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Економічна активність населення 
за І півріччя 2016 року 

 
За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з 

питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років у 
Запорізькій області за I півріччя 2016р. становила 740,9 тис. осіб, а кількість 
безробітних (за методологією МОП) – 80,2 тис. осіб. 

Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з відповідними 
даними попереднього року зменшився на 0,3 в.п. та складав 56,4%, а серед 
населення працездатного віку – на 0,1 в.п. та 65,6% відповідно. 

Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного 
населення віком 15–70 років за I півріччя 2016р. порівняно з I півріччям 2015р. 
збільшився на 0,6 в.п. та становив 9,8%. Цей показник серед осіб працездатного віку в 
3,1 раза перевищував рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по 
відношенню до економічно активного населення працездатного віку (10,1% проти 
3,3%). 
 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) віком 15-70 років 
(у % до економічно активного населення відповідного віку) 
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Економічна активність населення 
за I півріччя 2016 року 

 

 
У середньому за період 

І півріччя 2016 року І півріччя 2015 року 

Економічно активне населення, тис. осіб   

у віці 15–70 років 821,1 825,1 

працездатного віку 795,1 792,7 

Зайняте населення, тис. осіб   

у віці 15–70 років 740,9 749,2 

працездатного віку 714,9 716,8 

Безробітне населення, тис. осіб (за методологією МОП)   

у віці 15–70 років 80,2 75,9 

працездатного віку 80,2 75,9 

Економічно неактивне населення, тис. осіб   

у віці 15–70 років 491,5 496,1 

працездатного віку 294,3 299,1 

Рівень економічної активності, у відсотках до 
населення відповідної вікової групи:   

у віці 15–70 років 62,6 62,5 

працездатного віку 73,0 72,6 

Рівень зайнятості, у відсотках до населення 
відповідної вікової групи:   

у віці 15–70 років 56,4 56,7 

працездатного віку 65,6 65,7 

Рівень безробіття (за методологією МОП), 
у відсотках до економічно активного населення 
відповідної вікової групи:   

у віці 15–70 років 9,8 9,2 

працездатного віку 10,1 9,6 
 
До відома користувачів: 

У цьому експрес-випуску дані наведено за матеріалами вибіркового обстеження населення 
(домогосподарств) з питань економічної активності.  

Основні визначення та методологічні пояснення розміщено на сайті: 
Держстату: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/rp/met_u.htm;  
ГУС: http://zp.ukrstat.gov.ua/images/stories/1.8.1.7_metod_pologennya_020316.pdf.  

Оцінки надійності основних показників обстеження за регіонами розміщено на сайті Держстату: 
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm. 
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