіонами України
(відсотків до економічно активного населення)
2010

Україна
Закарпатська
Івано-Франківська
Львівська
Чернівецька

8,1
8,7
8,2
7,8
8,5

У середньому за
2011 2012 2013

7,9
9,6
8,7
7,7
8,2

7,5
8,7
7,9
7,5
8,0

7,2
7,8
7,2
7,1
7,4

2014

9,3
9,2
8,1
8,6
9,0

У т.ч. працездатного віку
2010 2011 2012 2013 2014

8,8
9,3
8,9
8,4
10,1

8,6
10,2
9,3
8,3
9,6

8,1
9,2
8,4
8,0
9,3

7,7
8,2
7,8
7,5
8,6

9,7
9,6
8,6
8,6
10,2

За сприяння державної служби зайнятості у січні–грудні 2014р.
працевлаштовано 11713 осіб, або 36,8% громадян, які мали статус
безробітного у цьому періоді, у т.ч. у грудні п.р. – 622 особи, або 5,3%
громадян, працевлаштованих за період з початку року. Порівняно з
відповідним періодом 2013р. кількість працевлаштованих збільшилась
на 0,5%. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області збільшився
на 0,1 в.п. порівняно з попереднім місяцем і на кінець грудня 2014р.
становив 1,3% населення працездатного віку, у сільській місцевості та
міських поселеннях він становив 1,3% та 1,4% населення працездатного
віку відповідно.
Однією з важливих проблем працевлаштування є невідповідність
попиту на робочу силу та її пропозиція щодо професійно-кваліфікаційної
структури безробітного населення. Основними причинами безробіття як
зареєстрованого, так і визначеного за методологією МОП найчастіше є
особи, які звільнені за власним бажанням, вивільнені з економічних
причин не можуть знайти підходящої роботи по спеціальності після
закінчення навчальних закладів.

Упродовж минулого року рівень безробіття (за методологією МОП)
в цілому по країні був вищим, ніж у більшості країн Євросоюзу (Іспанія,
Греція, Португалія, Словаччина, Італія, Болгарія, Ірландія, Литва, Латвія
тощо).
Рівень безробіття населення (за методологією МОП) в Україні та
країнах Європейського Союзу у 2014 році
відсотків до економічно активного населення у віці 15-74 роки,
для України - у віці 15–70 років
30
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Кількість економічно неактивного населення віком 15–70 років у
2014р. по області складала 349,4 тис. осіб або більше третини всього
населення цього віку. Кожен другий економічно неактивний був
пенсіонером, кожен четвертий – учень або студент денної форми
навчання, кожен п’ятий – виконує домашні (сімейні) обов’язки. Більше
половини чисельності економічно неактивного населення складають
жінки, а саме 206,3 тис. осіб або 59,0% від загальної чисельності
економічно неактивного населення. Із загальної чисельності населення
даної категорії 30,4% складали мешканці міських поселень, решта –
69,6% – мешканці сільської місцевості.
Рівень економічно неактивного населення у віці 15–70 років за
освітою у 2014 році був найвищим у осіб з базовою загальною середньою
освітою – 73,9 % та початковою загальною освітою – 74,8 %, а найнижчий
– у осіб з повною вищою освітою – 14,5 % до населення відповідної
категорії освіти.

