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Економічна активність населення  

Дніпропетровської області за 9 місяців 2015 року 
 

 

У середньому за  

9 місяців 2015р. 
довідково: 

9 місяців 2014р. 

Економічно активне населення, тис. осіб   
у віці 15–70 років 1599,5 1606,9 
працездатного віку 1562,9 1560,7 

Зайняте населення, тис. осіб   
у віці 15–70 років 1486,5 1483,5 
працездатного віку 1449,9 1437,3 

Безробітне населення, тис. осіб   
(за методологією МОП)   

у віці 15–70 років 113,0 123,4 
працездатного віку 113,0 123,4 

з нього   
зареєстроване у державній службі зайнятості 35,2 31,9 

Економічно неактивне населення, тис. осіб   
у віці 15–70 років 831,8 838,2 
працездатного віку 466,8 474,0 

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

у віці 15–70 років 65,8 65,7 
працездатного віку 77,0 76,7 

Рівень зайнятості, у відсотках до населення відповідної 
вікової групи:   

у віці 15–70 років 61,1 60,7 
працездатного віку 71,4 70,6 

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

у віці 15–70 років 7,1 7,7 
працездатного віку 7,2 7,9 

Рівень зареєстрованого безробіття населення 
працездатного віку    

у відсотках до економічно активного населення 
працездатного віку 2,3 2,0 
у відсотках до населення працездатного віку 1,7 1,6 

______________ 

До відома користувачів 
У цьому експрес-випуску дані наведено за матеріалами вибіркового обстеження населення з питань 

економічної активності (методологічні пояснення розміщено на сайті). 
Інформація щодо зареєстрованого безробіття розраховується за адміністративними даними державної 

служби зайнятості. 
 

Начальник                                                                                  І.В. Почиталіна 
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Додаток 1 

 

Оцінка надійності показника рівня зайнятості населення 

у віці 15–70 років за 9 місяців 2015 року 

     

 

Рівень 

зайнятості 

населення у віці 

15–70 років, % 

Стандартна 

похибка вибірки 

(SE), % 

Гранична 

похибка вибірки 

(МE), % 

Коефіцієнт 

варіації 

(CV),% 

Україна 56,9 0,4 0,8 0,7 
     

Дніпропетровська 

область 61,1 1,5 3,0 2,5 

 

 

 

Додаток 2 

 

Оцінка надійності показника рівня безробіття населення 

(за методологією МОП) у віці 15–70 років за 9 місяців 2015 року 

     

 

Рівень 

безробіття 

населення у віці 

15–70 років, % 

Стандартна 

похибка вибірки 

(SE), % 

Гранична 

похибка вибірки 

(МE), % 

Коефіцієнт 

варіації 

(CV),% 

Україна 9,0 0,3 0,6 3,4 
     

Дніпропетровська 

область 7,1 0,8 1,6 11,5 

 


