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У статті досліджено основні тенденції зайнятості населення національної економіки в залеж
ності від демографічних та економічних тенденцій, що мають місце на ринку праці. Окреслено
необхідність формування інноваційних кластерів як інструмента підвищення зайнятості, вияв
лено організацію основних форм нестандартної зайнятості як проявлення саморганізаціі рин
ку праці, що в цілому позитивно вплине на процеси активізації економічного розвитку України.
The article studies the main trends in the employment of the national economy according to
demographic and economic trends taking place in the labor market. Highlighted the need for the
formation of innovation clusters as a tool for increasing employment, the organization revealed the
main forms of nonstandard employment as a manifestation of selforganization of the labor market,
which generally have a positive impact on the process of activating economic development of Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах турбулентності входження Украї!
ни до Європейського Союзу, складних економічних та
політичних структурних перетворень, які відбуваються
в Україні, необхідним є зміцнення конкурентних позицій
на світовому ринку, які за умов володіння потужною
ресурсною базою та ефективною системою управління
національною економікою мають допомогти предста!
вити країну на міжнародному рівні. Виробництво кон!
курентоздатної продукції обумовлює економічне зрос!
тання, розширення експортних позицій, а тим самим
забезпечує стійкий ріст зайнятості на ринку праці. Од!
нак загострення протиріч як глобального економічного

характеру, так і більшою мірою виникненням деструк!
тивного впливу геополітичних чинників: анексія Криму,
бойові дії в Луганській та Донецькій областях призвели
до значних втрат в економіці і, як наслідок, позначились
на погіршенні ситуації на ринку праці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед найважливіших досліджень, які висвітлюють
різні аспекти функціонування та регулювання зайнятості
на національному та регіональному рівнях ринку праці
слід відзначити наукові розробки С. Бандура, І. Бондар,
В. Васильченка, Е. Лібанової, В. Онікієнка, М. Поліщук,

39

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
80000

60000

40000

20000

ɦ.Ʉɢʀɜ

ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ

ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ

ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ

ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ

ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ

Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ

ɋɭɦɫɶɤɚ

Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ

ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ

Ɉɞɟɫɶɤɚ

Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ

Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ

Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ

Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ

Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ
ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ

Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ

ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ

Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ

Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ

-40000

ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ

-20000

ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ

0

-60000
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɠɢɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɦɟɪɥɢɯ

ɉɪɢɪɨɞɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ (–)

Рис. 1. Основні демографічні показники за регіонами України за 2014 рік

М. Шаленка, Л. Шевченка. Ризики на ринку праці, зок!
рема соціальні, мають місце у наукових працях про!
відних вітчизняних вчених В.В. Вітлінського, О.І. Яст!
ремського. На нашу думку, необхідним є постійний мо!
ніторинг та швидке реагування на зміни щодо ситуації
на ринку праці на національному та регіональному
рівнях, дослідження середовища його функціонування,
в складних умовах сучасного стану країни.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є дослідження тенденцій зайнятості в
контексті її залежності від загального стану ринку праці,
а також визначення шляхів використання трудового
потенціалу в галузях економіки шляхом формування
інноваційних кластерів з метою вироблення товарів та
послуг з високою часткою доданої вартості, стимулю!
вання самозайнятості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Падіння темпів економічного зростання, як на!
слідок проецирується на ринок праці. Заходи макро!
економічної політики вже безсильні стимулювати еко!
номічне зростання і в нових умовах треба поставити
упор на структурні реформи та підштовхнути сукупний
попит.
Спробуємо проаналізувати динаміку ключових інди!
каторів ринку праці: економічної активності, зайнятості
та безробіття, найму, вибиття та вакансій, рівнів оплати
праці та продуктивності праці.
Основними проблемами пропозиції на ринку праці
можна окреслити наступне:
— скорочення чисельності населення та високий
рівень старіння;

40

— трудову міграцію громадян з високою економіч!
ною активністю;
— диспропорції пропозиції робочої сили за профе!
сійно!кваліфікаційними ознаками.
Сучасна демографічна ситуація в Україні складна.
Країна належить до держав з першим типом відтворен!
ня населення, який характеризується низькими показ!
никами народжуваності, зростанням смертності і не!
значним, або від'ємним природним приростом населен!
ня. Починаючи з 1993 року, природний приріст насе!
лення стає від'ємним і в останні роки спостерігається
тенденція до його подальшого зниження. Все це
свідчить про несприятливу демографічну ситуацію.
У країні відбувається різке скорочення пропозиції
праці, яке пов'язане з вступом до довготривалої демогра!
фічної диспропорції. Характер цього тренду носить дов!
готривалий характер и буде оказувати вагомий вплив
на економічне життя країни.
Темпи скорочення чисельності населення є одними
найбільших серед країн Європи. Згідно з прогнозом
вітчизняних науковців, розробленим Інститутом демо!
графії та соціальних досліджень НАН України, чи!
сельність населення на середину 2050 р. оцінюється на
рівні 36158,4 тис. осіб. За умови працездатного віку
16—59 (для жінок 16—54 р.) на 1000 осіб у працездат!
ному віці припадатиме 727 у непрацездатному. Частка
осіб, старше 60 років наприкінці прогнозного періоду
становитиме 32,2%. Згодом, коли у відповідний вік "ув!
ійдуть" чисельні покоління народжених на початку 1950!
х, а не менш чисельні когорти народжених у середині
1980!х "вийдуть" із найбільш фертильного віку почнеть!
ся зростання рівня старіння. Подальше зростання темпів
старіння також зумовлюватиметься тими особливостя!
ми вікової структури, які вже зараз властиві населенню
України [1, с.108—109].

Інвестиції: практика та досвід № 19/2015
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Природний приріст населення носить від'ємний
характер починаючи з 1991 року ( — 5,8%), наступ!
ний період з 1995—2003 (! 14,8% та — 46,6% відпо!
відно), в 2005 році почала спостерігатись тенденція
до зменшення катастрофічного падіння, але показ!
ник залишає тривожну тенденцію в середньому —
23—26% [2], причинами є: низька народжуваність,
яку перевищує смертність (рис.1) та міграція насе!
лення.
Таким чином, невідворотнім є демографічне по!
старіння населення. В умовах солідарної пенсійної си!
стеми та низької продуктивності праці трудоактивне на!
селення буде неспроможне утримувати зростаючу ча!
стку осіб пенсійного віку. Навіть за умов поліпшення
економічної ситуації, податкові надходження в бюд!
жет можуть не надто збільшуватися. Для введення
страхування потрібна наявність певних умов: постійний
дохід під час усього активного життя когорти народ!
жених, тривалий період економічної стабільності, що
гарантував би купівельну спроможність заощаджень на
протязі всього життя.
Слід застерегти, що процес старіння впливатиме на
українську економіку не лише через тиск на державний
бюджет, але й може потягти за собою зміни економіч!
ної поведінки робочої сили.
Підвищення віку виходу на пенсію, очевидно, при!
зведе до збільшення частки старших вікових груп у пра!
цездатному населенні, що у свою чергу може позначи!
тися, зокрема, на здатності робочої сили сприймати
інновації у світі високих технологій.
Обмеженння можливостей працевлаштування на
офіційному ринку праці, низька заробітна плата в Ук!
раїні змушують громадян до трудової міграції Масшта!
би трудових міграцій за різними оцінками становлять від
1 до 5!х млн осіб, за найбільш реальними оцінками —
від 2 до 2,7 млн.
Основними центрами тяжіння трудових мігрантів з
України є Росія (40—50%), Польща (15—20%), Чехія
(10—12%), Італія (близько 10%), Португалія (5—8%).
Трудові мігранти — майже виключно особи віком 20—
49 років, тобто представники найбільш економічно про!
дуктивних вікових груп. Максимальний рівень участі в
трудових міграціях спостерігається у віковому діапазоні
25—29 років. Частіше трудовими мігрантами стають
особи з професійно!технічною та повною середньою ос!
вітою. Малоосвічені люди через низьку кваліфікацію ма!
ють заздалегідь невеликі можливості працевлаштуван!
ня за кордоном, а високоосвічені прошарки менше заці!
кавлені в цьому через кращі можливості працевлашту!
вання в Україні.
Сумарний обсяг коштів, які заробляють українські
працівники за кордоном оцінюється у 4,7—7,6 млрд
дол. США в рік, що складає 7—11% ВВП України [1, c.
88—91].
В умовах інтеграції у європейську систему соціаль!
но!трудових відносин актуальним завданням є якісно
новий рівень міграції не дешевої і низькокваліфікова!
ної праці, а рівноправного конкурентоспроможного
соціально!трудового потенціалу.
Міграція висококваліфікованих працівників з Ук!
раїни у країнах Європейського Союзу для вітчизняної
економіки може стати негативним чинником втрати

значної частини трудового потенціалу країни, але по!
ряд з певними негативними соціально!економічними
наслідками, має розширити можливості обміну знан!
нями, інформацією і професійним досвідом між краї!
нами та регіонами, особливо щодо мобільності праці!
вників з високою кваліфікацією. Але для мотивації по!
вернення висококваліфікованих працівників за час їх
відсутності необхідно створити сприятливі умови пра!
цевлаштування та добробуту в Україні. Щодо соціаль!
ної сфери, увагу слід приділити таким показникам, як:
середній рівень заробітної плати; розмір соціальної
допомоги; розвиненість соціальної інфраструктури;
рівень кваліфікації працівників; плинність кадрів; ве!
личина інвестицій у людський капітал; рівень якості та
тривалості життя; питома вага економічно активного
населення.
Чисельність економічно активного населення віком
15—70 років у 2014 р., порівняно з 2013 р., скороти!
лась на 2,6% і становить 19,92 млн осіб, в 1 кварталі
2015 — 18,00 млн осіб. Кількість економічно активного
населення працездатного віку у цьому періоді станови!
ла 19,035 млн осіб, або 71,4% від зазначеної категорії
населення віком 15—70 років, цей показник в порівнянні
з минулим роком зменшився на 1,5% (0,885 млн осіб),
в 1 кварталі 2015 — 17,35 млн осіб [2]. Рівень зайня!
тості населення віком 15—70 років відповідно впав з
60,3% до 56,6%.
Найвищий рівень зайнятості населення спостері!
гався у осіб віком 30—49 років, а найнижчий — у мо!
лоді віком 15—24 років та осіб віком 60—70 років.
Також зменшилась частка зайнятих жінок і чоловіків,
у порівнянні з 2013 роком на 3,4% і 4,1% відповідно
[2].
Рівень безробітних (за методологією МОП) у віці
15—70 років у 2014 р., порівняно з 2013 р., збільши!
лась з 7,2 до 9,3%. Серед безробітних більш ніж дві
третини складали мешканці міських поселень (1,1 млн
осіб), решту — сільські жителі [2]. Але в 1 півріччі 2015
р. спостеригається тенденція до зниження рівня бізро!
бітних.
Практично постійним є показник часу пошуку
роботи випускниками вищих навчальних закладів,
який становить у середньому два місяці. Термін
пошуку зумовлений не стільки кваліфікаційними
особливостями робочої сили з вищою освітою,
скільки транзакційними витратами й нерозвинені!
стю інституційної інфраструктури для забезпечен!
ня ефективного контакту між працедавцями та ро!
бочою силою.
Інституційна ефективність служб зайнятості по!
винна характеризуватись такими показниками як:
дотримання відповідності взаємовідносин держава
!роботодавець — робітник правовим нормам, пра!
вилам і традиціям суспільства, доцільність утриман!
ня інформаційних служб зайнятості, якість ділового
клімату.
У 2014 році найбільш затребуваними залишилися
саме фахівці інформаційних технологій та технічної
підтримки комп'ютерних мереж. Профіль роботи був
досить широкий: від розробки мобільних додатків і
серверів до розробки та забезпечення діяльності веб!
сайтів. Також на ринку праці у 2014 році мали попит

41

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
маркетологи, технічні спеціалісти, зокрема інженери,
фахівці фармацевтичного ринку. Важливим аспектом
в роз'ясненні складної ситуації на українському рин!
ку праці в 2014 році є те, що зі сходу країни, де про!
ходять антитерористичні операції, та з окупованих те!
риторій, Криму виїхало близько 455 тис. осіб, за да!
ними ООН ця цифра сягає позначки 500 тис. осіб [3,
с.168].
Пріоритетними за розвитком щодо прогнозного
збільшення рівня зайнятості в Україні визначаються
сільське господарство, харчова промисловість, рекре!
ація та туризм, торгівля та транспорт. Особлива увага
приділяється потенційним можливостям трудового ре!
сурсу, а саме: людському капіталу. Якщо раніше, краї!
ни вели боротьбу за території і природні ресурси, то сьо!
годні акценти змінюються в бік конкуренції за кращий
трудовий капітал, носіїв унікальних професійних знань
і навичок [4].
Серед глобальних тенденцій на ринку праці основ!
ними вважаються:
— підвищення ролі фаху і знань в якості головних
чинників виробництва;
— еволюцію самої природи сучасних капіталістич!
них відносин, підвищення значення нематеріальних чин!
ників виробництва, зростання вартості "розумової
праці", брендів, підвищення значення технологічних
ресурсів конкурентоспроможності [4].
Сучасний стан ринку праці вимагає гнучких видів
використання робочої сили: в умовах інформаційного
суспільства стає реальністю праця поза офісом , не!
повний робочий день, фахівці не розглядають своє
робоче місце з точки зору принципу довічного найму,
у кваліфікованого фахівця з'являється велика кількість
альтернативних варіантів найму, формується мобіль!
ність. І, як наслідок, виникають нестандартні формами
зайнятості:
— непостійна (тимчасова) зайнятість, неповна зай!
нятість та самостійна зайнятість. Непостійна (тимчасо!
ва) зайнятість, у свою чергу, поділяється на зайнятість
за терміновими договорами;
— зайнятість працівників, найнятих агентствами, що
надають працю третій стороні (позикова праця);
— сезонна робота;
— заміщення тимчасово відсутніх працівників;
— зайнятість на основі договору на виконання пев!
ного обсягу робіт [5, с. 25]. А також аутстафінг, аут!
сорсинг, лізинг.
Зростання зацікавленості до нестандартних форм
зайнятості є викликом реальної ситуації в економіці,
можна розцінювати як самоорганізацію ринку праці.
В умовах зростаючого рівня безробіття, це дає
можливість час від часу отримувати заробіток.
Гнучкість нестандартних форм зайнятості (позикової
праці) дає можливість поєднувати роботу по найму з
виконанням сімейних обов'язків, підтримкою здоро!
в'я.
У країнах Європейського Союзу лізингові фірми
працевлаштовують до 7 млн працівників на рік (до 3 %
зайнятих). Світова ж індустрія лізингу зростає в серед!
ньому на 20—30 % щорічно [6].
Більш ефективним інструментом формування зай!
нятості на ринку праці на наш погляд, є формування
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інноваційних кластерів, які обумовлюють нові механіз!
ми та форми взаємозв'язків між виробництвом, наукою,
освітою та державним регулюванням, які дозволяють
консолідувати ресурси та отримувати синергетичний
ефект. Функціонування інноваційних кластерів перед!
бачає виробництво конкурентоздатної продукції, обу!
мовлює економічне зростання, розширює експортні
позицій, а тим самим забезпечує стійкий ріст зайнятості
на ринку праці.
Кластери утворюють центри прибутку, ініціюють
розробку та виробництво нових конкурентних про!
дуктів, концентрують нові знання та сприяють їх поши!
ренню, підвищують рівень зайнятості, знижують рівень
безробіття, спонукають до внутрішньої міграції конку!
рентоспроможної робочої сили, розширюють межи
охоплення нових підприємств та організацій, які залу!
чаються до розширеного виробництва, підвищують
рівень добробуту соціума. Формування кластерних
структур регіонів направлено на забезпечення збалан!
сованого розвитку територій за рахунок створення взає!
моузгодженої системи стратегічних пріоритетів регіо!
нального розвитку, децентралізації і партнерства заці!
кавлених учасників, вдосконалення інвестиційного
клімату.
Програма розвитку "Стратегія — 2020" передба!
чає на ринку праці в Україні досягнення балансу між
попитом і пропозицією робочої сили, створення но!
вих робочих місць, вдосконалення механізмів пра!
цевлаштування найменш конкурентоспроможних
верств населення, удосконалення системи моніто!
рингу та прогнозування ситуації на ринку праці, за!
безпечення інформаційної підтримки суб'єктів мало!
го підприємництва, розроблення та виконання регі!
ональних програм мікрокредитування суб'єктів ма!
лого підприємництва, удосконалення правового, ад!
міністративного і економічного механізму держав!
ного регулювання виробничих та соціально!трудо!
вих відносин з метою запобігання нелегальній
(тіньовій) зайнятості населення, запровадження про!
фесійної перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників, які можуть опинитися або перебувають
під загрозою звільнення за ініціативою робото!
давців, продовжити практику державної підтримки
особам старше 45 років отримання другої освіти за
рахунок державних коштів [10].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Для виправлення дисбалансів на ринку праці захо!
ди щодо його регулювання повинні бути гнучкими та
своєчасними з врахуванням економічних та соціальних
умов та направленими на підвищенням рівня зайнятості,
зменшенням рівня безробіття.
Пріоритетними напрямами можуть стати:
— створення нових робочих місць через формуван!
ня інноваційних кластерів, які дозволяють вирішити про!
блеми за умов ефективного використання географічно!
го положення, природних, виробничих та трудових ре!
сурсів при наявності скоординованих дій державних
інститутів;
— стимулювання самозайнятості на ринку праці з
подальшим його реформуванням в малий та середній
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
бізнес за участі держави в формі. Пільгового кредиту!
вання та сприятливих умов для відкриття нових
підприємств українськими виробниками;
— підвищення продуктивності праці за допомогою
використання нових знань та безперервного навчання
протягом всього життя.
Подальших досліджень потребує детальне вивчен!
ня перспектив участі України в загальноєвропейському
ринку праці, що обумовлено Угодою про Ассоціацію
України з ЄС (вивчення досвіду та перехід на євро!
пейські стандарти).
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