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ПРЕС-ВИПУСК 

 
 

Економічна активність населення області у 2012 році 

 

За підсумками обстеження населення з питань економічної активності, яке 

проводиться органами державної статистики за методологією, розробленою фахівцями 

Міжнародної Організації Праці (МОП), оцінюється ситуація на вітчизняному ринку праці за 

міжнародними стандартами. Упродовж 2012р. на виконання цієї роботи фахівцями органів 

статистики було опитано 17,8 тис. громадян області у віці 15–70 років. Середній рівень 

участі домогосподарств, що на науково обґрунтованих засадах потрапили до сукупності 

спостереження, коливався від 79,7% – у міських поселеннях до 73,5% – у сільській 

місцевості. 

Підсумок таких обстежень дає підстави вважати, що ситуація на ринку праці 

Дніпропетровщини певною мірою стабілізується. Принаймні про це свідчить практично 

незмінна чисельність громадян області у віці 15-70 років, що за міжнародними стандартами 

вважаються зайнятими, яка дорівнювала 1529 тис. осіб. При цьому рівень зайнятості, 

визначений за методологію МОП, склав 61,4% проти 60,7% – у 2011р. 

За рівнем цього показника Дніпропетровщина продовжує посідати четверте місце 

після міст Києва (64,5%), Севастополя (62,2%) та Автономної Республіки Крим (62,1%). У 

цілому по Україні зайнятість населення становила 59,7%. 

Про позитивність тенденцій, які останнім часом складаються на ринку праці області, 

свідчать і темпи зменшення обсягів безробіття, які розраховуються за методологією МОП. 

Зокрема, у 2012р. чисельність мешканців області у віці 15–70 років, котрі вважаються 

безробітними, поменшала проти 2011р. на 3,4% і становила 108,5 тис.осіб. У цілому по 

Україні безробітних громадян означеної вікової групи стало менше на 4,4%. 

Незважаючи на дещо повільніші темпи виправлення ситуації, показник, що визначає 

рівень безробіття, на Дніпропетровщині залишився ліпшим і становив 6,6% проти 7,5% – у 

цілому по Україні. У решті регіонів він коливався від 5,5% – у м.Києві до 9,8% – у 

Рівненській, Тернопільській та Чернігівській областях відповідно. 
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