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Abstract. The specific features and the dynamics of population's economic activity for
2000–2005 are considered, and the state of this activity by socio!demographic
signs is analyzed.

У стат ті про а на лі зо ва но суть по нят тя “ак тив ність”, зроб ле но по рів няль ний 
ана ліз по нять “со ці аль но! е ко но міч на ак тив ність” й “еко но міч на ак тив ність”. Роз гля -
ну то особ ли вос ті та ди на мі ку еко но міч ної ак тив нос ті на се лен ня. На прикладі
Львівської області про а на лі зо ва но стан еко но міч ної ак тив нос ті на се лен ня за со ці -
аль но! де мог ра фіч ни ми оз на ка ми.

Клю чо ві сло ва: еко но міч на ак тив ність, зай ня тість, по ве дін ко ві стра те гії.
Пос та нов ка проб ле ми. Про цес роз вит ку сус пільс тва як ці ліс ної сис те ми є не від -

діль ним від роз вит ку ді яль ніс ної ак тив нос ті йо го чле нів. Са ме ак тив ність є оз на кою
сус пільс тва як фун кці о наль ної сис те ми. О. Бог да нов – один із зас нов ни ків сис тем -
но го ана лі зу – оха рак те ри зу вав сус пільс тво як ор га ні зо ва не ці ле, що є су мою люд -
ських “ак тив нос тей” [1]. Рин ко ва тран сфор ма ція еко но мі ки, ство рен ня прин ци по во
но во го пра во во го та мо ти ва цій но го прос то ру тру до вої ді яль нос ті, – всі ці бур хли ві, 
на си че ні со ці аль но! е ко но міч ні яви ща на тлі за гос трен ня еко но міч ної кри зи зу мо ви -
ли склад ний та су пе реч ли вий про цес по бу до ви но во го со ці аль но! е ко но міч но го 
се ре до ви ща в кра ї ні, який не ми ну че суп ро вод жу єть ся змі ною ін те ре сів, пот реб, 
цін ніс них орі єн та цій різ них верств на се лен ня [2, с. 20].

Те о ре тич ний ана ліз на у ко вих праць з ці єї проб ле ми по ка зав, що пе ре хід до  
рин ко вих від но син, ре фор ми у со ці аль но! е ко но міч ній сфері сус пільс тва до ко рін но
змі ни ли умо ви жит тя і пра ці лю дей. Всі ці про це си, які від бу ва ють ся в су час но му 
ук ра їн сько му сус пільс тві, зму шу ють ок ре мих лю дей і ці лі со ці аль ні гру пи змі ню ва -
ти спо сіб жит тя, прис то со ву ва ти ся й адап ту ва ти ся до но вих еко но міч них і со ці аль -
них умов. За та ких умов най кра ще адап ту ють ся суб’єк ти, здат ні ви я ви ти гнуч кість
та ефек тив ність, на ра жа ю чись на нет ра ди цій ні умо ви іс ну ван ня, а та кож ак тив но 
ви ко рис то ву ва ти будь! я ку на го ду для по ліп шен ня сво го жит тя, де монс тру ю чи тим
са мим свою ак тив ність у со ці аль но! е ко но міч ній сфе рі сус пільс тва. Прик ла дом 
цьо го у су час но му сус пільс тві є ак тив ність у со ці аль но! про фе сій ній сфе рі. Лю ди 
ос тан нім ча сом все час ті ше змі ню ють міс це пра ці, на бу ва ють но вих спе ці аль нос тей і
но вих про фе сій не ли ше в дер жав но му, але й у при ват но му сек то рі еко но мі ки.

Оче вид ним є той факт, що ус піх рин ко вих пе рет во рень ви рі шаль ною мі рою 
за ле жить від го тов нос ті та здат нос ті лю дей ре а лі зу ва ти свої еко но міч ні ін те ре си,
вклю чи тись у про цес еко но міч них пе рет во рень. У зв’яз ку із цим ак ту а лі зу єть ся 
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пот ре ба у дос лід жен ні по ве дін ки різ них со ці аль но! де мог ра фіч них та со ці аль но!
про фе сій них груп на се лен ня, їх еко но міч ної ак тив нос ті, ад же ефек тив ність фун кці -
о ну ван ня со ці аль ної та еко но міч ної сфе ри сус пільс тва знач ною мі рою за ле жить від 
ви ко рис тан ня тру до во го по тен ці а лу лю ди ни, її  іні ці а ти ви та під при єм ли вос ті. 

Ана лі зу ю чи та оці ню ю чи си ту а цію в Ук ра ї ні в кон тек сті рин ко вих пе рет во рень,
до ціль но від зна чи ти, що проб ле ма еко но міч ної ак тив нос ті сьо год ні є до сить 
ак ту аль ною і дис ку сій ною. Са ме че рез ак тив ність осо бис тос ті ви ра жа ють ся ті якос -
ті лю ди ни, зав дя ки яким во на ви хо дить за ме жі пев них умов і обс та вин, про яв ля ю -
чи іні ці а ти ву і твор чість [3].

Проб ле ма люд ської ак тив нос ті зак ла де на у ве ли кій кіль кості те о рій, спря мо ва -
них на по яс нен ня по ве дін ки ін ди ві да, со ці аль них груп, ме ха ніз мів вза є мо від но син
лю ди ни і сус пільс тва. Ак тив ність – ка те го рія між дис цип лі нар на, ос кіль ки че рез цю
ка те го рію під крес лю ють ся ті якос ті лю ди ни, зав дя ки яким во на про яв ляє свою 
ін ди ві ду аль ність, са мо ре а лі зу єть ся. Ре аль не від чут тя зна чу щос ті фе но ме ну ак тив -
нос ті обу мо ви ло на у ко вий ін те рес до ньо го фі ло со фів, пси хо ло гів, со ці о ло гів. 
У фі ло со фії проб ле ма люд ської ак тив нос ті заз ви чай пов’язу єть ся з та ки ми ка те го рі -
я ми, як рух, піз нан ня. Звід си ак тив ність – це фун да мен таль на влас ти вість ма те рії,
що здат на ма ти дже ре ло сво їх змін усе ре ди ні се бе, бу ти при чи ною сво їх до віль них
змін [4, с.10].

Віт чиз ня ні уче ні [3; 7] трак ту ють по нят тя “ак тив ність” як здат ність змі ню ва ти
нав ко лиш ню дій сність у від по від нос ті до осо бис тіс них пот реб, пог ля дів, ме ти. 
Як ри са осо бис тос ті ак тив ність про яв ля єть ся в енер гій ній іні ці а тив ній ді яль нос ті, 
у пра ці, у гро мад сько му жит ті то що.

Конс трук тив на вза є мо дія лю ди ни і сус пільс тва че рез різ ні фор ми со ці аль них 
ор га ні за цій скла дає со ці о ло гіч ний зріз проб ле ми ак тив нос ті. Об’єк тив но про а на лі -
зу вав ши сві то вий дос від, до хо ди мо вис нов ку, що за ру біж ні вче ні праг нуть під крес -
ли ти про від не зна чен ня го лов ної ха рак те рис ти ки ак тив нос ті – її по зи тив но пе рет во -
рю ю чі якос ті. Зок ре ма, Еріх Фром пи ше, що “ак тив ність – це со ці аль но виз на на, 
ці лес пря мо ва на по ве дін ка, ре зуль та том якої є від по від ні со ці аль но ко рис ні змі ни”
[5, c. 27].  Як ба чи мо, бу ти ак тив ним, за Фро мом, зна чить да ти мож ли вість про я ви -
ти ся сво їм здіб нос тям, та лан ту. Сьо год ні ак тив ність зде біль шо го трак ту єть ся як
енер гій на по ве дін ка, що ві доб ра жає мі ру спря мо ва нос ті здіб нос тей, знань, на ви чок;
як праг нен ня осо бис тос ті роз ши ри ти сфе ру сво єї ді яль нос ті, здат ність нес ти в со бі
по тен ці ал енер гії, си ли, твор чос ті.

В еко но міч ній лі те ра ту рі проб ле ма ак тив нос ті пов’язу єть ся з кон крет но!
пред мет ни ми її про я ва ми в сис те мі еко но міч них від но син. У цьо му кон тек сті ак ту -
аль ним для на у ко во го по шу ку є по рів няль ний ана ліз  по нять “со ці аль но! е ко но міч на
ак тив ність” та “еко но міч на ак тив ність”.

Со ці аль но! е ко но міч на ак тив ність як зв’язок сут ніс них сил пра ців ни ка і їх прик -
ла дан ня ха рак те ри зує мі ру ці лес пря мо ва но го впли ву суб’єк та на об’єкт ді яль нос ті.
Ха рак тер зв’яз ку між ін ди ві дом як особ ли вим пра ців ни ком (з йо го цін ніс ни ми 
уяв лен ня ми, про фе сій ни ми знан ня ми, вмін ня ми, на вич ка ми, ос ві тою, пси хіч ним 
і фі зич ним по тен ці а лом) і йо го прак тич ни ми ді я ми мо же бу ти різ ним [6, с. 63].



Трак ту ван ня зміс ту еко но міч ної ак тив нос ті ба зу єть ся на то му, що лю ди ні внут -
ріш ньо  влас ти ве праг нен ня, спря мо ва не на по ліп шен ня сво го ма те рі аль но го та 
ду хов но го доб ро бу ту, під ви щен ня со ці аль но го ста ту су. У та ко му зна чен ні еко но міч -
на ак тив ність – це ус ві дом ле на ді яль ність у сфе рі гос по да рю ван ня. Як заз на чає 
В.Г. Го ро дя нен ко, еко но міч на ак тив ність – ви яв ін ди ві ду аль нос ті, са мо ре а лі за ції
осо бис тос ті у сфе рі ви роб ниц тва, об мі ну та спо жи ван ня, рі вень її еко но міч ної вза є -
мо дії із зов ніш нім се ре до ви щем [7, с. 227].

Ана ліз сучасних дос лід жень і пуб лі ка цій свід чить про під ви ще ний ін те рес сус -
пільс тва до проб лем еко но міч ної ак тив нос ті суб’єк тів гос по дар ської ді яль нос ті в
умо вах тран сфор ма цій них змін ук ра їн сько го сус пільс тва, ад же теперішній етап 
ре фор му ван ня ук ра їн сько го сус пільс тва пе ред ба чає ак тив не став лен ня на се лен ня до
со ці аль но! е ко но міч них пе рет во рень. Лю ди на як осо бис тість сво єю ді яль ніс тю 
і по ве дін кою впли ває на ото чу ю че се ре до ви ще і сус пільс тво, за до воль ня ю чи свої
жит тє ві пот ре би та ін те ре си.

Пи тан ня тру до вої ді яль нос ті та еко но міч ної по ве дін ки осо бис тос ті, її со ці аль -
но! е ко но міч ної ак тив нос ті досліджува ли та кі уче ні, як Г.В. Ба дє є ва, Л.С. Блях ман, 
А.Г. Виш нев ський, В.Є. Пи ли пен ко, Є.І. Су ї мен ко, та ін.

Пос та нов ка зав дан ня. Дос лід ниць кою ме тою є ана ліз особ ли вос тей та ди на мі ки
еко но міч ної ак тив нос ті на се лен ня за пе рі од 2000–2005 рр., ди фе рен ці а ція еко но міч -
ної ак тив нос ті на се лен ня за со ці аль но! де мог ра фіч ни ми оз на ка ми на прик ла ді Львів -
ської об лас ті.

Вик лад ос нов но го ма те рі а лу. Ос кіль ки лю ди на є ак тив ним твор чим суб’єк том
жит тя сус пільс тва, то ус пі хи в ре фор му ван ні со ці аль но! е ко но міч но го жит тя до ся га -
ють ся че рез люд ську якість еко но мі ки. Ефек тив ність фун кці о ну ван ня со ці аль ної та
еко но міч ної сфе ри сус пільс тва знач ною мі рою за ле жить від ви ко рис тан ня тру до во -
го по тен ці а лу лю ди ни, її ак тив нос ті, іні ці а ти ви й під при єм ли вос ті.

Дер жав ні ста тис тич ні ор га ни Ук ра ї ни по чи на ю чи з 1995 р. про во дять обс те жен -
ня до маш ніх гос по дарств з пи тань еко но міч ної ак тив нос ті. Для про ве ден ня ви бір ко -
во го обс те жен ня до мо гос по дарств по бу до ва но за галь но дер жав ну те ри то рі аль ну
ймо вір ніс ну ви бір ку не ін сти ту ціональних до мо гос по дарств. Для що мі сяч но го 
обс те жен ня від би ра єть ся 960 до мо гос по дарств, які пред став ля ють всі ре гі о ни 
об лас ті. З ме тою під ви щен ня на дій нос ті по каз ни ків еко но міч ної ак тив нос ті, зай ня -
тос ті та особ ли во без ро біт тя по сіль ській міс це вос ті на ос но ві ви бір ки обс те жен ня
сіль сько гос по дар ської ді яль нос ті до мо гос по дарств до дат ко во від би ра ють ся 1700 
до мо гос по дарств для опи ту ван ня за прог ра мою обс те жен ня еко но міч ної ак тив нос ті.
Та ким чи ном, за галь ний об сяг що мі сяч ної ви бір ки обс те жен ня еко но міч ної ак тив -
нос ті становить 2660 до мо гос по дарств. Опи ту ван ню під ля га ють всі чле ни ві діб ра -
них до мо гос по дарств ві ком від 15 до 70 ро ків включ но. 

Фор му ван ня ви бір ки здій сню ва лось на ос но ві про це ду ри стра ти фі ко ва но го 
ба га тос ту пе не во го від бо ру. Про це ду ра фор му ван ня ви бір ко вої су куп нос ті скла да ла -
ся з та ких ос нов них ета пів:

• вик лю чен ня те ри то рій, що не мо жуть бу ти обс те же ні;
• вик лю чен ня на се лен ня, яке не під ля гає обс те жен ню;
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• стра ти фі ка ція ге не раль ної су куп нос ті;
• від бір те ри то рі аль них оди ниць пер шо го сту пе ня;
• від бір те ри то рі аль них оди ниць дру го го сту пе ня;
• від бір до мо гос по дарств.
При фор му ван ні те ри то рі аль ної ви бір ки з чи сель нос ті на се лен ня вик лю ча єть ся

інс ти ту ціональне на се лен ня – вій сько вос луж бов ці стро ко вої служ би; осо би, 
що перебувають в міс цях поз бав лен ня во лі; осо би, що пос тій но про жи ва ють у бу дин -
ках! ін тер на тах, бу дин ках прес та рі лих то що [8, с. 11].

Для ви роб лен ня й здій снен ня ефек тив ної со ці аль ної по лі ти ки у сфе рі зай ня тос -
ті ін фор ма ція про еко но міч ну ак тив ність на се лен ня ду же важлива й не об хід на. 
По каз ни ки еко но міч ної ак тив нос ті да ють мож ли вість здійснюва ти по рів няль ний
ана ліз і простежува ти роз ви ток про це сів на рин ку пра ці в ди на мі ці.

Еко но міч на ак тив ність на се лен ня (Кеа), ха рак те ри зу єть ся її рів нем, який 
вис ту пає ос нов ним від нос ним по каз ни ком що до пи то мої ва ги ро бо чої си ли, і виз на -
ча єть ся як від но шен ня чи сель нос ті еко но міч но ак тив но го на се лен ня (Sеа) до 
чи сель нос ті всьо го на се лен ня (S):

За ма те рі а ла ми що мі сяч них ви бір ко вих обс те жень на се лен ня з пи тань еко но міч -
ної ак тив нос ті все на се лен ня кра ї ни у ві ці 15–70 ро ків роз по ді ля єть ся на дві ка те го -
рії від по від но до йо го еко но міч ної по ве дін ки, зай ня тос ті, ста ту су: еко но міч но 
ак тив не й еко но міч но не ак тив не на се лен ня (рис. 1). 

Ри с. 1. Роз по діл на се лен ня від по від но до еко но міч ної по ве дін ки

Еко но міч но ак тив не на се лен ня скла да єть ся з на се лен ня обох ста тей ві ком від 15
до 70 ро ків включ но, яке впро довж пев но го пе рі о ду ча су за без пе чує про по зи цію 
ро бо чої си ли на рин ку пра ці. 

Еко но міч но не ак тив не на се лен ня – це та час ти на на се лен ня, яка не вхо дить до
скла ду ре сур сів пра ці, тоб то осо би, яких не мож на кла си фі ку ва ти як “зай ня тих” 
або “без ро біт них”. До ці єї ка те го рії на ле жать:
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• уч ні, сту ден ти, кур сан ти, які не охоп ле ні жод ною ді яль ність, крім нав чан ня;
• осо би, які одер жу ють пен сію за ві ком або на піль го вих умо вах;
• осо би, які одер жу ють пен сію у зв’яз ку з ін ва лід ніс тю;
• осо би, які ве дуть до маш нє гос по дарс тво, дог ля да ють ді тей, хво рих ро ди чів;
• осо би, які не мо жуть знай ти ро бо ту, при пи ни ли її по шук, ви чер пав ши всі мож -

ли вос ті, про те во ни мо жуть і го то ві пра цю ва ти;
• осо би, які шу ка ють ро бо ту, але не го то ві прис ту пи ти до неї най ближ чим ча сом;
• ін ші осо би, яким не ма пот ре би пра цю ва ти, не за леж но від дже ре ла до хо ду.
Еко но міч но ак тив не на се лен ня, у свою чер гу, по ді ля єть ся на зай ня те на се лен ня,

не пов ніс тю зай ня те і без ро біт не. Зай ня тість – це стан, в яко му осо ба здій снює ді яль -
ність, спря мо ва ну на за до во лен ня влас них і сус піль них пот реб, і та ку, що при но сить
їй до хід у гро шо вій або ін шій фор мі. У ра зі пов ної зай ня тос ті кож но му еко но міч но
ак тив но му чле ну сус пільс тва на да єть ся мож ли вість бу ти зай ня тим або не зай ня тим
за леж но від йо го ба жан ня [9, с. 111]. До зай ня то го на се лен ня на ле жать усі осо би, вік
яких пе ре ви щує вста нов ле ний і які про тя гом пев но го ча су пра цю ва ли за най мом на
умо вах пов но го (не пов но го)  ро бо чо го дня (тиж ня), ви ко ну ва ли де я ку ро бо ту або
ма ли ро бо ту, ро бо то дав ці, са мос тій но зай ня ті осо би, а та кож вій сько вос луж бов ці,
вклю ча ю чи вій сько вих стро ко вої служ би.

До не пов ніс тю зай ня то го на се лен ня (згід но з три ва ліс тю ви ко ну ва ної ро бо ти)
від но сять усіх зай ня тих осіб, що про тя гом пе рі о ду обс те жен ня від по ві да ли та ким
кри те рі ям:

• ба жа ли пра цю ва ти до дат ко ву кіль кість го дин і вод но час вда ва ли ся до по шу ку
до дат ко вої ро бо ти;

• бу ли го то ві пра цю ва ти до дат ко ву кіль кість го дин, ко ли ма ли змо гу ви ко ну ва -
ти до дат ко ву ро бо ту;

• від пра цю ва ли на всіх ви дах ро біт го дин мен ше за нор ма тив ний по ріг, ус та нов -
ле ний для ро бо чо го ча су.

Без ро біт не на се лен ня ста нов лять усі осо би у ві ці еко но міч ної ак тив нос ті, кот рі
за ре єс тро ва ні в дер жав ній служ бі зай ня тос ті і про тя гом пе рі о ду обс те жен ня од но -
час но від по ві да ють та ким кри те рі ям: не ма ють ро бо ти; го то ві прис ту пи ти до ро бо ти;
ак тив но шу ка ють ро бо ту.

Як ві до мо, люд ський по тен ці ал най пов ні ше роз кри ва єть ся у про це сі зай ня тос ті.
Зай ня тість на се лен ня за ле жить від ба га тьох при чин та фак то рів, але, на сам пе ред, від
йо го влас ної ак тив нос ті. Еко но міч но ак тив не на се лен ня реп ре зен тує ре аль ні люд -
ські ре сур си кож ної кра ї ни. 

Як видно з таб л. 1, еко но міч на ак тив ніс ть на се лен ня Львів ської об лас ті у пе рі од
2000–2005 рр.1 була до сить ви со кою [8, с. 18; 10, с. 22].

1 Емпіричною базою є результати вибіркових обстежень домашніх господарств, які проводились
Головним управлінням статистики у Львівській області за період 2000–2005 рр. 
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Таб ли ця 1
Ди на мі ка еко но міч ної ак тив нос ті на се лен ня Львівської області

Водночас бачимо, що показник еко но міч ної ак тив ності на се лен ня знижується з
65,2% у 2000 р. до 61,2% у 2005 р., що три ває тен ден ція щодо спаду еко но міч ної ак -
тив нос ті на се лен ня, при чо му змен шу єть ся як кіль кість зай ня то го на се лен ня, так і
без ро біт них. Однак ця тен ден ція не мо же бу ти кла си фі ко ва на як не га тив на оз на ка в
по ве дін ці на се лен ня області, ос кіль ки його чи сель ність у ві ці 15–70 ро ків змен ши -
лась із 1916,6 тис. осіб у 2000 р. до 1907,1 тис. осіб у 2005 р. У 2002 та 2003 рр., 
а та кож у 2004 та 2005 рр. за галь на чи сель ність на се лен ня прак тич но за ли ша лась од -
на ко вою, від по від но і еко но міч на ак тив ність не змен шу ва лась і ста но ви ла 62,5% як
у 2002 р., так і у 2003 р. та 61,6% й 61,2% – у 2004 і 2005 рр. від по від но.

Слід відзна чи ти, що еко но міч на ак тив ність на се лен ня ха рак те ри зу єть ся ди фе -
рен ці а ці єю за стат тю, ві ком та ос віт нім рів нем. До сить ці ка вим є роз по діл рів нів еко -
но міч ної ак тив нос ті на се лен ня за стат тю (табл. 2) [8;  с. 19–21; 10; с. 23–25].

Таб ли ця 2
Еко но міч на ак тив ність на се лен ня області за стат тю
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От ри ма ні ре зуль та ти дос лід жен ня да ють мож ли вість зро би ти вис но вок, що як
се ред чо ло ві ків, так і се ред жі нок пе ре ва жає еко но міч но ак тив не на се лен ня. Од нак
за у ва жи мо, що, не зважаючи на те, що для жі нок Ук ра ї ни, заз ви чай, ха рак тер ні
високі тру до ві орі єн та ції, рі вень їх ньої еко но міч ної ак тив нос ті ни ні все ж ниж чий,
ніж чо ло ві ків. Та ка ж тен ден ція спос те рі га єть ся і се ред еко но міч но не ак тив но го на -
се лен ня. Чи сель ність еко но міч но не ак тив но го на се лен ня се ред чо ло ві ків про тя гом
2000–2005 рр. ко ли ва єть ся в ме жах від 292,4 тис. осіб у 2000 р. до 312,6 тис. осіб у
2005 р. На то мість се ред жі нок ці по каз ни ки ста нов лять 374,7 тис. осіб та 427,5 тис.
осіб. Про ве де ний ана ліз по ка зав, що де що від мін на си ту а ція спос те рі га єть ся ли ше у
2001 та 2002 рр. Тут еко но міч на ак тив ність чо ло ві ків є де що ниж чою по рів ня но із
жін ка ми.

Біль шість на се лен ня всіх ві ко вих груп еко но міч но ак тив на. Од нак, пік еко но міч -
ної ак тив нос ті при па дає на ві ко ві ка те го рії 30–39!річ них та 40–49!річ них. У 2004 р.
ці по каз ни ки прак тич но зна хо ди лись на од но му рів ні і ста но ви ли 84,7% – се ред 
30–39!річ них та 83,5% – се ред на се лен ня ві ком 40–49 ро ків. Та ка ж тен ден ція прак -
тич но збе рег лась і у 2005 р. Рі вень еко но міч ної ак тив нос ті на се лен ня ста но вив 82,3%
се ред осіб ві ком 30–39 ро ків й 79,9% – се ред 40–49!річ них. До сить ви со кий рі вень
еко но міч ної ак тив нос ті на се лен ня у 2004–2005 рр. спос те рі гав ся та кож се ред
50–59!річ них осіб. Він ста но вив від по від но 65,2% й 64,2% – у 2004 р. та 69,2% й
67,5% – у 2005 р.

Та ким чи ном, мож на зро би ти вис но вок, що най більш еко но міч но ак тив ною є
ві ко ва гру па на се лен ня, до якої на ле жать 30–39!річ ні осо би. Знач на час ти на 
рес пон ден тів се ред стар шої ві ко вої гру пи на ле жить до еко но міч но не ак тив но го 
на се лен ня – за ра ху нок пен сі о не рів. Та кож до еко но міч но не ак тив но го на се лен ня
на ле жить близь ко по ло ви ни мо лод шої ві ко вої гру пи – за ра ху нок сту ден тів, які не
пра цю ють. Рів ні еко но міч ної ак тив нос ті най мо лод ших (15–29 ро ків) і най стар ших
осіб (60–70 ро ків) ста но ви ли від по від но 49,2% й 22,5% – у 2004 р. та 57,1% й 28,9%
– у 2005 р. 

Як бачимо еко но міч на ак тив ність у най мо лод шій ві ко вій ка те го рії, прак тич но,
удвічі ви ща по рів ня но з 60–70!річ ни ми, мо лодь є най більш мо біль ною й ак тив ною
со ці аль ною гру пою в струк ту рі ук ра їн сько го сус пільс тва, з до сить ви со ким адап та -
цій ним по тен ці а лом. Са ме мо ло діж ний за пал і ак тив ність є по каз ни ком ус піш но го
роз вит ку сус пільс тва [11, с. 257].

Кіль кіс но най більш ва го ма у скла ді еко но міч но ак тив но го на се лен ня області ві -
ко ва гру па 40–49!річ них. Її чи сель ність ста но ви ла 331,0 тис. осіб у 2004 р. та 
318,0 тис. осіб – у 2005 р. Менш чи сель ною у скла ді еко но міч но ак тив но го на се лен -
ня є най мо лод ша ві ко ва гру па (15–29 ро ків). Чи сель ність її про тя гом 2004–2005 рр.
прак тич но не змі ни лась, на віть де що зрос ла, і ста но ви ла від по від но 299,0 та 
299,3 тис. осіб.

Од ні єю з виз на чаль них ха рак те рис тик еко но міч но ак тив но го на се лен ня є ос ві че -
ність. Упев не но мо же мо ствер джу ва ти: що чим ви щий рі вень ос ві ти лю ди ни, тим
біль ш ймо вір но, що во на на ле жить до еко но міч но ак тив ної частини на се лен ня 
(рис. 1; 2).
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Рис. 1. Струк ту ра еко но міч но ак тив но го на се лен ня області за ос ві тою у 2004 р.

Рис. 2. Струк ту ра еко но міч но ак тив но го на се лен ня області за ос ві тою у 2005 р.



Так, се ред рес пон ден тів з по чат ко вою за галь ною ос ві тою до еко но міч но ак тив но -
го на се лен ня на ле жить близь ко тре ти ни, то ді як із ви щим ос віт нім рів нем від со ток
еко но міч но ак тив них знач но біль ший. У 2004 р. соціально активні ста но ви ли серед
громадян із не пов ною ви щою ос ві тою 68,5%; із ба зо вою ви щою – 55,6%, із пов ною
ви щою ос ві тою – 82,9%. У 2005 р. ці по каз ни ки не сут тє во змі ни лись і ста но ви ли від -
по від но 71,9%; 52,5% та 82,9%. Як ба чи мо, най ви щий від со ток еко но міч но ак тив них
– серед гро ма дян з пов ною ви щою ос ві тою (82,9%). Він за ли шав ся нез мін ним 
про тя гом 2004–2005 рр. Нез мін ним про тя гом цьо го ча су за ли ша єть ся і від со ток еко -
но міч но не ак тив них гро ма дян з пов ною ви щою ос ві тою. Він ста но вить всьо го 17,1%.
На то мість від со ток еко но міч но не ак тив них гро ма дян з по чат ко вою за галь ною 
ос ві тою сут тє во ви щий (68,9% – у 2004 р. та 75,3% – у 2005 р.). 

Під во дя чи під сум ки, вар то заз на чи ти, що тран сфор ма цій ні процеси, які від бу ва ють -
ся в ук ра їн сько му сус пільс тві, не мог ли не впли ну ти на по ве дін ку на се лен ня, 
йо го намагань прис то су ва ти ся до но вих умов жит тя. Проведений аналіз дозволяє
ствер джу ва ти, що ін тен сив ність по ве дін ко вої ак тив нос ті різних
соціально!демографічних груп населення Львівської області де тер мі ну єть ся низ кою
чин ни ків, тією чи іншою мірою характерних для трансформаційного суспільства
загалом. Це передусім такі:

• об’єк тив ні ха рак те рис ти ки (стать, вік, стан здо ров’я, про фе сія то що). Ці ха рак -
те рис ти ки справляють, заз ви чай, “об ме жу валь ний” вплив на ак тив ність. Лю дям
стар шо го ві ку склад ні ше знай ти ро бо ту; жін ки, що ма ють ма лень ких ді тей, по вин ні
ду ма ти, перш за все, про зруч ний ре жим ро бо ти то що;

• рі вень ма те рі аль но го доб ро бу ту сім’ї, йо го ди на міч ні змі ни. По гір шен ня ма те -
рі аль но го ста ну зму шує лю дей док ла да ти пев них зу силь для до сяг нен ня хо ча 
б скільки!небудь прийнятно го рів ня доб ро бу ту;

• пот ре би та їх змі ни. По я ва но вих мож ли вос тей у сфе рі зай ня тос ті (мож ли вість
змі ни ти ро бо ту, пра цю ва ти до дат ко во, вес ти свою спра ву), у сфе рі пос луг (от ри ман -
ня плат них, але більш доброякіс них лі ку ван ня, ос ві ти), у сфе рі доз віл ля мо жуть 
роз ши ри ти пот ре би на се лен ня, що, у свою чер гу, по вин но впли ну ти на йо го ак тив -
ність в пла ні зрос тан ня рів ня доходу для за до во лен ня цих но вих пот реб;

• мо раль ні нас та нов и, цін нос ті. Лю дям, кот рі збе рег ли ви со кі мо раль ні цін нос ті,
іде а ли, ймо вір но, склад ні ше прис то су ва ти ся до змін, що від бу ва ють ся. Не рід ко за мо -
раль ни ми мо ти ва ми во ни не мо жуть зай ма тися під при єм ниц твом у йо го ни ніш ніх
“не дос ко на лих” фор мах, ку пів ле ю! про да жем, бра ти гро ші за дріб ні пос лу ги, змі ню ва -
ти улюб ле ну ро бо ту на більш оп ла чу ва ну то що. Тоб то цей чин ник мо же здій сню ва ти
“об ме жу валь ний” вплив на ак тив ність пев них со ці аль них груп на се лен ня [12,; с. 83].

Від так, при род ний по тен ці ал лю ди ни, стан со ці аль но! е ко но міч но го жит тя сус -
пільс тва, осо бис тий ін те рес ін ди ві да як суб’єк та на ці о наль ної еко но міч ної сис те ми
вис ту па ють го лов ни ми чин ни ка ми її еко но міч ної ак тив нос ті.

Во ни пе ре бу ва ють у ди на міч ній вза є мо дії та у вза є мозв’яз ку з кон крет ни ми мін -
ли ви ми обс та ви на ми жит тя ре гі о ну, а от же пот ре бу ють сис те ма тич но го від сте жен ня
та на у ко во го ана лі зу з ме тою впли ву на ті чи ін ші тен ден ції по ве дін ко вої ак тив нос ті
на се лен ня.
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