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Методологічні положення щодо класифікації та аналізу економічної активності населення
Визначення термінів
Безробіття – явищ е , к оли частина е к ономічно ак тивного насе ле ння є бе здіяльною (не працює) че ре з відсутність
відповідної роботи.
Безробітні (за методологією МОП) – особи, як і не мають роботи, а к тивно її шук а ють і готові приступити до не ї
впродовж на ступних двох тижнів.
Безробітні зареєстровані – грома дяни праце здатного вік у, як і че ре з відсутність роботи не мають заробітк у а бо
інших , пе ре дбаче них за к онодавством дох одів, і заре єстровані у де ржавній службі зайнятості як так і, щ о шук а ють роботу,
готові та зда тні приступити до підх одящ ої роботи.
Бе зробітними визна ються та к ож інваліди, як і не досягли пе нсійного вік у, не працюють та заре єстровані як та к і,
щ о шук ають роботу.
Безкоштовно працюючі члени сім`ї – особи, як і працюють бе з оплати на сіме йному підприємстві, щ о очолює родич
(у випадк у, як щ о ця діяльність відноситься до е к оно мічної).
Вибіркові обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності (обсте же ння робочої сили) –
обсте же ння, щ о проводяться за місце м постійного проживання насе ле ння спе ціально підготовле ними пра цівник а ми
(фах івцями з інте рв’ювання), шлях ом бе зпосе ре днього опитува ння (на добровільних заса да х ) осіб вік ом 15–70 рок ів, як і
вх одять до ск ладу домогоспода рств.
Домашнє господарство – це сук упність осіб, як і спільно проживають в одному житловому приміщ е нні або його
частині, за бе зпе чують се бе всім не обх ідним для життя, ве дуть спільне господарство, повністю а бо частк ово об’єднують і
витра ча ють к ошти.
Економічно активне населення (робоча сила) – особи вік ом 15–70 рок ів, як і протягом пе вного пе ріоду ча су
забе зпе чують пропозицію робочої сили на ринк у праці.
Економічно неактивне населення (населення поза робочою силою) – особи, як і не мають роботи і не за йма ються її
пошук а ми, тобто не можуть бути к ласифік овані як „зайняті” або „бе зробітні”.
Зайнятість – це е к о номічна діяльність грома дян, пов’яза на із задоволе нням особистих та суспільних потре б і так а ,
щ о, як правило, приносить їм дох ід у грошовій а бо іншій формі.
Незайняте населення – особи у віці 15–70 рок ів, як і протягом обсте жуваного тижня були бе зробітними а бо
е к оно мічно не а к тивними.
Працюючі за наймом (наймані працівники) – особи, як і ук лали письмовий (а бо усний) трудовий договір (к онтрак т) з
адміністрацією підприємства, уста нови, організа ції, фізичною особою про умови й опла ту трудової діяльності.
Працюючі не за наймом у секторі самостійної зайнятості – особи, як і, на відміну від на йма них працівник ів, са мостійно
здійснюють свою трудову діяльність на базі організа ції та ве де ння господа рськ ої діяльності фізичної а бо юридичної особи,
відповідають за ре зультативність та е фе к тивність цієї діяльності, а так ож за вик онання зобов'яза нь по відноше нню до
інших осіб, зок ре ма щ одо вик онання умов трудових договорів з найманими працівник ами тощ о.
Робота (зайняття) – будь-як а діяльність у ме жа х виробництва, визначе на С исте мою національних рах унк ів (С НР),
як а ох оплює все ринк ове виробництво, а та к ож де як і види не ринк ового виробництва.
Робота за наймом – це так а робота, при як ій особа ук ла да є явний (письмовий або усний) трудовий договір, щ о
гарантує їй ба зову винагороду, як а прямо не зале жить від дох оду одиниці, де вона пра цює (ця одиниця може бути
підприємством, к орпора цією, де ржавним за к ладом чи домашнім господа рством).
Робота на власному підприємстві – це робота, винагорода від як ої прямо зале жить від прибутк у або можливості
його оде ржа ння.
Роботодавці – це особи, як і працюють на власному підприємстві із залуче нням на постійній основі найманих
працівник ів.
Робочий час – це час, пов'язаний з виробничою діяльністю і як ий вимірюється впродовж визначе ного
обсте жуваного пе ріоду.
Самостійно зайняті – це особи, зайняті індивідуальною (самостійною) трудовою діяльністю, як у здійснюють
самостійно, тобто бе з залуче ння постійних найманих пра цівник ів.
1. Загальні полож ення
Інформація щ одо е к оно мічної ак тивності насе ле ння, зайнятості та бе зробіття насе ле ння має різноманітні
на прями вик ористання.
У міжнародній прак тиці виділяють два важливі за вдання ста тистик и е к о номічної ак тивності на се ле ння:
– вимірювання к ільк ості людськ их ре сурсів, вик ористання робочого часу для мак рое к ономічного ана лізу та
моніторингу розвитк у людськ их ре сурсів;
– вимірювання зв'язк у між зайнятістю, дох одом та іншими соціа льними й е к ономічними х ара к те ристик ами з ме тою
розробле ння та ре алізації політик и у сфе рі за йнятості, дох одів насе ле ння та його профе сійної підготовк и.
Пе рше завда ння – збір даних про е к оно мічно а к тивне насе ле ння відноситься до е к о номічного а спе к ту, а друге
– до соціа льного.
З е к о номічної точк и зору головною ме тою збирання да них щ одо е к оно мічно а к тивного на се ле ння є отримання
ба зової інформації щ одо розміру та струк тури робочої сили к ра їни. Да ні, як і збирають у різні моме нти ча су, забе зпе чують
основу для спосте ре же ння за те нде нціями та змінами на ринк у праці. Зазначе ні дані, доповне ні інформацією щ одо інших
питань е к ономічного розвитк у, створюють основу для оцінк и й аналізу ма к рое к ономічної політик и Уряду.
У 2003 році Ук раїна приєдналася до С пе ціального станда рту пошире ння да них (С С ПД) Міжна родного ва лютного
фонду, в ра мк а х як ого поряд з іншими пок а зник ами щ ок варта льно оприлюднюються пок азник и зайнятості та бе зробіття
на се ле ння, заробітної плати і дох одів, ме тодологія як их відповідає станда ртам МО П. Зазначе ні дані вик ористовують для
оцінк и е к оно мічних політик к раїн, підтримк и діяльності міжна родних фіна нсових ринк ів, прове де ння правильної
к ре дитної політик и.
У соціа льному аспе к ті інформа ція щ одо зайнятості та бе зробіття на се ле ння дозволяє оцінити пропозицію робочої
сили та вик ориста ння людськ их ре сурсів у виробничому проце сі.
Пок азник и е к о номічної ак тивності на се ле ння вик ористовують для:
– ана лізу соціально-е к о номічної ситуації в к раїні, зок ре ма для х а рак те ристик и стану ринк у пра ці;
– здійсне ння розра х унк ів мак рое к ономічних пок азник ів, а та к ож міжна родних порівнянь;
– забе зпе че ння вимог спе ціа льного станда рту пошире ння даних , роз-робле ного МВФ;
– моніторингу е фе к тивності ре алізації де ржа вної політик и на ринк у пра ці;
– розробк и й оцінк и вик онання де ржавних програм зайнятості та програм соціально-е к ономічного розвитк у та
ін.
Де як і к рите рії зайнятості та бе зробіття, пе ре дба че ні міжнародними ста ндартами, можливо застосувати лише під
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час особистого опитування, тобто здійсне ння обсте же ння дома шніх господарств. О бсте же ння домашніх господарств – це
на йбільш гнучк ий інструме нт збору статистичної інформації, як ий дозволяє задовольнити потре би різноманітних
к ористувачів у не обх ідній інформації та здійснювати міжнародні порівняння.
2. Організація вибіркових обстеж ень населення (домогосподарств) з питань економічної активності
Дже ре ла ми інформа ції про зайнятість і бе зробіття (е к ономічно а к тивне насе ле ння) можуть бути:
1) пе ре писи на се ле ння;
2) вибірк ові о бсте же ння дома шніх господарств;
3) пе ре писи та вибірк ові обсте же ння підприємств;
4) а дміністративні дані.
Названі дже ре ла інформації відрізняються ох опле нням і пе ріодичністю, ск ла дністю, вартістю робіт, як істю й
опе ра тивністю даних , а тому їх доцільно взаємодоповнювати.
Ва жливим інструме нтом збору статистичної інформа ції є вибірк ові о бсте же ння дома шніх господарств.
У відповідності до Де ржавної програми пе ре х оду Ук раїни на міжна родну систе му облік у і статистик и,
затве рдже но ї постановою Кабіне ту Міністрів Ук ра їни від 04.05.1993 № 326, та на вик онання розпорядже ння Ка біне ту
Міністрів Ук раїни від 10.07.1995 № 430-р орга ни де ржавної статистик и у жовтні 1995 рок у впе рше прове ли о бсте же ння
дома шніх господа рств із питань зайнятості та бе зробіття (згідно з те рмінологією, щ о її застосовують у міжна родній
прак тиці „о бсте же ння робочої сили”).
Ме та о бсте же ння – отримання даних щ одо ск ладу і струк тури робочої сили, вимірювання обсягів за йнятості та
на прямів діяльності насе ле ння, а так ож визна че ння ре ального рівня бе зробіття, як ий урах овує за гальний обсяг
пропозиції робочої сили та застосовується як ва жливий пок азник ана лізу поточного стану е к о номік и к ра їни.
Робота з підготовк и обсте же нь робочої сили розпочалась щ е у 1992 році та проводилась спільно з фах івцями
С татистично го бюро Міжнародної орга нізації праці (МО П). Для формування вибірк ової сук упності, відпра цювання
організа ційних і ме тодологічних положе нь, інструк тивних мате ріалів у листопа ді 1993 рок у, відповідно до розпорядже ння
Ка біне ту Міністрів Ук ра їни від 04.11.1993 № 922-р, в усіх ре гіонах к ра їни було прове де но е к спе риме нтальне вибірк ове
обсте же ння, як е ох оплюва ло 0,1% насе ле ння к раїни.
Упродовж 1995–1998 рок ів здійснювалося становле ння орга нізаційних і формува ння ме тодологічних заса д
обсте же ння, тому воно проводилося лише один ра з на рік у жовтні або листопаді. Прак тичний досвід прове де ння
щ орічних обсте же нь і а наліз отриманих ре зульта тів пок азали, щ о діючий на той час пла н вибірк и мав не долік и та
потре бував удоск онале ння. Для прове де ння названих обсте же нь на йма ли тимча сових працівник ів, щ о пе вною мірою
впливало на як ість пе рвинної інформації, а пе ріод обробк и відповідних даних тривав майже рік . Звича йно, щ о внаслідок
так ої ситуації інформація ча стк ово втра ча ла свою ак туальність, особливо з точк и зору її за стосування для ціле й
к оротк оте рмінового прогнозування. Крім того, та к а систе ма не дозволяла оцінити зміни, щ о притама нні ринк у праці
впродовж рок у.
З урах уванням зазначе ного, а та к ож зважа ючи на висок ий ріве нь зацік авле ності к ористува чів у надійній та
своєча сній інформа ції про ринок праці, з 1999 рок у обсте же ння робочої сили стали проводити зі щ ок ва ртальною
пе ріодичністю (на к аз Де ржк омстату Ук ра їни від 22.02.1999 №75). Вибірк ова сук упність була сформова на за
ре к оме ндаціями е к спе ртів С вітового банк у та МО П і становила близьк о 30 тисяч домогосподарств із щ ок варта льною 25%
ротацією.
На вик она ння нак а зів Де ржк омстату Ук раїни від 19.02.2003 № 40 „Про впрова дже ння нової систе ми організації
прове де ння вибірк ових обсте же нь на се ле ння (домогоспода рств)” та від 15.10.2003 № 344 „Про затве рдже ння форм
де ржавного ста тистичного вибірк ового спосте ре же ння з питань е к о номічної а к тивності на се ле ння та порядок їх
заповне ння” з січня 2004 рок у обсте же ння почали проводити з місячною пе ріодичністю.
Прове де ння за зна че них обсте же нь пе ре дбачає к омпле к с організаційних зах одів і підготовчих робіт:
1) ме тодологічного х ара к те ру: формування вибірк ової сук упності домогосподарств; розробк у, затве рдже ння
інструме нта рію, щ о вк лючає анк е ти, к а ртк и до них , вк азівк и для фах івця з інте рв’юва ння, лист-зве рне ння до насе ле ння;
2) організаційного х ара к те ру:
– затве рдже ння та тира жува ння інструме нтарію;
– прове де ння інструк тивних нарад з питань організації та ме тодології прове де ння обсте же ння для працівник ів
те риторіальних орга нів де ржа вної ста тистик и;
– навчання фах івців із інте рв’ювання з прове де ння обсте же нь;
– здійсне ння роз’яснювальної роботи се ре д насе ле ння;
– ак туа лізація відібраних для обсте же ння домогосподарств;
– збір інформації шлях ом бе зпосе ре днього опитува ння громадян за місце м їх постійного проживання;
– польовий к онтроль роботи фа х івців із інте рв’юва ння;
– обробк а інформації (пе рвинний к онтроль, к одування; агре гація);
– розра х унок вагових к ое фіцієнтів і отримання на їх базі оцінок пок азник ів, щ о розповсюдже ні на ге не ральну
сук упність насе ле ння у віці 15–70 рок ів;
– розробк а пок азник ів як ості інформа ції та її ре пре зе нтативності для різних рівнів вик ористання;
– узгодже ння даних вибірк ового обсте же ння з відповідними пок азник а ми, отрима ними з інших дже ре л
інформації;
– побудова таблиць для публік ації та підготовк а аналітичних ма те ріа лів.
Для прове де ння обсте же нь у 2004–2008рр. був суттєво вдоск онале ний пла н те риторіа льної вибірк и, в основу
побудови як ого були пок ла де ні ре зульта ти Все ук ра їнськ ого пе ре пису насе ле ння 2001 рок у й суча сні міжнародні та
вітчизняні наук ові розробк и.
На 2009–2013 рок и запровадже но нову те риторіальну вибірк у, принципи формува ння як ої вик ла де ні у Ме тодиці
формування
вибірк ових
сук упносте й
для
прове де ння у
2009–2013рр.
вибірк ових
о бсте же нь
на се ле ння
(домогосподарств): умов життя домогосподарств, е к о номічної ак тивності на се ле ння та сільськ огосподарськ ої діяльності
на се ле ння у сільськ ій місце вості, затве рдже ній на к азом Де ржк омстату Ук раїни від 14.08.2009
№ 308.
О бсяг щ омісячної вибірк ової сук упності домогосподарств у
2004–2008рр. у се ре дньому становив 18,5 тис.
домогоспода рств, а у
2009–2013рр. він ста новить 16,6 тис. домогосподарств.
Вибірк ова сук упність домогосподарств формується з урах уванням сх е ми ротації, за як ою к ожне відібра не
домогоспода рство опитують 6 разів: три місяці поспіль, потім де в’ять місяців не опитують, після чого опитують щ е три
місяці.
О питування насе ле ння проводять за допомогою відповідного інструме нта рію, як ий розробляли згідно з
ме тодологічними вимога ми МО П.
Форма № 1-ЕАН „Анкета вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності” та картки
до неї.
Анк е та побудована за принципом логічної послідовності запитань, відповідно до як их на се ле ння к ласифік ують
за трьома основними група ми е к о номічної ак тивності: за йняте , бе зробітне або е к ономічно не ак тивне .
О сіб, визна че них під час інте рв’ю як зайнятих , опитують щ одо виду е к ономічної діяльності, ста тусу зайнятості,
профе сії, тривалості робочого часу, причин тимчасової не за йнятості тощ о. Бе зробітні – стосовно причин їх ньої
не зайнятості, тривалості та способів пошук у роботи, готовності приступити до роботи тощ о. Ек ономічні не ак тивні – про
причини їх ньої не зайнятості, готовності приступити до підх одящ ої роботи та ін.
Форма № 2-ЕАН „Анкета домашнього господарства” та картки до неї.
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Ц я форма пе ре дба ча є збір соціа льно-де мографічних х ара к те ристик ре спонде нтів: ста ть, вік , сіме йний ста н,
освіта, грома дянство та ін.
О бсте же ння проводять за місце м постійного прожива ння насе ле ння спе ціально підготовле ними пра цівник а ми
уніфік ованої ме ре жі (фа х івці з інте рв’ювання) шлях ом бе зпо се ре днього опитува ння (на добровільних засадах ) осіб вік ом
15–70 рок ів, як і проживають у відібраних домогосподарства х .
При цьому не ох оплюють насе ле ння, як е проживає в інституціона льних зак ладах (місцях позба вле ння волі,
будинк ах -інте рнатах , будинк а х для осіб пох илого вік у тощ о).
З ме тою підвищ е ння як ості пе рвинної інформації здійснюють к онтроль роботи фа х івців з інте рв’юва ння та
проводять навчання з організаційних і ме тодологічних питань обсте же ння.
Ре алізація к омпле к су за х одів, на пра вле них на вдоск онале ння ме тодології та організації обсте же ння, дозволила
підвищ ити як ість інформаційної ба зи щ одо ринк у пра ці.
Відповідні розрах унк и свідча ть про висок ий ріве нь надійності пок азник ів е к ономічної ак тивності, за йнятості та
бе зробіття як для рівня Ук раїни в цілому, так і за виділе ними для зага льнонаціонального рівня розрізами. Наприк лад,
к ое фіцієнт варіа ції для оцінк и се ре дньорічної чисе льності е к о номічно ак тивного на се ле ння у віці 15–70 рок ів для рівня
Ук раїни у 2009 році дорівнював 1,0% щ о свідчить про висок у надійність оцінк и. Проте ре гіональні да ні особливо для
пок азник а рівня бе зробіття не є достатньо на дійними. Як свідчать ре зульта ти ана лізу надійності цього пок азник а за 2009
рік , для де в’яти ре гіонів ве личини к ое фіцієнта варіа ції рівня бе зробіття не пе ре вищ ують 10%, для дванадцяти ре гіонів
його значе ння зна х одяться в ме жах 10%–15%, щ е для ше сти ре гіонів ве личина к ое фіцієнта варіації пе ре вищ ує 15%.
Крім того, че ре з не значний обсяг пре дставле ння у вибірці не можливою є де та ліза ція пок а зник ів е к ономічної
ак тивності, за йнятості та бе зробіття до рівня районів та міст обла сного (ре спублік анськ ого) зна че ння на основі
ма те ріа лів о бсте же ння робочої сили.
О ргани де ржавної ста тистик и а к тивізують зусилля з популяризації даних про е к ономічну ак тивність, за йнятість і
бе зробіття шлях ом розповсюдже ння ста тистичних , аналітичних та ме тодологічних на працюва нь се ре д к ористувачів
інформації всіх рівнів.
Пе рспе к тивним напрямом щ одо розшире ння інформаційної бази за основними пок азник а ми е к ономічної
ак тивності насе ле ння для субре гіонального рівня є робота з підвищ е ння як ості оцінок зайнятості та бе зробіття шлях ом
гармонізації даних із різних дже ре л інформації із застосува нням ме тодів статистик о-мате матичного моде лювання.
3. Класифікація населення за економічною активністю
3.1. Економічно актив не населення
Ек ономічно а к тивне насе ле ння ск ладається з насе ле ння обох ста те й, як е впродовж пе вного пе ріоду ча су
забе зпе чує пропозицію робочої сили для ринк ового виробництва товарів та послуг, а так ож де як их видів не ринк ового
виробництва, щ о вх одять до С исте ми національних рах унк ів і є е к о номічною діяльністю.
О сновні визначе ння та поняття щ одо е к о номічної а к тивності насе ле ння розробле ні за ре к оме нда ціями МО П та
13-ї Міжнародної к онфе ре нції статистик ів пра ці від 29 жовтня 1982 рок у з урах уванням національних особливосте й та
чинної нормативно-правової бази. Так ий підх ід за бе зпе чує можливість здійсне ння міжнародних порівнянь для оцінк и
розвитк у робочої сили й аналізу вик онання ратифік ова них Ук раїною міжнародних к онве нцій МО П та О О Н у сфе рі
соціально-трудових відносин.
До ск ла ду е к ономічно ак тивного на се ле ння вх одять тільк и ті особи, як і займались е к о номічною діяльністю а бо
шук али роботу і були готові приступити до не ї, тобто к ла сифік уються як „за йняті” а бо „бе зробітні”.
Відповідно до вищ е зазначе них ре к оме ндацій МО П при вивче нні е к о номічної ак тивності визначають вік ову групу
на се ле ння, для як ої буде здійснюватись аналіз цього явищ а .
Найва жливішим є визна че ння нижньої вік ової ме жі насе ле ння для вивче ння е к оно мічної ак тивності. Тому к рім
норм, установле них зак оном щ одо мінімального вік у початк у трудової діяльності, до уваги бе руть у пе ршу че ргу обсяги
та ріве нь участі молоді в е к о номічній діяльності.
У ре к оме нда ціях О О Н щ одо прове де ння пе ре писів на се ле ння і поме шк ань уточнюється, щ о мінімальний вік для
визна че ння е к о номічно ак тивного насе ле ння у так их випадк ах не повине н пе ре вищ увати 15 рок ів.
З ме тою забе зпе че ння міжнародних співставле нь ре к оме ндовано виділяти осіб молодших 15 рок ів та 15 рок ів і
старше .
О к рім мінімального вік у, в ряді к раїн установле но мак симальний вік . Прийняття ве рх ньої ме жі означає, щ о осіб
старше цього вік у вик лючають із підра х унк у е к оно мічно ак тивного насе ле ння. У різних к ра їнах ця ме жа різна . Проте у
більшості к раїн ма к симальний вік не встановле но (у к раїна х Європе йськ ого С оюзу е к ономічну а к тивність визна ча ють
щ одо осіб вік ом 15 рок ів і старше ).
З урах уванням ре к оме нда цій МО П та вік ової струк тури за йнятого на се ле ння е к ономічну а к тивність насе ле ння в
Ук раїні визнача ють щ одо осіб обох стате й вік ом від 15 до 70 рок ів вк лючно.
Відповідно до міжнародних ста ндартів пе ре дбаче но два уточнюючі пок а зник и е к о номічно ак тивного насе ле ння:
– звичайно а к тивне на се ле ння;
– насе ле ння, ак тивне в даний пе ріод.
Концепція „звичайної активності” ба зується на к рите рії „основного виду а к тивності” впродовж трива лого пе ріоду
часу, на прик лад рок у. У випа дк ах , к оли зайнятість має не ре гулярний х арак те р (не повний робочий де нь, тижде нь),
основну а к тивність визна ча ють з урах уванням к ільк ості днів зайнятості чи бе зробіття. В рамк ах к онце пції „звича йної
ак тивності” допуск а ється, щ о особи, відне се ні до бе зробітних , упродовж рок у можуть мати як у-не будь роботу.
Населення, активне у даний момент (або робоча сила) пок азує поточну ситуа цію на ринк у праці відносно
е к оно мічної а к тивності насе ле ння. Ц е миттєва фотографія зайнятості та бе зробіття впродовж к онк ре тного обстежуваного
пе ріоду (тижде нь, місяць, де нь).
У ра мк а х на ціона льної к онце пції е к оно мічно ак тивного насе ле ння застосовують поняття „населення, активне у
даний період” стосовно к оротк ого пе ріоду часу – обсте жуваного тижня.
Конце пція е к о номічної ак тивності або робочої сили пе ре дбачає відне се ння осіб до однієї з трьох
взаємовик лючних к а те горій, у зале жності від х а рак те ру їх ньої діяльності впродовж к оротк ого о бсте жува ного пе ріоду, з
урах уванням правил пріорите тності: зайняті, бе зробітні та особи, як і є поза робочою силою, тобто е к о номічно не ак тивні
(додаток 1).
Відповідно до цих правил зайнятості надається пе ре ва га пе ре д бе зробіттям, а бе зробіттю – пе ре д
відсутністю е к о номічної а к тивності. Ц е й зв'язок можна пре дставити так :
Н=Еа+Ен,
де :
Н – к ільк ість насе ле ння у віці 15–70 рок ів;
Еа – к ільк ість е к о номічно а к тивного насе ле ння (робоча сила ) у віці
15–70 рок ів;
Ен – к ільк ість е к о номічно не ак тивного насе ле ння (поза робочою силою) у віці 15–70 рок ів.

(1)

Еа = З+Б
де :
З – к ільк ість зайнятого насе ле ння у віці 15–70 рок ів;
Б – к ільк ість бе зробітного насе ле ння (за ме тодологією МО П) у віці
15–70 рок ів.

(2)
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Для х а рак те ристик и е к ономічно ак тивного насе ле ння у міжнародній пра к тиці застосовують ме тоди групува нь, як і
умовно можливо об'єднати за двома типа ми: зага льноде мографічні та соціа льно-е к о номічні.
Загальнодемографічні групування стосуються не тільк и е к ономічно а к тивного насе ле ння (зайнятих і бе зробітних ),
але й усього насе ле ння. До цього типу групувань у національній статистичній пра к тиці на ле жать групува ння:
– за статтю та вік ом;
– за місце м проживання та типом місце вості (міськ а , сільськ а) на основі а дміністра тивно-те риторіального устрою
к раїни;
– за рівне м освіти.
Соціально-економічні групування стосуються бе зпосе ре дньо е к оно мічно ак тивного насе ле ння та х ара к те ризують
його місце у проце сі е к о номічної діяльності. Харак те рним прик ладом так ого групування є Міжнародна к ласифік а ція
статусу зайнятості. На основі абсолютних даних про к ільк ість е к ономічно ак тивного, зайнятого та бе зробітного
на се ле ння як за ок ре мими ста те во-вік овими групами, так і для всієї сук упності осіб вік ом 15–70 рок ів розрах овують рівні
е к оно мічної а к тивності, зайнятості та бе зробіття. Названі рівні можливо розрах овувати по відноше нню до:
– зага льної к ільк ості насе ле ння;
– к ільк ості е к ономічно ак тивного насе ле ння.
У національній ста тистичній пра к тиці рівні е к о номічної ак тивності та зайнятості зазвичай розрах овують по
відноше нню до всього на се ле ння
відповідного вік у, а бе зробіття – до е к ономічно ак тивного на се ле ння.
3.2 Економічно неактив не населення
Ек ономічно не а к тивне насе ле ння (на се ле ння поза робочою силою) – це особи, як і впродовж пе ріоду
спосте ре же ння не вх одять до ск ладу робочої сили, тобто не є зайнятими або бе зробітними (у визна че нні МО П) та існують
за рах унок утримання сім'єю та суспільством.
Усе бічна інформація про е к ономічно не ак тивне на се ле ння є ва жливою і не обх ідною частиною інформа ції про
ринок пра ці, оск ільк и, з одного бок у, відбувається постійний пе ре х ід частини насе ле ння зі стану е к ономічно ак тивного
на се ле ння в ста н е к ономічно не ак тивного насе ле ння (вих ід на пе нсію, тимчасове припине ння трудової діяльності та ін.),
а з іншого бок у – частина насе ле ння постійно вх одить до ск ла ду е к ономічно ак тивного на се ле ння (студе нти після
зак інче ння навча льних зак ладів; жінк и, щ о відновлюють роботу, як і до цього за йма лися доглядом за дітьми і домашнім
господарством; пе нсіоне ри, щ о відновлюють трудову діяльність із різних причин (низьк ий розмір пе нсії, прагне ння
суспільної к орисності тощ о); частина насе ле ння, щ о вступа є в пра це здатний вік і пропонує свої послуги на ринк у пра ці,
інші.
Ек ономічно не ак тивне насе ле ння вк лючає:
– осіб молодше 15 та старше 70 рок ів;
– осіб у віці 15–70 рок ів, як і не можуть бути к ласифік ова ні
як „зайняті” а бо „бе зробітні”.
С татистичний аналіз соціальних груп е к о номічно не ак тивного насе ле ння
спрямований на визна че ння
поте нціалу їх вх одже ння до робочої сили та вих оду з її ск ладу, а так ож дже ре л засобів їх існува ння.
Ка те горії е к ономічно не ак тивних осіб за рівне м зв'язк у з ринк ом праці можуть бути к ла сифік овані так (дода ток
2):
– бажають працювати та готові приступити до роботи, а ле не шук ають роботу;
– не ба жають працюва ти, тому щ о не мають не обх ідності;
– шук а ють роботу, але не готові приступити до не ї.
Аналізуючи поте нціа л формува ння ск ладу е к ономічно не ак тивного насе ле ння, слід урах овувати його природний
рух , оск ільк и загальні те нде нції щ одо „старіння” постійного насе ле ння Ук ра їни зумовлюють збільше ння к ільк ості осіб
старше праце здатного вік у, пе ре важна більшість як их зна х одиться поза робочою силою.
О бсте же ння робочої сили дозволяють здійснити к омпле к сний ана ліз пок азник ів динамік и е к ономічно
не ак тивного на се ле ння вік ом 15–70 рок ів та його струк тури за статтю, місце вістю й ре гіоном проживання, вік овими
група ми та соціа льними к ате горіями.
О собливою к ате горією е к оно мічно не ак тивного насе ле ння є „зне віре ні” особи, як і впродовж обстежуваного
пе ріоду:
а) „не мали роботи”, тобто не пра цювали за наймом або на власному підприємстві;
б) були „готові приступити до роботи”, тобто почати пра цювати за плату за наймом або на власному підприємстві
впродовж на ступних двох тижнів;
в) „не займались пошуками роботи” впродовж останніх чотирьох тижнів, тому щ о не вірили у можливість знайти її
(після не одноразових не вда лих спроб зна йти роботу втратили надію на праце влаштува ння), не шук а ли роботу че ре з те ,
щ о не зна ли, як її знайти, або пе ре к она ні, щ о для них не має підх одящ ої роботи.
За ме тодологією МО П зне віре ні на ле жать до к ате горії е к ономічно не ак тивного на се ле ння, проте для ціле й
аналізу да ні про їх ню к ільк ість можуть вик ористовуватися для оцінк и загального обсягу пропозиції робочої сили та попиту
на не ї.
3.3 Зайня ті економічною д ія льністю
Зайнятість х арак те ризує к ільк ість працюючих осіб. Роботою вважа ють будь-як у діяльність у ме жах виробництва,
визна че них С НР, і ох оплює все ринк ове виробництво та де як і види не ринк ового виробництва . О ск ільк и поняття
зайнятості досить широк е , облік к ільк ості зайнятих доповнюють да ними про робочий час.
У відповідності до к онце пції робочої сили міжнародне визначе ння зайнятості ба зується на к оротк ому звітному
пе ріоді (один де нь чи тижде нь) і на принципі, згідно з як им особа, щ об бути відне се ною до зайнятих , повинна протягом
звітного пе ріоду виявляти пе вну е к ономічну ак тивність. Міжнародні станда рти дають уточне ння, щ о під поняття „пе вна
робота ” підпа да є робота, як у вик онують протягом не ме нше однієї години. Ц е означає, щ о роботи, вик онаної протягом
однієї години у сфе рі е к ономічної діяльності, вже доста тньо, щ об особа була відне се на до числа зайнятих .
З ура х ува нням міжнародних підх одів і національних особливосте й за йнятими е к ономічною діяльністю (далі –
зайняте насе ле ння) вважають осіб вік ом 15–70 рок ів, як і впродовж обсте жуваного тижня:
– пра цювали х оча б 1 годину:
·
за на ймом за вина городу в грошовому чи на туральному вигляді, індивідуа льно (самостійно), у ок ре мих
громадян або на вла сному (сіме йному) підприємстві;
·
працюва ли
бе зк оштовно на підприємстві, у вла сній спра ві, щ о нале жить будь-к ому з чле нів
домогоспода рства, або в особистому се лянськ ому господарстві з ме тою ре а ліза ції продук ції, виробле ної
внаслідок цієї діяльності;
– особи, як і були тимча сово відсутні на роботі, тобто форма льно ма ли робоче місце , власне підприємство (власну
справу), а ле не працюва ли впродовж обстежуваного пе ріоду з не зале жних від них особисто обставин.
Критерій однієї години у визна че нні зайнятості призначе ний ох опити всі види зайнятості, як і можуть існува ти в
к раїні, вк лючаючи та к ож к оротк острок ову, випадк ову роботу та інші види не ре гулярної за йнятості. Та к ож це й к рите рій
ма є принципове значе ння з точк и зору визна че ння бе зробіття як ситуа ції, к оли робота відсутня взага лі. У к онце пції
робочої сили визна че ння зайнятості та бе зробіття тісно взаємопов’яза ні, оск ільк и як щ о збільшити мінімум ча су для
відне се ння до зайнятих , тоді бе зробіття не буде означати повної відсутності роботи.
Зайнятість озна ча є не тільк и роботу за заробітну плату (за наймом), але так ож і заради оде ржання прибутк у чи
сіме йного дох оду на власному підприємстві, вк люча ючи виробництво в особистому се лянськ ому господа рстві з ме тою
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ринк ової ре алізації виробле ної продук ції.
До ск ладу зайнятого на се ле ння не вк лючають осіб, як і вик онують не опла чувану грома дськ у чи добровільну
роботу, та осіб, як і вик онують тільк и дома шні обов’язк и. Громадськ а добровільна діяльність не є е к ономічним видом
діяльності та має три визначальні риси: а ) не повинна оплачуватись; б) вик онується за вла сним ба жанням, бе з примусу,
на відміну, на прик лад, від строк ової військ ової служби; в) вик онується для організа ції, громади чи особи, з як ою відсутні
родинні зв’язк и, поза власним домашнім господа рством.
У рамк ах к онце пції робочої сили зайнятості надається пе ре вага пе ре д будь-як им іншим видом ак тивності/
не ак тивності.
3.4. Без робітне населення
З 1991 по 1995рр. єдиним дже ре лом інформації про бе зробіття в Ук раїні був адміністра тивний облік бе зробітних
де ржавною службою за йнятості. О дна к , як свідчить міжна родний і вітчизняний досвід, за допомогою в пошук ах роботи до
служб зайнятості пе ре ва жно зве рта ються ме нш к онк уре нтоздатні на ринк у праці особи, соціально вразливі к а те горії
на се ле ння, як і становлять ме ншу частк у за гальної к ільк ості не працюючих . Чимало бе зробітних псих ологічно не сх ильні
чи вза галі не ба жають ре єструватися на біржах пра ці і пок ла да ються в пошук ах роботи на власні сили, друзів, родичів.
3.4.1 Офіційне в из начення без робітних
Заре єстровані бе зробітні згідно з чинним за к онодавством – це громадяни праце зда тного вік у, як і че ре з
відсутність роботи не мають заробітк у або інших пе ре дбаче них за к онодавством дох одів і за ре єстрова ні у де ржавній
службі зайнятості як так і, щ о шук а ють роботу, готові та зда тні приступити до підх одящ ої роботи. Бе зробітними визна ють
так ож інвалідів, як і не досягли пе нсійного вік у, не працюють і заре єстровані як та к і, щ о шук а ють роботу.
Адміністративні да ні де ржа вної служби зайнятості не дозволяють визначити зага льний обсяг бе зробіття на ринк у
праці, оск ільк и не вк лючають осіб, як і шук ають роботу самостійно.
Показник зареєстрованого безробіття стосується лише к ате горії насе ле ння, щ о зве ртається за допомогою в пошук ах
роботи й отриманні соціальних послуг до де ржавної служби зайнятості. Зазна че ний пок азник
вик ористовують для
оцінк и поточної ситуації у сфе рі соціального зах исту насе ле ння від бе зробіття на те риторіальному рівні (область, місто,
ра йон) та здійсне ння опе ра тивного моніторингу е фе к тивності ре а ліза ції соціальних програ м зах исту насе ле ння від
бе зробіття, розробк и програ м зайнятості та соціально-е к оно мічного розвитк у к раїни та ре гіонів, прогнозування тощ о.
У відповідності з к онце пцією робочої сили бе зробіття трак тують як ситуацію повної відсутності роботи.
3.4.2 Міжнарод ні станд артні критерії в из начення без робіття
Міжнародні ста ндартні к рите рії визначе ння бе зробіття стосуються вик лючно дій особи впродовж пе вного пе ріоду
часу, не зале жно від наявності чи відсутності у не ї за к онних не трудових дох одів (дивіде ндів, проце нтів, пе нсії чи
стипе ндії) або права на оде ржання допомоги по бе зробіттю. Так ож у міжнародних станда ртах не зга дується ве рх ня
вік ова ме жа для вимірювання е к ономічно ак тивного на се ле ння та його ск ладових – зайнятості та бе зробіття. У ба гатьох
розвине них к раїнах ве рх ня ме жа а к тивності на се ле ння на 7–9 рок ів пе ре вищ ує зак онодавчо встановле ний вік вих оду
на пе нсію. Для міжна родних порівнянь, як правило, вик ористовують пок азник бе зробіття, розрах ований за даними
вибірк ових обсте же нь робочої сили.
Відповідно до ме тодології МО П до бе зробітних відносять осіб у віці 15–70 рок ів (заре єстровані та
не заре єстровані в де ржавній службі зайнятості), як і одночасно задовольняють трьом умовам:
а) не ма ли роботи (прибутк ового заняття);
б) а к тивно шук али роботу або намагались організувати вла сну справу впродовж останніх чотирьох тижнів, щ о
пе ре дува ли опитуванню, тобто робили к онк ре тні к рок и протягом названого пе ріоду з ме тою знайти оплачувану роботу
за наймом чи на вла сному підприємстві;
в) були готові приступити до роботи впродовж двох на йближчих тижнів, тобто почати пра цювати за наймом а бо
на вла сному підприємстві з ме тою отрима ння оплати або дох оду.
До к ате горії бе зробітних на ле жать так ож особи, як і приступають до роботи протягом на йближчих двох тижнів;
зна йшли роботу, че к а ють відповіді; навча ються за направле нням де ржавної служби зайнятості.
Критерій пошуку роботи. Відповідно до міжнародних ста ндартів для того, щ об особу вважа ли бе зробітною, вона
повинна ак тивно шук а ти роботу. Пошук роботи визначається як здійсне ння к онк ре тних к рок ів упродовж оста нніх
чотирьох тижнів з ме тою знайти оплачува ну роботу за наймом чи організувати власну спра ву.
„Ак тивний пошук роботи” пе ре дба ча є не тільк и пошук роботи за наймом, але й здійсне ння к онк ре тних зах одів з
ме тою організації власної справи, зок ре ма:
– ре єстрацію в де ржа вній службі зайнятості чи приватних фірма х
працевла штування;
– зве рне ння бе зпосе ре дньо до роботодавців;
– розсилання письмових ре зюме (стислої інформації про профе сійну
підготовк у та к а р’єру);
– розміщ е ння оголоше нь у газе тах ;
– зве рне ння за сприянням пра це влаштува ння до родичів і друзів;
– зве рне ння за ліце нзіями та дозволами;
– пошук фінансових ре сурсів, зе млі, будіве ль, приміщ е нь, ма шин і
уста тк ува ння для створе ння власного підприємства.
Критерій готовності приступити до роботи. „Готовність приступити до роботи” означає, щ о при на явності робочого
місця людина ма є бути готовою почати пра цюва ти впродовж наступних двох тиж нів. Ме та цього к рите рію полягає у тому,
щ об вик лючити осіб, як і шук ають роботу з ме тою приступити до не ї пізніше (на прик лад, студе нти вузів, як і під час
обсте же ння шук али роботу, щ об приступити до не ї лише після зак інче ння навча льного зак ладу).
У випадк ах , к оли звича йні способи пошук у роботи не прида тні, к оли ринок пра ці достатньо не організований
або обме же ний за ма сшта бами або попит на робочу силу низьк ий, можливе застосування послабле ння ста ндартного
визна че ння бе зробіття, тобто вик ористання тільк и к рите ріїв пошук у роботи (а) та готовності приступити до роботи (в).
Тобто при частк овому послабле нні к рите рію до бе зробітних нале жа ть ті особи, як і не шук али роботу з пе вних
причин (на прик лад, особи, як і були тимчасово звільне ні роботодавце м, у ре зультаті чого вони втратили форма льний
зв'язок із підприємством, особи, як і че к а ють запроше ння на роботу а бо ре зультатів к онк урсу, зне віре ні особи тощ о).
Для а налізу стану ринк у праці в Ук раїні застосовують міжна родний станда ртний к рите рій визначе ння
бе зробітних . Проте з ме тою здійсне ння порівнянь і відображе ння пропозиції робочої сили на ринк у пра ці програ ма
обсте же ння робочої сили дозволяє розрах увати к ільк ість бе зробітних із застосува нням посла бле ного к рите рію.
4. Показники для аналізу економічної активності населення
4.1. Рів ень економічної актив ності населення
Ріве нь е к ономічної ак тивності (РЕа) х арак те ризує ріве нь участі насе ле ння обсте жуваного вік у у робочій силі.
Розрах овують як відноше ння (у відсотк ах ) к ільк ості е к ономічно а к тивного насе ле ння вік ом 15–70 рок ів до всього
на се ле ння зазначе ного вік у чи на се ле ння за відповідною соціально-де мографічною озна к ою.
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РЕа=Еа/Н*100%,
де :
Еа – к ільк ість е к о номічно а к тивного насе ле ння у віці 15–70 рок ів;
Н – к ільк ість насе ле ння у віці 15–70 рок ів.

(3)

4.2 Рів ень економічної неактив ності населення
Ріве нь е к ономічної не ак тивності (РЕна) відобража є ча стк у насе ле ння обстежуваного вік у, як а знах одиться поза
ме жами робочої сили. Розрах овують як відноше ння (у відсотк ах ) к ільк ості е к ономічно не ак тивного на се ле ння вік ом 15–
70 рок ів до всього насе ле ння за значе ного вік у чи насе ле ння за відповідною соціально-де могра фічною озна к ою.
РЕна=Ена/Н*100%,
де :
Ена – к ільк ість е к ономічно не ак тивного на се ле ння
у віці 15–70 рок ів;
Н – к ільк ість насе ле ння у віці 15–70 рок ів.

(4)

4.3. Характеристики з айня тості населення
4.3.1. Рів ень з айня тості населення
Ха рак те ристик ою трудової ак тивності на се ле ння є пок а зник рівня за йнятості (Рз),
як ий розрах овують як
відноше ння (у відсотк ах ) к ільк ості зайнятих вік ом 15–70 рок ів до всього на се ле ння зазначе ного вік у.
Рз=З/Н*100%,
де :
З – к ільк ість зайнятого насе ле ння у віці 15–70 рок ів;
Н – за гальна к ільк ість насе ле ння у віці 15–70 рок ів.

(5)

Аналіз зайнятості пе ре дбачає так ож вивче ння та к их аспе к тів, як :
– робочий час (звича йна , фак тична трива лість робочого тижня тощ о);
– не повна зайнятість;
– тимча сова відсутність на роботі;
– х арак те р роботи (постійна, на визначе ний те рмін (се зонна,
тимчасова , випадк ова );
– профе сія, вид е к ономічної діяльності, ста тус зайнятості;
– не формальна зайнятість (у т. ч. зайнятість у не формальному се к торі
е к ономік и).
4.3.2. Робочий час
Мате ріа ли вибірк ових о бсте же нь насе ле ння з пита нь е к ономічної ак тивності дозволяють дослідити тривалість
робочого часу зайнятого насе ле ння.
Робочий ча с – це час, пов'язаний із виробничою діяльністю і як ий вимірюється впродовж визначе ного
обсте жуваного пе ріоду.
С пе цифік а обсте же ння робочої сили полягає в тому, щ о воно ох оплює всі к а те горії пра цівник ів: осіб, як і
працювали за наймом та не за наймом (роботодавці, особи, як і працюють самостійно, бе зк оштовно працюючі чле ни
домогоспода рств). Ме тодологія прове де ння о бсте же ння пе ре дбачає отримання інформації щ одо „звичайного робочого часу”
та „фактично відпрацьованого робочого часу”.
Поняття „звичайного робочого часу” має відмінність від „фактично відпрацьованого робочого часу” і полягає в тому, щ о
пе рше поняття нале жить до типового, а не до звітного пе ріоду. Звича йний робочий час для пе вного виду діяльності
можна визначити як час, відпра цьований протягом типового тижня чи типового дня. Поняття звича йного робочого часу
можна застосовува ти як для тих , як і в даний моме нт працюють, та к і до тих , як і тимчасово відсутні на роботі.
Коде к сом за к онів про пра цю Ук ра їни (стаття 50) визна че но, щ о „…нормальна тривалість робочого ча су
працівник ів не може пе ре вищ увати 40 годин на тижде нь. Підприємства і організації при ук ладе нні к оле к тивного
договору можуть встановлювати ме ншу норму трива лості робочого часу, ніж пе ре дба че но в частині пе ршій цієї статті.”
У порядк у, вста новле ному за к онодавством, за тве рджують пе ре лік виробництв, це х ів, профе сій і посад зі
шк ідливими умова ми пра ці, робота в як их дає право на ск ороче ну трива лість робочого часу. Так ож зак онодавчо
встановлюють ск ороче ну тривалість робочого ча су для ок ре мих к а те горій працівник ів (учите лів, лік а рів та інших ). Крім
того, ск ороче ну тривалість робочого часу можуть установлювати за ра х унок власних к оштів на підприємства х і в
організа ціях для жінок , як і мають діте й вік ом до чотирна дцяти рок ів а бо дитину-інваліда.
Різницю між цими поняттями можна розглянути на прик ла ді працівник а, у як ого нормальний робочий час становить
40 годин на тижде нь, а звичайний робочий час – 45 годин на тижде нь, оск ільк и він ре гулярно працює на 5 годин більше
нормального робочого часу на тижде нь. Як щ о типові ситуації не однак ові по пе ріодах , на прик ла д у випадк у се зонних
робіт, звичайний робочий час так ож буде не однак овий. Інформація щ одо визначе ння звичайного робочого часу ба зується на
індивідуальних відповідях ре спонде нтів.
Для більшості ре спонде нтів, як і працюють за наймом на підприємствах , в установа х , в організаціях , нормальний
робочий час (норма тивно встановле ний) буде однак овий зі звичайним робочим часом.
Мате ріа ли обсте же нь робочої сили так ож на да ють інформацію про фактично відпрацьований робочий час упродовж
обсте жуваного тижня (фак тична тривалість робочого тижня) за всіма видами робіт. При здійсне нні статистичного аналізу
цих да них слід ура х овува ти, щ о інформа ція, як і для звичайного робочого часу, базується на індивідуальних відповідях
ре спонде нтів про фактично відпрацьований робочий час.
Визначе ння фак тичної тривалості робочого тижня к онк ре тної особи здійснюють шлях ом порівняння та к омбінації
її відповіде й на за пита ння про звичайну тривалість роботи, додатк ово відпрацьовані години на обсте жуваному тижні, а
так ож не відпрацьовані години з причин е к оно мічного або особистого х а рак те ру.
Фак тична тривалість робочого тижня (ТФ) – це час, як ий ре спонде нт фа к тично відпра цював упродовж
обсте жуваного тижня на всіх роботах , бе з урах ування ча су, к оли він не працюва в із причин е к ономічного а бо
особистого х арак те ру (че ре з х воробу, відпустк у тощ о), у вимірі годин.
ТФ = (Тз + ТД) - Тн,
де :
ТФ – фа к тична тривалість обсте жуваного робочого тижня;
ТЗ – звичайна тривалість робочого тижня;
ТД – додатк ові години роботи ре спонде нта на обсте жуваному тижні;
Тн – години роботи, не відпрацьовані ре спонде нтом на обсте жува ному
тижні.

(6)

На основі даних щ одо фак тичної тривалості роботи зайнятих ре спонде нтів визна ча ють се ре дню тривалість
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фак тично відпрацьова ного тижне вого робочого часу (Тср.), як а надається у вимірі фак тично відпрацьова них годин
тижде нь у се ре дньому на одну зайняту особу.

Тср. =

SТі
З

,

на

(7)

де :
Tі – к ільк ість людино-годин фак тично відпрацьованого робочого часу впродовж тижня;
З – к ільк ість зайнятих осіб.
4.3.3. Непов на з айня тість
Відповідно до міжнародних стандартів „не повною” вважа ють за йнятість, при як ій особа була зайнята не достатню
к ільк ість годин, порівняно зі встановле ними зак онода вчими нормами а бо у випа дк у, к оли не доста тньо вик ористовува ла ся
її к валіфік ація (профе сійна підготовк а , досвід роботи) тощ о.
Розрізняють дві головні форми не повної зайнятості: видиму та не видиму.
У статистичній пра к тиці головним чином вик ористовують а наліз видимої не повної зайнятості.
Видима неповна зайнятiсть – це пе ре важно статистичне поняття, як е можна бе зпосе ре дньо вимiряти за допомогою
даних про заробiтну плату, вiдпрацьований ча с а бо шлях ом вибiрк ових обсте же нь.
Для вимірюва ння не повної за йнятості застосовують два пок азник и:
а) к ільк ість не повністю зайнятих осіб;
б) обсяг видимої не повної за йнятості – сумарна к ільк ість годин чи днів до досягне ння нормальної тривалості
робочого часу, щ о існує у звітному пе ріоді для можливої додатк ової за йнятості к ожної не повністю зайнятої особи.
До не повністю зайнятих нале жа ть особи, як і впродовж обсте жуваного пе ріоду:
– фа к тично відпрацюва ли ме нше нормальної тривалості робочого часу (встановле ної зак онодавчими нормами);
– бажа ли працювати додатк ову к ільк ість годин;
– готові працювати додатк ову к ільк ість годин.
Невидима неповна зайнятiсть – пе ре ва жно аналiтичне поняття, як е вiдбиває фундаме нта льне поруше ння рiвноваги
мiж робочою силою та iншими виробничими фа к торами. Хара к те рними ознак а ми не видимої (прих ованої) не повної
зайнятостi можуть бути низьк i дох оди, не повне вик ористання профе сiйної к омпе те нтностi або низьк а продук тивнiсть
працi.
4.3.4. Тимчасов а в ід сутність на роботі
Відповідно до міжна родних ста ндартів та національного зак онода вства до за йнятих нале жа ть особи, як і на
обсте жуваному тижні були тимчасово відсутні на роботі.
При цьому врах овують відмінності щ одо осіб, як і працювали за наймом і на власних підприємства х .
Щодо пе ршої к а те горії осіб за стосовують поняття „формально знах одяться на роботі”, як і визна ча ються згідно з
так ими к рите ріями:
– отримання за робітної плати;
– запе вне ння про прийом на роботу після зак інче ння пе вних обставин
а бо договору про дату пове рне ння;
– зак інче ння те рміну відсутності на роботі, впродовж як ого пра цівник отримував к омпе нса ційні виплати тощ о.
Власник ів підприємств (роботода вців) уважають тимчасово відсутніми в зале жності від того, чи продовжує
працювати їх нє підприємство а бо вик онуватися вла сна справа під час відсутності їх на роботі.
До тимчасово відсутніх в обсте же нні робочої сили нале жать особи, як і на обсте жуваному тижні не працюва ли з
нижче зазначе них причин:
– щ орічна відпустк а ;
– відпустк а у зв'язк у з ва гітністю та полога ми та для догляду за дитиною до досягне ння не ю вік у, визначе ного
зак онода вством;
– відпустк а бе з збе ре же ння за робітної плати (на пе ріод припине ння вик она ння робіт);
– тимча сова не праце зда тність (х вороба, тра вма), догляд за х ворим;
– се зонний х ара к те р роботи;
– вих ідні дні згідно з гра фік ом роботи;
– інші причини.
4.3.5. Характер роботи
Поняття „роботи” визна ча ють відповідно до поняття „виробництва ” в С НР . Ц е означає, щ о будь-як у діяльність, щ о
на ле жить до виробництва в рамк ах С НР, уважа ють роботою при вимірюва нні зайнятості.
О бсте же нням робочої сили досліджують х а рак те р роботи, згідно з к рите рієм „однієї години”. Зок ре ма, виділяються
так і види робіт:
– постійна – робота, як у вик онують на основі трудового договору, ук ладе ного на не визначе ний строк ;
– на визна че ний те рмін:
·
тимчасова – робота на те рмін до двох місяців, а для заміни тимчасово відсутніх працівник ів, за як ими
збе рігається їх нє місце роботи (посада) - до чотирьох місяців.
·
се зонна – робота, яку че ре з природні та к ліматичні умови вик онують не ве сь рік , а протягом пе вного
пе ріоду (се зону), але не більше 6-ти місяців.
– випадк ова – робота , як а носить одноразовий х ара к те р.
4.3.6 Професія , в ид економічної д ія льності, статус з айня тості
У рамк ах о бсте же ння робочої сили за йнятих осіб опитують щ одо профе сії, заняття, виду е к оно мічної діяльності
підприємства, установи, орга нізації а бо власної спра ви, де вони працювали, а так ож щ одо статусу зайнятості.
За отриманими відповідями ре спонде нтів розподіляють за відповідними к ла сифік аціями (к ласифік аторами):
– Класифік а тор профе сій (КП);
– Класифік а ція видів е к о номічної діяльності (КВЕД);
– Міжнародна к ласифік ація статусів за йнятості (ISC SE-93), прийнята відповідно до ре к оме ндації 15-ї Міжна родної
к онфе ре нції ста тистик ів праці (1993 р.).
Відповідно до положе нь ISC SE-93, а так ож національних особливосте й соціа льно-трудових відносин при аналізі
ма те ріа лів о бсте же ння робочої сили за стосовують та к у систе му к ла сифік ації статусів за йнятості:
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Працюючі за наймом (наймані працівники) – особи, як і ук лали письмовий або усний трудовий договір (к онтра к т) з
адміністрацією підприємства, уста нови, організа ції, фізичною особою про умови й опла ту трудової діяльності.
Працюючі не за наймом у секторі самостійної зайнятості – особи, як і, на відміну від найманих працівник ів, самостійно
здійснюють свою трудову діяльність на базі організа ції та ве де ння господарськ ої діяльності фізичної або юридичної особи,
відповідають за ре зульта тивність і е фе к тивність цієї діяльності, а так ож за вик онання зобов'яза нь по відноше нню до інших
осіб, зок ре ма щ одо вик онання умов трудових договорів з найманими пра цівник а ми тощ о. До так их осіб нале жа ть:
роботода вці, самозайняті, бе зк оштовно працюючі чле ни сім'ї.
Роботодавці – це особи, як і пра цюють на власному підприємстві із залуче нням на постійній основі на йманих
працівник ів.
Самозайняті – особи, зайняті індивідуальною/са мостійною трудовою діяльністю, як у здійснюють самостійно, тобто
бе з за луче ння постійних найма них працівник ів.
Безкоштовно працюючі члени сім`ї – особи, як і працюють бе з опла ти на сіме йному підприємстві, щ о очолює родич
(у випадк у, як щ о ця діяльність на ле жить до е к ономічної).
4.3.7. Зайня тість у неформальному секторі економіки
Визначе ння обсягів зайнятості у не формальному се к торі е к ономік и здійснюють, почина ючи з 1999 рок у,
відповідно до ме тодик и, затве рдже но ї на к азом Де ржк омстату Ук раїни від 29.02.2000 № 73. Ук азана ме тодик а
розробле на на основі положе нь Ре золюції щ одо статистик и за йнятості в не формальному се к торі, щ о прийнята 15-ю
Міжнародною к онфе ре нцією ста тистик ів праці (МКС П) у 1993 році. Відне се ння підприємств до не формального се к тору
повинно одноча сно відповідати та к им к рите ріям:
– ринк ова спрямованість е к ономічної діяльності;
– обме же не число працівник ів (до 5 осіб);
– відсутність де ржавної ре єстра ції підприємницьк ої діяльності.
Підприємства ми не формального се к тору вважають домашні господарства чи не к орпора тивні підприємства , як і
на ле жать домашнім господарствам, щ о здійснюють виробництво товарів і послуг для ринк ової ре а ліза ції та не ма ють
правового статусу юридичної особи.
З урах уванням національних особливосте й щ одо пошире ння не формальних трудових відносин к рите рії
визна че ння к ільк ості зайнятих у цьому се к торі розшире ні за ра х унок ук люче ння осіб, як і працюва ли за усною
домовле ністю з роботодавце м в офіційному се к торі, тобто бе з ук ладе ння офіційного трудового договору (к онтра к ту), щ о
свідчить про відсутність мінімальних соціальних гара нтій.
Для ана лізу вик ористовують пок азник рівня участі зайнятого населення у неформальному секторі економіки (Рунс),
як ий визначають як відноше ння (у відсотк ах ) к ільк ості зайнятих у не формальному се к торі е к о номік и вік ом 15–70 рок ів
до всього за йнятого на се ле ння зазначе ного вік у або за відповідною соціально-де могра фічною ознак ою.
Рунс=Знс/Зн*100,
де :
Знс – к ільк ість насе ле ння у віці 15–70 рок ів, зайнятого у не формальному се к торі е к оно мік и;
Зн – за гальна к ільк ість насе ле ння у віці 15–70 рок ів.

(8)

4.4. Характеристики без робіття населення
Аналіз бе зробіття вк люча є вивче ння:
– рівня бе зробіття;
– трива лості не зайнятості;
– трива лості пошук у роботи або трива лості бе зробіття;
– причин бе зробіття;
– профе сії, виду е к ономічної діяльності за останнім місце м роботи.
4.4.1. Показ ники рів ня без робіття
Для аналізу ситуації, щ о ск ла ла ся на ринк у пра ці, доцільно за стосувати де к ільк а пок азник ів рівня бе зробіття.
Рівень безробіття населення (за методологією МОП)(Рб-моп), розрах ований як відноше ння (у відсотк ах ) к ільк ості
бе зробітних
пе вної вік ової групи (Б) до е к ономічно
ак тивного насе ле ння відповідного
вік у
(Еа)
а бо
соціально-де мографічної ознак и.
Рб-моп=Б/Еа*100%

(9)

У зале жності від цілі вик ористання за стосовують розрах унок двох пок а зник ів рівня зареєстрованого безробіття:
– Рб-1зар, розрах ований як відноше ння (у відсотк ах ) к ільк ості бе зробітних (Бзар), за ре єстрова них у де ржавній
службі зайнятості на к іне ць звітного пе ріоду, до се ре дньорічної к ільк ості насе ле ння праце здатного вік у (Нпр.в).
Рб-1зар = Бзар/Нпр.в*100%
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– Рб-2зар, розрах ований як відноше ння (у відсотк ах ) к ільк ості бе зро-бітних (Бзар.ср), заре єстрованих у
де ржавній службі за йнятості
в се ре дньому за пе ріод (к ва ртал, півріччя, 9 місяців, рік ), до е к о номічно ак тивного
на се ле ння пра це зда тного вік у (Епр.в) за відповідний пе ріод.
Рб-2зар=Бзар.ср/Епр.в*100%

(11)

Зазна че ний пок азник вик ористовують з ме тою здійсне ння порівнянь з даними вибірк ового о бсте же ння на се ле ння
(домогосподарств) з питань е к о номічної ак тивності.
Рівень довготривалого безробіття для населення працездатного віку ок ре мо для бе зробітних праце здатного вік у (за
ме тодологією МО П) (Бдов.моп) а бо для за ре єстрованих у де ржавній службі зайнятості (Бдов.зар)
розрах овують як
відноше ння (у відсотк ах ) к ільк ості бе зробітних , як і шук али роботу 12 місяців і більше (Бдов.моп або Бдов.зар), до
е к оно мічно ак тивного на се ле ння праце зда тного вік у (Еапр.в) або до се ре дньорічної к ільк ості на се ле ння пра це здатного
вік у (Нпр.в).
Рб-дов.моп = (Бдов.моп/Еапр.в)*100%;

(12)

Рб-дов.зар= (Бдов.зар/Нпр.в)*100%

(13)

О сновні відмінності ме тодології, сфе ри ох опле ння й на прямів вик ористання пок азник ів рівня бе зробіття (за
ме тодологією МО П) та рівня заре єстрова ного бе зробіття наве де но в додатк у 3.
С піввідноше ння двох названих пок азник ів надає можливість оцінити е фе к тивність де ржавної політик и у сфе рі
зайнятості та запобігання масовому бе зробіттю, а так ож пе вною мірою ступінь довіри громадян до де ржави стосовно
питання пра це влаштува ння й е фе к тивності де ржавного соціального стра х ува ння на випа док бе зробіття.
Розширений показник рівня безробіття (Рб-роз.пр.в) розрах овують як відноше ння (у відсотк а х ) к ільк ості бе зробітних
праце зда тного вік у (за ме тодологією МО П) (Бпр.в) і осіб праце зда тного вік у, як і зне вірились знайти роботу (з
урах уванням осіб, як і не зна ли, де і як шук ати роботу, як орга нізовува ти власну справу, та пе ре к онаних у відсутності
підх одящ ої роботи) (Зн), до к ільк ості е к ономічно ак тивного на се ле ння пра це здатного вік у (Еапр.в) вк лючаючи
зне віре них осіб відповідного вік у.
Рб-роз.пр.в = (Бпр.в + Зн)/(Еапр.в +Зн)*100%

(14)

Показник загального дефіциту попиту на працю (Рб-здп) розрах овують як відноше ння (у відсотк ах ) суми к ільк ості
бе зробітних (Б) та осіб, як і зне вірились зна йти роботу (з урах уванням осіб, як і не зна ли, де і як шук ати роботу, як
організовувати власну справу, та пе ре к онаних у відсутності підх одящ ої роботи) (Зн), та вимуше но не повністю зайнятих
осіб (Нз) відповідного вік у до суми к ільк ості е к ономічно ак тивного насе ле ння (Еа) та зне віре них осіб відповідного вік у.
Рб-здп=(Б+ Зн+Нз)/(Еа+ Зн)*100%

ні).

(15)

4.4.2. Трив алість нез айня тості, трив алість пошуку роботи або трив алість без робіття
Тривалість не зайнятості – це час, упродовж як ого особа була бе з роботи (не зале жно від того, шук ала вона її чи

Для ціле й аналізу тривалості бе зробіття вик ористовують пок азник тривалості пошук у роботи, оск ільк и
не зайнятих грома дян к ласифік ують як бе зробітних (за ме тодологією МО П) тільк и з того моме нту, к оли вони
розпочинають а к тивний пошук роботи, тобто від ситуації е к оно мічної не ак тивності пе ре х одять у стан бе зробіття.
За мате ріалами о бсте же ння робочої сили отримують інформацію щ одо к ільк ості бе зробітних (за ме тодологією
МО П) за тривалістю не зайнятості та тривалістю пошук у роботи.
На основі зазначе ної інформації розра х овують се ре дні значе ння цих пок а зник ів, зок ре ма:
- середню тривалість незайнятості визначають як се ре дню к ільк ість
місяців не зайнятості на одного бе зробітного.
- середню тривалість пошуку роботи – як се ре дню к ільк ість місяців
трива лості пошук у роботи на одного бе зробітного.

На основі адміністра тивних даних де ржавної служби за йнятості розра х овують середню тривалість зареєстрованого
безробіття, як а надається у вимірі се ре дньої к ільк ості місяців пе ре бування на облік у в де ржа вній службі за йнятості
заре єстрова них бе зробітних .
Розрах унок вищ е за значе них пок азник ів здійснюють на основі формули се ре дньої а рифме тичної зва же ної:

(16)

Прик лади розра х унк у основних пок азник ів е к оно мічної а к тивності насе ле ння наве де но в додатк у 4.
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8. С та тистик а ринк у пра ці: міжнародні ста ндарти та на ціона льний досвід: [на вч. посіб.] / за ре д. Вла се нк о Н.С.,
Григорович Н.В., Рубльової Н.В. – К. : ТО В "Август Тре йд", 2006. – 320 с. іл. – Бібліогр. : с. 315–320.
9. Нак аз Де ржавного к оміте ту статистик и Ук раїни від 14.08.2009 № 308. Ме тодик а формування вибірк ових
сук упносте й для прове де ння у 2009–2013 рок а х вибірк ових о бсте же нь насе ле ння (домогосподарств): умов життя
домогоспода рств, е к оно мічної а к тивності насе ле ння та сільськ о-господарськ ої діяльності насе ле ння у сільськ ій місце вості.
10. Коде к с зак онів про працю Ук раїни та інше зак онодавство про працю. – К. : Праця, 1997. – 288 с.

Додаток 1
Структура населення за економічною активністю на ринку праці

Додаток 2
Економічне неактивне населення за рівнем зв’язку з ринком праці
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Додаток 3
Основні відмінності у сфері охоплення, напрямах використання та визначеннях рівнів безробіття за обстеж енням
робочої сили й адміністративними даними держ авної служ би зайнятості

С фе ра ох опле ння
спосте ре же нням
Ме тодологія
визначе ння
пок азник а рівня
бе зробіття

Дже ре ло інформації

Напрями
вик ористання
С фе ри застосува ння

Вибірк ове обсте же ння

Адміністра тивні дані

Насе ле ння обох ста те й у віці 15–70 рок ів

На се ле ння праце зда тного вік у

Рівень безробіття (за методологією МОП)
визна ча ється як відноше ння (у відсотк а х )
к ільк ості бе зробітних у віці 15–70 рок ів до
е к о номічно а к тивного насе ле ння (робочої сили)
відповідного вік у або відповідної соціальноде мографічної ознак и

Рівень зареєстрованого безробіття
визначається як відноше ння (у відсотк а х )
к ільк ості бе зробітних , за-ре єстрованих у
де ржа вній службі зайнятості, до
се ре дньорічної к іль-к ості насе ле ння
праце здатного вік у

Вибірк ове обсте же ння насе ле ння
(домогоспода рств) з пита нь е к оно мічної
ак тивності (обсте же ння робочої сили)
Для аналізу та оцінк и те нде нцій на ринк у
пра ці щ одо загального обсягу пропозиції робочої
сили відповідно до міжна родних стандартів
Вик ористовується для оцінк и ситуації на ринк у
пра ці Ук ра їни, в тому числі у порівнянні з іншими
к ра їнами світу, для мак рое к ономічних
розрах унк ів, наук ових дослідже нь
прогнозування, розробк и політик и у сфе рі
соціа льно-трудових відносин

Адміністра тивні дані де ржавної служби
зайнятості
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Ріве нь
вик ористання

Пе ріодичність
С тупінь надійності

Аналітичні
обме же ння

Щоквартально – по Ук раїні в цілому за статтю,
місце м проживання, вік овими групами; у розрізі
27 регіонів (АР Крим, обла сті та мм. Київ,
С е васто поль)
С тупінь надійності щ ок ва ртальних даних не
дозволяє вик ористовува ти пок азник бе зробіття
(за ме тодологією МО П) на більш де та льному
ре гіональному рівні
Дані оприлюднюються щ ок ва рта льно
О бсяг вибірк ової сук упності домогоспода рств
(16,6 тис. – щ омісячно), забе зпе чує достатній
ріве нь ре пре зе нта-тивності да них :
- для Ук раїни в цілому - щ ок вартально та в
се ре дньому за рік ;
- для 27 ре гіонів (АР Крим, обла сті,
мм.
Київ, С е васто поль) – к умулятивно - к ва ртал, І
півріччя, 9 місяців, рік
Низьк ий ступінь надійності пок а зник а бе зро-біття
за МО П на ре гіональному за де та ль-ними
соціа льно-де мографічними х а рак те -ристик ами та
на рівні міст обласного (ре спублік анськ ого)
зна че ння та районів

Щомісячно - по Ук раїні в цілому за статтю,
місце м проживання у розрізі:
·
27 ре гіонів (АР Крим, обла сті та мм.
Київ, С е вастополь);
·
районів міст обласного
(ре спублік анськ ого) значе ння

Дані за звітний місяць – до 15 числа
наступного місяця
Не оцінюється

Не ох оплює не зайнятих осіб, щ о не
заре єстровані у де ржавній службі
зайнятості та відповідно не мають ста тусу
заре єстрованих бе зробітних

Додаток 4
Приклади розрахунку основних показників економічної активності населення
Приклад 1.
За да ними вибірк ового обсте же ння насе ле ння (домогосподарств) з питань е к оно мічної ак тивності, у 2009 році
на се ле ння у віці 15–70 рок ів за е к о номічною ак тивністю розподілялося та к :
Усього, тис. осіб
Кільк ість насе ле ння у віці 15–70 рок ів
Ек ономічно ак тивне на се ле ння

34973,3
22150,3

у тому числі:
зайняті
бе зробітні (за ме тодологією МО П )
Ек ономічно не ак тивне насе ле ння

20191,5
1958,8
12823,0

1. Визна че ння зв'язк у між трьома основними к ате горіями насе ле ння відповідно до „к онце пції робочої сили”:
Кільк ість на се ле ння вік ом 15–70 рок ів визна ча ють за так ими ск ладовими.
Н=(З+Б)+Ен=Еа + Ена =(20191,5+1958,8)+12823,0=34973,3 тис. осіб
де :
Н – к ільк ість насе ле ння;
Еа – к ільк ість е к о номічно а к тивного насе ле ння (робоча сила );
Ена – к ільк ість е к ономічно не ак тивного на се ле ння (поза робочою силою);
З – к ільк ість за йнятого на се ле ння;
Б – к ільк ість бе зробітних (за ме тодологією МО П).
2. Р іве нь е к оно мічної а к тивності насе ле ння (РЕа)
РЕа=Еа/Н*100%=22150,3/34973,3*100=63,3%,
3. Р іве нь е к оно мічної не ак тивності насе ле ння (РЕна)
РЕна=Ена/Н*100%=12823,0/34973,3*100=36,7%,
4. Р іве нь зайнятості насе ле ння (Рз)
Рз=З/Н*100%=20191,5/34973,3*100%=57,7%
5. С е ре дня тривалість фа к тично відпра цьованого робочого ча су за тижде нь (Тср.).
У 2009 році фонд фа к тично відпрацьованого робочого часу для зайнятих (SТі) становив 664307 тис.
людино-годин. Кільк ість за йнятих осіб (к рім тимчасово відсутніх осіб і зайнятих в особистому се лянськ ому господарстві)
(З) ста новила 16704,5 тис. осіб. С е ре дня тривалість фак тично відпрацьованого тижне вого робочого часу на одного
зайнятого становитиме :
Тср.=SТі/З=664307/16704,5=40 год.
6. Р іве нь уча сті на се ле ння у не форма льному се к торі е к оно мік и (Рунс)
Рунс=Знс/Зн=4469,9/20191,5*100%=22,1%
7. Р іве нь бе зробіття насе ле ння (за ме тодологією МО П) (Рб-моп)
Рб-моп=Б/Еа*100%=1958,8/22150,3*100%=8,8%,
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Приклад 2.

У 2009 році се ре д е к о номічно не ак тивного насе ле ння пра це здатного вік у к ільк ість осіб, як і зне вірились зна йти
роботу (з урах уванням осіб, як і не знали, де і як шук ати роботу, як організовувати власну справу, та пе ре к она них у
відсутності підх одящ ої роботи) (Зн.пр.в), становила 333,8 тис. осіб, а к ільк ість е к оно мічно ак тивного на се ле ння
праце зда тного вік у
(Еа пр.в) – 20321,6 тис. осіб.
Розшире ний пок азник рівня бе зробіття насе ле ння праце здатного вік у (за ме тодологією МО П) становитиме :
Рб-роз.пр.в=(Бпр.в+Зн.пр.в)/(Еа пр.в+Зн.пр.в)*100%=
=(1956,6+333,8)/(20321,6+333,8)*100%=11,1%
Отриманий результат означає, що з урахуванням зневірених громадян рівень безробіття населення працездатного віку
(за методологією МОП) становив би 11,1% проти 9,6% (рівень безробіття, розрахований за стандартним визначенням МОП для
осіб працездатного віку).
Приклад 3.
За а дміністра тивними да ними де ржавної служби зайнятості, статус бе зробітного мали:
– на к іне ць 2009 рок у – 531,6 тис. осіб;
– у се ре дньому за 2009 рік – 693,1 тис. осіб.
С е ре дньорічна к ільк ість на се ле ння пра це зда тного вік у за 2009 рік становила 27931,2 тис. осіб.
За даними о бсте же ння робочої сили, к ільк ість е к о номічно ак тивного на се ле ння праце зда тного вік у ста новила
20321,6 тис. осіб.
1. Р іве нь заре єстрованого бе зробіття, у % до насе ле ння праце здатного вік у (Рб-1зар):
Рб-1зар=Бзар/Нпр.в*100%=693,1/27931,2*100%=1,9%
2. Р іве нь заре єстрованого бе зробіття, у % до е к ономічно ак тивного на се ле ння праце зда тного вік у (Рб-2еан):
Рб-2зар=Бзар ср./Еа пр.в*100%=693,1/20321,6*100%=3,4%
Приклад 4.
С е ре дня тривалість не зайнятості бе зробітних
у віці 15–70 рок ів (за ме тодологією МО П) у 2009 році
Кільк ість
бе зробітних
у віці 15–70
рок ів (за
ме тодологією
МО П), тис.
осіб *

Значе ння інте рвалів, місяці
се ре дина інте рва лу

нижня
ме жа
інте рвалу

ве рх ня
ме жа
інте рвалу

1615,2

Х

Х

до 1 місяця

136,8

0

1

0,5

від 1 до 3 місяців

378,9

1

3

2

757,8

від 3 до 6 місяців

417,9

3

6

5

2089,5

від 6 до 9 місяців

231,3

6

9

8

1850,4

від 9 до 12 місяців

153,5

9

12

11

1688,5

від 1 до 3 рок ів

241,9

12

36

24

5805,6

3 рок и і більше

54,9

36

60

48

2635,2

Х

Х

Усього
у т.ч. за тривалістю
не зайнятості

С е ре дня тривалість не зайнятості

14895,4

68,4

Х

*Інформацію щ одо тривалості не зайнятості на да ва ли тільк и бе зробітні особи, як і раніше мали роботу.
С е ре дня трива лість пошук у роботи бе зробітних
у віці 15–70 рок ів (за ме тодологією МО П) у 2009 році
Кільк ість
бе зробітних
у віці 15–70
рок ів (за
ме тодологією
МО П), тис.
осіб *
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Зна че ння інте рвалів, місяці
нижня
ме жа
інте рвалу

ве рх ня
ме жа
інте рва лу

се ре дина інте рвалу

13/15

13.01.12

Методологічні положення щодо кла…
1896,6

Х

Х

Х

до 1 місяця

207,7

0

1

0,5

103,9

від 1 до 3 місяців

540,9

1

3

2

1081,8

від 3 до 6 місяців

509,5

3

6

5

2547,5

від 6 до 9 місяців

254,4

6

9

8

2035,2

від 9 місяців до 12 місяців

119,0

9

12

11

1309,0

12 місяців і більше

265,1

12

15

14

3711,4

Усього

10788,8

у т.ч. за тривалістю пошук у

С е ре дня тривалість пошук у роботи

X

Х
Х
* О соби, як і шук али роботу або нама галися орга нізува ти власну спра ву. Не врах овуються особи, як і приступають до
роботи протягом на йближчих двох тижнів, че к ають відповіді тощ о.
С е ре дня тривалість заре єстрованого бе зробіття у 2009 році
Кільк ість
бе зробітних ,
як і
пе ре бували
на облік у
де ржавної
служби
зайнятості,
на к іне ць
рок у, осіб

Мали статус бе зробітних , усього:
у т.ч. за тривалістю пе ре бува ння на
облік у

531623

до 1 місяця

Зна че ння інте рвалів, місяці
се ре дина інте рвалу
нижня
ме жа
інте рва лу

ве рх ня
ме жа
інте рва лу

Х

Х

Х

2898022,5

103589

0

1

0,5

51794,5

від 1 до 2 місяців

77875

1

2

1,5

116812,5

від 2 до 3 місяців
від 3 до 6 місяців

52607
104766

2
3

3
6

2,5
4,5

131517,5
471447,0

від 6 до 9 місяців

69528

6

9

7,5

521460,0

від 9 місяців до 1 рок у
від 1 рок у до
1 рок у 6 місяців
від 1 рок у 6 місяців до
2 рок ів

69404

9

12

10,5

728742,0

46704

12

18

15

700560,0

5231

18

24

21

109851,0

1230

24

36

30

36900,0

689

36

Х

42

28938,0

X

X

від 2 до 3 рок ів
понад 3 рок и
С е ре дня тривалість заре єстрованого бе зробіття

X

Приклад 5.
За даними вибірк ового обсте же ння насе ле ння (домогосподарств) з питань е к о номічної ак тивності та де ржавної
служби зайнятості у 2009 році розподіл к ільк ості бе зробітних за трива лістю бе зробіття був так им:
Кільк ість бе зробітних пра це здатного вік у (за
ме тодологією МО П), у се ре дньому за рік
Усього, тис. осіб
у т.ч.:
до 1 місяця
від 1 до 3 місяців

Кільк ість за ре єстрованих
бе зробітних , на к іне ць рок у

1894,3

531,6

207,4
539,9

103,6
130,5

від 3 до 6 місяців
від 6 до 9 місяців
від 9 до 12 місяців

509,4
254,2
118,7

104,8
69,5
69,4

12 місяців і більше

264,7

53,8

Ріве нь довготрива лого бе зробіття для бе зробітних праце зда тного вік у ста новитиме :
Рб-дов.моп =Бдов.моп/Еапр.в*100%=(264,7/20321,6)*100=1,3%
Рб-дов.зар = Бдов.зар/Нпр.в*100%=53,8/27931,2*100 = 0,2%
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