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ВСТУП 

Органічною складовою стратегії соціально-економічного розвитку 

України є регіональна політика. Її основи закладено в Конституції 
України, Законах України «Про місцеві державні адміністрації» та 

«Про місцеве самоврядування», «Про стимулювання розвитку регіо-

нів», стратегії соціально-економічного розвитку України «Україна –
2010», Концепції державної регіональної політики. Стратегічною 

метою регіональної політики України є підвищення ефективності 
функціонування регіонів як інтегрованих соціально-економічних сис-

тем, що передбачає надання її регіонам значної економічної са-
мостійності, формування економіки країни як полірегіонального ор-

ганізму, який функціонує на основі вертикальних (центр-регіони) та 
горизонтальних (міжрегіональних) взаємовідносин, включає функціо-

нально-просторові комплекси, що мають власну структуру, потреби і 
розвиваються згідно дії економічних законів та закономірностей.  

Місце і роль ринку праці в системі забезпечення соціально-еко-
номічного розвитку регіонів визначається тим, що із усіх продук-

тивних сил, якими володіє регіон, нація і суспільство в цілому, лише 
праця є активною продуктивною силою, що забезпечує поєднання 

роз’єднаних продуктивних сил у єдиному виробничому процесі, і від-
бувається цей процес поєднання саме на ринку праці. Саме на ринку 

праці відбувається перетворення роз’єднаних його елементів, таких, 

як незайняті місця прикладання праці, нереалізований трудовий поте-
нціал, не використовуваний капітал та природні ресурси регіону на 

діючі продуктивні сили регіону. Визначальна роль ринку праці у роз-
витку продуктивних сил регіону дозволила окремим науковцям визна-

чати продуктивні сили як поєднання місць прикладання праці і людсь-
ких ресурсів, в результаті чого здійснюється діяльність корисна сус-

пільству, частині суспільства чи людині при умові. 

Ще у п’ятнадцятому  столітті було обґрунтовано тезис, що ба-

гатство країни визначає її працелюбне населення, а зростання кілько-

сті працівників, поділ праці і зростання міст є прямим  шляхом нако-

пичення багатства. У сімнадцятому столітті в Європі була створе-

на трудова теорія, прихильник якої У. Петті в 1664 р. визначив «живі 

діючі сили» головним елементом багатства країни. Головним конце-

птуальним положенням Ф. Галіані в 1750 р. стало: «Істинним багат-

ством є людина». В подальшому воно було розвинуто соціалістами. 

Зокрема А. Сміт в 1776 р. відніс придбані і корисні здібності всього 
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населення до «основного капіталу суспільства», розуміючи під цим як 

творчі здібності, так і самих людей. 

Питанням дослідження ринків праці регіонального та націо-

нального рівня, їх внутрішньофірмової складової  присвячено значні 

теоретичні напрацювання вітчизняних науковців, таких як Д. Бо-

гиня, І. Бондар, В. Василенко, В. Герасимчук, М. Долішній, Т. Заяць, 

А. Колот, Ю. Краснов, Е. Лібанова, Л. Лісогор, І. Маслова, В. Петюх, 

О. Рудченко, В. Онікієнко, Г. Купалова, І. Петрова, Т. Петрова, Ю. Туран-

ський та ін.  

Відмічаючи безсумнівну цінність та значимість проведених нау-

кових досліджень, слід підкреслити, що актуальною залишається  

потреба розробки ефективного механізму планування, розподілу та 

використання праці в регіонах, справедливої та стимулюючої до ви-

сокої національної продуктивності праці системи її оплати. Відпові-

дно виникає проблема потреба новітніх системних підходів до дослі-

дження організаційно-економічного механізму регулювання регіональ-

них ринків праці, який сприяв би забезпеченню комплексного соціаль-

но-економічного розвитку регіонів України, що в даній монографії ре-

алізується через урахування новітніх підходів до визначення регіону як 

сукупності парадигм: квазідержави, квазікорпорації, регіону-ринку та 

регіону-соціуму. Такий підхід обґрунтовується, по перше, тим, що в 

сучасних умовах підвищується роль та відповідальність регіональних 

органів влади щодо забезпечення комплексного розвитку регіонів, 

ефективного розпорядження регіональними ресурсами, відповідно до 

чого сучасне законодавство України передбачає прийняття місцеви-

ми органами влади на себе ролі господарюючого суб’єкта, що має 

можливість не тільки «встановлювати правила гри» на певній тери-

торії, але й виступати у ролі активного господарюючого суб’єкта, 

головного інвестора та ініціатора інноваційних процесів регіону, 

шляхом створення комунальних підприємств, створення нових робо-

чих місць і стимулювання певних видів економічної діяльності, підви-

щення продуктивності існуючих. По-друге, даний підхід визначається 

подальшим розвитком ринкових відносин у сфері праці, що відбива-

ється на сегментації ринку праці щодо ринку найманої та ринку віль-

ної праці самозайнятих і роботодавців; розвитком акціонерної форми 

господарювання, ринкових схем оплати праці, нетрадиційних форм 

організації процесу праці та робочих місць, розвитком соціального 

партнерства. 
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Все це, а також розвиток економічної теорії, що визначає транс-

формацію поглядів на працю в системі забезпечення соціально-еко-

номічного розвитку регіонів, доводить необхідність диференційова-

ного підходу до регулювання ринків праці, як за сегментами ринку 

праці, так і за відносно однорідними групами регіонів. Для визначення 

сегментів ринку праці використано авторський підхід, що включає 

вісім сегментів, які виокремлюють реалізований та нереалізований 

трудовий потенціал регіону, ринок найманої та вільної праці, вплив 

рівня доходів на якість трудового потенціалу, а також сегменти ка-

піталізованої праці та реалізованої без капіталізації. Автором роз-

роблено систему показників виміру сегментації регіональних ринків 

праці.  

Для визначення відносно однорідних груп регіонів розроблена по-

рівняльно-динамічна модель оцінки ефективності організаційно-еконо-

мічного механізму регулювання регіональних ринків праці України, ком-

плекс матричних моделей для дослідження особливостей формування та 

реалізації трудового потенціалу регіону, оцінки міграційних процесів на 

ринку праці України, ефективності використання трудового потенціалу 

на внутрішньофірмовому ринку праці регіону. Для оцінки ринків праці 

України використано методи кластерного аналізу, а також ряд підходів 

до визначення інтегрованого показника ефективності організаційно-еко-

номічного механізму регулювання регіональних ринків праці України. За-

безпечуючи врахування новітніх підходів до визначення регіону як су-

купності парадигм: квазідержави, квазікорпорації, регіону-ринку та 

регіону-соціуму, автором розроблено систему індикаторів ефектив-

ності регулювання регіональних ринків праці та на їх основі запро-

поновано узагальнюючий підхід до оцінки регіонів за рівнем розвитку 

ринку праці.  
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РОЗДІЛ 1  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ  

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ 

1.1. Стан наукових досліджень та концептуальні  
основи аналізу і регулювання  
регіональних ринків праці 

Теоретичні аспекти регіонального розвитку стали предметом вив-
чення гуманітарних наук ще в ХVІІІ ст. Основи регіональної економі-
ки як самостійної науки були закладені економічними теоріями Й. Тю-
нена, В. Лаунхардта, А. Вебера, В. Кристаллєра, А. Льоша [1, с. 7]. Най-
більш потужні наукові школи склалися в Німеччині, Швеції, Великоб-
ританії, США і Франції. 

Передумовою розвитку теорій регулювання регіонального розвит-
ку стало виникнення та розвиток кейнсіанства, а за ним і неокейнсіан-
ства. Як відомо, Дж. М. Кейнс увів до системи функцій держави макро-
економічне регулювання, одним з елементів якого є проведення полі-
тики зайнятості, спрямованої на повне використання ресурсів праці. А 
проблеми відсталих районів, одним із найістотніших аспектів яких є 
хронічне недовикористання трудових ресурсів, були й залишаються 
загальновизнаним стрижнем регіональної проблематики економічно 
розвинених країн.  

З цієї причини держава, озброєна теоретичним арсеналом кейнсіан-
ства, неминуче звертала увагу на райони підвищеного безробіття, по-
в’язані з територією відсталих регіонів відповідних країн. Це отрима-
ло своє втілення у формуванні регіональної економіки як специфічної 
області загальної макроекономіки, що має своєю метою аналіз глобаль-
них господарських характеристик, особливостей відтворення та еконо-
мічних проблем на рівні просторових підсистем господарства країни [2]. 

Початково теорія державного регулювання економічного розвитку 
регіонів практично вичерпувалася двома крайніми підходами:  

– неокласична теорія регіонального зростання; 
– теорія кумулятивного зростання. 
Прихильники неокласичної теорії виступали проти будь-якого ре-

гулювання розвитку територіальних громад, а також участі державних 
адміністрацій у цьому розвитку. Вони доводять, що не повинно бути 
спроб рятувати банкрутуючі та неконкурентноздатні фірми, оскільки 
працівники, які втратили роботу, переїдуть в інші місця для працев-
лаштування, що буде новим стимулом для розвитку таких районів. 
Разом з тим, неокласична теорія наголошує на тому, що в умовах рин-
ку всі громади повинні забезпечити використання своїх ресурсів так, 
щоб приваблювати капітал. Натомість відсталі райони можуть і по-
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винні боротися за ресурси, необхідні їм для досягнення рівного стату-
су з іншими районами. Відповідно до цього підходу параметри ре-
гіонального зростання визначаються кількістю і якістю природних ре-
сурсів, загальною чисельністю і кваліфікацією трудових ресурсів, за-
пасами капіталу і рівнем технології. У зв’язку з припущенням про 
конкуренцію регіонів за обмежені ресурси розвиток національної еко-
номіки трактується як результат ефективного розподілу ресурсів між 
регіонами. При цьому мається на увазі, що темп розвитку націо-
нальної економіки є заздалегідь заданим, а розвиток одного регіону 
можливий завжди лише за рахунок інших. З часом відбувається вирів-
нювання рівнів економічного розвитку регіонів. Згідно з даною теорі-
єю, цього можливо частково досягти за допомогою позик і дотацій, 
впровадження програм, спрямованих на підвищення ціни робочої си-
ли [16, с. 152].   

Прибічники теорій кумулятивного зростання виходячи зі збере-
ження або збільшення диспропорцій між рівнями економічного розви-
тку регіонів, навпаки, пропонували проводити активну регіональну 
політику. Їм належить і формулювання такої мети регіональної полі-
тики, як зменшення розбіжностей у рівнях економічного розвитку ре-
гіонів, або вирівнювання рівнів їх розвитку. З цього випливає, що 
держава має стимулювати економічний розвиток найбільш відсталих 
регіонів. 

Ідеї прибічників неокласичних теорій на практиці не підтверди-
лись: у короткостроковому періоді диспропорції між рівнями еконо-
мічного розвитку регіонів не зникали, а отже тією чи іншою мірою 
державі доводилося втручатися в економічний розвиток регіонів. В 
результаті теоретична база регулювання регіональної економіки про-
довжувала свій розвиток. Г. Камерон [2] виділив три течії в регіона- 
лістиці:  

– «неінтервенціоналісти», які в принципі відкидали необхідність 
впливу держави на регіональне зростання; 

– «адаптери», які ратували за пом’якшення впливу стихійних рин-
кових сил і незначне коригування розвитку територій шляхом приско-
рення природних процесів завдяки стимулюванню міграцій робочої 
сили та інвестицій. Завданням державного регулювання при цьому є 
прискорення процесів, що природно протікають, без зміни їх напряму. 
Тобто стимулювання економічного зростання ефективне лише тоді, 
коли воно відповідає загальним тенденціям розвитку і розміщення пі-
дприємств (передусім промислових), які визначаються інтересами 
приватних компаній. Якщо ж держава намагається стимулювати еко-
номічний розвиток у завідомо непривабливих для приватних інвесто-
рів регіонах, то її зусилля виявляються безрезультатними; 
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– «радикальні перетворювачі», що виступали за проведення інтен-
сивного регулювання.  

Засновниками теорії державного регулювання економічного роз- 
витку регіонів вважаються С. Деннісон і А. Льош. Вони заклали два 
принципово різних концептуальних підходи до регулювання розвитку. 
Деннісона можна зарахувати до «активних перетворювачів», а Льо- 
ша – до «адапторів». Деннісон розглядав регулювання депресивних 
районів, які для передвоєнної Великобританії були досить серйозною 
проблемою, приділяючи основну увагу методам впливу на географію 
промислових інвестицій – як непрямих, так і прямих, пов’язаних з 
централізованим контролем над розміщенням нових капіталовкладень 
у промисловість. Деннісон зазначав, що повний контроль держави є 
кращим за субсидування інвестицій, оскільки він дозволяє вирішувати 
широке коло проблем, не пов’язаних з локальним безробіттям. Льош 
розглядав більш широку область застосування державного регулю-
вання економічного розвитку регіонів, при цьому високо оцінював 
здатність регіональної економіки до саморегулювання. В числі конк-
ретних заходів він пропонував використовувати ті, які полегшують 
протікання природних процесів у просторі. Він виступав за створення 
пільгових умов для перенесення виробництва, заохочення конкурен-
ції, пропонував створити спеціальне бюро, яке б надавало інформацію 
про найбільш оптимальні напрями інвестування. Усе це, на думку до-
слідника, могло б підвищити мобільність капіталу, що є достатньою 
умовою вирівнювання територіальних диспропорцій. На відміну від 
Деннісона, Льош не вважав доцільним стимулювання інвестицій у ві-
дсталі райони [2].  

Зміст концепції регіонального зростання, заснованої на виробничій 
функції, теорії поляризованого розвитку, концепції «дифузії нововве-
день», теорій «центр – периферія» та «полюсів зростання» коротко оха-
рактеризовано в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Основні світові наукові школи регіональної економіки,  
їх представники та наукові здобутки 

Школа 
Основні  

представники 
Основні здобутки 

Німеччина 
Й. Г. фон Тю-
нен, В. Лаун-
гардт, А. Ве-
бер, А. Пре-

дель, А. Льош, 

Йоган фон  
Тюнен  

(1783–1850 рр.) 

В праці «Ізольована держава» обґрунтував 
підходи до раціонального і прибуткового 
ведення сільського господарства; вивів за-
лежність рівня доходу землевласника від 
окремих факторів виробництва; на основі ма-
тематичних  розрахунків зробив  висновок,  
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Продовж. табл. 1.1 

Школа 
Основні  

представники 
Основні здобутки 

Р. Гроц  
(теорії розмі-

щення); 
Х. Зіберт  

(проблеми  
регіонального 

зростання); 
В. Крісталлер  
і А. Льош (ре-

гулювання  
територіального 

розвитку) 

 

що рівень земельної ренти залежить від 
якості землі та її віддаленості від ринків 
збуту сільськогосподарської продукції [3]; 
визначив територіальні межі регіону радіу-
сом ринку, що пов’язаний з рентними дохо-
дами, граничними витратами. 

Альфред 
Льош 

Визначив головним районоутворюючим фак-
тором ринки, зокрема ринки збуту різної 
сегментної спеціалізації, а не виробництво 
та його розміщення; ввів у наукову лексику 
поняття «економічних ландшафтів», як осно-
ву конструкції просторової економіки, у від-
повідністю з якою слід визначати три типи 
економічних районів: прості ринкові зони, 
сітки районів, як сукупність зон збуту одно-
го і того ж товару та районні системи; ви-
ступав за створення пільгових умов для пе-
ренесення виробництва, заохочення конку-
ренції; не вважав за доцільне стимулювання 
інвестицій у відсталі райони [4, с. 153–209].  

А. Вебер 

Основним фактором, що сприяє збережен-
ню розходжень у темпах економічного зро-
стання різних територій, визначив приваб-
ливість великих міських агломерацій для 
підприємств, де можлива економія на вироб-
ничих витратах [5, с. 80]. 

Х. Зіберт 

Концепція регіонального зростання заснову-
ється на виробничій функції, в якій потенцій-
но можливий обсяг виробництва в регіоні за-
лежить від таких затрат, як капітал, праця, 
земля і технічні знання; для врахування геог-
рафічних особливостей регіону у модель до- 
дає транспортні витрати і вплив особливостей  
соціальної системи. Транспортні витрати роз-
кладаються на три складові, що залежать від- 
повідно від параметрів праці, капіталу і землі. 
Особливості соціальної системи території ви-
знаються внутрішніми детермінантами еконо-
мічного зростання. Припускається можливість 
взаємозаміщення окремих факторів: їх вне-
сок у сукупне зростання може бути різним за 
регіонами. Досліджує зовнішні детермінанти 
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Продовж. табл. 1.1 

Школа 
Основні  

представники 
Основні здобутки 

 

 

економічного зростання регіону, який має тіс-
ні економічні зв’язки з іншими регіонами кра-
їни та із зарубіжними державами. Основні 
висновки: 1) диференціація в темпах зрос-
тання регіональних економік визначається 
швидкістю кількісних змін внутрішніх дете-
рмінант розвитку, тобто збільшенням про-
позиції робочої сили і підвищенням її квалі-
фікації, швидкістю накопичення капіталу, 
частотою технічних інновацій; 2) міжрегіо-
нальні диспропорції змінюються в залежно-
сті від ступеня мобільності факторів вироб-
ництва на різних територіях, причому чима-
лу роль тут відіграють напрями міграції ре-
сурсів. Особлива увага приділяється тенденції 
до уніфікації соціальних характеристик, що 
підвищує мобільність факторів; 3) необхідно 
оцінювати також внесок кожної детермінан-
ти у прискорення зростання [6]. 

Швеція – 
стокгольмсь-
ка школа еко-
номічної дум-
ки. У 1920–
1930-і рр. 

найбільш ві-
домими стали 

роботи 
Т. Паландера; 
Г. Мюрдаль; 
Т. Хегерст-

ранд 

Г. Мюр- 
даль 

Наприкінці 50-х рр. ХХ ст., виявляючи при-
чини відмінності в розвитку територіально-
го ядра та периферії  сформував теорію по-
ляризованого розвитку; висунув принцип 
«кругової причинності: будь-яка початкова 
перевага району викликає свого роду лан-
цюг наслідків, у результаті чого відбуваєть-
ся поступова кумуляція, або розвиток поча-
ткової переваги. Район відривається від се-
реднього по країні рівня, тоді як антипод, 
що відрізняється певними несприятливими 
моментами, навпаки, деградує, відстаючи 
від розвитку країни та породжуючи регіона-
льну  проблему.  Еволюція регіональних  
структур набуває характеру зростаючої не-
рівномірності та диспропорційності розвит-
ку окремих районів. 
«Переваги» відсталих районів (наявність кон-
тингентів вільної та відносно дешевої робочої 
сили) недостатні для забезпечення протидії 
вказаній тенденції. Такі процеси, як міграція 
населення, переміщення капіталу, товарів і 
послуг ніяк не протидіють тенденції до не- 
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Продовж. табл. 1.1 

Школа 
Основні  

представники 
Основні здобутки 

 

 

рівномірного розвитку районів, навпаки, во-
ни є засобом реалізації кумулятивних про-
цесів зростання і занепаду. 
Основним фактором збереження розбіжнос-
тей у темпах економічного зростання різних 
територій визнається привабливість крупних 
міських агломерацій, де можлива економія 
на виробничих витратах. Процес концентра-
ції зростаючих галузей у деяких районах по-
ступово набуває кумулятивного характеру. 
«Вільна гра ринкових сил зазвичай веде до 
поглиблення, а не до згладжування міжрай-
онних розбіжностей» [7, с. 26]. 

 Т. Хегерстранд 

В 70-х роках розробив концепцію «дифузії 
нововведень»–модель просторово-часового 
поширення інформації та інновацій і їх 
впливу на регіональний розвиток. Абсолют-
ні темпи дифузії (впровадження певного но-
вого елемента та розповсюдження його в 
усій системі або в частині її до тих пір, поки 
цей елемент не змінить її до деякої міри) рі-
зних нововведень описуються S-подібною 
часовою кривою зростання, яка відбиває по-
вільний початок процесу дифузії на першо-
му етапі розповсюдження, прискорення – на 
проміжному й повільне затухання процесу 
при досягненні межі. Той же характер має 
процес дифузії в територіальному аспекті, 
де на початковому етапі впровадження но-
вовведень він проходить у міських центрах, 
потім на проміжному етапі завдяки ефекту 
сусідства, описаному Т. Хегерстрандом, від-
бувається швидке впровадження нововче-
день найближчими центрами, а на стадії на-
сичення дифузія проявляється вже в пери-
ферійних  районах. 

США Х. Хо-
теллінг, 

Р. Вернон, 
М. Сторпер,  

 

Виділив категорії проблемних районів: відс-
талі райони, що не зазнали індустріалізації; 
кризові райони, що зазнали зниження зайня-
тості; райони міського занепаду. Засоби ре-
гулювання поділяв на такі, що пом’якшують 
негативні наслідки діяльності стихійних  
ринкових сил, і на запобіжні, які дозволяють 
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Продовж. табл. 1.1 

Школа 
Основні  

представники 
Основні здобутки 

Р. Уолкер 
(теорії розмі-

щення), 
Дж. Фрідман, 

Е. Таафе 
(теорії регіо-

нального 
зростання), 

Е. Гувер (те-
орії держав-
ного регу-

лювання те-
риторіаль- 
ного роз- 
витку). 

 

Е. Гувер покращувати ситуацію із зайнятістю у дов-
гостроковій перспективі; відмічав необхід-
ність вибіркового регулювання галузей гос-
подарства відповідно до стану економічної 
кон’юнктури [8, с. 242]. Виділяв такі цілі 
державного регулювання розміщення: 1) збі-
льшення загальної виробничої діяльності і 
загального доходу району; 2) створення ба-
жаної комбінації галузей у районі; 3) пок-
ращення районного планування; 4) покра-
щення вибору розміщення і пристосування 
до зрушень у розміщенні. Пов’язував регіо-
нальні заходи з проведенням широких ан-
тикризових програм, зокрема суспільних 
робіт; розвиток проблемних районів із змі-
нами у спеціалізації їх господарства. Розг-
лядав питання урбанізації, зрушень у роз-
міщенні, його дослідження стали поштов-
хом до розгляду процесу зростання перед-
мість (субурбанізації) як найважливішої ри-
си нового етапу розвитку міст.  

 Уолтер Ізард 
(Айзард) 

Заснував Асоціацію регіональних наук з 
центром у Філадельфії (1954р.) У працях «Роз-
міщення і просторова економіка» (1956 р.), 
«Методи регіонального аналізу: вступ до 
науки про регіони (1961 р.)» [9] визначав, 
що теорія про регіони «повинна не тільки 
поширюватись на проблеми рівноваги сис-
теми, яка складається з районів, межі й тра-
нспортна мережа котрих являє собою змінні 
величини, але й розглядати цю рівновагу з 
погляду розміщення, торгівлі, цін і обсягу 
виробництва», дана теорія «зобов’язана ви-
явити основні взаємодії політичних, соціа-
льних, економічних сил у тій мірі, в якій ці 
взаємодії визначають нематеріальні ціннос-
ті суспільства, обумовлюють його поведінку 
і процес визначення соціальних цілей, ве-
дуть до конкретних рішень відносно полі-
тики, що визначає міжрайонну структуру і 
функції» [10, с. 20]. Економічне зростання 
концентрується виключно в містах [11]. 
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Продовж. табл. 1.1 

Школа 
Основні  

представники 
Основні здобутки 

Великобри-
танія Д. Сміт, 
Х. Річардсон, 
С. Денісон, 
Е. Робінсон, 
Г. Камерон 

С. Деннісон Розглядав регулювання депресивних райо-
нів, які були серйозною проблемою в пе-
редвоєнній Великобританії. Основну увагу 
приділяв методам впливу на розміщення 
промислових інвестицій, відзначаючи, що 
повний контроль держави є важливішим за 
субсидування інвестицій [12]. 

Х. Річардсон Досліджував «полюси зростання» – утво-
рення скупчень міст, що стають крупними 
промисловими центрами; обгрунтовував про-
відну роль регіональної агломерації в стиму- 
люванні технічного прогресу, зростанні про-
дуктивності праці, та процесах розміщення 
підприємств [13]. Основою моделі є локалі-
заційна складова, що  визначається відсут-
ністю мобільності природних ресурсів, ная-
вністю крупних міст і неоднорідністю геог-
рафічного середовища. Регіональне зрос-
тання базується на внутрішніх немобільних 
ресурсах і залученні мобільних ресурсів з 
інших регіонів. Ефект агломерації (транс-
портні витрати консервують локалізацію в 
певних центрах) і особисті переваги інвес-
торів виступають ключовими елементами 
регіонального зростання. 

Франція 
Ф. Перру,  

Ж.-Р. Будвіль, 
П. Потьє 

Ф. Перру В 60-х роках у Європі набула поширення 
концепція «полюсів зростання», що розгля-
далася в теорії незбалансованого (або не-
рівномірного) зростання. «Економічне зрос-
тання, – писав Перру, – не відбувається по-
всюдно, воно виявляється у точках або по-
люсах зростання з різною мірою інтенсив-
ності. Воно розповсюджується різними ка-
налами і з різним кінцевим ефектом на весь 
економічний ансамбль» [14]. 

 Ж.-Р. Будвіль Розвиток виробництва не відбувається рівно-
мірно в усіх галузях господарства, виділяють-
ся динамічні, т. зв. пропульсивні галузі, які є 
стимулом розвитку всієї економіки і являють 
собою «полюси розвитку». Завдяки процесу 
концентрації виробництва пропульсивні галу-
зі зосереджуються в певній точці (районі) – 
«центрі (полюсі) зростання». Запропонував їх 
ієрархію, засновану на теорії 
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Продовж. табл. 1.1 

Школа 
Основні  

представники 
Основні здобутки 

  центральних місць В. Крісталлера: дрібні і 
середні «класичні» міста, що спеціалізую-
ться на галузях третинного сектора і обслу-
говують прилеглу сільську місцевість; про-
мислові міста середнього розміру з дивер-
сифікованою структурою господарства, яка 
розвивається за рахунок зовнішніх впливів; 
крупні міські агломерації з розвиненою 
структурою господарства, яка включає про-
пульсивні галузі, що зумовлює автоном-
ність зростання; полюси інтеграції, які 
охоплюють декілька міських систем і визна-
чають усю еволюцію просторових структур. 
Автономне зростання притаманне лише 
верхнім ієрархічним рівням центральних 
міст, тоді як зростання низових територіа-
льних структур визначається механізмами 
дифузії нововведень [15]. 

Джерело: розроблено автором.  

Спрямування засобів державного регулювання в сучасних моделях 
регіонального розвитку на стимулювання зростання проблемних ре-
гіонів значною мірою пов’язане з питаннями територіальної спра-
ведливості, перерозподілом коштів на користь проблемних районів. 
Теорія територіальної справедливості базується на таких методоло-
гічних принципах: пріоритет інтересів регіону, його населення від-
носно відомчих, корпоративних інтересів, а також інтересів окремих 
підприємств і організацій; всебічне врахування економічних, техно-
логічних, соціокультурних, соціально-демографічних та екологічних 
умов і факторів розміщення і розвитку продуктивних сил регіону з 
наданням переваги соціальним і екологічним; надання переваги ресу-
рсоекономному підходу, що передбачає структурну трансформацію 
існуючих виробництв на користь екофільних, впровадження ресурсо-
зберігаючих технологій; ресурсно-енергетична та економічна збалан-
сованість розвитку регіонів шляхом мобілізації усієї сукупності спри-
ятливих регіональних умов і факторів, раціональної територіальної 
спеціалізації і комплексного розвитку. Існують принаймні дві точки 
зору на дану проблему. Перша полягає в тому, що спостерігається 
зворотно пропорційна залежність між «територіальною справедли-
вістю» та економічною ефективністю, тобто стимулювання економіч-
ного розвитку проблемних регіонів однозначно веде до зниження еко-
номічної ефективності. Інша точка зору полягає в тому, що тери-
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торіальна справедливість дає не лише негативні, а й позитивні наслід-
ки. По-перше, несправедливість і нерівність зумовлюють неповноту 
використання потенціалу розвитку регіонів. По-друге, вони можуть дати 
короткостроковий економічний ефект, але в довгостроковій перс-
пективі призвести до накопичення диспропорцій, на усунення яких 
потім доведеться витрачати більше коштів. По-третє, і це вважається 
головним, подібні диспропорції можуть вилитися у соціальний вибух, 
який зруйнує націлену на ефективність, але несправедливу систему 
задовго до того, як вона дасть очікуваний економічний ефект. Про-
блема досягнення мінімально необхідного рівня територіальної спра-
ведливості, звичайно, може і повинна вирішуватися в основному за 
рахунок надання поточної фінансової допомоги проблемним регіонам. 
Однак у деяких випадках цього може виявитися недостатньо, особливо 
коли мова йде про високий рівень безробіття [2]. 

В якості окремого напряму сучасних регіональних досліджень необ-
хідно виділити праці, які засновуються на інституційних підходах. Вели-
ка увага в них приділяється політиці регіональних органів влади як од-
ному з найважливіших факторів економічного зростання регіонів.  

Основними теоріями політики регіональних органів влади та самов-
рядування є наступні. 

Прихильники теорії економічної бази наголошують на важливості 
допомоги підприємствам, орієнтованим на експорт. Розвиток експорт-
них фірм буде сприяти розвитку неекспортних фірм і покращенню 
життєвого рівня населення. Кожне робоче місце, створене в екс-
портній фірмі, породить декілька додаткових місць для інших підпри-
ємств і організацій. 

Згідно з теорією розміщення громади мають маніпулювати факто-
рами найкращого розташування, щоб привернути увагу промислових 
фірм. До цих факторів прихильники теорії відносять: найдешевший 
транспорт, найменші затрати на робочу силу, енергетичні затрати, на-
явність постачальників, зв’язок, засоби навчання та підготовки, реак-
ції місцевої адміністрації, покращення санітарних умов. Згідно теорії 
громадам потрібно встановити відносну привабливість власних мож-
ливостей розміщення порівняно з іншими ресурсами території. 

Теорія центральної точки передбачає управління регіоном таким 
чином, щоб розвиток великого центру з численним населенням пок-
ращив економічний добробут цілого району. 

Згідно з теорією сукупної причинності взаємодія ринкових факто-
рів збільшує нерівність між районами. Ринкові сили притягують капі-
тал, експертів та спеціалістів у розвинуті райони, що посилює їх зрос-
тання. Натомість втрата підприємств безперервно позбавляє відсталі 
райони необхідного капіталу для перебудови, приводить до посилення 
їх занепаду. Задача регіональних органів влади – утримувати і притя-
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гувати капітал для економічно слабких районів, виявляти, де саме по-
трібно втрутитися у занепадаючу економіку району. 

За теорією привабливості деякі громади, маючи порівняно з інши-
ми однакові ресурси і багатства, можуть набути конкурентних пе-
реваг, рекламуючи свою територію та пропонуючи певні заохочення. 
Громади у всьому світі починають бути ініціаторами програм і стра-
тегій, щоб зробити свої території більш привабливими для інвесторів, 
фірм, нових мігрантів, підприємців та інших суб’єктів [16, с. 155]. 

Згідно з теорією місцевого економічного розвитку громади мають 
самостійно планувати й управляти своїм економічним розвитком. До 
факторів місцевого та регіонального розвитку теорія відносить: при-
родні ресурси, інвестиції, ринок праці, підприємництво, транспортне 
сполучення, промислову структуру, технології, масштаби, експортний 
ринок, міжнародну економічну ситуацію, можливості місцевих урядів, 
можливості національних урядів, підтримку розвитку. 

Нова теорія місцевого економічного розвитку передбачає [16, 
с. 156–157], що розвиток рекреаційних, соціальних закладів створює 
стимули для розміщення підприємств у цій місцевості. Основним сти-
мулом для всіх галузей є не кількість, а якість людських ресурсів. 
Місцевий економічний розвиток, за теорією, – повне використання 
існуючих трудових та природних ресурсів для забезпечення зайня-
тості і багатства у межах певної місцевості. 

У новітніх дослідженнях, присвячених проблемам управління пев-
ними територіальними утвореннями розроблена теорія регіону – «ква-
зікорпорації», запроваджена в практику управління західних країн  
після проведення адміністративної реформи 60-х рр., що супроводжу-
валась делегуванням державами повноважень регіонам. В наш час ак-
тивний пошук у даному напрямку проводять Keating M., Loughlin J., 
які формують інституціональні, економічні і наукові передумови ре-
конструкції регіону у квазікорпорацію. Поняття «регіон-корпорація» 
або «квазікорпорація» є інтегрованим, таким, що дозволяє модель ор-
ганізаційної побудови та закономірності функціонування корпорації екс-
понувати на об’єкт аналізу більш високого порядку – регіон. В якості 
провідного інструменту реалізації регіональної політики розглядає-
ться створення регіональних корпоративних об’єднань [1, с. 30–32].  

У практиці країн Заходу в останній третині ХХ ст. апробовані нео-
ліберальна та неокейнсіанська моделі розвитку регіонів. 

Суть неоліберальної моделі полягає у прагненні до максимального 
захисту ринків і регламентованого координування економічної діяль-
ності. При цьому втручання держави у регулювання цих процесів в 
регіонах мало обмежені можливості. Денаціоналізація базових галузей 
у депресивних районах Великобританії у 80-х рр. сприяла галузевій 
диверсифікації виробництва і спричинила прискорене економічне зро-
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стання. Розвиток ноу-хау та залучення інвестицій зумовили струк-
турну перебудову і зміну регіональної спеціалізації у багатьох країнах 
Західної Європи. 

Неокейнсіанська модель регіонального розвитку ґрунтується на те-
орії економічного зростання Харрода-Домара, згідно з якою стимула-
ми регіонального розвитку є інвестиції та технічний прогрес, які за-
безпечують можливість стійкого зростання [17, с. 213]. 

Обидві моделі регіонального розвитку вказують на обмеження фу-
нкцій держави і розширення самостійності регіонів у прийнятті рі-
шень. Крім того, єднають ці моделі в основних їх рисах стимулятори 
регіонального розвитку: науково-технічний прогрес, інвестиції, фінан-
сові можливості наднаціональних інституцій, тобто глобалізація. 

Перед кожною громадою, в межах національної соціально-еконо-
мічної політики, повинна стояти задача визначати та враховувати фак-
тори розвитку, іманентно їй притаманні. Місцевий економічний роз-
виток передбачає функціональну роль обласних державних адмініст-
рацій та місцевого самоврядування, які ефективно розпоряджаються 
регіональними ресурсами та виступають у ролі господарюючого су-
б’єкта з метою створення нових робочих місць і стимулювання певної 
економічної діяльності; забезпечують створення нових закладів, роз-
виток альтернативних галузей, підвищення продуктивності існуючих 
підприємств; оцінюють можливість і проектують розвиток місцевої 
економіки інноваційним шляхом. 

Питання регіонального розвитку досліджувались у колишніх соціа-
лістичних державах Центральної і Східної Європи, в результаті чого 
була створена наукова регіональна школа країн Ради економічної вза-
ємодопомоги. З 1971 по 1979 рр. проводились щорічні наради вчених 
соціалістичних держав з актуальних питань методології регіональних 
досліджень [18, 19, c. 10]. 

Питанням регулювання регіонального розвитку приділяється знач-
на увага в Польщі. Так, ще в 1934 році була опублікована праця 
А. Патковського «Регіональний рух в Європі» [20]. Низка праць поль-
ських вчених, присвячених вивченню досвіду регіоналізації в країнах 
Західної Європи, регіональним проблемам розвитку економіки, пи-
танням регулювання та програмування розвитку регіонів, була опуб-
лікована останніх років [21–25]. Проблемам регулювання регіональ-
ного розвитку присвячено низку публікацій чеських авторів, в яких 
досліджуються теоретичні проблеми регулювання регіонального роз-
витку, історичний досвід регіоналізації, а також процес регіоналізації 
Чеської республіки у контексті її інтеграції в європейські структури 
[26–29]. З угорських дослідників-регіоналістів відомою в Україні є 
І. Ковач, яка вивчає регіональні проблеми Угорщини в контексті за-
хідноєвропейського досвіду [30, c. 149–159].  
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Дослідження в сфері регулювання регіонального розвитку і зокре-
ма, регіональних ринків праці проводились і в колишньому СРСР. В іс-
торії становлення і розвитку теорії і методології регіональної науки за 
часів СРСР В. Герасимчук виокремлює п’ять етапів (табл. 1.2) [25, с. 153]. 

Таблиця 1.2 

Етапи становлення та розвитку теорії і методології  
регіональної науки за часів СРСР 

Етап 
роз- 

витку 

Основна 
характе-
ристика 

Напрями становлення 
і розвитку теорії  

і методології  
регіональної науки 

Практика регіоналізації  
на території  

України 

1 2 3 4 

Перший 
етап 

(1920–
1932 рр.) 

Початок 
роботи з 

економіч-
ного ра-
йонуван-
ня держа-
ви, вдос-

коналення 
адмініст-
ративно-
терито-

ріального 
устрою 
СРСР 

Регіональні проблеми пе-
ребували в центрі уваги 
уряду. Нове районуван-
ня країни базувалось на 
принципах спеціаліза- 
ції і комплексного роз-
витку регіонів. Спеціа-
лізація регіонів на задо-
воленні основних потреб 
населення відображала 
соціальний напрямок в 
економічному розвитку 
територій. Пріоритетни-
ми вважались соціальні 
установки в поєднанні з 
необхідністю економіч-
но ефективного (з най-
меншими затратами сус-
пільної праці) ведення 
господарства. Економі-
чний підхід в районоут-
воренні передбачав по-
силення відносної еко-
номічної самостійності 
та енергетичної незалеж-
ності районів, в межах 
яких створювались енер-
го-технологічні комп-
лекси на базі природних 
та суспільних ресурсів. 

Кінець ХІХ – початок ХХ ст. 
– в основі регіоналізації – 
історико-географічний прин-
цип: дослідження історії ви-
никнення і розвитку україн-
ських історичних (етнічних і 
етнографічних) земель (М. Дра-
гоманов, С. Рудницький). 
У 1921 р. відповідно до пла-
ну ГОЕЛРО на території Укра-
їни і суміжних з нею терито-
рій виділено Південний та Пів-
денно-Західний райони СРСР. 
У 1924 р., згідно зі схемою 
економічного районування, 
Радянська Україна становила 
один економічний район. Кри-
терії виділення економічних 
районів – спеціалізація і ком-
плексний розвиток територій, 
специфічне поєднання енер-
го-виробничих циклів, еконо-
мія затрат суспільної праці 
(І.Г. Олександров, М.М. Коло-
совський). Паралельно з фор-
муванням мережі економіч-
них районів здійснювалась 
адміністративна реформа. Ство-
рено області і округи з адмі-
ністративними та громадсь-
кими органами управління. 
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Продовж. табл. 1.2 

1 2 3 4 

Другий 
етап 

(1933− 
1956 рр.) 

Повна 
відмова 
від еко-

номічно-
го підхо-
ду в ра-

йонуван-
ні 

Система адміністратив-
но-територіального уст-
рою країни, створена в 
1930-ті роки, відповіда-
ла потребам адміністра-
тивно-планової системи 
управління. Розходження 
економічних і адміністра-
тивних меж та подріб-
нення адміністративно-те-
риторіальних одиниць. 

Одиниці адміністративно-те-
риторіального устрою і еко-
номічні райони наприкінці 
30-х років були позбавлені 
управлінських функцій сто-
совно своєї території. Ваго-
мий внесок у розробку теорії 
і практики економічного ра-
йонування та регіоналізації 
належить К.Г. Воблому, під 
керівництвом якого впродовж 
1946−1952 рр. було розроб-
лено схему економічного ра-
йонування території  

Третій 
етап 

Спроба 
реформу- 

вати 
управ-
ління 

шляхом 
створен-
ня радна-
ргоспів з 

метою 
послаб-

лення га-
лузевого 
управ-
ління 

шляхом 
делегу-
вання 

окремих 
управлін-

ських 
функцій в 

регіони 

Наукові розробки зосе-
реджувались на взаємо- 
узгодженні економічного 
розвитку регіонів з їх 
демографічним розвит-
ком, структурою, якістю 
і кількістю трудових ре-
сурсів. Необхідність спе-
ціалізації регіонів базу-
валася не на галузевій, а 
на загальноекономічній 
ефективності. При цьо-
му враховувались не ті-
льки галузі матеріаль-
ного виробництва, а й 
інші сфери. Увага нау-
ковців була зосередже-
на на практичних під-
ходах щодо реалізації 
концепції ТВК. Спроби 
вирівнювання економіч-
ного розвитку регіонів 
носили суб’єктивний ха-
рактер і передбачали мож-
ливість розвитку одних 
регіонів за рахунок ін-
ших. 

Згладжувались міжрегіональ-
ні відмінності шляхом підт-
римки відсталих територій. 
Сформована концепція тери-
торіально-виробничих комплек-
сів (ТВК) і енерго-виробни-
чих циклів.  
Територіальна система управ-
ління економікою, впровадже-
на в 1957 р. за рахунок ство-
рення раднаргоспів (внутріш-
ньореспубліканські економі-
чні райони, покликані здійс-
нювати територіальне управ-
ління народним господарст-
вом) замінена галузевою (ві-
домчою) на більше ніж двад-
цятирічний термін. Не врахо-
вуючи інтересів та потреб на-
селення, репродуктивних мож-
ливостей і екологічного стану 
природного середовища, в ре-
гіонах розміщувались проми-
слові та енергетичні об’єкти, 
підприємства військово-про- 
мислового комплексу, наро-
щувались потужності гірни-
човидобувних галузей, реалі-
зовувались меліоративні і во-
догосподарські проекти. 
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Продовж. табл. 1.2 

1 2 3 4 
Третій 
етап 

(1957− 
1964 
рр.) 

  З 1963 р. територія України 
була штучно поділена на три 
союзних економічних райони  
(Південно-Західний, Донецько-
Придніпровський і Південний).  

Чет- 
вертий 

етап 
(1965–

1985 рр.) 
 

Прагнен-
ня орга-

нів влади 
забезпе-
чити по-
єднання 

галузево-
го і тери-
торіаль-
ного роз- 

витку 

В умовах пріоритетності 
відомчо-галузевих інте-
ресів, поняття ТВК увій-
шло в директивні доку-
менти і стало розгляда-
тися як основна форма 
організації господарства. 
Почали розроблятися пла-
нові завдання розвитку 
ТВК. Поєднання теорій 
територіально-виробни-
чого і соціально-еконо-
мічного комплексоутво-
рення обумовило акти-
візацію досліджень щодо 
територіальної організа-
ції суспільства. 

Значна увага приділялась фор-
муванню ТВК, передусім у ра-
йонах нового освоєння. Голов-
ні завдання − досягнення мак-
симальної економії суспільної 
праці і удосконалення тери-
торіальної організації суспі-
листва (П.М. Алампієв, Ю.Г. Сау-
шкін, М.М. Паламарчук, Н.Н. Нек-
расов, А.Т. Хрущов,  Ф.Д. Зас-
тавний, М.Д. Пістун, О.І. Шаб-
лій та ін.). Територіальне про-
гнозування у вигляді Схем роз-
витку і розміщення  продуктив-
них  сил республік і областей, те-
риторіальних комплексних прог-
рам охорони природи (ТерКСОП), 
програм  науково-технічного 
прогресу тощо. 

П’ятий 
етап 

(1986–
1991 рр.) 

Відмова 
від старих 

методів 
регіона-
льного 

управлін-
ня, спів-
падає з 

періодом 
«перебу-

дови» 

Спроба відмовитися від 
старих методів регіона-
льного управління через 
їх низьку ефективність. 
Пріоритети нової моделі 
управління сформовані не 
були. Заплановані захо-
ди перебудови управління 
народним господарством, 
включаючи регіональний 
аспект, залишилися неви-
конаними. 

Проголошено перехід на тери-
торіальний госпрозрахунок, за-
провадження держзамовлення, 
надання регіонам права вільно 
розпоряджатись надлишком ви-
робленої продукції і коштами 
від її реалізації, започатковані 
процеси конверсії і реструкту-
ризації, спрямовані на підви-
щення соціального і екологіч-
ного добробуту регіонів. Стра-
тегічне управління, розроблен-
ня програм розвитку.  

Джерело: складено автором за [84, с. 153; 31, 48−51]. 

Таким чином, за радянських часів регіоналістика, як система знань 
про особливості соціально-економічного розвитку територіально-
цілісних господарських систем, з відособленої течії наукових дослі-
джень перетворилася на самостійний напрям економічної науки з чіт-
ко вираженою просторовою спрямованістю. З метою проведення пов-
ноцінних наукових досліджень та отримання практично значущих ре-
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зультатів на території СРСР було створено декілька науково-
дослідних центрів регіональної економіки, які входили до системи 
Держплану СРСР, Академії наук, центральних та регіональних вищих 
навчальних закладів. Зокрема, за радянської доби діяли: Рада з міжна-
родних наукових зв’язків у галузі регіональних досліджень при Пре-
зидії АН СРСР, Комплексний науково-дослідний і проектний інститут 
територіального розвитку, містобудування та архітектури [19], Інсти-
тут економіки та організації промислового виробництва (м. Новоси-
бірськ), Всесоюзний науково-дослідний інститут системних дослі-
джень, Львівське відділення Інституту економіки АН України та інші. 
Найстарішим науковим центром регіональним досліджень є Рада по 
вивченню продуктивних сил при Держплані СРСР, що діяла під керів-
ництвом академіка В.І. Вернадського ще з 1915 року в Петербурзі, а в 
1930 р. була визначена головною організацією з проведення приклад-
них досліджень з регіональної науки на території СРСР. У пострадян-
ській Росії наукову установу було перетворено на Раду з розміщення 
продуктивних сил і економічного співробітництва. Вченими Ради була 
зроблена одна з перших спроб на пострадянському просторі дослідити 
проблеми формування механізму регулювання територіального розви-
тку. Результатом роботи Ради стали численні наукові доповіді і запис-
ки у різні державні інституції, матеріали наукових досліджень [32, 34-
36, 38, 40-43]. 

В цілому, проблематика регіональних досліджень за радянських 
часів відповідала стадії індустріалізації та, частково, постіндустріаль-
ного розвитку. На відміну від західної, для вітчизняної регіональної 
науки характерним було ігнорування термінів «регіоналістика», «регі-
ональна наука» та застосування термінів «розміщення продуктивних 
сил», «соціально-економічна географія», «регіональна економіка», до-
мінування географічних розробок. Частково ці відмінності були ніве-
льовані лише у 80-х рр. ХХ ст. 

Радянська наукова школа регіоналістики стала основною для фор-
мування насамперед російської регіональної науки, хоча її сучасні 
представники, як і належить, намагаються синтезувати окремі здобут-
ки радянської і західної регіоналістики. Одним із осередків регіональ-
них досліджень на території Російської федерації стала заснована в 
1995 р. у Москві Міжнародна академія регіонального розвитку і спів-
робітництва (МАРС). Головними завданнями наукового центру визна-
чено проведення прикладних і фундаментальних наукових досліджень 
для регіонів, розробка та експертиза регіональних проектів і програм, 
підготовка і перепідготовка фахівців у галузі регіонального розвитку 
та регіонального співробітництва, видання журналу «Региональное 
развитие и сотрудничество» [44, 19, с. 15]. 

Крім представників МАРС, дослідження проблем регіонального 
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розвитку здійснюють вчені економічного факультету Московського 
державного університету ім. М.В. Ломоносова [45−48, 49], Російсько-
го гуманітарного наукового фонду [49], Інституту економіки та орга-
нізації промислового виробництва, Сибірського міжнародного центру 
регіональних досліджень (SICRS) [38, 39], Уральського відділення Ро-
сійської академії наук та Інституту економіки [50], Всеросійського 
науково-дослідного інституту проблем науково-технічного прогресу 
та інформації в будівництві [51].  

Вагомим є внесок російських учених у створення навчальної літе-
ратури з проблем регіоналістики. Серед навчальних видань, опубліко-
ваних за останні роки, заслуговують на увагу підручники з основ регі-
ональної економіки Гранберга О.Г. [52], політичної регіоналістики 
Медведєва В.П. [53], інфраструктури регіонів світу Комарова М.П. 
[54], регіонознавства Гладкого Ю.М., Чистобаєва А.І., Морозової Т.Г. 
[55, 56], а також навчальні посібники та навчально-методичні комп- 
лекси з регіоналістики [57–61]. 

Знаковою подією для становлення і розвитку вітчизняної регіоналі-
стики стало започаткування В.І.Вернадським в березні 1919 року Ко-
місії для виучування продуктивних сил України, яка увійшла до скла-
ду щойно створеної Української академії наук. На її базі за рішенням 
Всеукраїнської академії наук 28 травня 1934 року було засновано Раду 
по вивченню продуктивних сил України, яка нещодавно відсвяткувала 
90-річчя своєї діяльності. Вченими Ради зроблено вагомий внесок у 
теоретичне обґрунтування та інформаційно-аналітичне супроводження 
соціально-економічних перетворень в українському суспільстві, роз-
робку засад структурно-інвестиційної, інноваційної, регіональної по-
літики держави.  

З перших років незалежності України регіональні дослідження і ре-
гіональна політика опинилися в центрі уваги Національної академії 
наук України, розробки якої мають не лише науково-теоретичну, але і 
практичну цінність. У 1994 р. Президія НАН України прийняла поста-
нову «Про концепцію регіональної політики України», в якій необхід-
ність подальшої активізації наукової діяльності з різних напрямів ре-
гіональної політики з боку вчених суспільствознавчого і гуманітарно-
го профілю – економістів, соціологів, політологів, географів, юристів 
– визначена як важливе завдання НАН України. Серед пріоритетних 
напрямів фундаментальних досліджень установами НАН України бу-
ли, зокрема, зазначені принципи формування та реалізації державної 
регіональної політики, розробка механізмів формування і реалізації 
програм соціально-економічного розвитку регіонів України тощо [62, 
с. 9, 19, с. 23]. 

Відповідно до Концепції регіональної політики, Радою по вивчен-
ню продуктивних сил України НАН України розроблено прогноз роз-



 23 

витку і розміщення продуктивних сил України до 2015 р., визначено 
стратегічні напрями та перспективи розвитку продуктивних сил Укра-
їни

 
[63, 64]. Результати досліджень вчених у галузі регіонального роз-

витку публікуються у щорічному збірнику наукових праць Ради «Про-
дуктивні сили і регіональна економіка» за редакцією С.І. Дорогунцова 
[65], у монографіях [66–71], навчальній літературі з проблем розвитку 
регіонів [72–75].  

Історично важливим центром еволюції регіональної науки вже по-
над 40 років поспіль залишається Інститут регіональних досліджень 
НАН України, колишнє Львівське відділення Інституту економіки АН 
України, що працює над вирішенням теоретичних і прикладних про-
блем соціально-економічного розвитку регіонів України, раціонально-
го використання їх виробничого, трудового, природно-ресурсного та 
інтелектуального потенціалів. Діяльність Інституту нерозривно пов’я-
зана з іменем академіка НАН України, доктора економічних наук, 
професора М.І. Долішного, за науковою редакцією якого вийшли в 
світ наукові праці [76, 78]. Вагомий внесок у розвиток регіональної 
науки зробили Бєлєнький П.Ю., Вальдрат О.Л., Гомольська Н.І., Грудзе-
вич У.Я., Мікула Н.А. та інші [79–82]. 

Останнім часом активну участь у проведенні регіональних дослі-
джень беруть вчені західних областей України: Закарпатської [83], Во-
линської [84, 85]; Тернопільської [86, 87], Івано-Франківської [88], 
Хмельницької [89, 90, 442], Чернівецької [91–94]. 

Значний науковий здобуток належить донецькій науковій школі 
регіоналістики. Основними центрами наукових досліджень є Інститут 
економіко-правових досліджень НАН України та Інститут економіки 
промисловості НАН України.   

Інститутом економіко-правових досліджень НАН України видано 
ряд наукових робіт, присвячених обґрунтуванню напрямів удоскона-
лення соціальної сфери регіону, аналізу розподільчих відносин в еко-
номіці регіону, обґрунтуванню механізмів соціально орієнтованого 
управління економікою в регіоні, методологічним проблемам забезпе-
чення самодостатності регіону [95–99], а також вирішенню проблем 
промислових та окремих регіонів [100–103]. Особлива роль у дослі-
дженні економічних проблем, пов’язаних із реалізацією регіональної 
політики, належить доктору економічних наук, професору В.М. Васи-
ленко, під керівництвом якого здійснюються наукові дослідження, 
публікуються монографії, публікуються збірники наукових праць 
[104, 444], проводяться науково-практичні конференції [105–108].  

Вченими  Інституту економіки промисловості НАН України дослі-
джуються проблеми програмно-цільового управління розвитком регі-
ону, розвитку промислових регіонів [110] та реалізації регіональної 
промислової політики в Україні [109], розміщення продуктивних сил в 
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регіональній еколого-економічній системі [112], напрями розвитку та 
реформування економіки регіону [113, 114], організаційно-методо-
логічні аспекти регіональної системи управління [115, 116]. В науко-
вому доробку д.е.н., професора М.Г.Чумаченко – фундаментальні 
праці «Региональное и местное самоуправление», «Экономика регио-
на: теоретические основы, функциональная деятельность»

 
[117, 118], 

наукові статті, навчально-наукові видання. Під керівництвом М.Г. Чу-
маченка видано низку колективних праць з проблем забезпечення ре-
гіональної політики в промислових регіонах [119–121], публікуються 
збірки наукових праць з проблем становлення ринкових відносин в 
регіонах [122–127]. 

В 1997 році був заснований Київський центр Інституту Схід-Захід, 
який спільно з державними урядовими структурами, місцевими та ре-
гіональними недержавними організаціями та представниками приват-
ного бізнесу, працює над виконанням проекту: «Розвиток територіа-
льних громад та регіонів в Україні», що фінансується Фондом Чарльза 
Стюарта Мотта. Проект підтримує розробку й запровадження ефекти-
вної адміністративної реформи, регіональний і місцевий розвиток в 
Україні шляхом сприяння посиленню міжсекторної (державні органи 
влади, приватний бізнес та неурядові організації) співпраці. В рамках 
проекту здійснюються експертні дослідження, проводяться міжнарод-
ні конференції, підтримується обмін досвідом з іншими центральноє-
вропейськими країнами. В результаті досліджень опубліковано низку 
монографій, присвячених місцевому та регіональному розвитку Укра-
їни, вивченню досвіду регіональної політики в країнах Європи, фор-
муванню інститутів та інструментів розвитку територій в Україні 
[128–133]. З липня 2000 року виходить інформаційно-аналітичне ви-
дання, присвячене висвітленню соціально-економічного і політичного 
розвитку регіонів України – «Український регіональний вісник» [134]. 

Проблемами регіонального розвитку опікуються вчені наукових 
організацій по всій Україні. Виходять з друку наукові праці вчених 
Української Науково-дослідного економічного інституту (м. Київ) [135, 
136], НДІ соціально-економічних проблем міста (НДІСЕП) [137, 138], 
Академії державного управління при Президентові України [19, 139–
142], Академії державної податкової служби України [143, 144], Схід-
ноукраїнського національного університету [145–149], Харківського 
державного економічного університету 

 
[150,151], Інституту проблем 

природокористування та екології НАН України [152–159], Інституту 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 
[160], Дніпропетровського державного фінансово-економічного інс- 
титуту [161], Київського національного економічного університету ім. 
Т. Шевченка,

 
Українського державного університету харчових техно-
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логій, Київського національного торговельно-економічного універси-
тету, Українського незалежного центру політичних досліджень [162–
65], Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН Украї-
ни

 
[166], Донецької державної академії управління, Донецького дер-

жавного університету економіки та торгівлі ім. М. Туган-Баранов-
ського, Донецького національного університету [167–172].  

Результати наукових досліджень в галузі регіонального розвитку та 
регіональної політики висвітлено в науковій та навчально-методичній 
літературі з дисциплін даного напрямку [173–181]. Про розвиток регі-
оналістики свідчить і запровадження у навчальний процес нових дис-
циплін, пов’язаних із регіональним розвитком та регіональною політи-
кою [182]. 

Активність здійснення наукових досліджень у сфері розміщення 
продуктивних сил і регіональної економіки визначає розвиток сукуп-
ності напрямів регіональної економіки, зокрема формування ефектив-
ного механізму регулювання регіональних ринків праці. 

Про важливість напрямку нашого дослідження свідчить той факт, 
що проблеми теоретичного обґрунтування розвитку та регулювання 
регіональних ринків праці не залишають сферу дослідницьких інте-
ресів вітчизняних наукових шкіл. В ході огляду фахових публікацій за 
останні роки, виявлено цілу низку наукових праць, розроблених вче-
ними Ради по вивченню продуктивних сил НАН України [183–187], 
Науково-дослідного центру з проблем зайнятості населення та ринку 
праці [188–194], Інституту економіки НАН України [195], Інституту 
регіональних досліджень НАН України (м. Львів) [196–200], Львівсь-
кого національного університету імені Івана Франка [201, 202], інших 
науково-дослідних установ західних [203, 204], східних [205–213] та 
центральних [214–215] регіонів України. Характерним є те, що про-
блеми формування регіональних ринків праці, політики соціально-
трудових відносин та зайнятості, ефективного використання наявного 
в регіонах трудового потенціалу досліджують вчені і в тих регіонах, 
де не спостерігається наукова активність у сфері розміщення продук-
тивних сил та регіональної економіки (Кіровограді та Чернігові).  

Про необхідність проведення наукових досліджень у сфері форму-
вання регіональних ринків праці та ефективної реалізації регіонально-
го трудового капіталу свідчить і те, що останнім часом навчальні про-
грами підготовки економістів у вищих навчальних закладах включа-
ють дисципліни, що вивчають регіональні особливості ринку праці 
[216, 217].  

На Європейській регіональній нараді МОП в 2000 р. в Женеві об-
говорювались особливості формування зайнятості населення в проми-
словому регіоні в умовах змішаної економіки [218]. 
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1.2. Сутнісна характеристика регіонального ринку праці 
як об’єкту дослідження 

Визначення соціально-економічної сутності регіонального ринку 
праці, його місця в системі розміщення продуктивних сил та забезпе-
чення соціально-економічного розвитку регіонів будемо проводити в 
наступній послідовності: 1) з’ясування загального поняття категорії «ри-
нок»; 2) визначення сутності та особливостей ринку праці; 3) визна-
чення сутності та сучасних підходів до категорії «регіон»; 4) визна-
чення категорії «регіональний ринок праці»; 5) визначення місця праці 
в системі продуктивних сил регіону, а ринку праці в системі розмі-
щення продуктивних сил та забезпечення соціально-економічного роз-
витку регіонів. 

В класичні політичній економії існує чотири напрями щодо визна-
чення сутності ринку. Так, представники першого напряму, О. Курно, 
Дж. М. Кейнс, А. Маршал, визначають ринок як «будь-який район, де 
економічні зв’язки покупців і продавців до такого рівня вільні, що ці-
ни на однакові товари досить легко і швидко вирівнюються». Пред-
ставники новоавстрійської школи, зокрема, Ф. Хайек, керуючись по-
ложенням А. Сміта, що ринок – це природний процес, породжений 
діями індивідуумів, які намагаються досягти своєї мети і із різному- 
нітності їх дій формується економічний порядок, підкреслюють, що 
ринок ніким не регулюється, функціонує без певної мети, неузгоджено 
з організаційної точки зору, поєднуючи різні конкуруючі цілі. 

Прибічники другого напряму ринкової теорії – неокласичного, ви-
значають ринок як сукупність продавців і покупців, у результаті дії 
яких об’єкти обміну отримують ціну. Представники третього напря- 
му – монетаризму (М. Фрідмен, Ф. Макхлуп, Л. Роббінс) визначають 
ринок як спосіб координації дій учасників, який забезпечує їм свободу 
вибору, наділяють ринок рисою цілеспрямованості з елементами рин-
кової і директивної економічної координації. Різновидом останнього 
напряму є марксистська теорія, згідно з якою ринок визначається у 
вузькому розумінні – як відносини між продавцями та покупцями у сфері 
обігу за властивими йому законами і формами організації, та в широкому 
– як форма зв’язку між виробниками та споживачами товарів. 

В прийнятій урядом концепції переходу України до ринкової еко-
номіки ринок визначено як систему товарно-грошових відносин з ме-
ханізмом вільного ціноутворення, з вільним підприємництвом на ос-
нові економічної самостійності, рівноправності та конкуренції суб’єк-
тів господарювання у боротьбі за споживача [219, с. 6–7].  

Підсумовуючи вище наведені підходи до визначення ринку, можна 
зробити такі узагальнення: 1) ринок являє собою соціально-економіч-
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ну систему взаємозв’язків між її суб’єктами: покупцями та продавця-
ми; 2) дана система є просторово визначеною; 3) взаємозв’язки між 
суб’єктами системи мають конкуруючі або протилежні цілі (продавці 
– максимізації зиску, покупці – мінімізації прибутку); 4) для одночас-
ного досягнення цілей суб’єктів даної території має бути запровад-
жено систему централізованого цілеспрямованого регулювання; 5) ме-
тою такого регулювання має бути максимізація сукупного зиску 
суб’єктами системи даної території на основі оптимізації використан-
ня її продуктивних сил. 

Виявлення сутнісних характеристик ринку праці забезпечується 
дослідженням існуючих у сучасній світовій та вітчизняній літературі 
підходів до визначення ринку праці. В ході проведеного дослідження 
було встановлено, що підхід до ринку праці як до економічної катего-
рії є неоднозначним, в результаті чого виділені такі напрями його ви-
значення: 1) через систему обміну; 2) як сукупність суспільних відно-
син; 4) як сукупність диференційованих підсистем; 3) через систему 
економічних механізмів, норм та інститутів. Так, вітчизняними еко-
номістами ринок праці визначається як система обміну індивідуаль-
них здібностей до праці на фонд життєвих цінностей, необхідних для 
відтворення робочої сили [220, с. 97], що базується на економічних 
законах попиту і пропозиції, конкуренції, грошового обігу. Іншими 
вітчизняними вченими ринок праці характеризується як система еко-
номічних механізмів, норм та інститутів, які забезпечують відтворен-
ня робочої сили та її використання [221, c. 275]. 

Ф. Хаффнер, професор Людвіг-Максимиліанського університету 
(м. Мюнхен) визначає ринок праці як сукупність суспільних відносин, 
які регулюють рух робочої сили, використовуючи певні економічні, 
соціальні та організаційні засоби. При цьому вчений підкреслює, що: 
«...ринок праці як щось єдине – є абстракція. В дійсності існує значна 
кількість дуже диференційованих ринків праці... Ринки праці дифере-
нційовані за фахом, за регіонами, рівнем кваліфікації, секторами та 
сферами економіки... Окремі сфери і сегменти ринку праці зв’язані 
один з одним – тісно або слабо – через перехресну цінову еластич-
ність» [222, c. 51].  

Диференційованого підходу до визначення ринку праці притриму-
ються і вчені-економісти А.Г. Савченко, Г.О. Пухтаєвич, О.М. Ті-
тьонко, які виділяють три сфери його вираження: 1) потенційну, тобто 
ту сферу, де формується сама праця; 2) циркулюючу, тобто сферу ку-
півлі-продажу робочої сили; 3) внутріфірмову, де боротьба за робочі 
місця ведеться на підприємствах між зайнятими працівниками [223, 
c. 245]. На неоднорідності ринку праці, ускладненні його внутрішньої 
структури наголошує і Т.А. Заєць. Так, провідним сучасним спеціаліс-
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том в галузі зайнятості та ринку праці визначено такі основні критерії 
сегментації ринку праці: форма власності, соціально-демографічні оз-
наки, мотиваційна основа трудової поведінки населення. При цьому 
підкреслюється важливість регіонального розрізу дослідження ринку 
праці: «істотні відмінності в темпах реформування економіки регіонів, 
в їх демографічному, соціальному, природно-географічному потенціа-
лах визначають специфіку основних структурних компонентів тери-
торіальних ринків праці...» [224, c. 35]. Як сукупність диференційова-
них підсистем регіонального характеру визначають ринок праці черні-
вецькі вчені, обґрунтовуючи, що «процеси, що відбуваються на цьому 
ринку, проявляють себе у рамках конкретно визначених регіонів ієра-
рхічного рангу: загальнонаціонального, регіонального і локального» 
[225, c. 430–431].  

Одні вчені вважають, що ринок праці – це механізм (інститут), що 
поєднує, зводить разом продавців товару робоча сила (працівників) і 
покупців цього товару (роботодавців) [226, с. 77], інші – що він являє 
собою механізм узгодження інтересів роботодавців і найманої робочої 
сили, треті – що це специфічний вид товарного ринку, змістом якого є 
купівля-продаж товару особливого роду – робочої сили або спромож-
ності людини до праці [227, с. 234], однак всі ці тлумачення не супе-
речать, а доповнюють одне одного, підкреслюють різні сторони змісту 
цієї категорії [228, с. 7]. 

Протягом півтора століття ведуться дискусії про те, що є товаром 
на ринку – робоча сила чи праця [229, с. 6]. Окремі автори вважають 
товаром на ринку праці трудові ресурси. Відповідно в економічній лі-
тературі зустрічаються поняття «ринок робочої сили», «ринок праці», 
«ринок трудових ресурсів», наводяться різні аргументи щодо їх тото-
жності чи відмінності. 

На нашу думку, дискусії породжуються тим, що при дослідженні 
ринку праці розглядається система відносин формування та викорис-
тання об’єкту ринку праці, а дослідженню самого об’єкта приділяєть-
ся замало уваги. Так, враховуючи трансформацію уявлень про роль і 
місце людини в економічному житті суспільства, розвиток категоріа-
льного апарату, що визначається використанням в різні часи таких 
економічних категорій, як робоча сила, трудові ресурси, трудовий по-
тенціал, людський фактор та людський капітал [506, с. 7–20], вважає-
мо правомірним використання категорій «ринок робочої сили», «ри-
нок трудових ресурсів» в досоціалістичний та соціалістичний період 
розвитку нашої країни відповідно. Категорія «ринок праці» є більш 
універсальною, бо характеризує відносини праці, і може бути викори-
стана незалежно від рівня розвитку об’єкта та умов праці. Так, катего-
рія «ринок праці» різними вченими використовується для характерис-
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тики різних видів відносин праці, що відповідають різним рівням роз-
витку уявлень про роль і місце людини в економічному житті суспіль-
ства (табл. 1.3).  

Таблиця 1.3 

Визначення ринку праці відповідно до уявлень про місце  
і роль людини в економічному житті суспільства 
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Визначення ринку праці, що  

відповідають даній категорії та  
уявленню про місце людини  

в економічному житті 

1 2 3 4 5 

Ро-
боча 
сила 

ХІХ ст. – 
теперіш-
ній час 

Людина 
як неза-
лежний 
носій 

здібнос-
тей і 

рис, які 
можуть 
продук-
тивно 

викори-
стовува-
тись в 

процесі 
праці 

Необхідність 
визначення і 
врахування 
особистого 
фактора ви-
робництва 

Ринок праці – це системи суспіль-
них відносин, пов'язаних з наймом і 
пропозицією робочої сили, тобто з її 
купівлею і продажем. В той же час 
ринок праці – це певний економіч-
ний простір, тобто сфера працевла-
штування, в якій взаємодіють поку-
пці і продавці робочої сили, а також 
досить складний соціально-еконо-
мічний механізм, що забезпечує уз-
годження ціни і умов праці між ро-
ботодавцями і найманими праців-
никами на відповідних умовах регу-
лювання попиту та пропозиції спе-
цифічного товару «робоча сила» [230, 
с. 10]. 

Ринок праці – це сукупність соціально-
трудових відносин між суб’єктами 
економіки з приводу формування об-
сягу, структури та співвідношення по-
питу та пропозиції робочої сили [231, 
с. 5]. 
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1 2 3 4 5 

    

Ринок праці – це специфічний вид 
товарного ринку, змістом якого є ку-
півля-продаж товару особливого роду 
– робочої сили або спроможності лю-
дини до праці [232, с. 234]. 

    

Ринок праці – це складний соціаль-
ний інститут, де наймані працівники 
– робоча сила – вступають у специ-
фічні відносини із споживачами ро-
бочої сили – підприємцями (робото-
давцями) з приводу використання 
людської праці у процесі трудової 
діяльності [233, с. 7]. 

    

Ринок праці являє собою систему , в 
якій взаємодіють суб’єкти власності 
на фактори виробництва (засоби пра-
ці та робочу силу), формуючи обсяг, 
структуру і співвідношення пропо-
зиції робочих місць та робочої сили, 
попиту на працівника та роботу по 
найму [234, с. 5]. 

    

«Ринок праці в соціально орієнтова-
ній ринковій економіці можна ви-
значити як систему соціально-еко-
номічних відносин, які складаються і 
регулюються у суспільстві щодо від-
творення робочої сили, тобто її фор-
мування, використання, розподілу і 
перерозподілу» [235, с. 10]. 

    

Ринок праці – це механізм (інститут), 
що поєднує, зводить разом продавців 
товару робоча сила (працівників) і 
покупців цього товару (роботодав-
ців) [236, с. 77]. 

    

Ринок праці – найважливіший елемент 
ринкової економіки, що являє собою 
механізм узгодження інтересів робо-
тодавців та найманої робочої сили, що 
виявляється через: систему суспільних 
відносин з узгодженими інтересами 
роботодавців та найманої робочої си-
ли; сукупність економічних відносин 
між попитом  і  пропозицією  робочої  
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1 2 3 4 5 

    

сили; місце перетину різних економі-
чних і соціальних інтересів і функ-
цій, позицій підприємства, поле вза-
ємовідносин окремого підприємства і 
його співробітників, тобто потенцій-
них або фактичних робітників, що 
думають про перехід на нове місце в 
межах фірми [237, с. 5]. 

    

Ринок праці – це органічна сфера ри-
нкової економіки, що виконує фун-
кцію опосередкування через купів-
лю-продаж робочої сили, з’єднання 
матеріальних і людського факторів 
виробництва, підтримки їх збалансо-
ваності в умовах існування різних 
форм власності на засоби виробниц-
тва і пріоритетного права громадян 
на розпорядження своєю робочої си-
лою та здібностями. РП можна оха-
рактеризувати як систему відносин, 
що формуються на вартісній основі  
між роботодавцями – власниками за-
собів виробництва і найманими пра-
цівниками – власниками робочої си-
ли – з приводу задоволення попиту 
перших на працю як підприємців та 
потреби других у роботі по  найму 
як джерелу засобів існування [238, 
с. 4–5]. 

    

Ринок праці – система обміну інди-
відуальних здібностей до праці на 
фонд життєвих цінностей, необхід-
них для відтворення робочої сили, 
що базується на економічних зако-
нах попиту і пропозиції, конкуренції, 
грошового обігу. Економічно прий- 
нятим і рівнозначним слід вважати 
використання двох термінологічних 
словосполучень – «ринок робочої си-
ли» й «ринок праці», оскільки вони 
тісно поєднані та взаємно доповню-
ються. При цьому товаром на них є 
робоча сила [239, с. 97]. 
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Ринок праці – система економічних 
механізмів, норм та інститутів, які 
забезпечують відтворення робочої 
сили та її використання [240, c. 275]. 

    

Ринок праці – це сфера контактів 
продавців і покупців трудових пос-
луг. На ньому протистоять один од-
ному ті, хто хоче працювати (як за-
йняті, так і безробітні), та ті, хто на-
ймає робітників для виробництва 
товарів та послуг [241, с. 121]. 

    

Ринок праці – сукупність суспіль-
них відносин, які регулюють рух 
робочої сили, використовуючи пев-
ні економічні, соціальні та організа-
ційні засоби «...ринок праці як щось 
єдине – є абстракція. В дійсності 
існує значна кількість дуже дифере-
нційованих ринків праці... Окремі 
ринки праці диференційовані за фа-
хом, за регіонами, рівнем кваліфіка-
ції, секторами та сферами економі-
ки... Окремі сфери і сегменти ринку 
праці пов’язані один з одним – тісно 
або слабо – через перехресну цінову 
еластичність» [81, c. 51]. 

Тру-
дові 
ре-

сур-
си 

20-ті ро-
ки ХХ ст. 

– тепе-
рішній 

час 

Людина 
як па-

сивний 
об’єкт 
зовні-
нього 
управ- 
ління, 
плано-
во-об-
лікова 

одиниця 

Необхідність 
вимірювання 
показників 
відтворення 

робочої сили в 
умовах центра-
лізованого уп-

равління та 
обов’язковості 

праці 

Ринок праці – це специфічна форма 
розподілу та використання трудових 
ресурсів, притаманна ринковій еко-
номіці. Він являє собою одну із 
форм включення робочої сили в 
процес виробництва, включення ін-
дивідуальної праці в сукупну суспі-
льну. Розподіл і включення до праці 
робочої сили відбувається через ри-
нковий механізм: взаємодію попиту 
і пропозиції праці, вільну ціну на 
нього, конкуренцію [82, с. 65]. 

    Ринок робочої сили є «одним із го-
ловних елементів товарно-ринкового 
господарства і однією із основ демо-
кратичного ладу суспільства», що 
являє собою «захищену законом су-
купність рівноправних соціально-еко- 
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номічних відносин і зв’язків, що іс-
нують між приватними та держав-
ними роботодавцями з одного боку і 
працездатним населенням – з іншо-
го, які ефективно в цілому забезпе-
чують задоволення життєвих інте-
ресів обох сторін в процесі відтво-
рення і розвитку народного госпо-
дарства». Ототожнює ринок робочої 
сили та ринок праці [83, с. 96–97]. 

РП – це специфічний механізм роз-
поділу і перерозподілу працездатно-
го населення за сферами і галузями 
господарства, видами і формами ді-
яльності, переливу робітників всере-
дині підприємств та між ними за 
критерієм ефективності у відповід-
ності із структурою суспільних пот-
реб та інтересами капіталу у самоз-
ростанні, специфіка якого полягає в 
тому, що він заснований на вартіс-
них принципах узгодження якісно 
різних інтересів роботодавця та на-
йманого працівника [18, с. 4]. 

Тру-
до-
вий 
по-
тен-
ціал 

70– 
80-ті 
роки  

ХХ ст. – 
теперіш-
ній час 

Людина 
як су-
б’єкт, 
що ха-
ракте-
ризу-
ється 

своїми 
потре-
бами й 
інте-

ресами 
у сфері 
праці 

Необхідність 
активізації й 
ефективного 
використання 
можливостей, 
пов’язаних з 
особистим  
фактором 

На практиці ринок праці являє со-
бою історично сформований, засно-
ваний на вартісних відносинах та 
конкуренції специфічний механізм 
формування, руху та використання 
трудового потенціалу суспільства, що 
забезпечує відтворення робочої си-
ли, її ефективне функціонування і 
зайнятість населення. Основними еле-
ментами цього механізму є вартість і 
ціна робочої сили, попит та пропо-
зиція, кон’юнктура та конкуренція 
(між роботодавцями за робочу силу 
більш високої якості, між роботоот-
римувачами за робочі місця, між ро-
ботодавцями та найманими праців-
никами за встановлення розміру за-
робітної плати, умов праці та ін.) [1, 
с. 5]. 
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Люд-
ський 
фак-
тор 

Кінець 
80-х рр. 
ХХ ст. – 
тепері-

шній час 

Людина 
– голов-
на ру-
шійна 

сила сус-
пільного 
вироб-
ництва, 
фактор 
підви-
щення 
його 

ефекти-
вності 

Суспільно-
економічні 

умови, необ-
хідність під-
вищення від-

дачі особисто-
го фактора 

Організований ринок робочої сили –
сфера прояву інтересів і задоволен-
ня прав працюючих: на забезпечен-
ня робочого місця і оплату праці у 
відповідності з кількістю, якістю та 
кваліфікацією, вартістю відтворення 
його робочої сили, співвідношення 
попиту та пропозиції, а також соціа-
льну захищеність, професійну пере-
підготовку і територіально-галузеве 
переміщення в разі тимчасової не-
зайнятості, виходячи із економічно-
го потенціалу та законодавчих норм 
держави [245, с. 42]. 

    Ринок праці є виразом конкретних 
систем суспільної організації най-
маної праці в умовах товарно-гро-
шових відносин, який забезпечує 
функціонування ринкової економіки 
на основі дії закону попиту і пропо-
зиції. Поняття «ринок праці» та «ри-
нок робочої сили» вважають рівноз-
начними [233, с. 7–11]. 

    Ринок праці – це сукупність еконо-
мічних відносин, форм і методів по-
годження та регулювання інтересів 
безпосередніх виробників і робото-
давців (підприємств, що проводять 
організацію, використання та опла-
ту праці найманих працівників). 
Основними економічними важелями 
його механізму є попит, пропозиція 
і ціна (заробітна плата) [246, с. 20]. 

    Ринок праці не зводиться до відно-
син «безробітні – вакансії», а вклю-
чає всю сферу найманої праці... 
Об’єктом політики на ринку праці 
має бути широкий спектр відносин 
праці, що включають проблеми оп-
лати, умов праці, обсягу та інтенси-
вності роботи, стабілізації зайнятос-
ті на підприємствах, трудової моти-
вації, забезпечення гнучкості ринку 
праці, підготовки та перепідготовки 
робочої сили [41, с. 121]. 
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Ринок праці представляє собою со-
ціально-економічний механізм, або 
сукупність соціально-економічних 
відносин з приводу поєднання ро-
бочої сили та робочих місць на під-
ставі взаємовигідності та доцільно-
сті. РП відображає усі головні риси 
ринкової системи загалом. Соціа-
льний механізм дії ринку праці по-
лягає в тому, що на ньому відбува-
ється реалізація права робітників 
на працю, самореалізацію, творчий 
розвиток особистості [247, с. 16]. 

Люд-
ський 
капі-
тал 

Початок 
90-х рр. 
ХХ ст. – 
теперіш-
ній час 

Людина 
– об’єкт 
найефек-
тивніших 
вкладень 
і суб’єкт, 
що пере-
творює їх 

на про-
дуктивні 
здібності 
та реалі-
зації їх у 
вироб- 
ництві 

НТП,  ви-
знання ін-
тегральної 
цінності 
людини і 

продуктив-
ного харак-
теру інвес-
тицій в еко-
номіку лю-

дини 

РП – сфера формування попиту та 
пропозиції на робочу силу, де 
остання виступає товаром, має ціну 
і через ринок праці здійснюється її 
продажна певний термін [248, с. 7]. 
Люди пропонують свій капітал – 
робочу силу, а суспільство надає 
можливість отримати засоби для жит-
тєдіяльності та задоволення потреб 
індивідів [19, с. 40]. 

Джерело: складено автором з використанням періодизації, запро-
понованої в [506, с. 7–20]. 

В умовах посткапіталістичного суспільства праця стає вільною і 
творчою, а вдосконалення і всебічний розвиток здібностей людини 
стають її основними потребами. Основною метою постіндустріально-
го суспільства, на думку неоінституалізму, стане всебічний розвиток 
особистості [249, с. 5]. Становлення та розвиток постіндустріального 
суспільства характеризується виникненням нового типу виробництва, 
в якому людина стає «носієм всезагальних продуктивних сил», пос-
тійному переході економіки товару через економіку грошей в еконо-
міку людських здібностей, «людський капітал», як сукупність профе-
сійно-кваліфікаційних навичок, знань, таланту індивідів, стає двигу-
ном все більш різнобічного та все менш енергомісткого виробництва, 
перетворенням постіндустріальної господарської діяльності в «еконо-
міку дорогої людини», бо успіх виробничої діяльності буде залежати 
від людей, яких доведеться дорого та довго навчати [250, с. 9].  
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Тобто, об’єктом відносин праці виступає вже не робоча сила як 
«сукупність фізичних та духовних якостей, якими володіє організм і 
які пускаються нею в хід кожного разу, коли вона виробляє будь-які 
споживчі вартості» [251, с. 6], а людський капітал, як «сукупність 
сформованих і розвинутих унаслідок інвестицій продуктивних сил, 
особистих рис і мотивацій індивідів, що перебувають у їх власності, 
використовуються в економічній діяльності, сприяють зростанню 
продуктивності праці і завдяки цьому впливають на зростання дохо-
дів (заробітків) свого власника та національного доходу» [506, с. 11]. Як-
що робоча сила поступово витісняється фізичним капіталом, то 
знання та інформаційні ресурси сьогодні замінюють фізичний капі-
тал. Знання та інформаційні продукти стають найбільш важливим 
ресурсом сучасного виробництва [252, с. 19]. В результаті стає неак-
туальним традиційний розподіл доходів між факторами виробницт-
ва: прибуток – капіталу, заробітна плата – праці, рента – землі. Згід-
но з третьою світовою теорією кожен фактор виробництва є необхід-
ним і обов’язковим, має рівне право на вироблений продукт, є рівно-
вагомим елементом виробничого процесу. «Якщо виробничий про-
цес здійснюється лише двома елементами, то кожен отримує поло-
вину виробленого продукту, якщо цих елементів три – кожному при-
ходиться третя частина». Формування трудового капіталу на ринку 
праці, що приносить прибуток, замість робочої сили, що отримує 
заробітну плату, підтверджує і така теза третьої світової теорії: «По-
ворот сучасного суспільства від принципу найманої праці до прин-
ципу рівноправного партнерства невідворотній ... метою робочих 
страйків буде не підвищення заробітної плати, а допуск до розподілу 
виробленого продукту» [253, с. 71–88]. Визначаючи об’єкт ринку 
праці, слід враховувати, що людський капітал включає сукупність як 
виробничих, так і загальнолюдських навичок, знань, умінь, «якими 
володіє людина, які їй належать та невіддільні від неї, тобто злиті з 
живою людською особистістю і практично використовуються нею у 
повсякденному житті» [8, с. 55]. Якщо навички та знання примно-
жуються – «капіталізуються» в процесі їх використання, то такий 
елемент людського капіталу як, наприклад, здоров’я людини, посту-
пово втрачається. І постає питання охорони здоров’я та безпеки жит-
тєдіяльності. Крім того, на ринку праці реалізуються не всі активи 
людського капіталу, а лише ті, що використовуються у виробничому 
процесі. Такі активи, як моральні цінності, знання, що використову-
ються у повсякденному житті, але не приносять доходу, не виносять-
ся на ринок праці. Отже, на ринку праці реалізується та частина 
людського капіталу, що використовується у процесі виробництва та 
приносить додаткову вартість, тобто, «трудовий капітал». Трудовий 
капітал є реалізованим трудовим потенціалом, тобто сукупністю ви-
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користовуваних факторів праці, підприємницького хисту, викорис-
товуваної інформації у формі отриманих знань, досвіду, поточної 
інформації, що приносять індивіду додаткову вартість у вигляді за-
робітної плати, відсотків та прибутку. Чому додаткову вартість? То-
му що отримання знань, підтримка життєдіяльності людини, викори-
стання підприємницького хисту потребує капіталовкладень. І тільки 
тоді є сенс витрачати кошти на формування трудового капіталу, коли 
дохід від його реалізації буде вищим понесених витрат.  

Незважаючи на досить широке розповсюдження категорії «регіон» 
в науковому обігу, як у межах нашої країни, так і за кордоном, диску-
сійними залишаються питання щодо розмірів регіону, критеріїв його 
відмежування, тих функцій, які він виконує. Під регіоном дуже часто 
розуміють певну частину господарського комплексу. Нерідко під по-
няттям «регіон» розглядають певну адміністративно-політичну оди-
ницю національного рівня (від лат. regio – країна, область, край). Іноді 
регіоном вважають неадміністративну територіальну одиницю плану-
вання субнаціонального рівня (наприклад, Північно-Східний економі-
чний регіон). 

У Грбек Р. територіальна одиниця визначається як регіон, якщо во-
на «з одного боку охоплює більше, ніж локальну сферу, з іншого є 
лише частиною більшої спільної одиниці» [254, с. 135]. 

Колективом авторів, Ю. Денисовим, Л. Шевчук, Л. Савельєвим, роз-
роблена схема досліджень (табл. 1.4) змісту поняття «регіон» в різних 
сферах знань 255, с. 182. Сучасні підходи до визначення регіону на-
ведені в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.4 

Міждисциплінарні дослідження змісту поняття «регіон» 

Наукова  
дисципліна 

Зміст поняття регіон 

Історія 
– територія з соціальною спадщиною, історичним дос-
відом, традиціями мешканців; 

Географія 

– територія (геоторія) з сукупністю елементів, що на-
сичують її, котра відрізняється від інших територій і 
володіє єдністю, взаємопов’язаністю складових елемен-
тів, цілісністю, причому ця цілісність об’єктивна умо-
ва і закономірний результат розвитку даної території; 

Економіка 

– сукупність різноманітних галузей економіки, куль-
тури, що охоплюють виробництво, розподіл, обмін і 
споживання матеріальних і духовних благ і послуг на 
визначеній території; 
– господарські території з визначеною структурою го-
сподарювання, природними і трудовими ресурсами; 
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Продовж. табл. 1.4 

Наукова  
дисципліна 

Зміст поняття регіон 

Політекономія 
– сформований комплекс продуктивних сил і система 
виробничих відносин, що утворилася під значним 
впливом специфічних регіональних умов; 

Регіональна 
економіка 

– сформована у межах певної природно-географічної 
території соціально-економічна система із властивою 
їй специфікою структури виробництва і господарства, 
міжрегіональними і зовнішніми економічними, полі-
тичними і культурними зв’язками, що має місцеві ор-
гани державної влади й органи місцевого самовряду-
вання; 

Право 
– адміністративно-територіальне утворення; 
– синонім термінів «область» і «район»; 

Політика 
– групи сусідніх країн, близьких за національним скла-
дом і культурою мешканців або однотипних за сус-
пільно-політичним устроєм. 

Джерело: 255, с. 182. 

Таблиця 1.5 
Сучасні підходи до визначення регіону 

М.М. Некрасов 
[256, с. 29–30] 

територія країни з більш-менш однотиповими при-
родними умовами і характерним напрямом розвитку 
продуктивних сил на основі поєднання комплексу 
природних ресурсів з відповідною наявною та перс-
пективною матеріально-технічною базою, виробни-
чою та соціальною інфраструктурою  

А.Є. Пробст 
[257, с. 17] 

основною рисою регіону виступає територіально-
виробнича комплексність різноманітних виробництв, 
що зв’язані між собою певною пропорційністю в 
результаті внутрішньо районного поділу праці 

Є.Б. Алаєв 
[258, с. 39] 

територія, що характеризується єдністю, взаємоза-
лежністю складових елементів, цілісністю; причому 
ця цілісність об’єктивна умова та закономірний ре-
зультат даної території  

В.А. Поповкін 
[259, с. 74] 

територіальну частину народного господарства кра-
їни, якій органічно притаманні географічна ціліс-
ність і економічна спільність  

А.Г. Мазур 
[260] 

регіон є поняттям адміністративно-економічним, і 
під ним слід розуміти територіально-спеціалізовану 
й адміністративно-окреслену частину національної 
економіки, яка характеризується єдністю та цілісні-
стю відтворювального процесу й управління  
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Продовж. табл. 1.5 

Шульце 
[261, с. 111] 

територіальна одиниця є регіоном, якщо вона має 
«історичні, соціально-економічні спільності, що-
найменше задатки власної регіональної ідентичнос-
ті та власні політичні й соціальні інституції, а тим 
самим має необхідність у самовизначенні потреб та 
інтересів і може їх політично висловити та втілити»  

Павленко В.П. 
 
[262, с. 12] 

цілісна територіальна соціально-економічна систе-
ма, яка характеризується складною структурою та 
включає в себе всю багатогранність продуктивних 
сил і суспільних відносин на даній території, покли-
каних задовольняти матеріальні і духовні потреби 
населення  

Клиновський А.Б. 
[263, с. 22] 

територіально-спеціалізована й адміністративна час-
тина економіки держави, для якої характерні єдність 
та цілісність відтворювального процесу й управ-
ління, з наступними ознаками: наявність територіа-
льно-виробничої структури (всі населені пункти об-
ласті пов`язані економічними зв`язками); наявність 
інтегрованого середовища; можливість і необхід-
ність створення кінцевої продукції на основі тери-
торіального поділу праці, а також ефективного і обґ-
рунтованого використання природних ресурсів; функ-
ціонування єдиної транспортної, комунікаційної, со-
ціальної і економічної систем; відносна самостій-
ність господарської діяльності в рамках національ-
ної економіки; наявність ринкової інфраструктури  

В.С. Бильчак,  
В.Ф. Захаров 
[264, с. 13] 

соціально-економічна просторова цілісність, що ха-
рактеризується структурою виробництва всіх форм 
власності, концентрацією населення, робочих місць, 
духовного життя людини з розрахунку на одиницю 
простору і часу, що має місцеві органи управління 
своєю територією  

Л.Н. Коган 
[265, с. 140] 

група областей, країв, республік, що становлять те-
риторіальне і народногосподарське ціле …  

В.А. Долятовский 
[266] 

складний територіально-економічний комплекс, що 
має обмежені внутрішні ресурси, свою структуру 
виробництва, певні потреби і зв'язки із зовнішнім 
середовищем  

МаршаловаА.С.,  
Новосѐлов А.С. 

[267, с. 14] 

не тільки підсистема соціально економічного ком-
плексу країни, але і відносно самостійна його час-
тина із закінченим циклом відтворення, особливими 
формами прояву стадій відтворення і специфічними 
особливостями протікання соціальних і економіч-
них процесів 



 40 

Продовж. табл. 1.5 

И.В. Арженовский 
[268, с. 20] 

Частина території країни, яка характеризується спе-
ціалізацією на виробництві тих або інших товарів і 
послуг, що виділилася в процесі суспільного (тери-
торіального) розподілу праці; спільністю і специфі-
чним по відношенню до інших територій характе-
ром відтворювального процесу; комплексністю і 
цілісністю господарства; наявністю органів управ-
ління, що забезпечують рішення тих, що стоять пе-
ред регіоном завдань 

Джерело: складено автором за [256–268]. 

Узагальнюючи сказане, можна виділити наступні основні визна-
чення району (регіону), прийняті в науковій літературі: 

1. Область (район, частина країни), що відрізняється від інших су-
купністю природних або географічних особливостей, що історично 
склалися, в більшості випадків поєднуються з особливостями націона-
льного складу населення. 

2. Просторово-організована форма життєдіяльності населення, що 
включає сфери мешкання, професійно-трудової діяльності, керована з 
єдиного політико-адміністративного центру і об'єднувана реальними і 
багатоманітними зв'язками (виробничо-трудовими, політичними, соціа-
льно-економічними, етичними, культурно-побутовими) на основі са-
моврядування і повної реалізації своїх прав як суб'єкта соціально-
політичного життя. 

3. Велика таксономічна одиниця виробничо-територіального уст-
рою країни і форма організації виробничо-суспільного життя населен-
ня, що відрізняється геоекономічними, геополітичними, виробничо-гос-
подарськими, культурно-етнічними, динамічними характеристиками. 

4. Регіон-територія, що характеризується наступними основополо-
жними рисами: комплексністю, цілісністю, спеціалізацією і керованіс-
тю, тобто наявністю  політико-адміністративних  органів управління. 

Основними рисами регіонів є [269]: єдність і цілісність регіону; 
спільність і єдність економіки, комплексність господарства; наявність 
певного контингенту населення, освіти, що володіє відповідним рів-
нем, кваліфікації і навичками виробництва, що традиційно склалися; 
вихід на ринок з використанням наявних ресурсів, таких як праця, зе-
мля і капітал; спеціалізація; керованість, тобто наявність політико-
адміністративних органів управління. 

Економіко-географічний підхід передбачає розгляд регіону з пози-
цій ефективності розміщення продуктивних сил. Вихідним моментом 
сутності поняття обрано географічну територію на якій виникають і 
розвиваються економічні відносини. Відтворювальний підхід перед-
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бачає розгляд різноманітних процесів, що відбуваються на певній те-
риторії (взаємодія людини і природи в ході господарської діяльності) 
в їх єдності, взаємообумовленості, розвитку. Серед його прихильників 
відомі вчені-регіоналісти: І.М. Вахович, З.В. Герасимчук, М.І. Доліш-
ній, С.І. Дорогунцов, А.Г. Мазур, І.Р. Михасюк та інші. 

Виходячи з вищенаведених концептуальних позицій до розуміння 
суті регіону, а також приймаючи до уваги те, що регіон виступає соці-
ально-економічною формою організації суспільства, об’єктом регіо-
нального управління, ми пропонуємо таке визначення: регіон – це ад-
міністративно-окреслена, територіально цілісна частина країни, яка 
має характерний комплекс природних, трудових, матеріальних, інфо-
рмаційних та інших ресурсів, що визначають її спеціалізацію і еконо-
мічні зв’язки та напрям господарської діяльності. 

Відповідно до поставлених в роботі цілей та завдань, а також вра-
ховуючи сучасні особливості регіонального управління економічним 
розвитком, ми вважаємо, що на сучасному етапі під регіоном слід ро-
зуміти область, яка виступає основним структуроутворюючим елеме-
нтом країни та виражає загальнодержавні інтереси на місцях. У 
зв’язку з цим, корисним буде досвід Зібрання регіонів Європи (VRE), 
на якому регіони визначено «як існуючі безпосередньо під централь-
но-державним рівнем територіальні структури з політичним представ-
ництвом» [270, с. 2]. 

Адміністративна область – це частина території країни, яка має 
свою організаційну структуру, систему державних органів управління 
та обмежена адміністративними кордонами. При цьому характерними 
ознаками області є: наявність територіально-виробничої структури; 
існування інтегрованого середовища, яке функціонує переважно за 
замкнутим виробничим циклом; можливість створення кінцевої про-
дукції на основі територіального поділу праці і ефективного викорис-
тання природних ресурсів; функціонально-просторове середовище, в 
якому здійснюється погодження регіональних і всіх наявних на визна-
ченій території аспектів економічного відтворення; функціонування 
єдиної комунікаційної, транспортної та економічної системи; відносна 
самостійність господарювання в рамках національної економіки за 
рахунок забезпечення власними трудовими, матеріальними і фінансо-
вими ресурсами; наявність розвинутої ринкової інфраструктури [260]. 

Область – це основна адміністративно-територіальна одиниця, су-
купність взаємопов’язаних самоврядних і економічно самостійних ра-
йонів і міст, що концентруються, як правило, навколо найбільшого 
міста, обласного центру. Область, як і автономна республіка, є основ-
ним структуроутворюючим елементом країни. Вона реалізує найстій-
кіші соціально-економічні, політичні і культурні зв’язки свого центру 
(обласного міста) з іншими меншими територіально-адміністратив-
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ними утвореннями, що входять до її складу. Роль центру в області по-
лягає у проведенні на її території загальнодержавної політики. В умо-
вах демократизації економічного і соціального життя в країні, форму-
вання регіональної політики ця роль дістала потужне доповнення у 
формі посиленої відповідальності місцевих рад за створення і реаліза-
цію власної (значною мірою автономної) стратегії і тактики регіона-
льного розвитку. При цьому відповідальність, роль і можливості цент-
ру щодо вирішення місцевих проблем відчутно знизились. 

На відміну від автономної республіки область має менші права у 
визначенні свого економічного і політичного складу, не може видава-
ти свої постанови і закони, вносити корективи до законів і рішень 
Уряду (навіть тоді, коли ці рішення стосуються конкретної території). 
Мова може йти лише про доповнення прийнятих рішень в узгоджених 
з центром рамках. 

Область є зв’язною ланкою між центральними та низовими первин-
ними ланками територіального управління. З одного боку, тут відбу-
вається деталізація завдань економічного і соціального розвитку низо-
вих адміністративно-територіальних одиниць, з іншого – в областях 
замикається основна частина відтворювальних процесів, що забезпе-
чують створення та вдосконалення умов життєдіяльності населення. 

Деякі вчені розглядають область як головну адміністративно-тери-
торіальну одиницю, сукупність взаємопов’язаних самоврядних і еко-
номічно самостійних міст і районів, що концентруються, як правило, 
навколо найбільшого міста, обласного центру. При цьому наголошу-
ється, що роль центру в області повинна полягати у проведенні на її 
території федеративної політики (зокрема регіональної політики), яка 
в умовах демократизації економічного і соціального життя в країні 
дістала потужне доповнення у формі багатократно посиленої відпові-
дальності місцевих рад за створення і реалізацію власної стратегії і 
тактики регіонального розвитку [271, с. 74–75]. 

Визначимо основні ознаки регіону (області) як системи: регіональ-
на система повинна бути цілісною, тобто її компоненти мають пере-
бувати в певній взаємозалежності, обумовлюючи один одного, будучи 
складовими частинами цілого; регіон як система, повинен мати відпо-
відну структуру, тобто складатися з певної множини складових, що 
відрізняються різноманітністю; регіон повинен мати чіткі географічні, 
адміністративні та інші межі, які дають змогу відрізнити ті системні 
елементи, що входять до його складу, від тих, що не входять; кожна 
система має перебувати в певній ієрархії систем; регіональна система 
мусить мати певний набір функцій; регіональна система повинна мати 
цільову налаштованість, тобто мати певну ціль – або набір цілей, до-
сягнення яких забезпечує її функціонування; регіональній системі 
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притаманна здатність до розвитку, вдосконалення і тим самим до са-
мозбереження. 

Отже, регіональний ринок праці – це система соціально-еко-
номічних відносин на адміністративно-окресленій, територіально 
цілісній частині, що забезпечують реалізацію трудового потенціалу 
регіону та його трансформацію в трудовий капітал на основі вико-
ристання його  природного, виробничого, інформаційного та іншого 
потенціалу. 

Щодо структури ринку праці існують наступні підходи: 1) товар – 
він виступає у формі робочої сили; ціна, яка виступає у формі заробіт-
ної плати; попит, який визначає потребу країни, галузі, регіону, фірми 
в робочої силі; пропозиція, тобто чисельність і структура наявних 
трудових ресурсів [272, с. 9]; 2) попит та пропозиція робочої сили, ці-
ну праці та конкуренцію [273, с. 66–67]; 3) попит і пропозиція, ціна 
робочої сили, конкуренція, кон’юнктура, вартість робочої сили  та її 
резерв [274, с. 21; 275, с. 6]; 4) роботодавці, робітники та їх представ-
ники, держава; економічні програми та рішення, юридичні норми, 
трьохсторонні угоди та колективні договори; ринковий механізм у ву-
зькому розумінні (попит та пропозиція робочої сили, ціна праці, кон-
куренція); безробіття та соціальні виплати, пов’язані з нею (допомога 
по безробіттю, компенсації при звільненні з роботи та ін.); інфрастру-
ктура ринку праці: служби профорієнтації, підготовки та перепідгото-
вки робітників, фонди зайнятості, рекламні фірми та ін. [276, с. 9]. 

Попит на ринку праці визначається як платоспроможна потреба су-
спільства в робочій силі. За своїм економічним змістом попит харак-
теризує обсяг і структуру загальної потреби на робочу силу, яка забез-
печена реальними робочими місцями, фондом оплати праці й життє-
вих благ. Він активно впливає на відтворювальні зв’язки економічно 
системи, формуючи властиву для неї організацію зайнятості на ринку 
праці; визначається обсягом і структурою виробництва, рівнем проду-
ктивності праці, ціною робочої сили, кон’юнктурою ринків капіталів, 
товарів, послуг та правовими нормами, визначається кількістю та які-
стю робочих місць, які існують в економіці та функціонують або пот-
ребують заповнення. При цьому розрізняють ефективний попит який 
визначається кількістю економічно доцільних робочих місць, і сукуп-
ний попит що включає також зайняті працівниками, але неефективні 
місця. 

Пропозиція на ринку праці – це контингент працездатного насе-
лення, яке пропонує свою робочу силу в обмін на життєві цінності. На 
пропозицію на ринку праці впливає демографічна ситуація, характер і 
зміст праці, інтенсивність вивільнення робочої сили, ефективність фун-
кціонування системи підготовки і перепідготовки працівників, система 
оплати праці.  
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Кон’юнктура ринку праці – це співвідношення попиту та пропози-
ції всіх складових структури ринку праці, що залежить від: стану еко-
номіки (піднесення чи спад); галузевої структури господарства; рівня 
розвитку технічної бази, добробуту (рівень доходів населення, в тому 
числі подушний); розвитку ринку товарів, послуг, житла, цінних папе-
рів; стану соціальної і виробничої інфраструктури; ступеня розвитку 
багатоукладності економіки; розвитку інтеграційних зв’язків (галузе-
вих і територіальних); демографічних, етнічних, соціальних, політич-
них, екологічних та інших факторів.   

В залежності від співвідношення між попитом та пропозицією роз-
різняють три типи кон’юнктури ринку праці: працедефіцитна, праце-
надлишкова, рівноважна [277, с. 9].  

В сучасній економічній літературі зустрічаються два розуміння ри-
нку праці: вузьке та широке. Звужений підхід до визначення ринку 
праці включає такі складові пропозиції на ринку праці: ті, хто не має 
роботи, але хоче працювати та шукає роботу (тут можуть бути безро-
бітні, що мають відповідний статус; особи, які вперше вступають у 
трудову діяльність; особи, які шукають роботу після перерви); ті, хто 
мають роботу, але не задоволені нею і підшуковують інше місце осно-
вної чи додаткової праці; зайняті, що мають ризик втратити роботу. При-
бічники вузької концепції ринку праці аргументують свою позицію 
так: 1) навіщо перебувати на ринку праці людям, які вже увійшли в 
контакт з роботодавцем, здійснили акт купівлі-продажу робочої сили, 
задоволені своїм робочим місцем і відповідають вимогам роботодав-
ця? 2) в чому економічний сенс розгляду всього економічно активного 
населення яке перебуває на ринку праці? [219, с. 8]. Цей підхід право-
мірно використовувати з метою оперативного вирішення проблем за-
йнятості, але така точка зору штучно звужує проблему зайнятості, ви-
воде із сфери ринку праці інші важливі її аспекти, такі як стабільність 
робочих місць, досягнення максимальної відповідності роботи і робіт-
ника, питання стимулювання праці, її результативності та ефектив-
ності. 

Іншу точку зору мають прибічники розширеного визначення ринку 
праці, згідно з яким пропозицію праці складає все економічно активне 
населення, а попит на працю визначається сумарною кількістю зайня-
тих і вакантних робочих місць. Аргументацією цьому є те, що зайняті 
не можуть вважатися зайнятими раз і на завжди: в процесі виробницт-
ва безперервно відбуваються зміни умов зайнятості, виникає необхід-
ність  руху робітників (за професіями і рівнями кваліфікації), терито-
ріального переміщення та ін. [276, с. 7]. Обмеження масштабів ринку 
праці тільки особами, що на даний час вільні від роботи, значно зву-
жує сферу активних дій соціальних партнерів на ринку праці, а саме, 
представницьких організацій робочого класу (профспілки та ін.), ос-
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новна сфера інтересів яких – стан працюючих. Саме ці положення по-
кладено в основу визначення ринку праці ряду зарубіжних фахівців. 

Склад суб’єктів ринку праці: наймані працівники та представники 
їх інтересів – профспілки; самозайняті; безробітні та представники їх 
інтересів – державна служба зайнятості, комерційні бюро працевлаш-
тування; роботодавці та представники їх інтересів – спілки та об’єд-
нання підприємців; держава, що виконує такі основні функції: висту-
пає в якості роботодавця; встановлює «правила гри» на ринку праці, 
регулює його за допомогою законодавчих та нормативних актів; явля-
ється посередником між роботодавцями і найманими робітниками та 
безробітними в якості інфраструктури ринку праці (Міністерство пра-
ці та соціальної політики, Державна служба зайнятості, науково-дос-
лідні інститути з питань праці, фонди, профорієнтаційні центри, про-
фпідготовці заклади тощо). 

За структурою ринку праці розрізняють його зовнішній та внут-
рішній види. Зовнішній ринок охоплює відносини з приводу найму 
працівників відповідної професії та спеціальності між продавцями і 
покупцями робочої сили в масштабах країни, регіону, галузі. Внут- 
рішній ринок передбачає рух кадрів всередині підприємства, перемі-
щення з однієї посади на іншу по горизонталі чи вертикалі.  

Залежно від того, які склалися стосунки між найманими працівни-
ками і роботодавцями, в який спосіб регулюються ці відносини, ринок 
праці може бути жорстким або гнучким. Залежно від соціального під-
ходу виділяють ринки: робочих кадрів; спеціалістів і менеджерів. За-
лежно від співвідношення попиту і пропозиції робочої сили виділяють 
працедефіцитні, праценадлишкові та збалансовані ринки праці. 

Крім класифікації ринків праці, в економічній літературі виділяю-
ться підходи до його сегментації. Основними відмінностями між кла-
сифікаційним та сегментаційним підходами на ринку праці є наступні:  
1) класифікація ґрунтується на виявленні дії певного фактора, сегмен-
тація – на виявленні комплексного впливу багатьох факторів на ринок 
праці; 2) класифікація відображає процес диференціації ринку праці за 
певною ознакою, сегментація зосереджується на модифікаціях основ-
них елементів суті ринку праці, відбиваючи дію як внутрішніх, так і 
зовнішніх факторів; 3) класифікація є методом вивчення та аналізу 
ринку праці, сегментація є складовою стратегії регулювання ринку 
праці [278, c. 108]. 

Сегментація ринку праці – це «поділ робочих місць і працівників за 
об’єднуючими ознаками на відносно стійкі і замкнуті сектори, які об-
межують мобільність робочої сили своїми кордонами» [16, c. 141]. 
Найбільш поширеною та усталеною в світовій економічній науці є 
сегментація ринку праці на первинний і вторинний. 
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Представники первинного і вторинного ринків праці відрізняються 
формою організації праці. До первинного ринку відносяться підприє-
мці, особи, зайняті висококваліфікованою і високооплачуваною пра-
цею, що мають високий рівень загальної і спеціальної підготовки, ста-
більні гарантії зайнятості, перспективи кар’єрного росту. В змісті пра-
ці переважають творчі та управлінські функції. До вторинного ринку 
праці відносяться малокваліфіковані, сезонні робітники, соціально 
вразливі групи населення, працюючі неповний робочий день, які ма-
ють низькі доходи. Характерним є те, що конкуренція розгортається 
всередині сегментів, тоді як міжсегментна конкуренція відсутня [278, 
c. 110]. 

Аналіз архівних документів Полтавської губернії часів дореволюцій-
ної Росії на прикладі дозволяє зробити висновки, що сегментація ринку 
праці на так званий «первинний» (із престижними робочими місцями) та 
«вторинний» (із робочими місцями, що не потребують високої кваліфі-
кації, низькою заробітною платою, з нестабільним характером) вже була 
наявною в період формування ринку праці. Тобто процес сегментації 
ринку праці не є похідним від процесу його формування. Формування 
ринку праці відбувалось за двома протилежними сегментами: форму-
вання первинного ринку праці як механізму збагачення (торгівці і зем-
лекопи) та соціального престижу (службовці) найбільш забезпечених 
селян та вторинного ринку праці як механізму отримання засобів іс-
нування безземельних і малоземельних селян.  

Справа в тому, що при порівнянні ступеня розповсюдженості різних 
професійних занять за групами господарств з неоднаковою земельною 
забезпеченістю виявляється, що поденщина, батрацтво, а також зажон 
складають типові заняття найменш забезпечених груп та із збільшен-
ням земельної забезпеченості відступають на задній план. Тобто, неза-
безпечені та малозабезпечені селяни вимушені були продавати свою ро-
бочу силу, бо не мали інших засобів існування. Ця група була найчисе-
льнішою – 266 524 особи. Вони потрапляли до вторинного ринку праці.  

В той же час, існували такі види праці, як торгівля та служба, до 
яких тяжіли переважно господарства з забезпеченістю вище середньо-
го рівня [279, c. 228]. До цієї ж групи можна віднести і землекопів, які 
наймалися на роботу, маючи найвищий рівень забезпеченості землею 
в розрахунку на одне господарство. До факторів, що впливають на 
розвиток цього ринку праці необхідно віднести, по-перше, прес-
тижність та задоволення моральних потреб, і, по-друге, можливість 
отримання додаткових доходів. Щодо цього сектору – первинного ри-
нку праці вищенаведена теза застосованою бути не може. Відповідно 
положення про те, що умовою формування ринку праці є необхідність 
отримання засобів існування, правомірно застосовувати лише для вто-
ринного ринку праці. На нашу думку, масова відокремленість робочої 
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сили від засобів праці характерна не для етапу формування ринку 
праці, а для певного етапу його розвитку, що відповідає умовам індус-
тріальної економіки. 

Поряд із сегментацією ринку праці на первинний і вторинний, в 
період його формування розвивалась така форма зайнятості, як само-
зайнятість. Фактором розвитку ринку праці в сфері самозайнятості 
можна визначити як необхідність отримання засобів існування беззе-
мельних та малоземельних селян, так і можливість додаткового заро-
бітку та отримання задоволення від використання професійних знань. 

Тобто, загальновизнана теза про те, що умовою формування ринку 
праці є «відсутність у людини всього необхідного для ведення свого го-
сподарства як джерела одержання всіх потрібних для життя засобів іс-
нування [57, c. 42]», може стосуватись лише вторинного ринку праці, і, 
частково, самозайнятості. Тоді як умовою формування первинного рин-
ку праці були можливість додаткового заробітку та отримання задово-
лення від використання професійних знань. 

Особливістю сегментації сучасного ринку праці є те, що для нього, 
на думку професора Петрової І.Л., характерною є не двосекторна, а 
«троїста» модель сегментації [278, c. 137–138], із приблизно однако-
вими за чисельністю секторами формальної, неформальної зайнятості 
та їх суміщення. Аналіз ринку праці України перехідного періоду до-
зволив Петровій І.Л. виділити сім його основних сегментів за наступ-
ними системоутворюючими показниками: 1) рівень використання ро-
бочого часу (повний та неповний робочий час, їх співвідношення в 
межах певного сегменту); 2) співвідношення попиту і пропозиції на 
послуги праці представників даного сегменту (виділено три ситуації: 
попит перевищує пропозицію; пропозиція перевищує попит; ринок 
праці збалансований); 3) рівень доходів зайнятих у певному сегменті. 
В західній літературі також представлені підходи до сегментації, од-
ним із яких є підхід Г. Стендінга, який виділяє п’ять сегментів ринку 
праці: 1) нечисленний, але стабільний сегмент висококваліфікованих ке-
рівних працівників із високим соціальним статусом; 2) кадрові робіт-
ники і службовці, які конкурують між собою на ринку праці, але ма-
ють гарантії зайнятості; 3) робітники фізичної праці, які внаслідок 
структурної перебудови потерпають від спаду виробництва; 4) робіт-
ники працемістких галузей з низькою продуктивністю, професії яких 
надлишкові на ринку праці; 5) найбільш вразливі категорії працівни-
ків: молодь, особи похилого віку, особи з фізичними і розумовими ва-
дами, хронічно безробітні. 

Ще одним проявом сегментації ринку праці є його поділ на внут-
рішній і зовнішній по відношенню до підприємства. Детально з харак-
теристиками внутрішнього та зовнішнього ринку праці та їх відмінно-
стями, а також з підходом до сегментації ринку праці на формальну і 
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неформальну частини, можна ознайомитись у монографії Петрової І.Л. 
[278, c. 121–122]. 

Функціонування ринку праці підпорядковуються законам товарно-
го виробництва: закону попиту і пропозиції, закону вартості, закону 
конкуренції, що виражається у виконанні ним певних функцій, а саме: 

– суспільного поділу праці – він розмежовує роботодавців і найма-
них працівників за професіями, спеціальностями та між галузями й 
регіонами; 

– інформаційної функції – ринок дає учасникам процесу купівлі - 
продажу товару «робоча сила» інформацію щодо умов найму, рівня 
заробітної плати, якості робочої сили; 

– посередницької – встановлює зв’язок між роботодавцями та най-
маними працівниками для задоволення взаємних інтересів та потреб 
щодо вигідних умов купівлі-продажу товару «робоча сила»; 

– ціноутворюючої – встановлює рівновагу між попитом і пропози-
цією робочої сили, на ринку діє закон вартості і відбувається загальне 
визнання витрат праці на відтворення товару «робоча сила» та його 
суспільної корисності; 

– стимулюючої – ринок вимагає якісної робочої сили, стимулюючи 
найманих працівників поліпшувати свій рівень професійних знань та 
вмінь, щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці; 

– регулюючої – впливає на формування пропорцій суспільного ви-
робництва, розвиток регіонів, сприяючи переміщенню робочої сили з 
одних регіонів та господарств до інших; 

– оздоровчої – в умовах дії закону конкуренції одержують перева-
гу працівники з більш високими характеристиками якості робочої си-
ли, ринок створює таку мотивацію праці, яка, з одного боку, приму-
шує працівників утримувати свої робочі місця, а отже, і доход, а з ін-
шого – матеріально зацікавлює, стимулює їх ініціативність, компе- 
тентність; 

– соціальної – сприяє підбору більш складної, вище оплачуваної, 
престижної роботи залежно від розвитку особистих здібностей, діло-
вих якостей і професійної майстерності кадрів. 

Крім того, Билков В.Г. виділяє такі функції ринку праці: 
Функція розміщення, що визначає місця та розміщує робочу силу 

відповідно до попиту. Ця функція передбачає, що організація та функ-
ціонування ринку праці має слугувати раціональному розміщенню ро-
бочої сили між окремими підприємствами, галузями та регіонами. Фор-
мування такої сітки розміщення є основою регулювання  ринка праці 
на всіх рівнях управління. Чим більш досконалою є система ринку 
праці, тим більш ефективними методами можливе досягнення основ-
них цілей управління ним і більш вираженою стає функція розміщен-
ня. Це означає, що ефективність економіки залежить від того, наскіль-
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ки оптимальним є процес функціонування системи ринку праці. В ос-
новному, дана функція проявляється на регіональному та макроеко-
номічному рівнях. 

Селективна функція полягає у виборі робочої сили відповідно до 
попиту та пропозиції, враховуючи професійно-кваліфікаційні характе-
ристики робочої сили. Найбільш суттєво проявляється ця функція на 
мікроекономічному рівні. 

Розподільна функція пов’язана з розподілом доходів працівників 
виходячи із співвідношення попиту та пропозиції на ринку праці [279, 
с. 10].  

Петрова І.Л. виділяє такі функції ринку праці:  
– алокативна – розміщення робочої сили за принципом найбільш 

доцільного її використання; 
– координаційна – координація праці з метою досягнення найви-

щих кінцевих результатів. Ринок праці створює конкуренцію за робочі 
місця, сприяє оптимізації використання робочої сили, поширенню різ-
номанітних форм зайнятості, забезпечує відповідність між наявними 
робочими місцями і чисельністю зайнятих, спонукає до досягнення 
продуктивної зайнятості; 

– селективна – безпосередній відбір працівників: частина збільшує 
свою присутність на ринку, частина – зменшує, частина залишається 
незмінною; 

– дистрибутивна – формування ціни праці з позицій її конкретного 
внеску у формування кінцевих результатів роботи підприємства [278, 
с. 24]. 

Серед основних функцій ринку праці транзитивного періоду виді-
ляють: визначення та підтримку оптимальних співвідношень між по-
питом (споживанням) та пропозицією робочої сили на ринку праці; 
стимулювання ефективного функціонування ресурсів праці шляхом 
встановлення суспільно-нормальної її вартості на ринку праці і розро-
бці конкретних державних заходів щодо стимулювання її використан-
ня на макро- та мікрорівнях; розвиток загальноосвітнього та профе-
сійного рівня працівників; узгодження інтересів працівників і робото-
давців шляхом укладення та чіткого виконання відповідних угод на 
основі розвитку соціального партнерства; регулювання конкурентних 
відносин і формування економічно обґрунтованої структури зайнятос-
ті згідно з загальнодержавними та регіональними потребами в робочій 
силі [280, с. 10–11]. 

Водночас є такі функції, яких ринок праці поки що не виконує, то-
му їх необхідно покласти в основу державної політики і реалізовувати 
відповідними органами управління. До таких функцій належать мате-
ріальна та соціальна підтримка соціально вразливих верств населення, 
організація професійної підготовки та перепідготовки кадрів, забезпе-
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чення сприятливих (пільгових) умов для розвитку соціальної інфра-
структури, дрібного підприємництва, фермерства, здійснення заходів 
щодо вирівнювання розвитку окремих регіонів тощо. Ринковий ме-
ханізм сам по собі не може забезпечити повної, продуктивної і вільно 
обраної зайнятості, як цього вимагає Конституція та Закон України 
«Про зайнятість населення України» [282, 283, с. 43]. Цього можна 
досягти цілеспрямованим виливом на ринковий механізм через сукуп-
ність взаємопов’язаних заходів економічного, правового, організа-
ційного характеру, що дозволяють змінити ситуацію на ринку праці, 
забезпечити нормальне його функціонування, зняти або попередити 
виникнення соціальної напруги. 

1.3. Регіональний ринок праці в системі розвитку  
продуктивних сил та забезпечення  
соціально-економічного розвитку регіонів 

Місце і роль праці в системі продуктивних сил регіонів визначаєть-
ся структурою продуктивних сил регіону. При вивченні різноманітних 
трактувань поняття «продуктивні сили» можна виділити такі основні 
підходи [284, с. 12–14]: 

1. Звужено-кількісний підхід – зводить визначення продуктивних 
сил до переліку їх складових. Так, Д.М. Стеченко пише:  «Продуктив-
ні сили – це система речових і особистих елементів, у процесі поєд-
нання яких здійснюється виробництво» [285, c. 11]. Аналогічне визна-
чення дає В.В. Ковалевський: «Продуктивні сили – це система суб’єк-
тивних (людина) і речових (засоби виробництва) елементів, що вира-
жають активне ставлення людей до природи» [286, c. 16]. Є.П. Качан 
зазначає, що «До продуктивних сил належать трудові ресурси і засоби 
виробництва. Трудові ресурси – це суб’єктивні, а засоби виробницт- 
ва – об’єктивні (речові) елементи продуктивних сил» [287, с. 5]. В.Я. Бо-
женар говорячи про продуктивні сили сільського господарства, за-
значає, що у поняття продуктивних сил включається сукупність пра-
цересурсних та речових елементів національного багатства, які у про-
цесі поєднання створюють передумови матеріального виробництва,  
а через нього – споживання і соціального розвитку села. С.І. Іщук  
до продуктивних сил включає три великі складові: населення і трудові 
ресурси, природні ресурси, виробництво і сферу обслуговування [288, 
с. 6].  

2. Розширено-кількісний підхід – розглядає їх через призму від-
носин людини  і природи за активної участі людини в перетворенні 
останньої. Такий методологічний підхід характерний, в основному, 
для періоду 80-х років ХХ-го століття. Як зазначається в економічній 
енциклопедії «Політична економія» за редакцією відомого ученого 
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А.М. Румянцева, «Производительные силы – система личных, субъек-
тивных (человек) и технических (предметы) элементов, осуществля-
ющих «обмен веществ» между человеком и природой в процессе об-
щественного производства. Производительные силы выражают актив-
ное отношение людей к природе, заключающееся в материальном и 
духовном освоении, видоизменении, развитии и присвоении ее бо-
гатств». Сучасні дослідники, які поділяють позиції розширено-кіль-
кісного підходу, – С.І. Дорогунцова, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник, 
Т.А. Заяць, С.І. Бандур та інші під продуктивними силами розуміють 
систему матеріальних елементів та людських ресурсів, а також відно-
син між ними, які в процесі економічної діяльності забезпечують ви-
робництво матеріальних благ та послуг для задоволення потреб суспі-
льства [289, с. 14].   

3. Якісний підхід – зосереджує увагу на характеристиці якісних, а 
не кількісних ознак продуктивних сил. Зокрема, група учених-еко-
номістів Ради по вивченню продуктивних сил України НАН Украї- 
ни: Б.М. Данилишин, Л.Г., Чернюк, О.В. Горська, М.І. Фащевський, 
Л.С. Антонієва, Л.С. Щедрова, М.П. Нікітюк вважають, що «продук-
тивною є така сила, яка в системі відносин між елементами відтво-
рювального процесу забезпечує умови існування людини, її соціаль-
ного прогресу та самовідтворювальної здатності природи і суспіль-
ства» [290, c. 9]. Автори, акцентуючи увагу на трактуванні якісного 
боку поняття, а саме продуктивних якостей сил, не розкривають само-
го значення терміну «сили». 

4. Комплексний підхід – представляє визначення продуктивних сил 
на основі їх всебічного вивчення. Так, Клиновським А.Б. на основі 
критичного огляду та узагальнення існуючої термінології встановле-
но, що продуктивні сили – це система функціонуючих і потенційних 
особистих, природних і технічних органічно взаємопов’язаних ресур-
сів (сил), кількісні параметри яких залежать від рівня їх розвитку і су-
спільної форми виробництва; продуктивні сили виражають суспільні 
відносини з приводу їх формування, розміщення (розподілу, перероз-
поділу), власності, використання та розвитку в інтересах окремого ін-
дивідуума й суспільства в цілому [291, с. 14.] 

Не менш важливим методологічним питанням є сегментація про-
дуктивних сил, тобто визначення основних їх складових. До цього ча-
су в науковій літературі і серед науковців немає однозначного під-
ходу. Досить часто спостерігається термінологічна плутанина, мето-
дологічна безсистемність, неповне включення елементів продуктив-
них сил, або, навпаки, дублювання кількох із них. Зокрема В.В. Кова-
левський, Д.М. Стеченко, Є.П. Качан при визначенні продуктивних 
сил, як зазначалося вище, до по-елементного їх переліку не включа-
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ють природних ресурсів або їх частину. З цим не можна погодитися як 
з наукової, так і з практичної точки зору, оскільки така методична не-
визначеність ускладнює проведення комплексного аналізу і прогнозу-
вання продуктивних сил. Певною мірою, це пояснюється різноплано-
вістю, багатьма неоднорідними видами ресурсів, що входять до складу 
продуктивних сил. Клиновським А.Б. визначено ознаки і розроблено 
класифікацію елементів продуктивних сил за основними ознаками: роль 
ресурсів у виробництві і споживанні; речовий їх склад; форми функці-
онування; економіко-технологічна роль; вихідний розвиток; функ-
ціональне призначення; використання у виробничо-господарській дія-
льності; участь в господарському обороті; ступінь економічної актив-
ності та територіальна межа (табл. 1.6) [291, с. 16].  

Всі ресурси об’єднані ним у 4 групи: речові, людські, духовні і при-
родні. До складу речових ресурсів віднесені: засоби виробництва, ви-
робнича й соціальна інфраструктура. Людські ресурси складаються з 
таких елементів як населення, трудові ресурси, робоча сила, безробіт-
ні. Духовні ресурси утворюють наука, знання, інформація. Природні ре-
сурси включають у себе: мінеральні, земельні, водні, біологічні, Сві-
тового океану, кліматичні, космічні, рекреаційні, рельєф місцевості, 
геологічна будова, географічне положення [291, с. 17]). 

Таблиця 1.6 

Класифікація елементів продуктивних сил 

Класифікаційна ознака Елемент 

Роль у виробництві і спо-
живанні 

Населення, предмети, знаряддя праці, природні 
ресурси, виробництво і сфера послуг та ін.  

Речовий склад 
Речові, не речові, людські (матеріально-тех-
нічні, духовні, соціальні, трудові, природні)  

Форма функціонування ре-
сурсів  

Матеріальні, нематеріальні, фінансові, людські  

Економіко-технологічна 
роль 

Основні, допоміжні 

Вихідний розвиток Природні, суспільні, загальні 

Функціональне призначення  
Екологічні, економічні, соціальні, людські, ін-
телектуальні 

Використання у виробничо-
господарській діяльності 

Діючі, в запасах і на консервації, не задіяні 

Виробниче призначення Виробничі, невиробничі 
Участь в господарському 
обороті  

Оборотні, необоротні  

Ступінь економічної актив-
ності 

Активні, неактивні (пасивні) 
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Продовж. табл. 1.6. 

Класифікаційна ознака Елемент 

Територіальна межа 
Національні, регіональні, адміністративно-тери-
торіальних одиниць (обласні, районні, міські, 
сільські) 

Форма споживання Суспільні, особисті (власні) 
Сфера діяльності  Галузеві, міжгалузеві, сфер діяльності 

Галузь економіки 
Промисловість, сільське господарство, торгів-
ля, будівництво, транспорт, освіта тощо 

Вид економічної діяльності 

Сільське, лісове та рибне господарство, мис-
ливство; промисловість; будівництво; оптова і 
роздрібна торгівля, готелі та ресторани, фінан-
сова діяльність тощо 

Форма власності Державні, комунальні, приватні 
Джерела формування  Власні, залучені (орендовані, наймані) 
Час Ретроспективні (у т. ч. наявні),  перспективні 
Територіальне розміщення  Внутрішні, зовнішні 

Джерело: [291, с. 16]. 

Ретроспективний аналіз наукових теорій довів – єдиною  активною 
і найважливішою продуктивною силою суспільства, є праця. Так, ще у 
п’ятнадцятому  столітті було обґрунтовано тезу, що багатство країни 
визначає її працелюбне населення, а зростання кількості працівників, по-
діл праці і зростання міст є прямим  шляхом накопичення багатства. У 
сімнадцятому столітті в Європі була створена трудова теорія, прихи-
льник якої У. Петті в 1664 р. визначив «живі діючі сили» головним еле-
ментом багатства країни. Головним концептуальним положенням Ф. Га-
ліані в 1750 р. стало: «Істинним багатством є людина». В подальшому 
воно було розвинуто соціалістами. Зокрема А. Сміт в 1776 р. відніс прид-
бані і корисні здібності усіх жителів до «основного капіталу суспіль-
ства», розуміючи під цим як творчі здібності, так і самих людей. 

Справедливо зазначити, що таке трактування ролі людських ресур-
сів було неоднозначним протягом історичного розвитку. Відомо, що 
Т. Мальтус в 1798–1802 рр., навпаки, висунув теорію зростаючого без-
силля людини перед обмеженістю природних ресурсів. Виходячи з цього, 
зростання народонаселення розцінювалося ним як головна причина зу-
божіння. В продовження цього С. Сісмонді в 1803 р. стверджував, що 
розвиток продуктивних сил людства відбувається за рахунок деградації 
кожного індивідуума в процесі поділу праці. При цьому вважав, що у 
виграшному стані опиняється лише капітал. Подібно до нього Д. Рікардо 
був переконаний, що єдиним джерелом багатства є праця людей, але 
сам збіднілий виробник не розглядався ним у якості багатства сус-
пільства. Справжньою продуктивною силою, на його думку, був капітал, 
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втілений у речових елементах виробництва (машини, техніка), а людина 
виступала лише пасивним додатком до них. Отже, у цей історичний пе-
ріод переважала технологічна концепція та теорія продуктивних сил. 

Поряд з нею розвивалася і технократична теорія, яка абсолютизу-
вала роль науки, учених і фахівців у веденні виробництва та уп-
равлінні ним. Наприклад, Ф. Ліст основою продуктивних сил і голов-
ним багатством суспільства вважав винаходи та знання, «розумовий 
капітал», фахівців. 

Тільки в кінці дев’ятнадцятого та на початку двадцятого сто-
ліття економістами твердо було визнано працююче населення «капі-
талом», а не просто як подарований природою ресурс праці. При 
цьому Ш. Ніколсон (Великобританія) та Л. Дублін (США) підрахува-
ли, що витрати відтворення населення у 5 разів вищі, ніж витрати 
усього матеріального багатства цих країн. За виразом відомих амери-
канських економістів Дж. К. Грейсона та К. О’Делла, людський капі-
тал є найціннішим ресурсом, набагато важливішим, ніж природні 
ресурси або накопичене багатство. Саме людський капітал, а не заво-
ди, обладнання і виробничі запаси є основою забезпечення конку-
рентоспроможності, економічного зростання та ефективності.  

Отже, неправомірною, на нашу думку, є позиція вчених, що людсь-
кий капітал посідає друге за значимістю місце серед факторів зрос-
тання продуктивності праці після науково-технічного прогресу, адже 
науково-технічний прогрес – це результат функціонування людського 
капіталу [291, с. 17–19]. 

Відомо, що розвиток форм продуктивних сил було досліджено ще 
К. Марксом, який вбачав під цим терміном перехід від найнижчих 
природних до суспільних, а потім і до найвищих загальних продукти-
вних сил. При цьому природні продуктивні сили розглядалися ним як 
стосовно природи самої людини і сил оточуючої його природи. Суспі-
льні продуктивні сили історично виникають в процесі об’єднання та 
поділу праці, зростання суспільного характеру виробництва. Загальні 
продуктивні сили формуються за умови опанування індивідуумом сил 
природи за допомогою науки, науково-технічного прогресу. Слід за-
значити, що ці методологічні підходи зберігають свою актуальність і 
нині. Вони, фактично, покладені в основу сучасного трактування роз-
витку форм продуктивних сил. 

Доцільно також розглянути соціально-економічну сутність кате-
горії розміщення продуктивних сил, яка, подібно до продуктивних 
сил, трактується неоднозначно різними вченими. Найбільш обґрунто-
ваною, на наш погляд, є думка С.І. Іщука [288, с. 5], згідно з якою вка-
зана  категорія є, по суті, динамічним процесом, а не стабільним кін-
цевий результатом, константою, а отже, може застосовуватися в декі-
лькох значеннях. По-перше, вона може означати фактичний стан роз-
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ташування ресурсів за територіальною ознакою на певний відрізок 
часу. По-друге, розміщення продуктивних сил може характеризувати 
форму організації виробництва та праці. По-третє, розміщення може 
характеризувати процес удосконалення існуючого розподілу продук-
тивних сил, зокрема їх перерозподілу, реструктуризації, оптимізації, 
як правило, виходячи із основних напрямів соціально-економічної по-
літики держави й окремих регіонів. 

Вивчення та критичний аналіз трактування категорії розміщення 
продуктивних сил різними вченими-економістами показав, що більшість 
із них зводять її до розподілу ресурсів по території, що вже склався, з 
урахуванням можливості їх подальшого розвитку. Так, В.В. Ковалев-
ський, О.Л. Михайлик, В.Ф. Семенов та ін. дотримуються думки, що 
«Розміщення продуктивних сил – це їх просторова фіксація разом з 
процесом їхнього розвитку в просторі», або «Розміщення продуктив-
них сил – це географічний поділ продуктивних сил по території» [286, 
с. 17, 47].  

С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник, Т.А. Заяць, С.І. Бан-
дур та інші  визначили розміщення продуктивних сил як процес нау-
кового обґрунтування та втілення в практику господарювання конкре-
тних рішень щодо їх просторової (територіальної) організації [289,  
c. 14]. 

Однак, більшість дослідників, зокрема С.І. Іщук, Є.П. Качан та інші 
[288, с. 5] схиляються до однозначної думки, що найбільш вдало ви-
значив вищевказаний термін Е.Б. Алаєв. За його визначенням, роз-
міщення продуктивних сил – це «динамічний стан, що характеризує їх 
розподіл за  територією відповідно до природних, соціальних і еко-
номічних умов та факторів, який визначається особливостями те-
риторіального поділу праці певної соціально-економічної формації» 
[292, c. 191]. Або: розміщення продуктивних сил – це динамічний 
процес обґрунтування, прийняття та впровадження в життя рішень 
щодо просторового розподілу окремих елементів продуктивних сил 
[293, c. 5]. Ми також приєднуємося до вищевказаної думки вчених і у 
нашому дослідженні за основу взяли визначення Е.Б. Алаєва.    

Роль регіону в економіці країни визначається його місцем у загаль-
ному процесі соціально-економічного розвитку держави, яке у свою 
чергу залежить від місця регіону у суспільному розподілі праці, що 
обумовлює функції відтворювальних процесів у регіоні. Для визна-
чення місця регіону в суспільному розподілі праці необхідне застосу-
вання системного підходу, згідно з яким регіон розглядається не як 
проста сума складових частин, а як єдиний, самостійний соціально-
економічний механізм. 

Об’єктивними передумовами розподілу праці між регіонами є нері-
вномірність розподілу природних ресурсів, робочої сили, відмінності 
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у кліматичних умовах. Вирішальне значення в розподілі праці має на-
уково-технічний прогрес, що зумовлює зростання спеціалізації та ко-
оперування виробництва. Регіони, спираючись на суспільний розподіл 
праці, розвивають переважно ті галузі виробництва, для яких у них 
наявні найбільш сприятливі умови. 

Основою формування пропозиції на ринку праці є людські ресур- 
си – специфічна і найважливіша, єдина продуктивна сила, що здатна 
приводити в дію і забезпечувати взаємодію інших продуктивних сил. 
Людські ресурси як джерело сукупної пропозиції праці характеризу-
ють категорії «населення», «економічно активне населення», «трудові 
ресурси», «трудовий потенціал», «людський капітал», «трудовий ка-
пітал». 

Населення – це сукупність людей, що проживають на визначеній 
території (в країні, області, місті, районі, селі тощо). Варіанти класифі-
кації населення наведено на рис. 1.1. 

Все населення України 100 % 

Поділ за методикою МОП 

Економічно активне населення 

(всі, хто працює або активно 

шукає роботу) 

Економічно 

неактивне 

населення 

Населення молодше 

15 і старше 70 років 

Зайняті Безробітні 

Поділ за традиційною методикою 

Трудові ресурси (працездатне на-

селення в працездатному віці +  

працюючі підлітки + працюючі 

інваліди + працюючі пенсіонери – 

непрацюючі пільгові пенсіонери) 

Населення, що не належить до 

трудових ресурсів (діти та непра-

цюючі пенсіонери, в тому числі 

пільгові, підлітки, інваліди) 

Рис. 1.1. Підходи до класифікації населення в економіці праці 

Джерело: [506, с. 69]. 

Міжнародною організацією праці рекомендована система класифіка-
ції, відповідно до якої населення віком від 15 до 70 років поділяється 
на економічно активне і економічно неактивне. 

Економічно активне населення, або робоча сила, відповідно до ме-
тодики МОП, – це населення обох статей віком від 15 до 70 років 
включно, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї 
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робочої сили на ринку праці. Кількісно економічно активне населення 
складається з чисельності зайнятих економічною діяльністю і чисе-
льності безробітних, до яких за цією методикою належать чітко визна-
чені групи людей. 

Економічно неактивне населення за методикою МОП – це особи у віці 
15–70 років, які не можуть бути класифіковані як зайняті або безробітні. 
До цієї категорії належать: учні, студенти, слухачі, курсанти денної фо-
рми навчання; особи, що одержують пенсії за віком або на пільгових 
умовах; особи, що одержують пенсії за інвалідністю; особи, які зайняті 
в домашньому господарстві, вихованням дітей та доглядом за хвори-
ми; особи, які зневірилися знайти роботу, тобто готові приступити до 
роботи, але припинили пошуки, оскільки вичерпали всі можливості 
для її одержання; інші особи, які не мають необхідності або бажання 
працювати, та ті, що шукають роботу, але не готові приступити до неї 
найближчим часом. 

Взагалі, економічна активність — це прагнення працездатної люди-
ни застосувати на практиці наявні у неї здібності до праці, знання та 
досвід за винагороду в грошовій або іншій формі. Реалізація цього праг-
нення виявляється у зайнятості людини економічною діяльністю, нере-
алізація – у безробітті. 

Для оцінки реальних обсягів та зміни економічної активності, за-
йнятості та безробіття населення за методикою, рекомендованою Міжна-
родною організацією праці, в Україні з 1995 р. проводяться щорічні, а з 
1999 р. – щоквартальні обстеження домашніх господарств з питань еко-
номічної активності. 

У вітчизняній економічній літературі, статистичному обліку, дер-
жавному регулюванні економіки для означення людських ресурсів ви-
користовується також термін трудові ресурси, що виник у перші роки 
радянської влади для потреб централізованого управління. До впрова-
дження в науковий обіг цього терміну у прикладних дослідженнях 
використовували категорію «робоча сила» ([294, с. 149]), яка була пе-
ренесена в економічну теорію (політичну економію) соціалізму прак-
тично без модифікацій і набула широкого вжитку. 

Трудові ресурси – це частина населення країни, що за своїм фізич-
ним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна працювати 
в народному господарстві. Нині в Україні працездатним віком вважа-
ється для жінок 16–54 роки, для чоловіків – 16–59 років включно. Ни-
жня межа працездатного віку передбачає, що до початку трудової діяль-
ності людина повинна здобути певний рівень фізичного та розумового 
розвитку, для чого потрібен час (мінімум перші 16 років життя), а верхня 
– показує думку суспільства про те, в якому віці людина може претен-
дувати на соціальну допомогу за старістю [295, с. 78]. Як категорія 
планової економіки та історичних умов, яким відповідали принципи 
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обов’язкової та примусової праці, трудові ресурси зараз включають як 
економічно активне населення, так і економічно неактивне населення, 
що, на думку багатьох науковців, не повною мірою відповідає умовам 
ринку праці.  

Відмова від підходів до оцінки ринку праці, що історично склалися 
в Україні, на користь запропонованих Міжнародною організацією пра-
ці, на нашу думку, є необґрунтованою. Перехідний характер ринку 
праці Україні визначає необхідність використання поряд із новими 
категоріями, що характеризують сукупну пропозицію праці, і терміну 
«трудові ресурси». Так, відповідно до Закону України «Про зайнятість 
населення» до зареєстрованих безробітних належать працездатні гро-
мадяни працездатного віку, які не мають заробітку чи інших передба-
чених законодавством доходів, зареєстровані у державній службі за-
йнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до 
підходящої роботи. Термін «трудові ресурси» продовжують викорис-
товувати науковці при дослідженні ринкової економіки [296, с. 42]. 
Зрізана категорія трудових ресурсів використовується як знаменник 
при розрахунку рівня зареєстрованого безробіття. Не погоджуємося 
ми і з доцільністю відмови органів державної статистики України від 
розробки балансу трудових ресурсів. Досвід Росії, яка визнана Євро-
пейським союзом країною з ринковою економікою, підтверджує доці-
льність розробки балансів трудових ресурсів як у цілому, так і розрізі 
суб’єктів федерації, що виключає можливість відмови від цієї практи-
ки в перспективі [297, с. 23].  

Синтетичною категорією, що може використовуватись при різних 
підходах до визначення сукупної пропозиції на ринку праці, є кате-
горія «трудовий потенціал». Термін «потенціал» (від латинського po-
tentia – сила), як соціально-економічна категорія, означає можливості, 
наявні сили, запаси або засоби, що можуть бути використані. На від-
міну від потужності, потенціал є здатністю системи виконувати на-
креслені цілі, безвідносно до того, чи може вона бути використаною 
коли-небудь [298, с. 94], і визначається в різних джерелах як «сукуп-
ність засобів, що можуть бути використані для будь-якої діяльності» 
за певних умов [299, с. 216]; як сукупність можливостей, джерел, за-
собів і запасів, які можуть бути приведені в дію, використані для рі-
шення визначених  задач та досягнення поставлених цілей; як можли-
вості окремої особи, суспільства, країни у визначеній області діяльно-
сті [300, с. 1043]; як «узагальнену збірну характеристику ресурсів, що 
прив’язані до місця і часу» [301, с. 24]; як спроможність комплексу 
ресурсів конкретної системи вирішувати поставлені перед ними задачі 
з отриманням синергетичного ефекту. Найбільш вдалим, на нашу ду-
мку, є підхід до визначення потенціалу О.С. Фединіна, І.М. Рєпіної та 
О.І. Олексик, які комплексно розкривають категорію «потенціал»: в 
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межах минулого як «ресурс» (сукупність накопичених системою влас-
тивостей); в поточному вимірі – як «резерв» ресурсів, що є у її розпо-
рядженні (різниця між реалізованими і нереалізованими потенціаль-
ними можливостями системи); у майбутньому вимірі – як її потенцій-
ну спроможність до подальшого розвитку (здатність системи не тільки 
реалізовувати, але і набувати нових властивостей) [302, с. 8–11] 

Трактування поняття трудовий потенціал у сучасній економічній 
літературі також неоднозначне. Узагальнення поглядів на сутність цієї 
категорії дозволило Л.В. Шаульській виокремити шість наукових під-
ходів до інтерпретації категорії «трудовий потенціал»: факторний, де-
мографічний, ресурсний, політекономічний, системний та етимоло-
гічний [303, с. 95]. Л.Г. Шевчук виділяє наступні підходи до розкриття 
даної категорії: демографічний, соціально-демографічно-політеконо-
мічний, демографічно-економічний, трудоресурсний, ресурсно-еконо-
мічний, політекономічний, регіонально-економічний, соціально-еконо-
мічний, соціально-економіко-технологічний, ресурсно-виробничий [304, 
c. 22–24]. 

З позицій кількісної оцінки трудового потенціалу ринку праці ана-
ліз існуючих підходів дозволив їх класифікувати як такі, в яких кі-
лькісною характеристикою (КХ) трудового потенціалу виступає: 

1) загальна кількість населення, 
2) кількість трудових ресурсів, 
3) кількість економічно активного населення, 
4) кількість зайнятих, 
5) без конкретизації, «ресурси живої праці, що має суспільство» 

(табл. 1.7).  

Таблиця 1.7 

Класифікація підходів до визначення  
трудового потенціалу 

КХ Визначення трудового потенціалу 
Автор,  

джерело 
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Ресурси праці, якими володіє суспільство: чисель-
ність населення та його якісні характеристики (стать, 
вік, освіта, професійна підготовка, кваліфікація то-
що) 

Г.П. Сергеє- 
ва, Л.С. Чижо-
ва [305, c. 3] 

сукупність працездатного населення, що має від-
повідну професійно-кваліфікаційну підготовку запа-
си праці, що залежать від загальної чисельності тру-
дових ресурсів і їх структури за  статтю і віком, рівня 

В. Онікієнко, 
Е. Лібанова, 
В. Онищенко, 
М. Прожогін 
[306, с. 119]  
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Продовж. табл. 1.7 

КХ Визначення трудового потенціалу 
Автор,  

джерело 
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зайнятості за статтю і віком, накопичених знань, 
ступеня відповідності демографічної структури пра-
цюючих умовам підвищення ефективності праці, 
соціальної мобільності населення (територіальної і 
професійної) людські можливості, ресурси праці, най-
повніша і всебічна характеристика працездатного 
населення як продуктивної сили 

В.Г. Костаков 
[307, с. 18] 

М.М. Кім 
[308, c. 695] 

максимально можливий фонд часу наявних трудових 
ресурсів за оптимальних у даних умовах інтенсив-
ності, якості та продуктивності праці 

[360, с. 540] 

ресурси праці, які визначають сукупність можливос-
тей населення до активної трудової, підприємниць-
кої, інноваційної діяльності у контексті з умовами та 
якістю їх використання у сфері праці [80]. Для роз-
рахунку трудового потенціалу використовує праце-
здатний вік [ 303, 173–175] 

Л.В. Шауль-
ська [303, 80, 

173–175] 

інтегральна характеристика кількості, якості і міри 
сукупної здатності до праці, яка визначає можливості 
як окремого працівника, так і різних (великих і ма-
лих) груп працівників для участі в трудовій діяльнос-
ті. Однак кількісно ототожнює із наявною загальною 
кількістю трудових ресурсів 

С. Трубич 
[348,  

с. 18–19] 

Сукупність різних характеристик працездатного на-
селення, які визначають його кількісно-якісну оцінку, 
що реалізується в процесі трудової діяльності 

М.І. Пітюлич, 
М.І. Бабен, 

В.В. Мікловда 
[310, c. 9] 

кількість населення на певний момент у працездат-
ному віці; кількість регламентованого для потреб ви-
робництва часу протягом доби, тижня, місяця, року, 
людського життя; суспільно необхідна напруженість 
(інтенсивність) трудової діяльності протягом регла-
ментованого робочого часу [311, с. 30]; необхідний 
рівень загальних та професійних знань і їх відповід-
ність вимогам сучасного виробництва (робочого міс-
ця); умови побуту, що сприяють відновленню працез-
датності працівника та відтворенню сім’ї тощо [312, 
с. 57] 

А.С. Панкратов  
[311, с. 30] 
[312, с. 57] 

складна категорія, що характеризує міру і якість су-
купної здатності до праці, якими визначаються поте-
нційні можливості працездатного населення за учас-
тю в суспільно корисній діяльності за даного розвит-
ку продуктивних сил і ступеня зрілості суспільних,  

С. Бектуров 
[313, с. 23] 
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насамперед, економічних відносин; це надзвичайно 
важливий інтегральний показник рівня розвитку і 
можливостей утворювальної діяльності головної про-
дуктивної сили суспільства 

С. Бектуров 
[313, с. 23] 

економічна форма особистого фактора, що проходить 
у своєму русі три послідовні стадії розвитку: ресурс-
ну (трудові ресурси); умови виробництва (робоча си-
ла); продуктивну (перетворення в трудовий потен-
ціал), економічна форма особистого фактора «в його 
спільному русі з речовими факторами, що виража-
ється в кінцевому результаті, який може бути одер-
жаний при повній реалізації наявних потенцій 

М.И. Скар-
жинський,  

И.Ю. Балан-
дин, И.А. Тя-
жов А. [314,  

с. 14–15] 
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економічно активне населення, яке включає зайнятих 
на підприємствах різних організаційно-правових форм 
державного і недержавного сектора економіки, само-
зайнятих і підприємців, а також незайняте працездат-
не населення, яке шукає роботу 

А. Дадашев 
[315, с. 60] 

«розвинута в даному суспільстві сукупність демо-
графічних, соціальних та духовних характеристик і 
якостей трудоактивного населення, які реалізовані 
або можуть бути реалізовані в умовах досягнутого 
рівня розвитку продуктивних сил, науково-технічного 
прогресу та системи відносин за участі у процесі пра-
ці і суспільної діяльності»; неправомірно зводити 
трудовий потенціал тільки до працездатного населен-
ня як ресурсно-особистісного фактора виробництва, 
оскільки людина у своїх суспільних проявах виявляє 
всі свої якісні характеристики 

С. Пирожков 
[316, с. 8–9] 

вивчення трудового потенціалу базується на засто-
суванні методу таблиць економічно активного життя 
та прийомів потенціальної демографії і дозволяє роз-
глянути трудовий потенціал населення у двовимірно-
му просторі, у взаємодії економічних і демографічних 
факторів його формування і відтворення 

І.О. Курило 
[317, с. 99] 

сукупна здатність економічно активного населення 
певної території забезпечити виробництво споживчих 
вартостей, відповідно до потреб суспільства на пев-
ному етапі його розвитку в конкретних соціально-еко-
номічних і науково-технічних умовах; сукупний обсяг 
матеріальних і нематеріальних благ, що можуть бути 
вироблені на певній території її економічно активним 
населенням протягом року (річна оцінка) або періоду  

І. Джаін 
[318, с. 67] 
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реалізації трудового потенціалу (інтегральна оцінка) 
за відповідної технічної, технологічної та інформа-
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І. Джаін 
[318, с. 67] 
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сукупність працездатного населення, яке має відпові-
дну професійно-кваліфікаційну підготовку, застосо-
вує працю у народному господарстві з урахуванням 
його технологічної та технічної оснащеності 

В. Онікієнко 
[319, c. 4] 

сукупність працездатного населення, яке має відпові-
дну професійно-кваліфікаційну підготовку і застосо-
вує працю у народному господарстві з урахуванням її 
технологічної оснащеності 

В. Онищенко 
[319, c. 184] 

сукупний суспільний робітник в органічному поєд-
нанні з відповідними умовами праці. Відмінністю 
трудового потенціалу виступає «органічний зв’язок з 
характеристикою ознак власне трудової діяльності» 

В. Врублев- 
ський  

[320, с. 116] 

прогнозована інтегральність групи, колективу, підпри 
ємства, працездатного населення (трудові ресурси) 
країни, регіону до продуктивної праці, результатом 
якої є новостворені духовні та матеріальні цінності 

М.І. Долішній 
[321, c. 87] 

середньорічна чисельність фактично працюючих [322, с. 54] 

реальний ресурс живої праці, що визначається як се-
редньорічна кількість фактично працюючих 

Н.Д. Проко- 
пенко, 

Ф.Е. Пок- 
лонский, 

С.Г. Дзюба 
[323, с. 95] 
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»
 кількісно і якісно визначені ресурси живої праці, що 

має суспільство; відносно самостійна багатошарова 
система прямих і непрямих уречевлених трудових 
відносин у суспільному виробництві, які відобра-
жають процес прояву здібностей сукупного праців-
ника до праці 

Р.П. Колосова 
[324, с. 9, 11] 

сукупна здатність до праці та максимально можлива 
міра праці, якою володіє суспільство на певному ета-
пі розвитку 

А. Косаєв 
[325, с. 7] 

економічна категорія, що характеризує ресурси праці 
А.В. Калина 
[326, с. 26] 
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включає в себе джерела, засоби, ресурси праці, які 
можуть бути використані для розв’язання певного за-
вдання, досягнення визначеної мети, можливості ок-
ремої особи, суспільства, держави в конкретній сфері 

В.В. Адамчук, 
О.В. Ромашов, 
М.Е. Сорокіна  

[327, с. 25] 
гранична кількість і якість запасів праці в конкретних 
умовах геопросторово-часових координат, якими во-
лодіє людина, група людей, суспільство 

Л.Т. Шевчук 
[304, c. 22–24] 

частина життєвого потенціалу, яка за даного рівня за-
йнятості і смертності може реалізуватись у сфері тру-
дової діяльності. Характеризується тривалістю життя 
індивідів, протягом якого певна сукупність всього або 
працездатного населення може в заданих фіксованих 
умовах брати участь у праці 

В. Стешенко 
[328, с. 8] 

В широкому розумінні – це «дієздатна сила людей для 
самовідтворення і створення засобів до життя. У вузько-
му – дієздатна сила людей, що створює у процесі вироб-
ництва тільки споживчі вартості, засоби до життя» 

К. Якуба 
[329, с. 18] 

сукупність осіб, здатних за своїми фізичними і духов-
ними якостями брати участь у процесі праці 

С. Мацкуляк 
[330, с. 11] 

визначається кінцевим результатом праці, кількістю 
та якістю продукції, яку можна отримати при сус-
пільно нормальному функціонуванні особистого фак-
тора виробництва, а на рівні суспільства – масою пра-
ці певної кількості та якості 

М.И. Скар- 
жинский,  

И.Ю. Балан-
дин, А.И. Тя-

жов [331, с. 12] 
трудові можливості країни (галузі, території, підпри-
ємства, працівника), наявні нині й передбачувані на 
перспективу, які сформовані й ще формуються у пев-
них виробничих відносинах і умовах відтворення;  
«складне суспільно-економічне явище, що має свою 
структуру, просторову і часову орієнтацію, є проце-
сом, перебуває в кожен означений момент водночас у 
різних формах» 

М. Саєнко 
[332, с. 10] 

Рух здібностей та потреб індивідів через єдність спо-
живання та виробництва, а потім розподілу та вироб-
ництва розглядається як вихідний пункт розвитку та 
функціонування трудового потенціалу. Єдність елемен-
тарної якості та кількості є простою мірою системного 
існування трудового потенціалу та вихідним пунктом 
міри інтегральної. Визначальною є інтегральна якість, 
яка емпірично не спостерігається, не завжди очевид-
на, не завжди може бути безпосередньо виміряна 

В. Радченко 
[333, с. 49, 55] 

Джерело: розроблено автором з використанням авторської класи-
фікації. 
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Окремі автори не мають чіткої позиції щодо кількісного складу 
трудового потенціалу. Так, М. Чайка, наприклад, в одному визначенні 
використовує одразу три підходи до кількісного виміру трудового по-
тенціалу: «кількість працездатних контингентів», «зайнятість насе-
лення» та «трудоактивне населення»: «під трудовим потенціалом слід 
розуміти сукупність кількісних (кількість працездатних контингентів і 
їх статевовікової структури в поєднанні з середньою тривалістю май-
бутнього життя в робочому періоді, тобто фондами часу життєдіяль-
ності працездатного населення), і якісних (зайнятість населення, рі-
вень освіти і кваліфікації працівника, що пов’язані з його участю у 
трудовій діяльності) характеристик здібностей і можливостей трудоа-
ктивного населення, які реалізуються через існуючу систему відносин 
за участю у суспільно корисній праці» [334, с. 188]. У визначенні тру-
дового потенціалу В.М. Лича під кількісною базою трудового потен-
ціалу розуміється кількість зайнятих: «трудовий потенціал – це систе-
мна економічна категорія, що виражає соціально-трудові відносини 
між трудовим фактором економічного відтворення та конкретною си-
стемою, спрямованою на задоволення потреб населення в праці та 
отримання доходу за її використання, з іншого – роботодавців, що за-
безпечують ефективне використання цього потенціалу та отримання 
додаткового прибутку, сприяючи створенню умов до високопродук-
тивної праці». У той же час, розглядаючи трудовий потенціал в аспек-
ті «його функції, як категорії «трудовий капітал», носіями трудового 
потенціалу вчений визначає трудові ресурси та усі категорії економіч-
но активного населення [335, c. 12–16].  

Компонентну структуру трудового потенціалу та існуючі підходи 
до неї наведено в таблиці 1.8.  

Таблиця 1.8 

Компонентна структура трудового потенціалу 

Компоненти трудового 
потенціалу 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Біологічна + + +  +   + + + 
Демографічна +     + +   + 
Інтелектуальна   + +      + 
Сакральна    +      + 
Історична          + 
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Продовж. табл. 1.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Культурна    +      + 
Освітня  +   + +  +  + 
Соціальна + + +  + + + + + + 
Економічна +     + +  + + 
Мотиваційна  + +  +   +  + 
Здоров’я    +      + 

Джерело: складено автором за [304, c. 28; 336, c. 14–15]. 

Деякі автори, розглядаючи зайнятість, трактують її як діяльність 
працездатного населення країни, спрямовану на відтворення валового 
внутрішнього продукту та національного доходу [223, с. 64]. При цьо-
му вона визначається кількістю осіб, що виконують будь-яку роботу 
за певну заробітну плату або з метою отримання інших видів доходів. 
Г. Слезінгер [337, с. 51] вважає, що зайнятість як соціально-економіч-
на категорія характеризує різні форми участі населення в суспільно 
корисній діяльності з отриманням відповідних доходів. Поширене ви-
значення зайнятості як діяльності громадян, пов’язаної із задоволен-
ням їхніх особистих та суспільних потреб, що, як правило, приносить 
їм дохід у грошовій або іншій формі, знайшло своє відображення в 
Законі України «Про зайнятість населення». Проте, на нашу думку, не 
безпідставно дослідники піддають критиці таке визначення зайнятос-
ті. В. Герасимчук, аналізуючи визначення зайнятості, яке подається в 
Законі України «Про зайнятість населення», зазначає: «не важко помі-
тити, що під нього підпадає всяка діяльність, в тому числі і криміна-
льна, оскільки вона також пов’язана із задоволенням особистих пот-
реб і приносить дохід» [355, с. 24]. Д. Богиня та О. Грішнова, розгля-
даючи зайнятість як діяльність громадян, пов’язану із задоволенням 
особистих і суспільних потреб, водночас наголошують, що ця діяль-
ність «не суперечить чинному законодавству і, як правило, приносить 
заробіток (трудовий дохід)» [338, с. 71].  

Деякі вчені, поділяючи подібні погляди щодо визначення зайнятос-
ті, вказують, однак, що зайнятість характеризується «системою еко-
номічних відносин з приводу забезпечення громадян робочими місця-
ми та визначення форм участі в суспільному господарстві з метою 
одержання засобів до існування» [339, с. 331]. Як бачимо, у тлумачен-
ні цього поняття вищеназваними авторами мають місце деякі від-
мінності, але, на наш погляд, всі ці визначення не є вичерпними. В 
першу чергу, через обмеженість можливостей подальшого викорис-
тання зайнятості в дослідженнях трудового потенціалу. 

Дещо інший методологічний підхід до категорії «зайнятість» реалі-
зовує у своїх працях О. Котляр. Він стверджує, що немає підстав для 
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того, щоб розглядати зайнятість як діяльність [340, с. 9]. З його точки 
зору, зайнятість, на відміну від праці, – це не діяльність, а суспільні 
відносини між людьми, перш за все економічні та правові, з приводу 
включення працівника в кооперацію праці на визначеному робочому 
місці. Причому дослідник зазначає, що ці відносини не перериваються 
до тих пір, поки працівник продовжує залишатися в тій чи іншій під-
системі господарського комплексу. Таким чином, автор розглядає не 
тільки економічні, але й правові відносини, чим передбачає необхід-
ність регулювання процесу забезпечення працездатного населення 
робочими місцями.  

Широке коло дослідників визначає зайнятість не як діяльність, а як 
суспільні відносини. Такий підхід був досить поширеним у наукових 
колах у 80–90-их роках минулого століття. 

Зокрема, окремі автори вважають, що зайнятість – це визначена 
особливостями історичного способу виробництва система відносин між 
людьми з приводу забезпечення робочими місцями і участі в госпо-
дарській діяльності [341, с. 5]. Інші розглядають зайнятість населення 
як суспільно-економічні відносини з приводу включення робочої сили 
людини у суспільне виробництво [342, с. 5].  

Водночас, відбувалося поступове розширення поглядів науковців 
стосовно сутності зайнятості. Так, на думку В. Онікієнка та М. Шален-
ко, зайнятість населення є системою соціально-економічних відносин, 
що виникають між людьми в процесі виробництва, обміну, розподілу і 
споживання [343, с. 47]. Відзначимо, що у цьому визначенні автори, з 
огляду на сучасну економічну теорію та потреби практики, розгля-
дають зайнятість як синтез економічних та соціальних відносин і ви-
водять її за межі виробничої діяльності людей.  

На нашу думку, цікаве, з точки зору економічної теорії, визначення 
зайнятості дає І. Маслова, трактуючи її як складну систему відносин з 
приводу обміну індивідуальної здатності до праці на фонд життєвих 
благ, необхідних для відтворення сили та розміщення працівника в 
системі суспільного поділу за законами товарного виробництва і обігу 
[344, с. 8–12]. Вдалу спробу дати комплексне визначення сутності за-
йнятості зроблено, на наш погляд, С. Мочерним. На його думку, «за-
йнятість – це певна сукупність соціально-економічних відносин між 
людьми з приводу забезпечення працездатного населення робочими 
місцями, формування, розподілу і перерозподілу трудових ресурсів з 
метою його участі в суспільно корисній праці і забезпечення розши-
реного відтворення робочої сили» [345, с. 363].  

Н. Коваленко під зайнятістю на перехідному до ринку етапі розуміє 
«систему суспільно-економічних відносин, яка регулює забезпечення 
економічно активного населення робочими місцями, форми його учас-
ті у суспільному виробництві, процеси відтворення, розподілу та пе-
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рерозподілу трудоактивних громадян та визначає якість життя насе-
лення» [346, с. 44]. На нашу думку, у цьому визначенні привертає ува-
гу зорієнтованість автора на економічно активне населення. 

Певна частина економістів пов’язує зайнятість населення із трудо-
вою активністю, що розкриває загальні закономірності цієї категорії. 
Так, В. Радаєв підкреслює, що зайнятість населення не просто відо-
бражає стан відповідності пропозиції праці та попиту на неї, а є суку-
пністю дій, пов’язаних із формуванням способів залучення працездат-
них груп населення у господарську діяльність. З позиції автора, сфера 
зайнятості є системою взаємодії виробничих стратегій роботодавців та 
найманих працівників, що існують на ринку праці [347, с. 86]. 

Окремі вчені-економісти пов’язують зайнятість із використанням 
виробничого потенціалу. Так, С. Трубич вбачає основою зайнятості, з 
одного боку, населення, а з іншого – матеріальні умови її реалізації – 
засоби виробництва. На його думку, зайнятість «виражає систему со-
ціально-економічних відносин, які склалися внаслідок суспільного 
поділу праці в різних сферах суспільної діяльності, пов’язаних з поєд-
нанням працездатного населення із засобами виробництва на основі 
попиту та пропозиції робочої сили» [348, с. 145].  

Поряд з цією концепцією існують і такі, де зайнятість розглядаєть-
ся як «ступінь участі працездатного населення у суспільній праці» 
[349, c. 9], «забезпеченість працездатних робочими місцями, участь 
населення в діяльності, що приносить заробіток чи прибуток» [350,  
с. 98], «міра залучення людей до трудової діяльності та ступінь за-
доволення їх потреби у праці, забезпечення робочими місцями» [351, 
с. 140]. Таке розуміння зайнятості, яке зводиться лише до проблем уз-
годженості попиту та пропозиції робочої сили, є, на нашу думку, 
спрощеним. Наслідком такого трактування є недооцінка об’єктивних 
зрушень у використанні трудового потенціалу, котрі потребують но-
вих підходів до узгодженого вирішення завдань повної та продуктив-
ної зайнятості населення, задоволення потреб народного господарства 
в робочій силі з урахуванням її кількості та якості, узгодження зайнятос-
ті населення з цілями демографічного розвитку тощо. 

Поняття «зайнятість» має економічний, соціальний та правовий зміст і 
розглядається як тріада категорій: економічної, соціально та правової 
[352, c. 108]. Зайнятість з економічної точки зору – це діяльність пра-
цездатного населення зі створення суспільного продукту або націо-
нального доходу. Ця зайнятість має вирішальне значення для суспі-
льства з точки зору корисності, що визначає як економічний потенціал 
суспільства, так і рівень та якість життя населення в цілому, а також 
добробут окремих громадян. Зайнятість з соціальних позицій – це за-
йнятість такими видами корисної діяльності, як навчання, служба в 
армії, зайнятість у домашньому господарстві, виховання дітей, догляд 
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за хворими і людьми похилого віку, участь у роботі громадських ор-
ганізацій. Правовий зміст зайнятості полягає в тому, що праця є при-
родним правом людини, яке гарантується громадянину України дер-
жавою. Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен громадянин 
має право на працю, а держава створює умови для здійснення цього 
права, гарантує однакові можливості у виборі професії і роду трудової 
діяльності; реалізує програму професійно-технічного навчального, під-
готовки і перепідготовки кадрів відповідно до потреб суспільства.  

Отже, зайнятість як соціально-економічна категорія синтезує су- 
купність відносин щодо участі людей в суспільному виробництві і 
пов’язана із забезпеченням масштабів, умов і форм включення людей 
у суспільно корисну працю, з процесами формування, розподілу й ви-
користання трудових ресурсів.  

Концептуально виділяють повну, ефективну і раціональну види за-
йнятості. Повна зайнятість означає створення матеріально-технічних, 
організаційних, соціально-економічних умов, які забезпечили б мож-
ливість працевлаштування працездатного населення. Поняття повної 
зайнятості працездатного населення розглядається в контексті зайня-
тості всіх видів ресурсів. Це означає, що кожен, хто хоче й може пра-
цювати, має бути забезпечений роботою; не повинні пустувати пахотні 
землі, простоювати обладнання й машини і т. п. 

Ефективна зайнятість забезпечує баланс між попитом і пропози-
цією робочої сили, відповідність наявної кількості робочих місць про-
фесійно-кваліфікаційній робочій силі. Дана зайнятість зорієнтована на 
скорочення ручної, непрестижної та важкої праці, розподіл трудових 
ресурсів у територіальному та галузевому розрізах, за сферами прик-
ладання праці та видами діяльності, який дає змогу в кожний момент 
одержувати найбільший приріст матеріальних і духовних благ і перед-
бачає ефективне використання в трудовому процесі кожного зайнятого. 

Поєднання повної і ефективної зайнятості створює раціональну за-
йнятість. Вона має місце в суспільстві з урахуванням доцільного пере-
розподілу працівників між галузями та регіонами. 

Концепції, засновані на повній зайнятості, тривалий час викорис-
товувались у світовій практиці. В економічно розвинутих країнах 
концепція повної зайнятості панувала до середини 70-х років і базу-
валась на стимулюванні державою попиту на робочу силу. Суттєва 
структурна перебудова виробництва, безперервне оновлення матеріа-
льної бази, зниження темпів зростання виробництва за умов пану-
вання концепції повної зайнятості зробили незворотним процес витіс-
нення живої праці й загострили проблему безробіття. Це зумовило 
перехід до нового підходу до розв’язання проблем зайнятості, що 
відповідно до визначення МОП, дістало назву концепції глобальної 
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зайнятості, яка враховує всі види економічної та суспільно корисної 
діяльності й формулюється як залучення всіх осіб працездатного 
віку до розширеної сфери її здійснення. 

Концепція глобальної зайнятості передбачає [353]: 
– урахування всіх видів економічно корисної для суспільства тру-

дової діяльності людини. До зайнятих можна відносити не лише 
осіб, які одержують за свою працю грошову винагороду, а й осіб, які 
беруть участь у нетрадиційних ринках праці (тіньова економіка, робо-
та домогосподарок, робота пенсіонерів у себе вдома і т. п.);  

– розподіл сукупного обсягу робіт між усім дорослим населенням 
країни. Передбачається нормування сукупного обсягу робіт і перероз-
поділ його між усіма бажаючими працевлаштуватись, насамперед че-
рез зменшення індивідуального трудового навантаження, яке припа-
дає на кожного працюючого. Вирішення цього завдання пов'язане з 
широким використанням таких заходів активного регулювання за-
йнятості, як збільшення тривалості шкільного навчання, викорис-
тання прогресивної шкали виходу на пенсію, поділ робочих місць, ча-
сткова зайнятість, збільшення тривалості відпусток тощо;  

– встановлення річного гарантованого мінімального доходу для кож-
ного дорослого громадянина. Передбачається послаблення зв'язку 
між зайнятістю та доходами як засобом задоволення потреб людини. 
Стимулюється використання альтернативної зайнятості. Концепція гло-
бальної зайнятості передбачає послаблення зв'язку трудової дія-
льності з традиційними методами оплати праці. Тому мінімум оплати 
має витіснятися поняттям гарантованого мінімального доходу, який не 
може регулюватись умовами роботи за наймом. Встановлення мініма-
льного річного доходу передбачає фінансування з коштів, які виді-
ляються на допомогу по безробіттю, з прибутку підприємств і недер-
жавних дотацій; індивідуалізація структури життєдіяльності людини, 
диверсифікація режиму і форм її роботи означає обов'язкове викорис-
тання часткової зайнятості, поєднання молоддю навчання з роботою;  

– масова індивідуалізація форм найму, режимів та умов зайнятості, 
самої структури життєдіяльності людини, а саме: більш рівномірний 
розподіл навчання, трудового навантаження та дозвілля на весь жит-
тєвий цикл. Останнє можливе через використання різноманітних форм 
зайнятості (особливо в молодому та похилому віці), періодичне пере-
ривання активної трудової діяльності з метою навчання, перехід на 
неповну зайнятість працівників старших вікових груп і т. п. 

Крім того, Петюхом В.М. концептуально виділяються примусовий 
та добровільний вид зайнятості. Примусова зайнятість населення спо-
стерігалася в історичному плані в різних країнах з різними способами 
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виробництва. Одним із прикладів її застосування були колишні соціалі-
стичні країни, в яких конституційно було закріплено обов'язок працю-
вати. Кожен працездатний громадянин мусив працювати постійно, 
протягом робочого дня й тижня, з ранньої юності до пенсійного віку. 
Добровільна зайнятість передбачає право розпоряджатись своєю здат-
ністю до праці, здійснювати або не здійснювати будь-яку не забороне-
ну законом діяльність, у тому числі не пов'язану з виконанням опла-
чуваної роботи, надання кожній людині підходящої для неї роботи з 
одночасною відміною будь-яких форм примусу до праці. В умовах 
добровільної зайнятості людина має право обрати навіть такі види 
діяльності як догляд за хворим членом сім’ї або родичем, виховання 
дітей у сім'ї, ремонт квартир, будівництво власного будинку, облаш-
тування дачної ділянки, тривалу подорож, покращення здоров'я, са-
морозвиток особистості і т. п. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення», 
зайнятість – це діяльність громадян, пов’язана із задоволенням їх осо-
бистих та суспільних потреб, і така, що, як правило, приносить їм до-
хід у грошовій або іншій формі.  

В Україні до зайнятого населення відносяться громадяни, що про-
живають на території держави на законних підставах [354, c. 1]: 

а) працюючі по найму на умовах повного або неповного робочого 
дня (тижня) на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно 
від форм власності, у міжнародних та іноземних організаціях в Украї-
ні і за кордоном; 

б) громадяни, які самостійно забезпечують себе роботою, включа-
ючи підприємців, осіб, зайнятих індивідуальною трудовою діяльніс-
тю, творчою діяльністю, члени кооперативів, фермери та члени їх сі-
мей, що беруть участь у виробництві; 

в) обрані, призначені або затверджені на оплачувану посаду в орга-
нах державної влади, управління та громадських об'єднаннях; 

г) які проходять службу в Збройних Силах України, Службі безпе-
ки України, Державній прикордонній службі України, військах внут-
рішньої та конвойної охорони і Цивільної оборони України, органах 
внутрішніх справ України, інших військових формуваннях, створених 
відповідно до законодавства України, альтернативну (невійськову) службу;  

е) які проходять професійну підготовку, перепідготовку і підвищен-
ня кваліфікації з відривом від виробництва; навчаються в денних зага-
льноосвітніх школах і вищих навчальних закладах; 

ж) працюючі громадяни інших країн, які тимчасово перебувають в 
Україні і виконують функції, не пов'язані із забезпеченням діяльності 
посольств і місій. 
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Крім того, законодавством України можуть передбачатися й інші 
категорії зайнятого населення. 

Зайнятість населення в Україні визначається та аналізується за да-
ними звітності підприємств, закладів та організацій виробничих і не-
виробничих галузей, яку вони складають на основі даних первинного 
обліку та регулярно подають органам державної статистики, Мініс-
терства праці і соціальної політики України та Центру зайнятості, а 
також за результатами вибіркового обстеження домашніх господарств 
з питань економічної активності населення. 

Загалом класифікацію видів зайнятості проводять за характером дія-
льності, соціальною, галузевою належністю, територіальною ознакою, 
рівнем урбанізації, професійно-кваліфікаційною ознакою та видами 
власності [353]. За характером діяльності виділяють: економічно-гос-
подарську зайнятість, тобто всі види діяльності зі створення валового 
продукту й національного доходу; службову зайнятість, пов’язану зі 
службою в Збройних силах, роботою на виборних посадах; соціальну 
зайнятість, яка пов’язана з виконанням функцій соціального характеру 
(творча, інтелектуальна зайнятість, навчання, релігія, а також догляд 
за дітьми, людьми похилого віку та інвалідами). За соціальною належ-
ністю зайнятість визначає робітників, службовців, управлінський пер-
сонал (менеджери); фермерів, підприємців. За галузями народного го-
сподарства та сферами виробництва визначається зайнятість у матері-
альному виробництві; невиробничій сфері; окремих крупних галузях 
народного господарства. Територіальна ознака вивчає зайнятість за ок 
ремими регіонами, адміністративно-господарськими одиницями; рі-
вень урбанізації – зайнятість у міській місцевості. За статево-віковою 
ознакою виділяють чоловіків та жінок; молодь, осіб середнього та по-
хилого віку. За формами власності визнається зайнятість на підприєм-
ствах і в організаціях, які відносяться  до різних форм власності: дер-
жавної, приватної, або колективної.  

Форми зайнятості – це організаційно-правові способи, умови тру-
довикористання. Виділяють форми зайнятості за різними класифіка-
ційними ознаками.  

За формами організації робочого часу розрізняють повну й неповну 
зайнятість. Повна – це зайнятість протягом повного робочого дня (ти-
жня, сезону, року), яка приносить доход в нормальних дня даного ре-
гіону розмірах. Неповна – це зайнятість протягом неповного робочого 
часу або з неповною оплатою). Явна неповна зайнятість – це переваж-
но статистичне поняття, яке можна безпосередньо виміряти за допо-
могою даних про заробітну плату, відпрацьований час або шляхом 
спеціальних вибіркових обстежень. Прихована (неявна) неповна зай-
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нятість – переважно аналітичне поняття, яке характеризує фундамен-
тальне порушення рівноваги між робочою силою та іншими виробни-
чими факторами. Характерними ознаками прихованої (неявної) непо-
вної зайнятості можуть бути низькі доходи, неповне використання 
професійної компетентності або низька продуктивність праці. Вихо-
дячи з причин зайнятості в режимі неповного робочого часу, виокрем-
люють «вимушену» та «добровільну» неповну зайнятість. Вимуше-
ною називається неповна зайнятість, зумовлена економічними причи-
нами: скороченням обсягів виробництва, реконструкцією підприємст-
ва, циклічним характером розвитку ринкової економіки. 

За статусом діяльності розрізняють первинну (основну) зайнятість і 
вторинну (додаткову) зайнятість. Первинна – це зайнятість на основ-
ному місці роботи, тобто там, де працівник отримує надійний і регу-
лярний доход, де знаходиться трудова книжка. Вторинна – добровіль-
на додаткова постійна або тимчасова діяльність осіб, які мають основ-
ну роботу. За характером організації робочих місць та робочого часу 
розрізняють стандартну і нестандартну зайнятість. Стандартна зайня-
тість характеризується роботою у виробничому приміщенні роботода-
вця; стандартним навантаженням протягом дня, тижня, року; наявніс-
тю стабільного робочого місця, чітко визначеним часом початку та 
закінчення робочого дня; законодавчо встановленою тривалістю ро-
бочого дня (тижня, року). Нестандартна (альтернативна) зайнятість – 
це трудова діяльність, яка не відповідає стандартним правилам. За 
стабільністю трудової діяльності розрізняють постійну і тимчасову 
зайнятість. Постійна – це зайнятість з відносно стабільним місцем ро-
боти. Тимчасова – це зайнятість з тимчасовим, епізодичним, сезонним 
характером роботи. За формами правового регулювання використання 
робочої сили розрізняють регламентовану (легальну) зайнятість і не-
регламентовану (нелегальну). Регламентована зайнятість – це діяль-
ність, яка відбувається у межах закону. Нерегламентована зайнятість – 
це діяльність, яка здійснюється без укладання трудового договору, не 
враховується держстатистикою, без оплати податків [353, c. 127]. 

Аналізуючи різні підходи до розкриття сутності категорії «зайня-
тість», наведені в економічній літературі, відзначимо, що кожен з них 
має право на існування. Але в контексті зазначеної проблеми до най-
більш вдалих визначень цього поняття, на наш погляд, слід віднести 
визначення зайнятості, запропоноване В. Герасимчуком. З його пози-
цій визначальною для зайнятості населення у сфері економічної діяль-
ності є категорія «праця» – як свідома, соціально корисна діяльність, 
спрямована на виробництво матеріальних і духовних благ, надання 
різноманітних послуг. Суб’єктом такої зайнятості виступає економіч-
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но активне населення. Здійснюючи вплив на навколишнє середовище, 
змінюючи і пристосовуючи його до своїх потреб, економічно активна 
людина не лише забезпечує своє існування, але й створює умови для 
розвитку і прогресу суспільства. Автор справедливо зауважує, що са-
ме стосовно зайнятості населення у сфері економічної діяльності роз-
глядають такі характеристики, як повна, продуктивна, ефективна, ра-
ціональна зайнятість. На підставі цих міркувань В. Герасимчук дохо-
дить висновку: «зайнятість можна визначити як сукупність соціально-
економічних відносин щодо участі економічно активного населення в 
суспільно корисній діяльності та забезпечення розширеного відтво-
рення людських ресурсів» [355, с. 25]. Визначення сутності категорії 
«зайнятість» із встановленням її взаємозв’язку з категоріями «діяль-
ність» і «праця» дозволяє враховувати функціональне значення зайня-
тості та рівень її реалізації. 

Реалізація можливих перспектив збереження та нарощування тру-
дового потенціалу України, його якісне удосконалення сьогодні істот-
но залежить від «об’єктивно притаманної зайнятості» раніше не актуа-
льної функції трудозбереження. Слід відзначити, що проблеми трудо-
збереження вже знайшли своє висвітлення в науковій літературі. Зок-
рема, С. Бандур, який у своїх роботах всебічно дослідив це поняття, 
дає таке його визначення: «Трудозбереження є об’єктивним динаміч-
ним процесом суспільного розвитку, який полягає у комплексному 
вирішенні тісно пов’язаних між собою завдань: раціонального відтво-
рення трудового потенціалу, постійного зменшення витрат живої пра-
ці на виробництво одиниці споживчої вартості, створення необхідних 
передумов для нарощування темпів продуктивної праці і соціального 
захисту населення, забезпечення ефективної зайнятості відповідно 
організаційно-господарського механізму» [356, с. 74].  

Дослідження показують, що зайнятість населення як складна соціа-
льно-економічна категорія обумовлена дією комплексу взаємопов’я-
заних факторів. До тих, що впливають на розвиток зайнятості, фор-
мують її рівень, належать: економічні, регіональні, соціальні, політич-
ні, демографічні, психологічні, техніко-технологічні, організаційні, 
екологічні. Вплив перелічених факторів далеко не однаковий. Проте 
базовими, на нашу думку, є: економічні, які відображають потребу в 
робочій силі; рівень оплати праці та його співвідношення з прожитко-
вим мінімумом; загальну економічну ситуацію; ситуацію у кредитно-
фінансовій та зовнішньоекономічній сферах; інвестиційну політику; 
якість життя населення тощо; техніко-технологічні, які визначають 
науково-технічний потенціал; демографічні, які відображають взаємо-
залежність зайнятості зі статевовіковими, професійно-кваліфікацій-
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ними характеристиками населення, його чисельністю, структурою то-
що; соціальні, які визначають динаміку соціальної структури зайнято-
сті, а також формування і розвиток особистості; територіальні, які ви-
являють обумовленість зайнятості специфікою природно-економічної 
зони, етнічним складом населення, формою поселень (місто, село) тощо. 

Ефективність зайнятості – інтегральний показник, який має розг-
лядатися в різних аспектах, що піддаються лише опосередкованій оці-
нці через визначення ступеня задоволення соціальних, духовних, ку-
льтурних та інших потреб людини та суспільства. Тому вимірювання 
ефективності зайнятості – досить складне завдання. Найчастіше виок-
ремлюють такі групи показників: по-перше, пропорції розподілу ресу-
рсів праці суспільства за характером їх участі в суспільно корисній 
діяльності. Вони показують, за якого рівня продуктивності праці задо-
вольняється потреба населення в роботі та якими шляхами досягаєть-
ся повна зайнятість. Чим вища продуктивність суспільної праці, тим 
більше накопичується матеріальних передумов для створення нових 
робочих місць, техніко-організаційного удосконалення сфери праці, 
підвищення кваліфікації кадрів, обліку умов праці і побуту різних 
груп населення. Високий рівень продуктивності праці дозволяє суспі-
льству приділяти більше уваги навчанню, відпочинку, вихованню ді-
тей, тому повна зайнятість може досягатися в умовах зниження рівня 
участі працездатного населення в суспільному виробництві. По-друге, 
рівень зайнятості працездатного населення в суспільному господарст-
ві. Статистично він виражається відношенням населення, зайнятого 
професійною працею, що приносить дохід, до всього працездатного 
населення. Економічно цей показник відображає або потребу суспі-
льного виробництва в працівниках, або рівень доходів населення. 
Високий рівень зайнятості професійною працею означає низьку ефе-
ктивність зайнятості, оскільки в першому випадку зайнятість не за-
безпечує достатнього рівня продуктивності праці, а в другому – при-
йнятного рівня оплати праці. Важливою характеристикою ефектив-
ності зайнятості є структура розподілу працюючих за галузями наці-
ональної економіки, котра являє собою пропорції розподілу трудово-
го потенціалу за видами занять. По-четверте, професійно-квалі-
фікаційна структура працюючих, що відображає ступінь узгодженос-
ті системи підготовки кадрів з потребами економіки у кваліфікова-
них працівниках [357, с. 83–90; 358, с. 13. Серед інших важливих 
показників ефективності зайнятості – відповідність темпів росту 
продуктивності праці темпам зростання заробітної плати та природ-
ний рівень офіційного безробіття. 
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1.4. Вітчизняний досвід оцінки і регулювання  
регіональних ринків праці 

Перший період розвитку вітчизняного ринку праці – його форму-
вання – почався ще за часів розвитку капіталістичних відносин в до-
революційній Росії [359, c. 2–13].  

До об’єктивних факторів формування ринку праці та його терито-
ріального розміщення можна віднести: природно-ресурсний (наяв-
ність, обсяг та якість земельної ділянки, наявність природних умов та 
ресурсів для ремісничої справи), національно-етнічний (питома вага 
серед населення території козачого стану; у випадках неможливості 
застосувати працю на своїй землі, козаки, як більш мобільний елемент 
населення, шукали себе в професійних заняттях, «відхожому» батрац-
тві, тоді як селяни намагались доповнити нестачу власної землі  орен-
дою чужої), економіко-географічний (розташування відносно районів 
виробництва джерела продукції, відносно потенційних споживачів 
продукції, товарів, послуг), історичний та демографічний фактори (кі-
лькість населення, віковий склад). Для рівномірного розміщення про-
мислів по території губернії виключне значення мала широта ринків 
збуту. Промисли, що забезпечували місцеві потреби населення, розви-
вались більш-менш рівномірно. Тоді як виробництво або послуги (гон-
чарство, чоботарство, шубний промисел, щетинництво), що розрахо-
вувалось на широкі ринки збуту, які географічно виходили за межі 
губернії, були розміщені концентровано, або «гніздами». 

Для етапу формування ринку праці характерним є і зародження ме-
ханізму його регулювання. Аналіз первинних документів свідчить, що 
основними напрямами діяльності органів земського самоврядування в 
сфері ринку праці були: аналіз, професійне навчання та підвищення 
мобільності праці, регламентування самого процесу праці із регулю-
ванням режиму та умов праці, вікових обмежень. 

Позитивним досвідом регулювання регіональних ринків праці зем-
ського періоду є проведення глибокого економічного аналізу стану 
розвитку ринків праці, розміщення праці на них, із виявленням факто-
рів впливу на такий розвиток, визначенням закономірностей процесу 
розміщення праці. Дослідження матеріалів Полтавського губернського 
земства за 1864–1917 рр. свідчить про те, що вже в 1901 році всі еконо-
мічні заходи земств були систематизовані, і питання регулювання ри-
нку праці були виділені окремо [360, c. 12]. В статистичному щоріч-
нику за 1915 рік під назвою «професійні заняття населення Полтавсь-
кої губернії за даними подвірного перепису 1910 року» на 237 сторін-
ках наводиться ґрунтовний аналіз зайнятості за професійною структу-
рою та в територіальному розрізі, обґрунтовується вплив економічних, 
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природних, географічних та психологічних факторів на  розміщення 
праці [361, c. 1–237].  

Наведений матеріал містить двадцять три розділи, присвячені ана-
лізу праці як джерела існування населення губернії, впливу факторів, 
що впливають на розміщення праці: 

1. Групування та розміщення дрібних господарств у залежності 
від джерел існування. Природні і культурно-історичні умови, що 
впливають на розподіл. 

2. Розподіл господарств непривілейованих станів за одиницями та 
економічними групами в залежності від переважання різних видів 
професійних занять, що є джерелом існування. Деякі з причин пере-
важання тих чи інших видів занять. 

3. Кількість промисловців з професійними заняттями та розподіл 
їх за різними категоріями. Аналіз розміщення промисловців з різними 
видами занять по різних повітах та волостях. Участь жіночої праці в 
професійних заняттях. 

4. Професійні робочі категорії прислуги та їх розподіл на групи: 
батраків, відхожих на дальні заробітки та поденників. Географічний 
розподіл робочих категорій прислуги. Дальній відхід, його напрямки 
та тривалість, характеристика господарств поміщиків в порівнянні з 
середнім типом господарств у губернії. Розподіл господарств поден-
ників по забезпеченню землею. Фактори, що впливають на відносне 
переважання робочих категорій послуги: земельне забезпечення та 
етнографічна ознака. Жіноча праця в категорії послуги. 

5. «Зажон». Умови, що впливають на його розміщення в губернії. 
6. Промислові та ремісничі заняття. Загальний опис їх поділу на 

категорії відповідно до предметів виробництва, їх географічне розмі-
щення по території. 

7. Будівельні та дорожні роботи – теслярі, пічники, покрівельники 
та ін. 

8. Виготовлення одягу та взуття – кравці, модистки, кожушники, 
швеці. 

9. Обробка дерева – столяри, токарі, бондарі, пильщики. Вироб-
ництво колес, возів, саней, виробів із рогозу, плетіння корзин та ін. 

10. Обробка металів – ковалі, слюсарі та ін. 
11. Обробка мінералів – гончарі, виробники цегли. 
12. Обробка продуктів тваринного походження – гребінники, ов-

чинники, шкірники, шорники. 
13. Обробка волокнистих речовин: в’язальники сітки, мотузники, 

канатники, пряхи. Ткацтво. 
14. Обробка споживних речовин та приготування їжі: млинарі, кру-

подери, булочники, хлібники та ін. 
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15. Перевезення. 
16. Торгівля – торговці, утримувачі торгово-промислових закладів, 

щетинники. 
17. Державна, суспільна та приватна служба. Вільні професії. 
18. Порівняльна економічна характеристика різних професійних 

занять в губернії за даними перепису 1910 року. 
19. Визначення дохідності від різних професійних знань. 
20. Динамічні зміни стану професійних знань. Загальні зауваження 

щодо порівнянності статистичних матеріалів з даного питання. 
21. Зміна в часі кількості робітників категорії прислуги. 
22. Зміна в часі кількості робітників, що беруть участь у промис-

лово-ремісничих заняттях. 
23. Порівняльна характеристика змін у часі кількості професіона-

лів у загальній їх сукупності та за категоріями. 
24. Загальні висновки. 
Як бачимо, проводилась значна ґрунтовна робота по збору інфор-

мації, що характеризувала розвиток відносин праці, аналізу цих даних 
в розрізі професій та повітів губернії, а також, що є дуже корисним, 
виявлялися і, за допомогою переважно методу порівнянь, доводилися 
фактори, що впливають на процес розвитку та розміщення ринків праці. 

Другим напрямом діяльності земств було виявлення найбільш еко-
номічно ефективних напрямів ремісничої діяльності в залежності від 
сировинного фактора, фінансування відкриття навчальних майстерень 
з даних видів діяльності, запрошення фахівців з інших губерній, обго-
ворення навчальних програм таких майстерень, подальших напрямів 
їх діяльності. «Постанови земського зібрання стосувались, перш за все, 
облаштування та діяльності навчальних майстерень, що є найбільш 
простою формою розповсюдження ремісничих знань серед населення, 
і в яких обробка місцевої сировини відбувається найбільш дешевим 
способом» [362, c. 46]. Одним із напрямів розвитку промислової праці 
були різні спроби розвинути ткацьку майстерність населення, в губер-
нії діяли дві навчальні гончарні майстерні: Опішнянська та Постав-
мукська, були відкриті навчальні майстерні з плетення кошиків. Відк-
ривались та розвивались ковально-слюсарні та столярно-токарні майс-
терні, що діяли як самостійні навчальні заклади, або як додаткові кла-
си в існуючих школах. Губернським земством підтримувався розвиток 
шкіряної навчальної майстерні в м. Смілому Роменського повіту, під-
тримувались навчальні майстерні з рукоділля. 

Крім того, земствами регулювався і сам процес праці. Так, на засі-
данні Економічної ради Полтавського губернського земства від 27 лю-
того 1903 року обговоренню підлягали наступні питання: 1) про захо-
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ди попередження нещасних випадків при роботах на молотарках та 
інших сільськогосподарських машинах; 2) про подальші напрями дія-
льності Смолянської шкіряної майстерні; 3) про навчальну програму 
Дєгтярської ткацької майстерні, інше [362, c. 19].  

Позитивним є досвід Полтавського Губернського Земств в сфері  
регулювання міграційного руху місцевої робочої сили. З 1906 року Пол-
тавське Губернське земство включило до переліку заходів з надання 
допомоги по переселенню з метою по-перше, покращення господарсь-
кого стану тієї частини населення, що має найбільші потреби в землі 
на батьківщині, по-друге, звільнення частини земельного фонду попе-
редніми власниками для потреб населення, що залишилось. До почат-
ку 1909 року організація допомоги по переселенню набула наступних 
форм: «в районах, досліджених земством і визнаних найбільш сприят-
ливими для полтавчан, земство вирішило утримувати своїх спеціаль-
них агентів, доручивши їм: 1) оглядати та умовно зараховувати за пол-
тавським земством кращі з ділянок, що виділяються переселенськими 
чиновниками; 2) вказувати на ці ділянки полтавським ходокам та пе-
реселенцям; 3) сприяти нашим ходокам в скорішому зарахуванні за 
ними ділянок, що сподобались; 4) клопотати за наших переселенців 
перед місцевим керівництвом про видачу тим, хто потребує, позики на 
формування господарства або утримання сім’ї, про облаштування на 
ділянках колодязів,  проведення до ділянок доріг, надання переселен-
цям медичної допомоги та ін.» [363, c. 238]. 

Крім сприяння на місцях поселення, губернське земство надавало 
допомогу переселенцям та ходокам на батьківщині та в дорозі до но-
вих місць. Особам, що бажають виселитися, надавалися відомості про 
найкращі місця, кількість та розмір вільних ділянок, умови переселен-
ня та ін. За допомогою землевпорядних комісій або своїх агентів земс-
тво створювало ходаківські та переселенські партії, клопотало про на-
дання їм прямих потягів, надання допомоги в дорозі і т. д. Пізніше 
Полтавське земство стало учасником обласної переселенської органі-
зації, що була утворена Полтавською, Харківською, Єкатеринославсь-
кою, Чернігівською та Київською губерніями з метою об’єднання дія-
льності земств по наданню допомоги в переселеннях. 

В роки радянської влади можна виділити наступні три періоди розви-
тку ринку праці. Початок другого періоду розвитку ринку праці відно-
ситься до грудня 1918 р., коли був прийнятий перший радянський ко-
декс законів про працю, в якому було встановлено, з одного боку, право 
людини на працю та право безробітного на отримання матеріальної до-
помоги, а з іншої – регламентовані нові принципи відносин праці в фор-
мі трудової повинності. Місцеві ради народних депутатів трудящих от-
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римали право примусово залучати незайнятих людей до суспільної пра-
ці. Державні органи влади монополізували функції регулювання відно-
син праці та реєстрації безробітних. Була введена примусова реєстрація, 
мобілізація працездатного населення та його розподіл за галузями еко-
номіки. Особи, що ухилялись від реєстрації та направлення на роботу, 
оголошувались дезертирами та підлягали суду революційного трибуна-
лу. Була сформована трудова армія, праця була мілітаризована. 

Третій період розвитку ринку праці пов’язаний з переходом в 1921 ро-
ці до НЕПу та провал воєнного комунізму. Почали відновлюватись рин-
кові відносини в сфері виробництва та праці. Утримання зайвих робіт-
ників на підприємствах було визнано нераціональним. Втрати від низь-
кої ефективності праці визнані вищими, ніж витрати на виплату допомо-
ги по безробіттю. Новим Кодексом законів про працю відмінялись тру-
дові повинності та мобілізація, впроваджувався добровільний порядок 
праці, визнавалася легальною тимчасова незайнятість на виробництві, 
відновлювались виплати допомоги по безробіттю, передбачалась органі-
зація громадських робіт та інші заходи. З’явились радянські біржі праці.  

Четвертий період розвитку ринку праці пов’язаний із централізова-
ним плануванням та всезагальність праці як суспільного зобов’язання. В 
1930 році безробіття було оголошене як повністю ліквідоване. Тарифні 
ставки оплати праці, розміри посадових окладів встановлювались цент-
ральним союзним, республіканським або галузевим плановим органом. 
Регламентувались максимальні розмірі премій, доплат, надбавок до за-
робітної плати. Були ліквідовані установи праці. 

В цей час в розвинутих капіталістичних країнах світу формується 
механізм регулювання національних та регіональних ринків праці 
[364], що відбувається в три етапи. Перший етап (30-ті рр. ХХ ст.) – 
регулювання носить епізодичний характер, обумовлюючись екстрема-
льними ситуаціями, що виникають в економіці. Розробляються право-
ві основи регулювання. 

Другий етап (кінець другої світової війни – 60-ті рр. ХХ ст.) – хара-
ктеризується переходом до систематичного впливу на ринок праці в 
руслі кейнсіанської економічної концепції. Держава створює нові ро-
бочі місця в державному секторі, сприяє організації громадських ро-
біт, розширює сферу державної освіти та професійної підготовки, під-
вищує обсяг витрат на допомоги. 

Третій етап розпочався в 70-роки ХХ ст. Він пов’язаний з тим, що 
державне регулювання стає все більш ринковим. Акцент переноситься 
на стимулювання підприємців до створення нових робочих місць та 
заохочення безробітних покращувати гнучкість своєї роботи. І хоча 
розвиток нової моделі державного регулювання відбувався за двома 
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різними напрямках: консервативним (Англія, США) та ліберальним 
(Германія, Франція), зусилля всіх розвинутих країн зосереджувались, 
в основному, на наданні допомоги окремим галузям промисловості, 
географічним районам, групам працівників, забезпечення працею яких 
було проблематичним в результаті перебудови структури економіки. 
При цьому пряме фінансування робочих місць ігнорувалось. Вслід за 
США, що визнали таку політику регулювання регіональних ринків 
праці неефективною, західноєвропейські країни теж перейшли до ви-
значення загальних напрямів розвитку депресивних регіонів, створен-
ня сприятливих економічних умов для залучення та функціонування 
інвестицій шляхом введення податкових пільг в даному регіоні. 

Останнім часом в системі регулювання ринків праці застосовується 
активна фінансова підтримка підприємств, що мають тимчасові труд-
нощі. Підприємствам надається допомога у вигляді кредиту в розмірі 
витрат на виплату допомоги по безробіттю працівникам, що могли б 
втратити роботу та «недоотриманих податків із заробітної плати». Та-
ка програма дозволила зберегти десятки підприємств текстильної та 
сталеливарної промисловості Лондона, американської фірми «Крайс-
лер». У багатьох європейських країнах діють програми активної підт-
римки безробітних у формі виплати їм всієї суми допомоги одноразо-
во за умови відкриття власної справи. Все більше уваги приділяється 
питанням перенавчання, підвищення кваліфікації безробітних.   

3. В часи незалежності в Україні почалося відновлення ринку пра-
ці. До цього, як наголошують Васильченко В.С., Василенко П.М. [365, 
c. 287–288], система регулювання заробітної плати не відповідала ри-
нковій економіці та була причиною розвитку прихованого безробіття 
через втрату заробітною платою своїх стимулюючої, розподільчої та 
соціальної функцій. Взагалі ж процес розвитку ринку праці вчені по-
в’язують із системою реформування заробітної плати, виділяючи при 
цьому чотири періоди. Перший період –  за часів радянської влади, до 
1991 року. Другий період – з 1991 року – характеризується руйнуван-
ням відтворювальної функції заробітної плати, збіднілістю багатьох 
працюючих, зростанням прихованого безробіття та нерегламентованої 
зайнятості високими темпами внаслідок прийняття Закону України 
«Про підприємництво», статтею 19 якого підприємствам надавалась 
повна самостійність в організації заробітної плати та встановленні фо-
нду оплати праці. Третій період розвитку ринку праці (грудень 1992 р. 
– травень 1995р.) – характеризується відміною дії ст. 19 згаданого За-
кону і встановленням нових організаційних засад заробітної плати, що 
спричинили високі темпи інфляції та розширення прихованого безро-
біття, початок стагфляції, за рахунок того, що були «прибрані всі пе-
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репони на шляху отримання незароблених грошей»[366, c. 288]. Поча-
ток четвертого етапу, на думку вчених, визначається із травня 1995 ро-
ку, коли із прийняттям Закону України «Про оплату праці» приховане 
безробіття поступово переходить у відкрите. 

Вченими науково-дослідного економічного інституту Міністерства 
економіки і Науково-дослідного інституту соціального захисту насе-
лення виділено такі етапи соціальної політики , які за факторами пері-
одизації можна, на наш погляд, використати і для оцінки розвитку ри-
нку праці України. Перший етап – до 1991 року – характеризується 
низькою ціною робочої сили та застосуванням моделі соціальної «зрі-
внялівки». «Специфічний товар – робоча сила – піддається жорсткій 
дискримінації» [367, c. 18–21]. Другий етап (1992–1994) характеризу-
ється спробою впровадження концепції цінової лібералізації, в резуль-
таті якої не тільки не вдалося побороти дискримінаційне ставлення до 
робочої сили, а й поглибились вартісні деформації в економіці. За оцін-
ками експертів Світового банку 25 % ВНП витрачалось на соціальні 
потреби. У 1992–1993 рр. приблизно дві третини населення отримува-
ли допомогу від держави, що стало тягарем для державного бюджету, 
та не мотивувало до продуктивної праці. 

На третьому етапі розвитку ринку праці (1994–1996 рр.) було від-
новлено міжгалузеві співвідношення заробітної плати. Проводилось 
стримування необґрунтованого зростання заробітної плати, непов’я-
заного з відповідним підвищенням рівня виробництва. На четвертому 
етапі розвитку ринку праці, що почався в 1997 році основними за-
вданнями, на думку вчених, є: боротьба з бідністю та формування се-
реднього класу, наближення національного законодавства до європей-
ських  стандартів, переорієнтація соціальної політики на сім’ю. 

Порівняння вищенаведених підходів щодо визначення періодів 
трансформації ринку праці України та її регіонів наведено на рис. 1.1. 

Як бачимо на рисунку, поєднання даних підходів дає досить чітку 
інформацію щодо розвитку ринку праці до 1991 року. Періодизація ж 
розвитку ринку праці України та її регіонів за років її незалежності 
потребує конкретизації. Це є актуальним з точки зору визначення ди-
наміки та особливостей сучасного стану і тенденцій розвитку ринку 
праці в контексті забезпечення об’єктивної основи для розробки пода-
льших заходів регулювання ринку праці в системі формування страте-
гічних соціально-економічних цілей та завдань нового етапу розвитку 
України. 
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1.5. Зарубіжний досвід регулювання регіональних  
ринків праці 

Одним із факторів формування ефективного організаційно-еконо-
мічного механізму регулювання регіональних ринків праці є викорис-
тання позитивного зарубіжного досвіду.  

Механізм регулювання ринків праці на регіональному рівні визна-
чається, перш за все, особливостями децентралізації владних повно-
важень і адміністративно-територіальною структурою країни. Наприк-
лад, будова німецької політико-адміністративної системи місцевого 
рівня є надзвичайно складною. В кожній землі вона має свої особли-
вості і, здебільшого, складається з двох або трьох рівнів. Нині в ФРН 
існує 16696 одиниць місцевого самоврядування: 26 адміністративних 
округів, 543 райони і 16127 общин [368, с. 6]. В США запроваджено 
п'ять основних типів місцевого самоврядування: 1) округи, 2) міста,  
3) малi міста та містечка, 4) шкільні округи та 5) спеціальні округи. 
Крім того, існують такі основні форми міського самоврядування, як 
«мер міста – рада», «рада – представник міської адміністрації» та «ко-
місія»[369]. В Англії сільські регіони мають дворівневу систему міс-
цевої влади із вибірними органами багатоцільового призначення на 
рівні графства та районів. При цьому відносини між рівнями не є ієра-
рхічними, функції розподіляються між графствами та районами [370]. 
В Чехії та Угорщині діє також два рівні самоврядування: місцевий та 
регіональний, у Польщі – три; у цих країнах керівництво великих міст 
поєднує в собі функції муніципалітету і графства (району) [371]. Рес-
публіки Чехія, Угорщина і Словаччина мають значну кількість місце-
вих органів влади у порівнянні чисельністю населення: у Чехії вона 
становить 6238 при населенні 10 млн. чоловік; Угорщині – 3154 (насе-
лення 10 млн. чол.); Словаччині – 2871 (населення 5 млн. чол.). Адмі-
ністративно-територіальна структура деяких європейських держав 
представлена в таблиці 1.9 [372, c. 298]. 

Існуюча тенденція децентралізації та автономії органів місцевого 
самоврядування пояснюється двома причинами: зростанням потреби в 
демократії на місцевому рівні; розосередженням функцій, які переда-
ються від центру до органів влади на місцях. У багатьох країнах орга-
ни місцевого самоврядування стали головними постачальниками то-
варів народного споживання і комунальних послуг держави.  

Органи місцевого самоврядування у різних країнах відрізняються 
за трьома аспектами функцій з надання послуг: 1) залежно від того, чи 
є послуги, які вони надають, обов’язковими на підставі рішення 
центрального або субнаціонального уряду, чи вони надаються на роз-
суд місцевої влади; 2) за ступенем свободи, яку органи місцевого са-
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моврядування мають у визначенні механізму виконання послуг; 3) 
конкретні послуги, що надаються на місцевому рівні [373, с. 39–41]. 

Таблиця 1.9  

Адміністративно-територіальна структура деяких  
європейських держав 

Дер- 
жав- 
ний 

устрій 

Держава 

Націо-
наль-
ний 
уряд 

Феде-
раль-
ний 
уряд 

Проміжний рівень 
Низовий 

рівень 

канто- 
ни,  

землі 

регіо-
ни, 

общи-
ни 

графства, 
департа-
менти, 

провінції 

муніціпа- 
літети,  

комуни,  
ін. 

Федера-
тивна 

Австрія - 1 9 – – 2308 

Швейцарія - 1 26 – – 3000 

Унітар- 
на 

Бельгія 1 1 – 3 3 589 

Велика Брита-
нія 

1 1 – 9 54 540 

Данія 1 1 – – 14 275 

Франція 1 1 – 22 96 36000 

Італія 1 1 – 22 93 8100 

Нідерланди 1 1 – – 12 714 

Іспанія 1 1 – 17 – 8000 

Джерело: [372, с. 298]. 

До недавнього часу управлінських структур для проведення регіо-
нальної політики або зовсім не існувало, або вони вирішували вузькі, 
конкретні задачі. При цьому центральний уряд не ніс відповідальності 
за регіональний розвиток, адміністрація проміжного регіонального або 
районного рівня не була в змозі вирішувати проблеми економічного 
розвитку, а органи муніципального управління були нечисленні і роз'-
єднані. За останні декілька років ситуація істотно змінилася. На цент-
ральні міністерства була покладена відповідальність за проведення 
регіональної політики, а також стали створюватися офіційні міжвідо-
мчі координаційні структури, покликані об'єднувати зусилля окремих 
галузевих міністерств. Були створені спеціальні агентства і центри для 
розробки і проведення регіональної політики, а також з'являються і 
постійно розвиваються мережі регіональних і локальних органів. 

Цілі регіональної політики в різних країнах мало чим відрізняють-
ся. Вони включають завдання забезпечення ефективного і справедли-
вого розвитку, стимулювання розвитку ринкових відносин і забезпе-
чення самостійного зростання у всіх регіонах, а також скорочення не-
рівності між ними з погляду безробіття, рівня доходів і існуючої ін-
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фраструктури. Специфічні інструменти власне регіональної політики 
складно піддаються визначенню. Проте більшість країн використову-
ють два види механізмів: програми регіонального розвитку, адресова-
ні муніципальним органам або агентствам з економічного розвитку і 
схеми регіональної допомоги, адресовані безпосередньо підприємст-
вам, звичайно малим і середнім, як правило, у формі кредитів, гаран-
тій, комерційних позик і податкових пільг, а не у формі дотацій. Пос-
тупово вводиться система визначення регіонів. Багато країн для цього 
в якості основного критерію використовують рівень безробіття, але 
з'являються і більш довершені системи, наприклад, в Угорщині.  

Регіональна політика на даний час проводиться (хоч і в обмежено-
му масштабі) практично в усіх країнах Центрально-Східної Європи. 
Організації, що займаються цими питаннями, створюються як на наці-
ональному, так і на регіональному рівнях і при цьому використовуєть-
ся цілий ряд політичних інструментів. Завдання регіональної політики 
в країнах Центрально-Східної Європи рідко визначаються достатньо 
конкретно (табл. 1.10).  

Таблиця 1.10  

Завдання регіональної політики в країнах  
з перехідною економікою

 
 

Країна Загальна концепція / визначення 

Чеська  
Республіка 

Виражена концепція / визначення регіональної політики від-
сутнє. У Законі 272, прийнятому в 1996 г., вказується, що за-
вданням регіональної політики є «модель інтегрованого еко-
номічного і соціального розвитку... з акцентом на перетворен-
ня промисловості, розвиток виробничих навичок і пріоритет-
ний розвиток сільських регіонів» (Міністерство регіонального 
розвитку) 

Естонія 

Регіональна політика є «політикою, що проводиться державою 
з метою створення умов для збалансованого соціально-
економічного розвитку всіх регіонів країни з урахуванням як 
регіональних, так і загальнонаціональних інтересів» (Мініс-
терство у справах місцевого уряду і регіонального розвитку) 

Угорщина 

Загальна задача поєднує в собі забезпечення ефективності в 
національному масштабі і пом'якшення існуючої нерівності 
між регіонами. Довгострокове завдання: пропорційний розви-
ток країни в цілому, підвищення рівня життя, збільшення со-
ціально-економічних можливостей і поліпшення інфраструк-
тури при одночасному поліпшенні стану у відсталих районах 
(Національна концепція регіонального розвитку) 

Польща 

Виражена концепція / визначення регіональної політики від-
сутнє. В офіційних документах акценти робляться на реструк-
туризації старих промислових регіонів, протидії структурному 
занепаду сільськогосподарських районів з переважанням дер- 
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Продовж. табл. 1.10 

Країна Загальна концепція / визначення 

Польща 
жавної форми власності, економічному відродженні Східної 
Польщі, конверсії міст, побудованих навколо одного підпри-
ємства і співпраці на міжрегіональному рівні 

Словенія 
Регіональна політика націлена на підтримку сільських районів 
і районів з «небезпечною демографічною ситуацією» 

Джерело: [374, с. 98–99]. 

Спочатку відповідальність за проведення регіональної політики пок-
ладалася на окремі урядові органи. Причому в різних країнах питан-
нями регіональної політики займалися різні міністерства (табл. 1.11).  

Таблиця 1.11   

Управлінські структури, що займаються питаннями  
регіональної політики  

Країна Міністерство 
Органи, що відповідають за прове-

дення регіональної політики 
Чеська  

Республіка 
Регіонального розвитку 

Центр регіонального розвитку. Банк 
розвитку Богемії і Моравії 

Естонія Внутрішніх справ 
Рада з регіональної політики. Естонсь-
ке агентство регіонального розвитку 

Угорщина 
Сільського господарства 
і регіональної політики 

Національна рада регіонального роз-
витку 

Польща Економіки 
Польське агентство регіонального 
розвитку. Урядовий центр стратегіч-
них досліджень 

Словенія 
З питань економічних 
відносин і розвитку 

– 

Джерело: [374, с. 102]. 

Створення Міністерства регіонального розвитку в Чеській Респуб-
ліці було унікальним випадком як для Західної, так і для Східної Єв-
ропи. Хоча чеська назва цього міністерства – Ministerstvo рrо Mistni 
Rozvoy – відповідає швидше управлінню локальним, аніж регіональ-
ним розвитком, створення цього міністерства в 1996 році (і передача 
йому питань регіонального розвитку, що раніше знаходилися в компе-
тенції Міністерства економіки) означало, що уряд надає велике зна-
чення питанням регіональної політики. 

Надання структурної підтримки з боку ЄС призвело до того, що 
значущість регіональної політики стала загальновизнаною в країнах, 
що приєднуються, проте, вона все ще займає вельми скромне місце в 
системі політичних пріоритетів цих країн. Крім того, формальні між-
відомчі координаційні механізми стають важливими елементами ор-
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ганізаційної структури управління регіональною політикою навіть 
значно більше, ніж в більшості країн Західної Європи.  

В Угорщині створена Національна Рада Регіонального Розвитку 
для підготовки рішень у сфері регіональної політики і координації ді-
яльності міністерств, окружних рад з розвитку, національних економі-
чних палат, державних компаній на національному і локальному рів-
нях, фондів і наукових установ. В Естонії існує Рада з Регіональної 
Політики, де представлені всі міністерства, адміністрація округів і ор-
гани місцевого самоврядування. В обов'язки Ради входить координа-
ція міжгалузевих програм, а також підготовка рекомендацій для Кабі-
нету Міністрів і різних міністерств з питань регіонального розвитку. У 
Польщі в серпні 1998 року був створений Департамент з питань регіо-
нального розвитку при Міністерстві економіки, а у вересні 1998 року – 
Комітет з регіональної політики при Раді Міністрів.  

У деяких країнах на рівні центрального уряду створені окремі ор-
ганізації, призначені для допомоги в розробці і проведенні регіональ-
ної політики. Такі організації можна розподілити на дві групи. До 
першої групи входять інститути і центри, створені для надання допо-
моги в розробці регіональної політики і розповсюдження інформації. 
Наприклад, у Чеській Республіці – Центр регіонального розвитку, що 
входить до складу Міністерства регіонального розвитку (через мережу 
своїх представництв), повинен надавати підтримку – особливо інфор-
маційну та у сфері навчання – регіональним і локальним агентствам з 
питань регіональної політики. Урядовий Центр стратегічних дослі-
джень у Польщі (що прийшов в 1997 році на зміну раніше існуючому 
Центру Планування) відповідає за проведення аналізу у сфері регіона-
льного розвитку і розробку просторової політики уряду, але не несе 
відповідальності за її здійснення. У Словенії прикладом такої органі-
зації є Інститут макроекономічного аналізу і розвитку, який входить 
до складу профільного міністерства і здійснює підтримку та надає 
консалтингові послуги з питань регіональної політики. 

Інша група центральних органів створена для управління і коорди-
нації у сфері регіональної політики. Так, Польське агентство з регіо-
нального розвитку (РАRR), що засноване в 1993 році, спеціалізується 
на здійсненні програм регіонального розвитку. Діяльність цього агент-
ства в значній мірі фінансується Phare й іншими спонсорами. Агентст-
во також працює з численними регіональними і місцевими агентства-
ми регіонального розвитку.  

Естонське агентство регіонального розвитку (ERDA), представляє 
інтереси чотирьох міністерств, пов'язаних з регіональною політикою 
(міністерства внутрішніх справ, економіки, сільського господарства і 
навколишнього середовища), а також округів, місцевих адміністрацій і 
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комерційних асоціацій. ERDA управляє діяльністю у сфері регіональ-
ної політики, наприклад, здійсненням програм регіонального розвитку 
і застосуванням інструментів  стимулювання, а також подає технічну 
підтримку іншим регіональним організаціям. У Чеській Республіці є 
Банк розвитку і гарантій для Богемії і Моравії, через який здійснюєть-
ся підтримка регіонального розвитку. 

Крім того, на даний час з'являється все більше органів місцевого і 
регіонального розвитку. Так, в Угорщині діє дворівнева система коор-
динації регіонального розвитку, яка на субнаціональному рівні вклю-
чає: окружні ради розвитку, що здійснюють координацію регіональної 
політики в кожному з 19 округів шляхом залучення місцевої адмініст-
рації і інших органів до планування стратегії і розподілу фондів регіо-
нального розвитку; ради регіонального розвитку, що здійснюють роз-
робку регіональних планів розвитку для кожного з семи регіонів і ді-
ють як сполучна ланка між міністерствами, економічними палатами і 
представниками окружної і місцевої адміністрації. 

Так, в Угорщині створено міністерство з охорони довкілля і регіо-
нальної політики. Разом із створенням органів місцевого самовряду-
вання, створюється певний інструментарій для  стимулювання  еконо-
мічного розвитку на локальному рівні. Труднощі в реалізації регіона-
льної політики пов’язані з послабленням органів управління  серед-
ньої ланки і відсутністю координуючих структур, наділених правови-
ми повноваженнями з погодження політики і рішень галузевих мініс-
терств, недостатнім використанням такого засобу управління економі-
чними процесами, як планування.  

В Угорщині, Естонії і Словенії прийнятий підхід «зверху – вниз» в 
створенні структур субнаціонального рівня. Польща діє в протилеж-
ному напрямі: відсутність органів управління регіональною політикою 
на національному рівні, а також слабкість державних інститутів на 
рівні воєводств призвели до створення агентств регіонального розвит-
ку «знизу – вверх» шляхом встановлення різноманітних партнерських 
відносин на регіональному і місцевому рівнях. Ці агентства зробили 
спробу заповнити нішу між органами державної адміністрації і група-
ми цільового розвитку в приватному секторі економіки, а також знай-
ти додаткові фінансові ресурси. У зв'язку з необхідністю обміну дос-
відом і координування діяльності на національному рівні була створе-
на Національна асоціація агентств по регіональному розвитку. 

Реалізація регіональної політики в зарубіжних країнах визначає ро-
змежування та законодавче закріплення функцій за кожним рівнем 
місцевого самоврядування. Особливості розмежування компетенцій 
між рівнями влади в ряді країн Європи наведено в таблиці 1.12. 
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Таблиця 1.12 

Розмежування повноважень між різними рівнями регіональної 
влади в зарубіжних країнах 

Країна Регіональна влада Місцева влада 

Франція Департаменти (субдепартаме-
нти): середня шкільна освіта, 
технічне обслуговування і по-
точний ремонт будівель шкіл і 
коледжів, шляхові роботи, со-
ціальна допомога, профілакти-
чна медицина й охорона здо-
ров'я, соціальні послуги для 
молоді та дітей. Регіони: капі-
таловкладення у планування й 
реалізацію економічного роз-
витку, забезпечення можливо-
стей для професійної підгото-
вки і навчання, мистецькі, ку-
льтурні та дозвільні заклади, 
туризм, державної фінансової 
допомоги для капіталовкладень, 
що сприяють регіональному роз-
виткові. 

Муніципалітети: місцеві фінан-
си, забезпечення кадрами, шля-
хи й вулиці, створення соціа-
льних послуг. Управління ко-
мунальними службами через 
місцеві державні корпорації: 
управління залишається дер-
жавним, а приватний сектор 
виступає як виробник або бу-
дівельник. 

Нідерланди Провінції: видають постанови 
у галузі громадської охорони 
здоров'я, економічних, соціа-
льних, культурних та рекреа-
ційних справ, реальне плану-
вання, ландшафт, збереження 
довкілля та охорона природи, 
електро- і водопостачання. 

Муніципалітети: видають пос-
танови з усіх питань, що ще не 
вирішені законами провінцій 
або держави. Вони опікуються 
охороною здоров'я, освітою, 
плануванням охорони дов-
кілля, модернізацією міст, ку-
льтурою, дозвіллям, охороною 
правопорядку, громадськими 
роботами. 

Іспанія Автономні області: зміни кор-
донів муніципалітетів, плану-
вання землекористування, ре-
гіональне планування, житло-
ве будівництво, громадські ро-
боти регіонального масштабу, 
туризм, сільське господарство 
і скотарство, лісництво, заходи 
з охорони природи, внутрішні 
водойми, догляд за пам'ятни-
ками регіонального значення.  

Провінції: шляхи, тваринниц-
тво й лісництво, допомога бід-
ним, оздоровчі послуги, куль-
тура, надання технічної й еко-
номічної допомоги муніципа-
льним радам. Спільні повно-
важення з державою: енерге-
тика, водопостачання та кре-
дитні установи. Муніципаліте-
ти: санітарний контроль, освіт-
лення,  парки й  сади у містах,  
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Продовж. табл. 1.12 

Країна Регіональна влада Місцева влада 

 За освіту й охорону здоров'я 
відповідають лише 6 автоном-
них областей із 17. 

управління муніципальною вла-
сністю, кладовища й ритуальні 
послуги, міський транспорт, 
допомога бідним, міська автоі-
нспекція, проведення змагань і 
виставок. 

Польща Воєводства (єдиний рівень мі-
сцевого управління, підпоряд-
кований державній адмініст-
рації); поширення інформації 
про досвід, пов'язаний із дія-
льністю громад, посередницт-
во у можливих конфліктах між 
громадами, консультативне дже-
рело для державної адмініст-
рації. 

Ради міст і громад: міське 
планування, муніципальне го-
сподарство, медична й соціа-
льна допомога, культура й ос-
віта, охорона громадського по-
рядку і пожежна служба, бюд-
жет і фінанси, захист довкілля, 
житлове будівництво й адміні-
стративне управління, працев-
лаштування і соціальні справи. 

Угорщина  Округи і міста: розвиток і бу-
дівництво, громадське житло-
ве будівництво, управління вод-
ними ресурсами і видаленням 
стічних вод, утримання кладо-
вищ і місцевих доріг, громад-
ські місця, працевлаштування, 
забезпечення дитячими садка-
ми, електропостачання, освіта, 
соціальне забезпечення і куль-
турна діяльність, спорт, захист 
довкілля, захист прав меншин 
та етнічних груп. 

Джерело: складено автором. 

Для розвинутих країн характерна децентралізація органів управ-
ління ринком праці. Кількість та географічне розміщення місцевих 
офісів, установ середньої ланки, їх автономія та управління здійсню-
ють значний вплив на ефективність діяльності органів регулювання 
ринку праці [375, с. 13].  

Основним елементом досліджуваного механізму є регіональні від-
ділення служби зайнятості, яка в своєму розвитку пройшла такі етапи: 
1) заснована як гуманітарна організація для надання допомоги безро-
бітнім; 2) в кінці 40-х рр. почала виконувати роль регулятора ринку 
праці через свої організаційні структури; 3) з 60-х рр. служба зайнято-
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сті є учасником розробки та реалізації основних напрямів державної 
політики зайнятості країн [376, с. 72]. Дослідимо організаційну струк-
туру регіональних відділень служби зайнятості відповідно до діючої в 
країні форми правління. 

В країнах з федеральною формою правління служба зайнятості ко-
нтролюється на місцевому рівні при наявності координуючого органу. 
Наприклад, в США служба зайнятості є спільним підприємством фе-
деральних та штатних органів влади, задачами якої є локальний конт-
роль та центральна координація, реєстрація та допомога з працевлаш-
тування. Служба зайнятості заснована відповідно до закону Вагнера-
Пейсера в 1933 р. Серед її основних функцій: аналіз робочих місць, 
тестування претендентів, контроль ротації робочої сили, моніторинг 
вакансій. 

Основні напрями, стандарти, процедура працевлаштування перед-
бачені федеральним законодавством та визначаються керівництвом 
служби зайнятості, а штати контролюють функції місцевих офісів че-
рез агентства страхування зайнятості. Міністр праці США делегує 
своєму помічнику з питань зайнятості та профпідготовки відповідаль-
ність за реалізацію програм служби зайнятості. Між службою зайня-
тості, департаментами зайнятості і професійної підготовки та агентст-
вами штатів існує близько десяти проміжних федеральних регіональ-
них органів, які безпосередньо не беруть участі в управлінні так зва-
ними агентствами штатів із забезпечення зайнятості, на які покладені 
задачі управління програмами служби зайнятості та програмами стра-
хування від безробіття [375, с. 16–17]. 

Практичну роботу по забезпеченню зайнятості виконують понад 
три тисячі місцевих офісів. Штати користуються значною автономією 
в формулюванні програм, оснащенні та експлуатації місцевих офісів 
служби зайнятості, формуванні штатів, нагляді за їх діяльністю. Всі 
співробітники агентств штатів вважаються штатськими, а не федера-
льними службовцями. Відповідно рівні оплати їх праці суттєво різ-
няться від штату до штату. Для керівника місцевого офісу, що прово-
дить співбесіди з претендентами на посаду представників служби за-
йнятості при підприємцях, крупних компаніях, аналітиків ринку робо-
чої сили необхідний ступінь бакалавра. Консультантами можуть бути 
особи із ступенем магістра, рівень освіти інших співробітників коре-
гується системою профпідготовки [377, с. 16–17].  

В Швейцарії служба зайнятості контролюється на місцевому рівні, 
але має центральний координуючий орган. Фінансування відбувається 
на рівні комун та кантонів. Управління здійснюється федеральним 
управлінням промисловості, наук, ремесел та праці. В службі зайнято-
сті нараховується 26 кантональних та 2900 комунальних офісів, час-
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тина яких зайнята видачею допомоги по безробіттю [377, с. 41]. 
В унітарних країнах існує дві моделі співпраці служби зайнятості і 

держави: 1) служба зайнятості – інститут в якості загальнонаціональ-
ного органа з певним рівнем самостійності, що контролюється відпо-
відальним чиновником міністерства (Канада, Франція, Бельгія, Вели-
кобританія, Німеччина, Іспанія, Швеція); 2) служба зайнятості є пра-
цюючим органом міністерства праці і знаходиться під безпосереднім 
контролем керівництва міністерства (Австралія, Нідерланди, Фінлян-
дія, Японія). 

На ринку праці Канади служба зайнятості – Комісія в справах за-
йнятості та імміграції – є основним інструментом федерального уряду 
в розробці та здійсненні політики зайнятості, що включає в себе іммі-
граційну політику, виплату компенсацій по безробіттю, адаптацію ро-
бочої сили до вимог ринку та підприємців до якості існуючої в країні 
робочої сили, стимулюванні попиту на робочу силу, зборі інформації 
про вакансії, консультуванні, працевлаштуванні, підвищенні якості ро-
бочої сили, в тому числі шляхом субсидування заробітної плати пра-
цівникам, що продовжують навчатися на робочому місці [377, с. 18].  

Служба зайнятості в Канаді має в своєму складі 550 місцевих офі-
сів, які здійснюють програми зайнятості та працевлаштування. Регіо-
нальні та місцеві менеджери мають можливість гнучко реагувати на 
зміни умов ринку праці. Співробітники служб зайнятості регулярно 
відвідують підприємців для обліку вакансій. В районах з хронічним 
безробіттям вживаються заходи по безпосередньому створенню робочих 
місць та субсидується заробітна плата прийнятим на роботу працівни-
кам. Якщо безробіття пов’язане із скороченням виробництва внаслі-
док міжнародної конкуренції або коливання цін на енергоносії та си-
ровинні товари, приймаються спеціальні програми допомоги в праце-
влаштуванні та профпідготовці [377, с. 19]. 

У Франції служба зайнятості представлена Національним агентст-
вом зайнятості (НАЗ), заснованим в 1967 році. НАЗ є державною 
установою із власною юридичною відповідальністю під егідою Мініс-
терства праці, зайнятості та професійної підготовки. На регіональному 
рівні управління службою зайнятості здійснює відповідний комітет 
під керівництвом регіонального директора міністерства, п’яти пред-
ставників адміністрації, призначених префектом регіону з консульта-
тивними функціями. Кожний департамент очолює технічна рада з  
шести експертів з місцевих питань, призначених префектом під ке-
рівництвом голови місцевого офісу. Рада має права виконавчої влади 
в межах повноважень, делегованих йому регіональним директором мі-
ністерства [377, с. 33]. 

В Іспанії Національний інститут зайнятості працює під егідою мі-
ністерства праці та соціального забезпечення, управляється генераль-
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ною радою, що включає представників адміністрації, організацій під-
приємців та профспілок. Міністерство контролює не тільки діяльність 
центрального апарату служби зайнятості, але й регіональних предста-
вництв. У центральному апараті служби зайнятості працює 8 % зага-
льної кількості працівників, місцевих органах – 48 %, регіональних – 
44 %. В середньому, в місцевих офісах працює 11 осіб, тоді як в Япо-
нії – 27, Великобританії – 28. Національний інститут зайнятості має 
закріплену в законі монополію на посередництво на ринку праці. Ра-
зом з тим, на відміну від Норвегії, підприємці не зобов’язані повідом-
ляти про вакансії. Головний метод діяльності у відділеннях інституту 
зайнятості – самообслуговування клієнтів за допомогою виведеної на 
екран монітора інформації про наявність робочих місць та надання їм 
допомоги у підборі вакансій.  

В Італії Міністерство праці та соціального забезпечення несе особ-
ливу відповідальність за політику та програми служби зайнятості та 
керує місцевими офісами з працевлаштування до рівня основних про-
вінційних центрів. Нижче рівня провінції служба зайнятості делегова-
на місцевій владі. На всіх рівнях – національному, регіональному, 
провінційному, місцевому, галузевому – діють консультативні комісії, 
що визначають пріоритети в наданні робочих місць окремим категорі-
ям претендентів. 

В Бельгії до середини 80-х років управління національною служ-
бою зайнятості здійснювала рада, що включала представників найма-
них працівників та підприємців, але її голову призначав король за по-
данням міністра з питань зайнятості та праці; до його складу входили 
два уповноважених уряди. Відповідно до конституційної реформи в 
середині 80-х років служба зайнятості була реорганізована з метою 
посилення ролі місцевих органів з працевлаштування та впливу на 
ринок робочої сили. В країні з населенням близько 10 млн. осіб у се-
редині 80-х років діяли 30 субрегіональних офісів та 120 бюро по пра-
цевлаштуванню, в яких працювали близько 3 тис. постійних та 1 тис. 
тимчасових працівників, у тому числі 654 постійних та 327 тимчасо-
вих працівників були задіяні в центральній адміністрації, решта – в 
місцевих представництвах. 

В Норвегії служба зайнятості функціонує через національну мере-
жу місцевих офісів (120 офісів із середньою кількістю працюючих 18 
осіб), що підпорядкована регіональним та центральному управлінню. 
80 % співробітників служби зайнятості задіяні в місцевих органах, 6 % 
– у центральному, 14 % – у регіональних центрах. На кожного праців-
ника служби зайнятості припадає в середньому 1,5 тис. громадян,  
65 претендентів на робоче місце, 33 зареєстровані повністю безробіт-
ні, 41 одержувач допомоги по безробіттю та 2 вакансії [377, с. 34–41]. 

Провідне місце в системі державних органів Японії займає мініс-
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терство праці. До його складу входять бюро з працевлаштування (на 
рівні префектур), секції забезпечення зайнятості та місцеві контори з 
працевлаштування населення [349, с. 263].  

Дослідження зарубіжного досвіду регулювання регіональних рин-
ків праці поряд з питаннями децентралізації передбачає оцінку особ-
ливостей надання місцевим органам влади повноважень. В країнах з 
федеральним устроєм, наприклад в США, автономія у кадрових пи-
таннях дозволяє населеним пунктам встановлювати правила, що регу-
люють наймання робочої сили, розміри  винагороди, умови роботи за 
наймом, заключати колективні договори. Надання таких повноважень, 
зазвичай, обмежуються загальним законом штату. Для окремих штатів 
характерними є специфічні форми впливу на ринок праці. Наприклад, 
у штаті Каліфорнія в обов'язковому порядку вимагається затверджен-
ня на місцях порядку виплати зарплатні, що ґрунтується на стандарті 
спiвмiрної цінності.  

Корисним є досвід США в сфері укладання колективних угод. Кі-
лькість законів, пов'язаних з колективними угодами, продовжує зрос-
тати. Більшість штатів надали муніципалітетам повноваження уклада-
ти колективні угоди. Двадцять вісім штатів встановили норми про ко-
лективні угоди зі службовцями округів. Загалом, правила укладання 
угод існують практично всюди i стосуються всіх службовців. Специ-
фічною є сфера регулювання регіональних ринків праці державних 
службовців США [378]. Все більша кількість штатів встановлює стан-
дарти підготовки для муніципальних службовців, особливо тих, якi 
працюють у сфері громадської безпеки. Як правило, діє конкурентна 
система відбору службовців до органів управління на рівні штатів та 
округів.  

Досвід забезпечення активної політики на ринку праці корисно до-
слідити на прикладі такої унітарної країни, як Чехія, в якій на заходи 
активної політики виділялось більше половини всіх коштів, що спря-
мовувались на допомогу безробітнім, тоді як в інших країнах – близь-
ко 10 %. Виключний успіх Чехії в досягненні низького рівня безробіт-
тя свідчить про успіх активної політики на ринку праці. Чехія – єдина 
із країн ЦСЄ в 1991–1992 роках проводила активну політику в межах, 
необхідних для забезпечення роботою всіх безробітних, в результаті 
чого рівень безробіття в країні значно скоротився [379, с. 199 – 200].  

Важливими факторами, що забезпечили ефективність регулювання 
ринку праці Чехії, були: 1) розгалужена система регіональних органів 
регулювання ринку праці; 2) їх активна діяльність. Так, в червні 1991 ро-
ку Чехія і Словакія прийняли законодавство про активну політику на 
ринку праці районних бюро з працевлаштування, що включала в себе 
наступні програми: 1) створення соціально-орієнтованих робочих місць 
(СОРМ), підприємництва та довгострокових робочих місць; 2) орга-
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нізація суспільно-корисних робіт (СКР) та короткострокових робочих 
місць; 3) субсидування пошуку роботи випускниками навчальних за-
кладів; 4) перепідготовка безробітних. Районні бюро з працевлашту-
вання також надавали субсидії фірмам, що застосовували працезбері-
гаючі технології. Субсидії покривали різницю між повним та скороче-
ним робочим днем, та відповідно скорочували обсяги звільнень. 

Децентралізований характер управління програмою СОРМ дозво-
лив здійснювати її в різних районах по різному. Місцеві бюро з праце-
влаштування контролювали тип створюваних в їх районі підприємств, 
оскільки всі пропозиції мали надходити спочатку в бюро. Районні бю-
ро з працевлаштування підбирали кандидатури для роботи на СОРМ. 
В більшості випадків такі місця пропонували кращим кандидатам, а не 
тим, хто може мати проблеми з отриманням роботи. Програма вклю-
чала дві складові: програми допомоги новим приватним підприємцям 
та програми допомоги у створенні робочих місць вже існуючим робо-
тодавцям. Відповідно до законодавства, всі робочі місця повинні бути 
розраховані на довготривалий термін [380, с. 172–173].  

Районні бюро з працевлаштування фінансували цю програму за ра-
хунок: 1) дотації; 2) безвідсоткового кредиту; 3) сплати відсотків за 
кредитами, отриманими роботодавцями. Безробітний подавав заяву на 
фінансування за одним із цих варіантів, а директор вирішував, який із 
них надати. У переважній більшості випадків фінансування здійсню-
валось за рахунок дотацій [380, с. 173]. За створювані місця роботода-
вцям виплачувалось відшкодування. Мінімальне відшкодування за 
одне нове створене робоче місце становило дванадцять мінімальних 
щомісячних заробітних плат – у Словаччині, та дванадцять середньо-
місячних виплат з безробіття, що видаються місцевими бюро з праце-
влаштування – в Чехії. 

Як і у випадку з СОРМ, за програму СКР відповідали районні бюро 
з працевлаштування. Місцеві бюро укладали контракти з роботодав-
цями про надання роботи, яка приносить користь суспільству. Хоча 
закон дозволяв бюро з працевлаштування складати контракти з будь-
якими роботодавцями, такого роду робота надавалась, переважно, мі-
сцевою владою. Програма СКР передбачала надання роботи на строк 
до шести місяців, але деякі бюро з працевлаштування дозволяли без-
робітнім після короткої перерви знову отримати роботу в рамках цієї 
програми. 

Більша частина робочих місць потребувала некваліфікованої та на-
півкваліфікованої праці та мала характер обслуговування (наприклад, 
прибирання вулиць). На ці роботи направлялись безробітні, яким най-
складніше знайти роботу (маргінали, наркозалежні тощо). Середня оп-
лата праці за цією програмою приблизно дорівнювала мінімальній за-
робітній платі. Районними бюро з працевлаштування такі роботи ви-
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користовувались для перевірки бажання безробітного працювати: як-
що безробітний відмовляється від прийнятної вакансії, виплата з без-
робіття може бути призупинена. 

Бюро з працевлаштування організовували також як спеціалізовану 
перепідготовку за конкретною спеціальністю, так і загальну. Курси 
були різними за тривалістю – від декількох днів до 18 місяців. Крім 
того, діяла спеціальна програма дотації робочих місць, призначених 
для випускників. 

Одним із пріоритетних напрямів активної політики на регіональ-
ному ринку праці в Болгарії є підвищення мобільності праці. Так, в цій 
країні активна політика на ринку праці може бути трьох видів: 1) ор-
ганізація посередництва на ринку праці, тобто організація роботи бю-
ро з працевлаштування та надання консультацій та інформації про ва-
кансії; 2) полегшення мобільності праці, включаючи субсидії на пере-
селення та фінансування перепідготовки; 3) безпосередньо створення 
робочих місць, що передбачає субсидії на створення нових підпри-
ємств та приватним підприємцям. 

Посередницькі послуги на ринку праці в Болгарії здійснюються 
мережею місцевих бюро з працевлаштування, що управляються Націо-
нальним управлінням праці. Разом з тим, активної участі в пошуку ва-
кантних робочих місць бюро з працевлаштування не приймає. Це по-
яснюється тим, що на 100 безробітних в бюро з працевлаштування за-
йнято менше одного працівника. Всього в бюро з працевлаштування 
працює приблизно 3 тисячі осіб [380, с. 174–175, 278–281]. 

Політика підвищення мобільності праці в регіонах включала два 
напрями: 1) стимулювання внутрішньої міграції за рахунок компенса-
ції транспортних витрат із Фонду безробіття; 2) стимулювання зміни 
професії у відповідності до ринкового попиту за допомогою курсів 
підготовки та перепідготовки [380, с. 281–282]. Заходи щодо створен-
ня робочих місць у Болгарії здійснювались, в основному, в двох на-
прямах. По-перше, підприємства стимулювали наймати безробітних, 
надаючи їм податкові пільги та пряму фінансову підтримку. По-друге, 
діяли декілька програм, спрямованих на боротьбу із результатами ско-
рочення промислового виробництва в регіонах, що передбачали ство-
рення тимчасової зайнятості та організацію суспільних робіт. Основ-
ними програмами були: програма тимчасової зайнятості для хронічно 
безробітних та регіональна програма суспільних робіт в регіонах, де 
закривались видобувні підприємства. Відповідно до програми тимча-
сової зайнятості хронічно безробітним надавалась робота терміном до 
п’яти місяців у сферах діяльності, корисних для суспільства. Вона на-
гадує «Комунальну програму», що діяла у Великобританії у 80-ті ро-
ки. Фінансування таких робіт відбувалось із Фонду безробіття. 

Регіональні програми в основному спрямовувались на ті сфери, де 
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закриття видобувних підприємств призвело до найбільш важких нас-
лідків та мали за мету створення нових робочих місць шляхом стиму-
лювання нових розробок та зайнятості вивільнених працівників на су-
спільно корисних роботах в будівництві та інфраструктурі [380,  
с. 282–283]. 

Пріоритетною сферою діяльності регіональних органів влади Франції 
в сфері регулювання ринку праці є забезпечення професійного навчан-
ня та безперервної професійної підготовки. Характерним для Франції 
є законодавче закріплення компетенцій за комунами, департаментами, 
регіонами i державою, а також механізму розподілу суспільних кош-
тів, що випливає з правил місцевої податкової системи, передачі дер-
жавних кредитів територіальним громадам, організації регіонів, стату-
тні гарантії, якi надаються персоналу територіальних громад, способу 
обрання i статусу обранців, а також форми співпраці між комунами, 
департаментами та регіонами i розвиток участі громадян у місцевому 
житті. Держава відповідає за належне ведення економічної та соціаль-
ної політики, а також за захист права на працевлаштування.  

В регіонах діє Регіональний комітет з питань професійної підготов-
ки, підвищення життєвого рівня населення та працевлаштування. За 
поданням цього комітету на регіональному рівні складається планова 
схема професійного навчання, яка узгоджена з плановою схемою про-
фесійної підготовки. Відповідно складається перелік пріоритетних 
капіталовкладень, які мають відношення до професійного навчання. 
«Планова схема навчання ремеслу передається представникові держа-
ви, який бере її до уваги під час прийняття рішень щодо початкової 
професійної підготовки» [381].  

За поданням регіонального комітету i департаментів з питань про-
фесійної підготовки, підвищення життєвого рівня населення та праце-
влаштування кожний регіон ухвалює річну регіональну програму 
професійного навчання та безперервної професійної підготовки. Ко-
муни чи групи комун, якi ухвалили програму професійної підготовки, 
залучаються, на їх прохання, до розробки регіональної програми. Ця 
програма розробляється з дотриманням норм i критеріїв, встановлених 
законом, який схвалює план нації.  

Для реалізації програми професійної підготовки укладаються угоди 
з закладами народної освіти, паритетними організаціями професійної 
підготовки, а також різними уповноваженими організаціями. При пре-
м’єр-міністрові діє комітет координації регіональних програм профе-
сійного навчання та безперервної професійної підготовки, до складу 
якого входять дванадцять представників держави, до одному предста-
внику від кожної регіональної ради i дванадцять представників проф-
спілкових та професійних організацій. Комітет дбає про системність i 
ефективність дій, якi проводять держава та регіони в царині професій-
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ної підготовки; він може, зокрема, запропонувати будь-який захід, 
спрямований на те, щоб узгодити регіональні програми i скоординува-
ти напрямки, ухвалені відповідно державою i регіонами. Ця коорди-
нація спрямована зокрема на те, щоб забезпечити рiвнi можливості 
доступу до навчання ремеслу i безперервної професійної підготовки 
для всіх зацікавлених осіб будь-якого регіону. «Держава, регіон, одна 
чи декілька організацій, якi репрезентують соціально-професiйнi сфе-
ри, можуть укладати контракти, якi визначають цiлi координованого 
розвитку різних напрямів професійної підготовки. Ці контракти зале-
жно від цілей можуть бути щорічними або багаторічними». 

В кожному регіоні створюється регіональний фонд професійного 
навчання та безперервної професійної підготовки, що перебуває в 
управлінні регіональної ради. До цей фонду надходять щороку [381, 
с. 84–85]: 1) кредити, які держава переказує для безперервної профе-
сійної підготовки та професійного навчання. Ці кошти розподіляються 
залежно від структури i рівня кваліфікації дієздатного населення, а 
також від штатної чисельності персоналу, задіяного в апараті підгото-
вки. Кошти спрямовуються на оплату праці стажистів з урахуванням її 
можливих змін. Розпорядженням Державної Ради визначаються пра-
вила застосування цього пункту; 2) переказані державою кредити, ро-
змір яких дорівнює внескам до державної скарбниці за попередній рік, 
сплата яких передбачена положеннями Кодексу про працю; розподіл 
коштів залежить від тих самих критеріїв, що згадані в пункті 1; 3) при 
нагоді всі інші кошти, якi можуть для нього регулярно призначатись; 
4) кредити, за якi з цією метою проголосувала регіональна рада.   

Питання якості планування проектів освіти, професійного навчання 
на рівні регіону є пріоритетним в сфері регулювання ринку праці і в 
Данії. Так, в регіонах діють Регіональні правління ринку праці, які на 
основі аналізу, прогнозів та пропозицій служби зайнятості координу-
ють і планують політичні ініціативи стосовно ринку праці. Результати 
роботи Регіональних правлінь ринку праці передаються до централь-
ного керівництва – Датського уряду ринку праці. Уряд відповідає за 
виконання та професійну підтримку регіонального ринку праці і обмін 
«ноу-хау» з Національним управлінням ринку праці, яке консульту-
ється з Міністерством праці з питань політики ринку праці. Управлін-
ня ринком праці здійснюється на основі огляду стану ринку праці. В 
огляді Служби зайнятості використовують різноманітні результати 
аналізу, основні із яких – квартальні звіти, аналіз професій, структур-
ний аналіз, аналіз ринку праці, аналіз результатів, різноманітна статис-
тика. 

Реалізація схем спрямована на вдосконалення мобільності робочої 
сили при пошуку робочих місць. Влада регіональних ринків праці по-
винна укладати угоди щодо пошуку робочих місць, які дозволяють 
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зберігати постійні штатні місця при навчанні або відпустці по догляду 
за дитиною. Надається можливість навчання безробітних, які можуть 
зайняти вакантні місця. Безробітний, що знаходиться на місці робіт-
ника, що перебуває на навчанні, також отримує від роботодавця повну 
заробітну плату. З фінансової точки зору, схема є нейтральною, оскі-
льки зберігається 100 % заробітку та 100 % виплачується Міністерст-
вом [219, с. 88–89]. 

До повноважень держави входить, за поданням регіонів, фінансу-
вання i організація спільних проектів професійного навчання та безпе-
рервної професійної підготовки, стажувань: 1) що забезпечуються од-
нією організацією в декількох регіонах, 2) підготовки підмайстрів чи 
стажистів без огляду на регіональне походження, 3) на підставі про-
грам, складених відповідно до першочергових напрямків використан-
ня праці. В компетенцію держави також входить проведення навчаль-
них i експериментальних робіт, що необхідні для підготовки навчання, 
профпідготовки, стажувань, інформування про ці дії [380].  

Отже, для розвинутих країн характерна децентралізація управління 
ринком праці. Кількість та географічне розміщення територіальних 
адміністрацій, їх автономія та управління здійснюють значний вплив 
на ефективність регулювання ринку праці. Розвиток регіональної лан-
ки підвищує гнучкість механізму регулювання ринку праці.  

Основними елементами організаційно-економічного механізму ре-
гулювання регіональних ринків праці в зарубіжних країнах є регіона-
льні відділення служби зайнятості, яка з гуманітарної організації для 
надання допомоги безробітним трансформувалась в активного суб’єк-
та реалізації політики зайнятості. Цим обумовлюється перелік пріори-
тетних напрямків діяльності служби зайнятості: 

 моніторинг утворення вакансій, аналіз робочих місць, контроль 
ротації робочої сили; 

 виплата компенсацій по безробіттю, регулювання та контроль 
міграції робочої сили; 

 адаптація робочої сили до вимог ринку та підприємців до якості 
існуючої в країні робочої сили, стимулювання попиту на робочу силу; 

 підвищенні якості робочої сили, в тому числі шляхом субсиду-
вання заробітної плати працівникам, що продовжують навчатися на 
робочому місці.  

Основними організаційно-економічними важелями, що використо-
вуються в системі регулювання ринку праці на регіональному рівні є: 
1) підвищення вимог до якості обслуговування населення інституція-
ми ринку праці за рахунок спеціальної професійної  підготовки  служ-
бовців місцевої влади за встановленими стандартами; 2) надання пов-
новаження регіональним органам влади укладати колективні угоди;  
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3) самообслуговування клієнтів за допомогою виведеної на екран мо-
нітора інформації про наявність робочих місць та надання їм допомо-
ги у підборі вакансій; 4) створення соціально-орієнтованих робочих 
місць (СОРМ), підприємництва та довгострокових робочих місць; ор-
ганізація суспільно-корисних робіт (СКР) та короткострокових робо-
чих місць; 5) субсидування пошуку роботи випускниками; 6) перепід-
готовка безробітних; 7) субсидування фірм, що застосовують працезбе-
рігаючі технології у вигляді компенсації різниці між повним та скоро-
ченим робочим днем та кількості необхідних працівників; 8) підви-
щення мобільності праці, включаючи субсидії на переселення та фінан-
сування перепідготовки; 9) забезпечення професійного навчання та 
безперервної професійної підготовки на основі складання планової 
схеми професійного навчання; 10) використання різноманітних ре-
зультатів аналізу, серед яких квартальні звіти, аналіз професій, струк-
турний аналіз, аналіз ринку праці, аналіз результатів, різноманітна ста-
тистика. 

Економічні важелі регулювання  
регіональних ринків праці 

Розглянувши повноваження регіональних органів влади в сфері ре-
гулювання регіональних ринків праці на прикладі окремих країн, зупи-
нимось детально на економічних важелях, що ними використовуються.  

Насамперед, необхідно виділити два види політики на ринку праці, 
що визначають використання певних важелів: активної та пасивної. В 
Австрії, Германії, Румунії, Великобританії заходи активної та пасив-
ної політики на ринку праці поєднуються, в США, Канаді та Албанії 
ці дві сфери розмежовані, і керівництво країн послідовно застосовує 
елементи першого або другого виду політики. Досвід регулювання 
ринку праці в європейських країнах свідчить, що в Чехії на заходи ак-
тивної політики спрямовувалось більше половини коштів, виділених 
на допомогу безробітним, тоді як в інших країнах – близько 10 %. Ви-
ключний успіх Чехії в досягненні низького рівня безробіття свідчить 
про ефективність активної політики на ринку праці. Чехія – єдина із 
країн Центрально-Східної Європи в 1991–1992 роках проводила акти-
вну політику в межах, необхідних для забезпечення роботою всіх без-
робітних, в результаті чого рівень безробіття в країні значно скороти-
вся. Одним із факторів, що визначили таке зниження, було скорочення 
в 1992 році терміну виплати допомоги по безробіттю [379, с. 199–200].  

Значні обсяги державних коштів (близько 2 % ВВП) виділяються 
на активні програми в Швеції. В США на активні програми ринку 
праці виділяється 0,4 %. Стратегія адаптації базується на провідній 
ролі самих звільнених працівників [379, с. 206]. 



 101 

Важелі регулювання регіональних ринків праці можна згрупувати 
таким чином: 1) важелі збалансування ринку праці регіону; 2) важелі 
формування трудового капіталу регіону.  

Важелі збалансування ринку праці регіону поділяються на групи: 
важелі зниження пропозиції на ринку праці; важелі підвищення попи-
ту на працю; регулювання заробітної плати; соціальний діалог. 

Першим напрямом активної політики на ринку праці є регулюван-
ня пропозиції праці. Серед важелів зниження пропозиції на ринку 
праці в економічно розвинутих країнах виділяються наступні: прове-
дення міграційної політики; регулювання індивідуального обсягу тру-
дового навантаження; регулювання процесів звільнення. 

Дієвим важелем регулювання пропозиції на ринку праці є застосу-
вання міграційної політики. Країни Західної Європи з 1980 року жорст-
ко обмежили в’їзд мігрантів і розробили заходи щодо стимулювання 
їх виїзду з Європейського континенту [382, c. 50]. Уряд ФРН сплачу-
вав кожному іммігранту за його від’їзд на батьківщину в якості ком-
пенсації 10,5 тис. західнонімецьких марок і на кожного члена роди- 
ни – ще по 1,5 тис. марок. Крім того, їм повертались усі внески до фо-
нду соціального страхування. У Франції кожен працюючий мігрант 
мав змогу отримати до 70–100 тис. фр. за те, що він із сім’єю повер-
неться на батьківщину [383, с. 14].  

В країнах Африки також здійснювалась міграційна політика. В 
1969 році в Гані після прийняття закону про іноземців, країну протя-
гом кількох місяців залишили близько 200 тисяч мігрантів, головним 
чином з Нігерії, Нігера. В 1970 році в Уганді гостро постало питання 
про відселення 80 тисяч неугандійців, які працювали за наймом у фо-
рмальному секторі. Звільненню підлягали некваліфіковані працівники. 
В 1971 році в Замбії прийнято закон про еміграцію іноземних грома-
дян, які не мають офіційного дозволу на роботу, внаслідок чого країну 
залишили 150 тисяч мігрантів із Зімбабве, Ботсвани, Заїру, Танзанії та 
Сомалі. В 1976 році тисячі нігерійців були примусово вислані із Еква-
торіальної Гвінеї. В 1983 та 1985 роках із Нігерії депортовано 2 млн. 
мігрантів із Гани, Беніну, Того та інших африканських країн [384,  
с. 262; 385, с. 172–173]. 

В Угорщині в інтересах ефективного захисту внутрішнього ринку 
праці робота іноземних громадян стала можливою тільки після отри-
мання відповідного дозволу. Це правило не розповсюджується на бі-
женців, іммігрантів, які отримали право на перебування та постійне 
проживання в країні. Роботодавець, який використовує працю інозем-
ців без дозволу, зобов’язаний сплачувати до Фонду зайнятості двокра-
тний розмір заробітної плати, яка виплачується номінально працівни-
ку [219, с. 82]. 
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Зменшення індивідуального обсягу трудового навантаження здійс-
нюється, перш за все, за рахунок скорочення нормативного робочого 
тижня, збільшення тривалості щорічної та декретної відпусток, вве-
дення певних обмежень на використання понаднормових робіт [382,  
c. 59]. 

Як відзначав англійський економіст Дж.Тоді, «достроковий вихід 
на пенсію, скорочений робочий час та перерозподіл роботи стали ши-
роко визнаними концепціями при обговоренні проблем регулювання 
пропозиції на ринку праці» [386, c. 44]. 

В ФРН, Франції, Італії та інших європейських державах країн були 
прийняті законодавчі акти, що дозволяли достроковий вихід на пен-
сію. Нормами законодавства передбачено можливість виходити на 
пенсію на три-п’ять років раніше встановленого терміну. Особи, які 
скористалися пільговими строками виходу на пенсію, мають право на 
отримання пенсії завищеного розміру до досягнення ними пенсійного 
віку. В 1985 році 7 млн. членів профспілок ФРН були охоплені поло-
женнями колективних договорів, що передбачали достроковий вихід 
на пенсію [387, c. 143]. Таким особам сплачували пенсію в розмірі 
75 % їх заробітної плати, а при досягненні пенсійного віку (60 років – 
для жінок, та 65 років – для чоловіків), їм починали виплачувати зви-
чайні, більш низькі за розміром, пенсії [388, c. 143]. В Східній Німеч-
чині від часу її з’єднання із Західною Німеччиною більш як 800 тис. 
працівників похилого віку залишили лави робочої сили. Це надало мож-
ливість працевлаштування випускникам навчальних закладів [219, 
с. 48]. 

Наступним важелем регулювання пропозиції на регіональних рин-
ках праці є надання довготривалої відпустки. Наприклад, в Данії з 
1994 року діяла програма, згідно з якою працівники мали право на от-
римання повністю або частково оплачуваної відпустки строком до 1 року 
для підвищення рівня освіти, догляду за дитиною до 8-річного віку, в 
зв’язку з іншими особистими обставинами. Їх робочі місця на період 
відпустки надавались безробітним на умовах тимчасової зайнятості. 

В деяких латиноамериканських країнах розроблені програми сти-
мулювання добровільних довгострокових відпусток державних служ-
бовців з метою тимчасово залишити робоче місце і зайнятися приват-
ним бізнесом. За державним службовцем зберігається стаж та право на 
пенсію, а також йому виплачується одноразова допомога в розмірі де-
кількох місячних заробітних плат [349, c. 245]. 

Ще одним дієвим важелем регулювання пропозиції з метою збалан-
сування ринку праці, є регулювання процесів звільнення. Наприклад, 
стратегія Японії побудована на тому, що підприємство несе всю від-
повідальність за структурні перетворення. Працівники, працевлашто-
вані на принципах довічного найму (близько 30 %), не звільнюються, 
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а переміщуються з одного робочого місця на інше в межах компанії, 
отримуючи при цьому необхідну професійну підготовку. Крім того, 
Японія – єдина країна, де практикується передача «зайвих» працівни-
ків «у позику» іншим підприємствам [379, с. 206].  

В західній Європі у зв’язку із структурними зрушеннями в промис-
ловості та інших сферах господарювання, питання пом’якшення про-
цесів звільнення працівників вирішувались шляхом: надання фінансо-
вої підтримки звільненим працівникам з боку підприємства на протязі 
певного строку, обов’язку фірми працевлаштувати звільнених праців-
ників (поступово скасовується); надання разової грошової допомоги; обо-
в’язку з боку підприємців та держави забезпечити перепідготовку зві-
льнених працівників з наступним їх працевлаштуванням [444, с. 11]. 

В Данії масові звільнення працівників заборонені законодавством. 
Про колективні звільнення необхідно повідомити Бюро ринку праці за 
30 днів до звільнення та отримати на це його згоду. Державних служ-
бовців ставлять до відома про звільнення за шість місяців. Вони отри-
мують вихідну допомогу в розмірі місячного окладу, якщо пропрацю-
вали не менше 12 років, і тримісячного окладу, якщо їх стаж стано-
вить не менше 18 років [219, с. 87]. 

Процес «розподілу функцій» між державою та підприємцями по від 
ношенню до звільнених має позитивні та негативні наслідки. З одного 
боку, мають місце випадки (наприклад, в Іспанії), коли підприємства 
недобросовісно ставляться до вирішення питань перепідготовки та 
працевлаштування звільнених, використовуючи кошти та пільги, що 
надаються державою на такі цілі, на задоволення власних потреб. З 
іншого боку, в системі державних установ «долі людей потрапляють у 
залежність від бюрократичних органів, які в умовах ринкової економі-
ки, як правило, не мають ні особливих можливостей працевлаштування, 
ні зацікавленості в оперативному вирішенні питання» [444, с. 11]. 

До заходів регулювання попиту на ринку праці належать: створен-
ня нових робочих місць, фінансування відкриття власної справи без-
робітними, організація громадських робіт, використання привабливих 
для роботодавців форм зайнятості, стимулювання обмеження індиві-
дуального трудового навантаження працівників.  

Пріоритетним важелем регулювання попиту на ринку праці є ство-
рення робочих місць. На думку доктора економічних наук, співробіт-
ниці РВПС України НАН України С.І. Бандур, процеси формування 
кількісної та якісної структури робочих місць, досягнення та підтрим-
ка їх відповідності робочій силі мають перебувати у сфері впливу дер-
жавних органів управління всієї виконавчої влади на місцях. В іншому 
випадку ситуація на регіональних ринках праці різко загостриться. В 
економічно розвинутих країнах, навіть при різкому скороченні темпів 
економічного зростання в 70-х та 80-х рр., спостерігалася тенденція до 
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стабілізації темпів створення робочих місць. Якщо до нафтового шоку 
нові робочі місця в США починали створюватись при досягненні се-
редньорічного рівня економічного зростання 2 %, а в Європі – 4,3 %, 
то тепер вони починають створюватись при зростанні відповідно до 
0,6 % та 2,0 % [389, с. 6–8].  

В Китаї роботу по створенню нових робочих місць виконують ком-
панії трудового обслуговування, що є госпрозрахунковими організаці-
ями при місцевих органах праці. Останні надають допомогу компані-
ям у забезпеченні приміщеннями, обладнанням і матеріалами, випла-
чують допомогу з безробіття за рахунок відрахувань роботодавців до 
фонду страхування на випадок безробіття. 

В Угорщині на створення робочих місць на конкурентній основі 
виділяються дотації для здійснення програм зайнятості соціально-
демографічних груп населення, які не користуються попитом на ринку 
праці [290, с. 80–82]. 

В Чехії використовувався «Соціально-орієнтований план створення 
робочих місць», суть якого полягала в наданні існуючим підприємст-
вам субсидій для створення робочих місць при наданні гарантії, що 
частина прийнятих на роботу працівників залишиться на підприємстві 
після закінчення субсидії. Угорщина та Польща також на початку 90-х 
років розробили обмежені за масштабами програми, за якими робото-
давцю протягом певного часу частково відшкодовувались витрати по 
найму нових працівників за умови, що вони працюватимуть на підп-
риємстві впродовж обумовленого мінімального терміну після закін-
чення субсидування. Аналогічні програми створення робочих місць 
принесли успіх Туреччині (Програма розвитку ООН, 1992 р.) та Греції  
[379, с. 210]. 

В країнах ОЕСД широко використовувалася програма «Місцева 
ініціатива в сфері зайнятості» (ЛЕІ). В Англії, наприклад, за підтрим-
ки місцевої влади, безробітні мають можливість заснувати власну 
справу у вигляді мікрофірми або «підприємств третього сектора». Мік-
рофірми – це традиційні приватні дрібні підприємства з невеликою 
кількістю зайнятих та обмеженим капіталом, що обслуговують пере-
важно місцевий ринок. Підприємства третього сектора – це підприєм-
ства кооперативного типу, що створюються особами, які є членами 
місцевої громади, за допомогою фондів взаємодопомоги, або пожертв 
неурядових організацій та громадських служб. Нерідко учасники ЛЕІ 
отримують підтримку крупних приватних компаній, які допомагають 
організаціям малого бізнесу в якості підсобних підприємств основної 
фірми. Англійська компанія «Ренк-Ксерокс» наприкінці 70-х років вис-
тупила в якості місцевого роботодавця, що створив 4800 робочих 
місць у дрібних фірмах [444, с. 113]. 

В Китаї стимулюється розвиток малих підприємств. Бюджетні аси-
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гнування видаються на зворотній основі з погашенням протягом двох-
п’яти років. У перші два-три роки підприємства повністю звільняють-
ся від податків. У наступні два роки застосовують пільгові ставки. І 
тільки з шостого року починає діяти єдиний для всіх податок – 55 % 
прибутку. Крім надання коштів з державного та місцевих бюджетів, 
існує система пільгового банківського кредитування створення нових 
підприємств. 

В Угорщині безробітним, які бажають відкрити власну справу, 
компенсується 50 % витрат на консультації у спеціалістів центру пра-
ці, половина витрат на професійну підготовку в рамках навчального 
закладу і 50 % річних виплат за кредитом [290, с. 80–82].  

Такий напрямок регулювання ринку праці, як організація громад-
ських робіт, виник в країнах із розвинутою ринковою економікою як 
частина загальнонаціональної антициклічної політики і через деякий 
час став використовуватись для боротьби з сезонним безробіттям в 
усьому світі. Зокрема, в Швеції діють програми боротьби з циклічним 
та сезонним безробіттям, започатковані в 30-ті роки [444, с. 113].  

Поступово значення громадських робіт розширюється, до них вклю-
чається все більше безробітних, багато з цих програм діють на постій-
ній основі. В Англії в спеціальних програмах зайнятості беруть участь 
близько 1,7 млн. осіб [444, с. 113]. 

Громадські роботи плануються таким чином, щоб по-перше, вони 
мали соціальну корисність, наприклад, при благоустрої населених пунк-
тів, по-друге, забезпечували особам, які в них задіяні, можливість під-
вищувати кваліфікацію шляхом професійної перепідготовки, по-третє, 
щоб їх результатом було збільшення додаткової непрямої зайнятості. 

Д. Фрідман свого часу підкреслював, що національний уряд та 
окремі підприємці можуть розробляти програми громадських робіт, 
проте в основному це «турбота муніципальної влади» [444, с. 113–114]. 

Використання привабливих для роботодавців форм зайнятості як 
важіль регулювання попиту на ринку праці включає наступні напря-
ми: тимчасова зайнятість, відрядна робота та надомна праця. 

Тимчасова зайнятість в багатьох країнах світу отримала визнання 
як об’єктивна форма праці, що виникає у пікові періоди виробництва і 
на обмежений час, коли немає можливостей для проведення прямого 
набору і засобів для попередньої професійної підготовки працівників. 
До тимчасової зайнятості залучаються, як правило, молодь, літні жін-
ки, робітники дефіцитних професій. Сьогодні, з урахуванням зарубіж-
ного досвіду, найбільш перспективним напрямом регулювання тимча-
сової зайнятості є планове врахування тимчасових і сезонних робіт у 
структурі попиту на робочу силу шляхом укладання двосторонніх 
угод між підприємствами і бюро тимчасового працевлаштування. В 
Англії та ФРН у 1985 році тимчасова зайнятість становила 5,5–6,7 % 
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від загальної кількості зайнятих. Найбільш значні масштаби неповної 
зайнятості були характерні для сільського господарства, будівництва, 
торгівлі, сфери громадського харчування, готельної справи, інших ви-
дів обслуговування населення. За віковими групами найбільший від-
соток тимчасової зайнятості в Англії припадав на групи 16–19 років та 
вище 65 років, у ФРН – на групи 16–24 роки та вище 65 років. Серед 
тимчасово зайнятих в Англії найбільшу питому вагу становлять жін-
ки, в ФРН – чоловіки. Зрештою набула розповсюдження така форма 
тимчасової зайнятості, як праця за тимчасовими (на відміну від пос-
тійних) контрактами. Така форма контрактів склала 66 % загального 
обсягу трудових контрактів, оформлених у Португалії, та 48 % – в 
Швеції [444, c. 113]. 

Як об’єктивна форма праці тимчасова зайнятість отримала своє ви-
знання в Німеччині, Франції, Нідерландах. В інших країнах Західної 
Європи вона становить незначну частку, в кращому випадку 1–2 % від 
загальної зайнятості у перерахунку на робочі години [290, с. 47].  

Ще однією формою зайнятості, що використовується для регулю-
вання ринку праці, є запозичена з Японії «відрядна робота» [382, 
c. 60]. Зміст її полягає в тому, що фірма наймає працівників на певний 
термін і відряджає їх на роботу в інші компанії в міру надходження 
заявок на робочу силу від останніх. У 1982 році в ФРН діяло 10 тис. 
таких фірм, а чисельність працівників у них нараховувала понад  
606 тис. осіб (3 % робочої сили). У Франції число таких фірм – близь-
ко 4 тис. Відрядна робота широко практикується в Італії, Великобри-
танії, США [390, с. 69–70]. 

У США сформувалась мережа фірм-посередників, що займаються 
забезпеченням підприємств тимчасовими працівниками. Підприєм-
ство-клієнт сплачує фірмі гонорар, що включає заробітну плату пра-
цівника та оплата послуг фірми-посередника. При цьому фірма-по-
середник несе відповідальність за рівень кваліфікації працівника, його 
дисциплінованість та якість роботи. Заявки від підприємств-клієнтів 
надходять заздалегідь, не пізніше 1–2 днів до початку роботи. В екст-
рених випадках працівника необхідно знайти за декілька годин. Тому 
така фірма повинна мати великий резерв тимчасових працівників. Пе-
реважну частину тимчасових працівників складають секретарі, маши-
ністи, оператори, діловоди, бухгалтери, агенти по збуту [349, c. 254].  

«Досвід розвинутих країн у здійсненні політики регулювання рин-
ків праці, на жаль, не можна застосовувати до всіх економік. Не тільки 
тому, що економічне середовище в країнах перехідного періоду знач-
ною мірою відрізняється від розвинутих країн, а й тому, що глибина 
змін у перехідних економіках перевищує зміни в розвинутих країнах» 
[391, с. 251].  

Крім самозайнятості, коли працівник одночасно є власником і кері-
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вником, в розвинутих країнах стимулюється надомна праця, а також 
інститут неоплачуваних сімейних помічників. Головним чином, це від-
носиться до жіночої праці. Надомна праця вигідна як роботодавцям, 
так і працівникам. Перші  зменшують витрати на утримання примі-
щень, другі – засоби та час на транспорт. За даними спеціалізованого 
видання Комісії ЄС, у 80-ті роки відмічались наступна кількість надо-
мних працівників у країнах ЄС (табл. 1.13). 

Таблиця 1.13 

Кількість надомних працівників в деяких країнах ЄС  
 

Країна Рік 
Кількість,  
тис. осіб 

Питома вага 
жінок,% 

Італія 1985 700 Понад 90 
Франція 1985 59 82 
Португалія 1983 50 Понад 90 
Іспанія 1986 490 75 
Великобританія 1981 229 70 
Греція 1986 225 Понад 90 

Джерело: [379, c. 196]. 

Іншим важелем регулювання попиту на ринку праці є обмеження 
індивідуального обсягу трудового навантаження у формі переділу ро-
боти та неповного робочого часу. Переділ роботи як форма зайнятості 
використовувалась спочатку у США, а з 80-х років була перенесена в 
країни Європи [382, c. 59]. Зміст цієї форми полягає у наступному: 
персонал підприємства погоджується скоротити свій робочий час без 
компенсації втрат у заробітній платі з безробітними, або з тими, хто 
підлягає звільненню. В 1984 році кількість таких робітників у США 
оцінювалась у 2–3 млн. осіб, у Франції – 1,5 млн. осіб [392, c. 26]. До 
70-х років рекомендації вчених були спрямовані на скорочення індиві-
дуального трудового навантаження в контексті концепцій «покращення 
трудового життя», «гуманізації праці», у зв’язку із рекламою держави 
«всезагального добробуту». Пізніше ці концепції почали фокусувати-
ся на проблеми зайнятості та перерозподілом робочого часу між біль-
шою кількістю осіб, бажаючих працевлаштуватися [382, c. 60].  

Крім того, для регулювання пропозиції на ринку праці використо-
вується такий важіль, як неповний робочий час. У Франції, Японії, ФРН в 
1987 році зайняті у режимі неповного робочого часу складали 12–
13 % всієї кількості зайнятих, в Канаді та Новій Зеландії – біля 15 %, 
США – 17,3 %, Швеції, Англії, Норвегії – 24,4 – 25,6 %. Більшість (бі-
ля 

2
/3) зайнятих у такому режимі складають жінки. В США на жінок 

приходиться 12 із 17,3 %, Норвегії – 20 із 25,6 % [444, c. 112]. 
Неповний робочий час (часткова зайнятість) складає в загальній 
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зайнятості Швеції, Данії 15–17 % [349, c. 245]. Керівництво країн За-
хідної Європи використовувало такий вид зайнятості для створення 
додаткових робочих місць. Так, в Швеції, в 1983 році на підприємців 
було накладено обов’язок 5 %-го скорочення робочого часу і одночас-
ного створення додаткової зайнятості в розмірі 3 %. Як варіант, підп-
риємці мали вносити 3 % фонду заробітної плати підприємства до фо-
нду зайнятості (експеримент Хансена, міністра праці Швеції). Але цей 
підхід виявився малоуспішним, оскільки різні умови та вимоги до 
якості робочої сили й організації праці не дозволяють застосовувати 
на практиці «надмірно спрощений арифметичний підхід» [444, c. 112]. 

В Угорщині з метою розширеного застосування режиму неповного 
робочого дня роботодавцям надаються дотації. Щоб мати право на 
дотації, роботодавець повинен зменшити фонд робочого часу госпо-
дарської організації не менше, ніж на третину. Розмір дотації може 
досягнути 50 % основної індивідуальної заробітної плати, яка відпові-
дає величині зменшуваного фонду робочого часу підприємства. На-
даються дотації на рік, з метою запобігання звільненню працівників 
при зменшенні фонду робочого часу [219, с. 82–83].  

До спеціальних заходів регулювання попиту на ринку праці відно-
сяться заходи, що стосуються, по-перше, соціально вразливих катего-
рій населення, і по-друге, депресивних регіонів.  

До соціально вразливих категорій населення належить, зокрема, 
молодь. Адже існує проблема так званої «нічийної зони» (по виразу 
П. Мельвіна, МОП): система освіти вже випустила людину, а вироб-
нича сфера ще не прийняла її. В Австрії спеціальними заходами уряду 
щодо забезпечення зайнятості молоді є наступні: виплата субсидій 
підприємствам, що приймають на роботу безробітну молодь, особливо 
ту її частину, що в силу соціальних, фізичних або психологічних при-
чин мають особливі труднощі з працевлаштуванням; створення робо-
чих місць для молодих працівників переважно в сфері обслуговування 
(нагляд за людьми похилого віку, комунальні послуги, санітарні служ-
би), на державній службі, некомерційних організаціях; допомога в 
створенні власної справи; стимулювання навчання новим технологіям; 
державна допомога в працевлаштуванні молодих іноземців другого 
покоління, молоді, яка мешкає у відсталих районах, молодих жінок 
[444, с. 116–118]. 

У Франції основний вид допомоги в працевлаштуванні молоді – різ-
ного виду податкові та інші фінансові пільги підприємствам, що най-
мають молодь на роботу, забезпечують її професійне навчання (в тому 
числі часткове або повне звільнення підприємців від сплати внесків до 
фонду соціального страхування). Державні та місцеві органи влади 
беруть участь у фінансуванні професійного навчання осіб віком 16– 
25 років. 
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Заслуговує на увагу така специфічна форма сприяння зайнятості 
молоді, як чергування освіти та виробничої діяльності (так званий «прин-
цип сандвіча»). Найбільш відомою є французька система СЕФ (contrat 
emploi-formation), що передбачає два рівні сприяння молоді: один – з 
акцентом на навчання, націлений на молодь, яка має труднощі з осві-
тою і, відповідно, з отриманням роботи; другий – для безробітної мо-
лоді більш старшого віку, для отримання суміжної професії або більш 
високої кваліфікації. В першому випадку всі витрати бере на себе дер-
жава, в другому – підприємство, але держава надає підприємцю суб-
сидію в розмірі 46 фр. франків за кожну годину навчання стажера. Си-
стема СЕФ існує у Франції з 1975 року, починаючи з 1981 року кіль-
кість її учасників складала щорічно 70–80 тис. осіб. Серед її недоліків 
відмічають певну дискримінацію жіночого контингенту та переважан-
ня короткочасних контрактів з підприємцями. 

В Голландії підприємці, які надають роботу безробітній молоді, 
отримують державну субсидію в розмірі 33 % мінімальної заробітної 
плати. Встановлена пріоритетність прийому молоді на державну слу-
жбу зі скороченим робочим тижнем. 

В якості основних заходів щодо покращення стану молоді на ринку 
праці  в країнах ОЕСД розглядаються такі, як неповний робочий день, 
встановлення молодим працівникам оплати не менше мінімального 
рівня, надання підприємствам субсидій до фонду заробітної плати, 
створення робочих місць в державному секторі [444, с. 118–120]. Ще 
одним заходом регулювання ринку праці молоді в країнах ОЕСР було 
професійно-технічне навчання. Продовження навчання молоді на кур-
сах професійної підготовки, іноді з обов’язковою і частково оплачува-
ною виробничою практикою, дозволяє затримати вихід молоді на ринок 
праці до 20–25 років [382, с. 56]. 

В Німеччині існує практика надання грантів роботодавцям, які прий-
мають на роботу окремі категорії безробітних (людей похилого віку, 
інвалідів, осіб, що довгий час були безробітними), у розмірі до 70 % 
заробітної плати з нарахуваннями і надбавками, яку людина буде от-
римувати протягом двох років. Витрати служби зайнятості на заходи зі 
створення додаткових робочих місць становлять 10 % її бюджету [393, 
c. 15].  

Крім того, Федеральний інститут праці забезпечив умови для от-
римання кредитів на розширення промислового виробництва в регіо-
нах з високим рівнем безробіття, забезпечив фінансову підтримку пла-
нів розвитку окремих ресурсозалежних комун. Інститут надає рекоме-
ндації щодо розміщення нових підприємств [394, с. 36; 395, с. 32].  

Ще одним напрямом збалансування ринку праці є регулювання рі-
вня заробітної плати. В США, Франції, Іспанії, Нідерландах, Португа-
лії законодавством встановлено мінімум заробітної плати в масштабі 
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країни. У Бельгії та Греції мінімум закріплено загальнонаціональним, 
а в Італії, Данії та Германії – галузевими колективними договорами. 
Мінімальна заробітна плата (МЗП) в Англії та Ірландії регулюється 
спеціальними радами, створеними на тристоронній основі: держава, 
підприємці, профспілки. В Нідерландах МЗП має забезпечити мініма-
льні потреби сім’ї з чотирьох осіб: двох дорослих і двох дітей. В біль-
шості розвинених країн МЗП орієнтована на потреби одного праців-
ника [396, с. 37]. 

В Японії закон про мінімальну заробітну плату був прийнятий у 
1959 р. В цій країні поточний механізм затвердження МЗП включає 
центральний орган, який дає керівні вказівки з регулювання регіона-
льної МЗП, місцеві ради із заробітної плати, які визначають мінімаль-
ні ставки, і спеціальні комітети, які встановлюють мінімальну зарпла-
ту для окремих галузей промисловості. Адміністративні витрати цього 
багаторівневого апарату досить суттєві, але така система мінімізує 
втручання з боку уряду і сприяє розвитку кооперативних відносин між 
адміністрацією і працівниками промисловості. 

Трьома головними інститутами апарату фіксації МЗП в Японії є 
Центральний Консультативний Комітет по Мінімальній Заробітній Платі 
(ЦККМ3П), префектурні ради по МЗП і спеціальні промислові комітети 
по зарплаті. ЦККМЗП складається з незалежних членів, представ-
ників, які захищають інтереси працівників, і представників, які захи-
щають інтереси роботодавців. Щорічно комітет надає директиви по 
збільшенню МЗП префектурним радам по зарплаті [397, c. 269–270]. 

Спеціальні промислові комітети складаються із членів префектур-
них рад по МЗП, з представників працівників і роботодавців із галузі 
промисловості, яка має відношення до питання, що обговорюється, їх 
головне завдання полягає у визначенні МЗП в промисловості на регіо-
нальному рівні. 

В період 1968–1977 pp. префектурні ради по МЗП автономно ви-
значали мінімальну заробітну плату. Ця децентралізована система 
призвела до значних регіональних відмінностей у розмірі мінімальної 
заробітної плати. З'явилася тенденція до подовження періоду, необ-
хідного для прийняття рішень, оскільки більшість рад чекали їх при-
йняття ключовими префектурами Токіо або Осаки. Враховуючи те, що 
перегляд МЗП відбувався щорічно, довгі відстрочки викликали плута-
нину. 

З метою пом'якшення побічних ефектів Японія у 1968 р. перейшла 
до координованої системи децентралізованого затвердження МЗП. 
Маючи зa основу регіональні рівні мінімальної зарплати та інші еко-
номічні дані, ЦККМЗП класифікував 47 префектур на 4 групи. Щорі-
чно цей комітет забезпечує кожну групу керівними вказівками з під-
вищення рівня МЗП. З 1968 р. префектурні ради по заробітній платі 
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мали щорічно здійснювати регулювання МЗП на основі керівних вка-
зівок ЦККМЗП. Не дивлячись на те, що регіональним радам надане 
право вирішувати питання про збільшення розміру МЗП, на практиці 
вони суворо дотримуються керівних вказівок комітету. Таким чином, 
відбулося зрушення регулювання МЗП від префектурних рад до 
ЦККМЗП, хоча останній не має повноважень приймати рішення. 

Крім регіональних мінімумів, МЗП також затверджувалася для де-
яких галузей промисловості у більшості префектур. У 1993 р. затвер-
джено 250 мінімальних зарплат в промисловості (близько 5 в кожній 
префектурі) і вони охоплювали 5 млн. працівників в усій країні. При-
чому мінімальна заробітна плата в промисловості на 5–10 % переви-
щує регіональну МЗП. 

Затвердження мінімальної заробітної плати в Японії являє собою 
двохфазний процес. Перша фаза полягає у визначенні керівних вказі-
вок на національному рівні, друга – у фіксації МЗП на префектурному 
рівні. Згідно з Законом про мінімальну заробітну плату органи, які за-
ймаються визначенням МЗП, мають враховувати вартість життя, заро-
бітну плату працівників аналогічних професій і можливості галузі 
промисловості здійснювати виплати. На практиці як ЦККМЗП, так і 
префектурні ради по заробітній платі володіють усіма статистичними 
даними, що необхідні для прийняття рішення. Ради мають всю необ-
хідну інформацію: економічні умови в регіоні, яким цікавляться (еко-
номічні показники галузей промисловості, що складаються з малих 
підприємств), ринок праці і тенденції зміни заробітної плати (резуль-
тати обстеження підприємства) і керівні вказівки ЦККМЗП.  

На першому етапі представники працівників і роботодавців вно-
сять власні пропозиції та надають інформацію, що їх підтверджує. По-
тім Рада по МЗП вступає у фазу переговорів, де незалежні члени 
приймають, як правило, точку зору проміжну між позиціями робото-
давців і працівників. Граничний термін прийняття рішення – 9 серпня,  
щоб переглянута ставка зарплати могла вступити в дію з 1 жовтня. З 
наближенням граничного терміну три сторони, як правило, досягають 
компромісу, заснованого на рекомендаціях ЦККМЗП. 

Середня МЗП як процент до середньої заробітної плати збільши-
лась з 40 % у 1985 р. до 43 % у 1993 р. В той же час регіональні дис-
пропорції мінімальної зарплати зменшились, що є головною метою 
ЦККМЗП [397, c. 270– 272]. 

В Швеції діє урядова політика регулювання заробітної плати, яка 
після переходу від централізованого до галузевого рівня підписання 
колективних договорів зростає значними темпами. І на відміну від 
«скандинавської моделі», в якій зарплата визначається рівнем конку-
рентоспроможності експортноорієнтованих галузей, у Швеції високий 
рівень заробітної плати характерний для захищених протекціоністсь-
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кими методами від міжнародної конкуренції секторів економіки. Кері-
вництво сприяє зближенню ставок заробітної плати працівників одна-
кової кваліфікації, що працюють у різних галузях [385, с. 128]. 

Все більше уваги в розвинутих країнах приділяється такій системі 
оплати праці, за якої рівень заробітної плати пов’язується не тільки з 
індивідуальними показниками праці, а й показниками діяльності всьо-
го підприємства. В Англії ця нова система оплати праці стимулювала-
ся податковими пільгами для підприємств, що її застосовують. Перед-
бачалось, що гнучке співвідношення фонду заробітної плати до ре-
зультатів усієї виробничої діяльності сукупного персоналу дозволить 
підприємству не скорочувати працівників під час тимчасових трудно-
щів [444, с. 110]. 

Прогресивним, на наш погляд, важелем регулювання регіональних 
ринків праці є соціальний діалог – це сучасний демократичний та ци-
вілізований метод вирішення проблем ринку праці, в якому беруть 
участь працівники, роботодавці та представники уряду. В цій сфері 
великим досягненням є законодавство ЄС, що передбачає надання си-
ли директиви взаємовигідним домовленостям двох сторін-учасниць  
соціального договору. В Латвії такий статус мають договори, що регу-
люють відпустку по догляду за дитиною та питання робочого часу 
[398, с. 23–25].   

В 1993 р. в Латвії була створена Національна тристороння рада спів-
праці (НТРС), і жоден закон, що стосується ринку праці, не розглядав-
ся сеймом (парламентом), поки не вирішувались питання в НТРС. 
Члени НТРС беруть участь на ранньому етапі створення законів, на-
приклад, під час наради держсекретарів (перших заступників мініст-
рів) міністерств, на яких відбувається розробка проекту закону. В со-
ціальному діалозі приймають участь: Союз вільних профспілок Латвії, 
який представляє інтереси близько 22,9 % працюючих; Конфедерація 
роботодавців Латвії, що представляє інтереси близько 33,3 % підпри-
ємців. 

Такий напрям здійснення активної політики на ринку праці, як фо-
рмування трудового капіталу регіонів, обумовлюється зміною якості 
попиту на ринку праці під впливом НТР. Попит на «середнього пра-
цівника» змінюється попитом на висококваліфіковану працю, високий 
професіоналізм, теоретичні знання, розуміння психології сучасної 
праці, тобто на набір якостей, що вимагаються від працівника нового 
типу [444, с. 114]. 

Першим важелем формування трудового капіталу регіону є проф-
орієнтація. Професійна орієнтація в розумінні зарубіжних фахівців 
являє собою комплексну систему, що складається з профорієнтації, 
профради та профконсультування, початкового працевлаштування та 
адаптації різних верств населення. 
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Перші приватні служби профорієнтації, а потім багаточисельні бю-
ро, кабінети та інститути з’явились в США, Англії, Франції, Німеччи-
ні на початку минулого століття. Зараз в США існують як приватні 
агентства, так і спеціальні центри профорієнтації при коледжах та уні-
верситетах. При Міністерстві праці створено 1200 державних центрів 
профорієнтації та профвідбору. Щорічно через них проходить більше 
одного мільйона американських підлітків. Відсів «непридатних» у 
процесі навчання знижується з 30–40 % до 5–8 %, аварійність з вини 
персоналу зменшується на 40–70 %, надійність систем управління під-
вищується на 10–25 %, витрати на підготовку спеціалістів скорочу-
ються на 30–40 %. З опублікованих даних, кожен долар, витрачений 
на розробку тестів профвідбору, створює економічний ефект в 1 тис. 
доларів США. 

У Великобританії головним координуючим органом в професійній 
орієнтації є служба зайнятості молоді, що складається з понад 3,6 тис. 
консультантів та їх помічників. З 1949 року в Англії ведеться підгото-
вка фахівців в області профорієнтації, які вивчають теорію професій-
ного вибору і консультування. Професійна орієнтація і консультація 
учнів шкіл проводиться постійно на протязі всього періоду навчання 
[349, c. 251–252]. 

У Франції організація профорієнтаційної роботи відрізняється чіт-
кою централізацією та регламентацією, підпорядкуванням єдиній дер-
жавній системі. Відповідальність за організацію профорієнтації пок-
ладена на Міністерство освіти, яке керує Національною службою ін-
формації про різні види освіти та професії. Щорічно близько 800 тис. 
випускників загальноосвітніх шкіл отримують свідоцтва про профе-
сійну підготовку, що теоретично дають підставу для отримання робо-
ти. Разом з тим, підприємці вважають, що централізовано розроблені 
програми профпідготовки відстають від потреб практики. Для підтве-
рдження та підвищення кваліфікації з випускниками шкіл укладають-
ся «кваліфікаційні контракти» на строк від 6 до 24 місяців, або «адап-
таційні контракти», що дозволяють пристосувати отримані в процесі 
навчання навички до умов конкретної роботи. 

В Німеччині найбільш поширені трирічні програми профпідготов-
ки. Особа, що влаштовується на роботу, укладає контракт з фірмою, в 
якому передбачаються умови праці, освіта, оплата праці, відпочинок і 
т. ін. Вимоги до учнів достатньо високі. В результаті близько 15 % 
відсіваються в перший рік навчання. Процес професійної підготовки 
сплановано так, що виробнича діяльність учнів за другий та третій рік 
навчання повністю компенсує усі витрати на їх підготовку.  

В країнах Західної Європи рівень підготовки учнів загальноосвітніх 
шкіл вважається ще недостатнім для отримання постійної роботи. У 
Швеції 90 % випускників шкіл продовжують своє навчання в системі 



 114 

професійної підготовки або в навчальних закладах, що готують для 
вступу у ВНЗ. При цьому є можливість вибору з 25 напрямків продо-
вження освіти з термінами навчання 2–4 роки в залежності від спеціа-
льності. Обов’язковою є виробнича практика не тільки для учнів, але 
й для викладачів, кожен із яких має відпрацювати 3 місяці на рік на 
виробництві, або постійно виконувати виробничі завдання для понов-
лення свої знань та навичок [349, c. 252–353].  

Іншим важелем формування трудового капіталу регіону є перепід-
готовка та підвищення кваліфікації. Заслуговує на увагу досвід ви-
рішення цієї проблеми у Фінляндії, де функціонує розгалужена мере-
жа приватних, муніципальних і державних шкіл і курсів. Усі бажаючі 
користуються однаковими правами і отримують на весь період спеці-
альну допомогу, яка дорівнює допомозі з безробіття. Слухачів забез-
печують безкоштовним обідом, іногороднім компенсують витрати на 
транспорт, виплачується спеціальна допомога на неповнолітніх членів 
сімей. Слухач курсів може взяти у банку пільгову позику: з 9,75 % рі-
чних слухач сплачує лише 3,75 %. Решту сплачує держава. Якщо лю-
дина досягла тридцяти років, вже має невеликий трудовий стаж і є 
членом профспілкової каси по безробіттю, вона отримує пільгу у ви-
гляді компенсації різниці між сумою допомоги і її колишньою заробі-
тною платою. Ця різниця не підлягає оподаткуванню. Термін навчан-
ня, залежно від обраної спеціальності – до двох років, але більшість 
слухачів обмежується шестимісячним або річним терміном.  

Західні дослідники звертають увагу на посилення конкурентної бо-
ротьби фірм за залучення кваліфікованих кадрів, перспективних випу-
скників ВНЗ, управлінського персоналу всіх рівнів. При цьому вико-
ристовуються цільові довгострокові стратегії, що використовують такі 
важелі стимулювання підвищення якості праці, як виплата студентам 
стипендій, грошове стимулювання виконання дипломних робіт, на-
дання студентам робочих місць під час літніх канікул або проходжен-
ня практики, запрошення на ярмарки, навчальні підприємницькі ігри.  

Підвищення якості робочої сили потребує адекватних робочих 
місць, адже освіта є джерелом зростання ефективності праці праців-
ників, їх доходів та доходів регіону і країни в цілому тільки тоді, коли 
створені умови для її реального виробничого використання. Сплеск 
безробіття серед кваліфікованих працівників у США в 70-ті роки, що 
мало хронічну форму, довів необхідність одночасного управління якістю 
пропозиції праці та якістю попиту на неї. 

Поліпшення якості робочих місць, з точки зору перспективи про-
фесійного росту, оплати праці та збагачення його змісту – ключова 
проблема, що стоїть перед політикою зайнятості. Розробляються про-
грами, спрямовані на оптимальне використання потенціалу працівни-
ків. Основою таких програм у західноєвропейських країнах є індиві-
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дуальних підхід до кожного зайнятого в фірмі, надання можливостей 
для підвищення кваліфікації на робочому місці за індивідуальним 
планом та консультування з питань кар’єри.  

Для закріплення позицій на ринку праці працівників з високим рів-
нем освіти в багатьох європейських країнах (Великобританії, Франції, 
Данії) діють спеціальні підрозділи національних служб зайнятості. 

В США підбір керівників середнього та вищого рівня є достатньо 
розвинутою та високооплачуваною посередницькою сферою. Наприк-
лад, фірма «Менеджмент рекрутерс», що спеціалізується на даному 
виді послуг, має більше 30 відділень по всій країні. Послуги, що вона 
надає, оцінюються достатньо високо – в розмірі третьої частини річ-
ного окладу кожного працівника [349, c. 252–253].  

Як свідчать дослідження, проведені в Німеччині в 1991 році, якість 
робочого місця перебуває у прямій залежності від рівня освіти. Як 
свідчать статистичні дані, 84 % випускників університетів являються 
керівниками вищої ланки або підприємцями, тоді як найбільший від-
соток безробітних – серед осіб без професійної освіти (табл. 1.14). 

Таблиця 1.14 

Розподіл робочої сили Німеччини за рівнем освіти  
та групами зайнятих, (%) 

Група зайнятих 

Рівень освіти 

без  
професійної 

освіти 

професійна осві-
та, отримана в 

школі чи на підп-
риємстві 

університет-
ська освіта 

Керівники та підприємці 15 18 84 
Керівники середньої ланки 22 56 15 
Прості службовці та робітни-
ки 

63 26 1 

Всього 100 100 100 
Безробітні 15 4,5 4,1 

Джерело: [399, с. 210–211]. 

Крім того, освіта має тісний зв’язок із рівнем життя населення. Най-
більш високий рівень життя в країнах, де все населення вміє читати і 
писати (США, Австралія, Бельгія, Данія, Франція, Ісландія, Італія, Япо-
нія, Нова Зеландія, Канада, Великобританія, Нідерланди, Норвегія, 
Фінляндія, Німеччина, Швеція та ін.). І навпаки, найбільш низький 
рівень життя в таких країнах Азії та Африки, як Афганістан, Бутан, 
Малі, Мавританія, Нігерія, Судан, де лише 20 % населення вміють чи-
тати і писати.  
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Досліджуючи взаємозв’язок рівня освіченості та рівня життя насе-
лення, вчені Даугавпілського університету в Латвії під керівництвом 
доктора економічних наук А. Рубановського зробили висновки, що 
для постсоціалістичних країн характерна парадоксальна ситуація: при 
високому рівні освіченості населення цих країн, вони займають остан-
ні місця за обсягом ВВП на душу населення (Латвія та Румунія –  
28 місце, Болгарія – 29). В регіональному розрізі ця ситуація ще більш 
парадоксальна. Наприклад, Латгальський регіон – найбільш депресив-
ний регіон Латвії з найвищим рівнем безробіття – від 10–15 % в містах 
до 30 % – в сільській місцевості. При цьому рівень освіченості насе-
лення Латгалії поступається лише столичним показникам.  

Проведені в Латвії дослідження дозволили вченим зробити виснов-
ки, що на постсоціалістичному просторі роль освіти на ринку праці 
опосередковується багатьма іншими факторами, внаслідок дії яких 
рівень освіти часто не забезпечує його власнику відповідне місце на 
ринку праці, а в переліку факторів, що забезпечують життєвий успіх, 
гарна освіта займає лише 4–5 місце, поступаючись таким факторам, як 
особисті зв’язки, вміння спілкуватися з людьми і співпрацювати та ін. 

Покращення ситуації на ринку праці в Латвії вчені вбачають в про-
веденні адміністративно-територіальної реформи, в результаті якої 
периферійні регіони країни зможуть реально розраховувати на фінан-
сування своїх проектів із тих структурних фондів ЄС, які реалізують 
політику вирівнювання регіонів на регіональному (NUTS 2 – регіони в 
складі держави), а не національному (NUTS 1)  рівні [399, с. 216]. 

Важливим аспектом регулювання ринку праці є обсяги  та джерела 
фінансування політики. В Швеції на політику зайнятості витрачають 
2,93 % ВНП. Найбільша частина ВНП на політику зайнятості витрача-
ється в Ірландії – 5,23 %, найменша – в Японії – 0,58%. Країни Пів-
денно-Східної Азії реалізують інший підхід. В цих країнах частина 
безробітних, не  маючи засобів для існування, стають безпритульними 
і потрапляють у сферу злочинного світу або змушені залишити країну 
для пошуку роботи [219, с. 63]. Більшість європейських країн витрачає 
на активні та пасивні заходи в сфері зайнятості від 3 до 6 % [400, 
с. 134]. В 1988 році витрати ФРН на регулювання ринку праці склада-
ли 2,3 % ВНП [385, с. 128].  

Державне фінансування здійснюється переважно із загальних пода-
ткових платежів (Австралія, Ірландія, Польща), або з податків на за-
робітну плату (Німеччина, Угорщина, Румунія). По мірі оздоровлення 
економіки країни фінансування політики регулювання ринку праці  
більшою мірою має забезпечуватись із внесків роботодавців та пра-
цівників до фондів соціального страхування [379, c. 203]. 

В Угорщині діє два фонди, що фінансують проведення політики на 



 117 

ринку праці. І роботодавці, і працівники сплачують внески до Фонду 
солідарності. Внесок роботодавців становить 1,5 % фонду заробітної 
плати, внесок працівників – 0,5 % заробітку. Окремі категорії праців-
ників сплачують внески до Фонду солідарності відповідно до укладе-
ної з обласним центром зайнятості угодою. Поряд з новим Фондом 
солідарності продовжує діяти Фонд зайнятості, що формується за ра-
хунок коштів державного бюджету та надходжень від приватизації, а 
також за рахунок добровільних внесків [219, с. 83]. 

Пасивна політика на ринку праці включає виплату грошової допо-
моги по безробіттю, соціальної допомоги та компенсації особам, які 
втратили роботу внаслідок банкрутства підприємств. В США існують 
десятки федеральних програм, метою яких є забезпечення американ-
ців соціальним страхуванням, державною допомогою та роботою, від 
грандіозних «Old Age» (для престарілих) і «Survivors» (для осіб, що 
дожили до певного віку) та страхування з непрацездатності (всі три 
програми є частиною Програми соціального забезпечення), до невели-
ких за обсягами, таких, як «WIC» (програма для жінок, немовлят і ді-
тей). Загальні витрати на ці програми складають 700 млрд. дол. на рік. 
Багато заходів реалізується спільними зусиллями федерального та мі-
сцевих урядів [401, c. 17].  

В Угорщині матеріальне забезпечення безробітних включає: допо-
могу по безробіттю, компенсацію транспортних витрат, дострокову 
пенсію. Розмір середньої допомоги по безробіттю в першій половині 
виплат складає 70 % середньорічного заробітку працівника за остан-
нім місцем роботи, в другій половині – 50%. Одним із нових підходів, 
що застосовується в Угорщині, є залежність часу виплати допомоги по 
безробіттю від тривалості сплати внесків на забезпечення безробітних. 
Виплата допомоги з безробіття починається не з дня дії статусу безро-
бітного, а на наступний календарний день після реєстрації в центрі 
праці. Видається така допомога лише безробітним, які стали ними не з 
власної вини. Законом також визначено перелік обставин, за яких ви-
плата допомоги припиняється [219, с. 83].   

В процесі пошуку роботи безробітним компенсуються транспортні 
витрати у розмірі, визначеному центром праці з урахуванням різних 
обставин. Характерним є те, що час отримання допомоги по безробіт-
тю і дотацій на перепідготовку включається в трудовий стаж [219,  
с. 83]. В Данії виплата допомоги по безробіттю здійснюється на дру-
гий день після звільнення [219, с. 87] (рис. 1.2). 
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1.6. Основні принципи регулювання ринку праці  
          країн-членів ЄС 

З огляду на стратегічні пріоритети України окремо необхідно дос-
лідити досвід у сфері регулювання ринку праці Європейського Союзу.   

У грудні 1989 р. у Страсбурзі представниками 11-ти країн-членів Єв-
ропейського Союзу було прийнято Хартію Союзу Фундаментальних 
Соціальних прав (Соціальну Хартію), що встановлює основні принци-
пи трудового законодавства: вільність руху; зайнятість та винагорода; 
вдосконалення умов проживання та роботи; соціальний захист; віль-
ність утворення асоціацій та здійснення переговорів між представни-
ками підприємців та працівників про умови праці; професійне навчан-
ня; рівність жінок і чоловіків; поінформованість та консультація робі-
тників; охорона здоров’я та безпека на робочому місці; захист маргі-
нальних груп населення (дітей та підлітків, осіб похилого віку, інвалі-
дів) [402, c. 3]. 

У 1994 році ЄС було вирішено узагальнити основні проблеми соці-
альної політики та шляхи її майбутнього розвитку, почалося форму-
вання робочого документа під назвою Зелена книга, де визначено ба-
зові аспекти соціальної політики: соціальні пріоритети держав-членів; 
покращення ситуації зайнятості; прискорення прогресу в системі ви-
робництва на основі якості; стимулювання солідарності та інтеграції; 
боротьба проти бідності та виключення з трудового життя; єдиний 
ринок та вільний рух; забезпечення рівних можливостей для жінок і 
чоловіків у змінному суспільстві Європи; укріплення соціального діа-
логу; економічна та соціальна єдність; Європейський Соціальний Фонд, 
його роль та структура). 

Результатом консультаційної процедури про європейську соціальну 
політику було створення Білої книги, основною метою якої було уза-
гальнення головних напрямів майбутньої соціальної політики, що ба-
зуватиметься на економічному зростанні, високих рівнях конкуренто-
спроможності та зайнятості. Одним із головних пріоритетів соціальної 
політики визначено створення нових робочих місць та підтримка ная-
вних, особливо у конкурентоспроможних галузях. З метою підвищен-
ня поінформованості працівників країн ЄС про вільні робочі місця 
запропоновано створити Об’єднану Європейську Службу Зайнятості. 

В статті 127 Білої книги інвестиції в освіту та навчання (людський 
капітал) є обов’язковою вимогою для конкурентоспроможності Союзу. 

Пріоритетами політики зайнятості в ЄС визначено: забезпечення 
гарантії освіти молоді (до 18 років); підвищення статусу професійно-
технічної освіти та навчання, розвиток підприємницьких навичок у 
молоді та існуючих схем учнівства на підприємстві; розширення скоо-
рдинованого управління зайнятістю на місцевому рівні. 
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У Білій книзі вперше розглянуто питання взаємного визнання дип-
ломів та порівнянності кваліфікацій у ЄС, узгодження розміру допо-
моги по безробіттю громадян, які працюють в інших країнах ЄС [402, 
c. 3–4]. 

В 1997 році була започаткована Європейська стратегія зайнятості, 
яка розроблялася на Люксембурзькій, Кардифській та Кельнській Ра-
дах Європи. На цих зустрічах керівники держав-членів підкреслили їх 
зобов’язання у боротьбі з безробіттям. Законодавство з політики за-
йнятості було прийняте згідно з Амстердамською угодою, яка підпи-
сана главами держав та урядами держав-членів ЄС 2.10.97 р. (введена 
у дію 1 травня 1999 р. після ратифікації всіма п’ятнадцятьма членами). 
Із вступом у силу Амстердамської Угоди сприяння зайнятості до спи-
ску цілей ЄС була додана нова – досягнення високого рівня зайнятості 
без підриву конкурентоспроможності. Європейською радою у Гессені 
були прийняті керівні принципи стратегії зайнятості [402, c. 4]. 

Принципи політики зайнятості країн-членів ЄС. 
Можливість працевлаштування передбачає підвищення професіо-

налізму, запобігання молодіжного та тривалого безробіття. Системи 
навчання та перенавчання розглядаються як активна політика ринку 
праці, яка підвищує можливість працевлаштування і рівень конкурен-
тоспроможності працівника, забезпечує реальні стимули для безробіт-
ного у пошуках роботи.  

Соціальне партнерство повинне розвиватися на всіх рівнях, забез-
печуючи розширення можливостей для навчання, отримання першого 
робочого місця, стажування та інших процесів, що сприяють форму-
ванню і розвитку переваг у працевлаштуванні, розвитку можливостей 
постійного навчання протягом всього життя. 

При організації шкільної освіти необхідно забезпечувати: покра-
щення якості шкільної освіти з метою зменшення чисельності молоді, 
яка не має середньої освіти; умови адаптації молоді на ринку праці 
шляхом розвитку системи навчання та перенавчання. 

Підприємництво. Цей принцип передбачає: забезпечення сприят-
ливого клімату для динамічних та ініціативних бізнесменів, щоб вони 
мали змогу збільшувати кількість працюючих; розвиток нових форм 
зайнятості (включаючи самозайнятість) та створення умов співробіт-
ництва між підприємствами та органами місцевої влади. 

Зменшення та спрощення оподаткування підприємств середнього 
та малого бізнесу, які є основою створення нових робочих місць. Цим 
пунктом визначаються такі обов’язки держав-членів: скорочення ад-
міністративних витрат підприємців під час наймання додаткових пра-
цівників; заохочення розвитку самозайнятості та малого підприємниц-
тва шляхом спрощення системи оподаткування та режиму соціального 
забезпечення. 



 121 

Адаптація підприємництва та робочої сили до технологічних змін у 
світі, індустріальної реструктуризації та виникнення нових товарів і 
послуг охоплює питання організації робочого часу, скорочення ненормо-
ваного робочого часу, розвитку гнучких форм зайнятості, часткової 
зайнятості, постійного навчання та перенавчання звільнених з метою 
скорочення тривалості безробіття, використання специфічних подат-
кових пільг або інших стимулів для розвитку внутрішнього навчання. 

Принцип рівних можливостей передбачає рівність можливостей на 
ринку праці як для чоловіків, так і для жінок; збільшення рівня зайня-
тості жінок на ринку праці, в т. ч. в нетрадиційних секторах економі-
ки; вільна інтеграція інвалідів до трудової діяльності [402, c. 6]. 

Керівні принципи лежать в основі стратегії зайнятості ЄС до 2010 р., і 
доповнюються певними підпорядкованими цілями вираженим як кіль-
кісно (досягти 70 % рівня зайнятості до 2010 р.), так і якісно – удоско-
налити робочі місця, умови праці, підвищити професіоналізм. Розглянуті 
керівні принципи втілюються в національну політику у вигляді Націо-
нальних Планів Діяльності. Аналіз виконання Національних Планів 
Діяльності підтверджує, що в країнах ЄС постійно зростає потреба у 
використанні системи навчання протягом життя, що відповідає шостій 
директиві Керівних принципів зайнятості. 

Незважаючи на певний успіх Європейської стратегії, започаткова-
ної в 1997 р., зайнятість залишається основною проблемою в ЄС. У 
лютому 2000 р. в Лісабоні Радою Європи було відзначено, що безро-
біття є неприпустимим тягарем європейського суспільства. Проблема 
залишається пріоритетною на шляху підвищення конкурентоспромо-
жності економіки ЄС, яка базуватиметься на новітніх знаннях і техно-
логіях, та досягнення повної зайнятості до 2010 р., що є головною ме-
тою Європейського Союзу. 

Верховна Рада України в листопаді 1994 р. ратифікувала Угоду про 
партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Сою-
зом і його державами-членами, якою передбачено рівні права грома-
дян країн-учасників цієї угоди у сфері умов праці та координації соці-
ального забезпечення. 

Люксембурзька Європейська рада координує політику зайнятості 
країн-членів ЄС. В сфері зайнятості співробітництво полягає у техніч-
ній допомозі в оптимізації ринку праці, модернізації консультаційних 
служб та центрів зайнятості, плануванні та менеджменті перебудовчих 
програм, заохочуванні розвитку зайнятості на місцевому рівні, обміні 
інформацією про програми гнучкої зайнятості, включаючи програми, 
які стимулюють роботу не за наймом, а також підприємництво[402, 
c. 6]. На активні та пасивні заходи в сфері зайнятості більшість євро-
пейських країн витрачає від 3 до 6 % ВВП [403, с. 43, 404]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ І ОЦІНКА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ  
ПРАЦІ УКРАЇНИ 

2.1. Регіональні особливості формування трудового  
потенціалу України 

Для комплексного дослідження трудового потенціалу врахуємо всі 
визначені підходи до кількісної характеристики трудового потенціалу, 
крім кількості зайнятих, а саме: 1) загальна кількість населення; 2) кі-
лькість населення працездатного віку; 3) кількість економічно актив-
ного населення. Кількість зайнятих відображає реалізовану на ринку 
праці частину трудового потенціалу і кількісно виражає не потенційно 
можливу сукупну пропозицію праці, а фактично реалізовану на даний 
момент. Тому зайнятість необхідно досліджувати окремо, враховуючи 
всю складність та багатогранність відносин сучасного ринку праці. 

1. Кількісна характеристика трудового потенціалу – загальна 
кількість населення. Цей підхід є особливо актуальним в умовах пе-
рехідної та кризової економіки. В загальному випадку крива сукупної 
пропозиції говорить про те, що чим більшими є доходи, які приносить 
праця, тим більш економічно активним буде населення, тобто біль-
шою буде пропозиція праці (рис. 2.1). Точка Wмін на цьому графіку є 
крайньою точкою, що характеризує такий мінімальний рівень заробіт-
ної плати, який мотивує людей працювати. Така ситуація є загальноп-
рийнятою. Разом з тим, в умовах кризової економіки діють інші зако-
номірності. Якщо люди не мають інших доходів, ніж доходи від праці, 
вони змушені працювати навіть тоді, коли заробітна плата наднизька, і 
щоб отримати необхідну для виживання суму грошей, вони збільшу-
ють обсяги пропозиції. Це стосується як збільшення індивідуальної 
пропозиції праці: вторинна зайнятість, скорочення споживання плат-
них послуг (перенесення цієї роботи в сім’ю), забезпечення родини 
продуктами харчування і отримання додаткових доходів за рахунок 
праці вдома, в підсобних господарствах; так і збільшення сукупної 
пропозиції праці за рахунок населення, що до економічно активного не 
включається за віком або з інших причин: розширення зайнятості 
жінок, навіть з малими дітьми, зайнятість молоді, що навчається, 
зайнятість пенсіонерів, дитяча праця. 

При цьому на кривій пропозиції праці, крім вже розглянутого відріз-
ку «економічно вільної» пропозиції праці (WмінW1), з’являється від-
різок «економічно вимушеної» пропозиції праці (WмінW2). На цьому 
відрізку чим меншим є рівень заробітної плати, тим більшим є обсяг 
«економічно вимушеної» пропозиції праці (рис. 2.1) [405, c. 135–138]. 
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Рис. 2.1. «Економічно вільна» та «економічно вимушена»  
пропозиція праці 

Джерело: [405, c. 135–138]. 

Отже, аналізуючи загальну кількість населення країни як кількісну 
характеристику трудового потенціалу, за чисельністю населення Ук-
раїна займає 6 місце в Європі [406]. Разом з тим, загальна кількість 
населення України, за розрахунками Ф. Заставного, могла б становити 
щонайменше 100 млн. осіб без військових, великодержавницьких, то-
талітаристських, інших втрат. Натомість станом на початок 2008 року 
на території країни проживало 46,3 млн. чол. 

В країні продовжуються процеси урбанізації. Міське населення 
становить 68 %, сільське – 32 % загальної його кількості. В той час як 
в 2000 році це співвідношення становило відповідно 67,3 % та 32,7 %. 
Гендерна ситуація також дещо погіршилась. На 01.01.2006 р. чоловіки 
складали 46,1 % загальної кількості населення, жінки – 53,9 %, тоді як 
на 01.01.2001 р. це співвідношення становило відповідно 46,2 % та 
53,8 % (табл. 2.1). 

Щодо динамічних характеристик забезпечення трудовим потенціа-
лом країни, то слід відзначити щорічне скорочення загальної кількості 
населення країни. Якщо порівняти фактичну кількість населення Ук-
раїни в 2005 році з прогнозованими показниками, що розроблялися в 
Україні і за кордоном на початку дев’яностих років, то можна дійти 
висновку, що країна втрачає свій трудовий потенціал швидше, ніж 
прогнозувалося найбільш песимістичними прогнозами. Крім того, пе-
редбачається погіршення статевовікової структури населення, що та-
кож негативно вплине на обсяг сукупної пропозиції на ринку праці 
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України. Як бачимо із таблиці 2.2, для всіх регіонів України без ви-
ключень характерним є скорочення населення, абсолютний і віднос-
ний приріст населення по всій території країни є від’ємним.  

Таблиця 2.1 

Динаміка загальної кількості населення України: 2001–2006 рр., 
станом на початок року 

Показник 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Приріст 

абсолютний, 
млн. осіб 

відносний, 
% 

Наявне на-
селення, 
млн. осіб 

48,9 48,5 48,0 47,6 47,3 46,9 -2,0 -4,09 

міське 32,9 32,6 32,3 32,1 32,0 31,9 -1,0 -3,04 

сільське 16,0 15,9 15,7 15,5 15,3 15,0 -1,0 -6,25 

відсотків до всього населення 

міське 67,3 67,2 67,3 67,4 67,7 68,0 0,7 Х 

сільське 32,7 32,8 32,7 32,6 32,3 32,0 -0,7 Х 

Постійне 
населення, 
млн. осіб 

48,7 48,2 47,8 47,4 47,1 46,7 -2,0 -4,11 

чоловіки 22,5 22,3 22,1 21,9 21,8 21,6 -0,9 -4,00 

жінки 26,2 25,9 25,7 25,5 25,3 25,1 -1,1 -4,20 

відсотків до всього населення 

чоловіки 46,2 46,3 46,2 46,2 46,2 46,1 -0,1 Х 

жінки 53,8 53,7 53,8 53,8 53,8 53,9 0,1 Х 

Джерело: розраховано автором.  
 
Для більш повного аналізу порівняємо відносний приріст населен-

ня кожного регіону із загальним по Україні, і визначимо ті регіони, в 
яких процес скорочення населення відбувається повільніше, ніж у се-
редньому по країні. Для цього відноснопорівняльний приріст населен-
ня регіону (ВППнр) визначимо за формулою:  

ВППнр = %100
Н

НН
%100

Нр

НрНр

2001

20012006

2001

20012006 





,         (2.1) 

де Нр – загальна кількість населення регіону; 

Н – загальна кількість населення України у відповідних роках. 
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Таблиця 2.2 

Динаміка загальної кількості населення  
регіонів України: 1999-2005 рр., тис. осіб 

Регіон 

Роки Приріст 

1999 2000 2003 2004 2005 
абсо-

лютний, 

тис. осіб 

віднос-
ний, 

% 

віднос-

но-

порів-

няль-

ний,% 

Україна 49850,9 49456,1 48004 47442 47100 -2750,4 -5,5 0,0 

АР Крим 2498,2 2478,9 2397 2373 2362 -136,1 -5,4 0,1 

Вінницька 1819,7 1803,5 1754 1729 1713 -106,6 -5,9 -0,3 

Волинська 1061,1 1055,9 1055 1046 1042 -19,1 -1,8 3,7 

Дніпропетровська 3733,6 3701,2 3533 3500 3473 -260,7 -7,0 -1,5 

Донецька 4987,3 4932,4 4774 4708 4659 -328,3 -6,6 -1,1 

Житомирська 1437,3 1424,9 1374 1361 1346 -91,3 -6,4 -0,8 

Закарпатська 1280,7 1277,3 1254 1248 1246 -35,0 -2,7 2,8 

Запорізька 2016 1997 1909 1892 1876 -139,6 -6,9 -1,4 

Івано-Франківська 1450,3 1446,5 1404 1395 1391 -59,4 -4,1 1,4 

Київська 4440 4426,3 4430 4386 4398 -41,8 -0,9 4,6 

Кіровоградська 1172,5 1157,2 1116 1094 1078 -95,0 -8,1 -2,6 

Луганська 2668,1 2637,3 2507 2468 2436 -232,4 -8,7 -3,2 

Львівська 2708,3 2696,3 2611 2580 2570 -138,6 -5,1 0,4 

Миколаївська 1307,6 1296,5 1252 1240 1229 -78,8 -6,0 -0,5 

Одеська 2510,2 2492 2448 2419 2405 -105,6 -4,2 1,3 

Полтавська 1688,8 1673,3 1609 1583 1565 -124,2 -7,4 -1,8 

Рівненська 1184,9 1182,5 1168 1163 1160 -25,3 -2,1 3,4 

Сумська 1349,3 1332,5 1280 1260 1242 -107,6 -8,0 -2,5 

Тернопільська 1159 1152,7 1134 1123 1116 -42,7 -3,7 1,8 

Харківська 2977,6 2949,6 2888 2851 2833 -144,9 -4,9 0,7 

Херсонська 1234,1 1223,4 1161 1148 1137 -97,3 -7,9 -2,4 

Хмельницька 1468,4 1455 1415 1398 1385 -83,5 -5,7 -0,2 

Черкаська 1459,5 1446,6 1387 1369 1354 -106,0 -7,3 -1,7 

Чернівецька 938,2 935,1 919 912 908 -29,8 -3,2 2,3 

Чернігівська 1299,8 1282,2 1225 1198 1179 -120,6 -9,3 -3,8 

Джерело: розраховано автором.  

Цей показник дозволяє зробити висновок, що в ряді регіонів, таких, 
як Волинська, Закарпатська, Київська, Рівненська та Чернівецька об-
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ласті процес скорочення населення відбувається значно повільніше, 
ніж в середньому по Україні. А в таких регіонах, як Луганська, Сум-
ська, Херсонська та Чернігівська області кількість населення скорочу-
ється значно швидше, ніж в цілому по Україні. 

Регіональні особливості забезпечення регіонів трудовим потенціа-
лом оцінюються за допомогою групування, шляхом визначення інтер-
валу групування за формулою:  

І = 
3

minQjmaxQj  =
3

9084264659018
 = 1250197, 

при цьому отримано три групи регіонів за кількістю наявного насе-
лення: регіони з мінімальною кількістю населення (Qj < Qjmin + I) – 
регіони із кількістю населення, меншою за 2158623 осіб (908426 + 
1250197); регіони із середньою кількістю населення (Qjmin + I < Ij < 
Qjmin + 2I) – регіони з кількістю населення від 2158623 осіб до 
3408820 осіб (908426 + 2 · 1250197); регіони з максимальною кількіс-
тю населення (Qjmin + 2I < Ij < Qjmax) – регіони з кількістю населен-
ня понад 3408820 осіб (табл. 2.2). Максимальна кількість населення 
проживає в таких регіонах, як Донецька область (9,89 % загальної кі-
лькості населення країни), Київська область (5,57 % загальної кількос-
ті населення України – в м. Київ та 3,76 % – в Київській області), в 
Дніпропетровській області – 7,37 %. В цих областях зосереджено 
26,6 % трудового потенціалу країни. Найменша кількість населення 
характерна для Чернівецької (1,93%) та Волинської області (2,21 %).  

Групування регіонів за рівнем відносного приросту населення про-
водиться аналогічно з інтервалом групування:  

І = 
3

minВПнjmaxВПнj 
=

3

)28,9(94,0 
 = -2,78, 

при цьому отримано три групи регіонів за рівнем відносного скоро-
чення населення: регіони із мінімальним рівнем відносного скорочен-
ня населення (-3,72 %< ВПн); регіони із середнім рівнем відносного 
скорочення населення  (-6,5 % < ВПн < -3,72 %); регіони із максима-
льним рівнем відносного скорочення населення  (ВПн < -6,5 %). 

Для оцінки статистичних і динамічних характеристик трудового 
потенціалу регіонів України за загальною кількістю населення побу-
довано матрицю оцінки статичних та динамічних особливостей фор-
мування трудового потенціалу регіонів України за загальною кількіс-
тю населення (табл. 2.3). 

2. Кількісна характеристика трудового потенціалу – кількість 
населення працездатного віку. Дослідження проведемо в такій послі-
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довності: 1) відстежимо загальні тенденції по Україні; 2) згрупуємо 
регіони за кількістю населення працездатного віку; 3) порівняємо ре-
зультати з результатами групування регіонів за загальною кількістю 
населення; 4) згрупуємо регіони за напрямами динамічних змін у кі-
лькості населення працездатного віку (НПВ); 5) визначимо напрями 
демографічного розвитку регіонів. 

Таблиця 2.3 

Матриця оцінки статичних та динамічних особливостей  
формування трудового потенціалу регіонів України  

за загальною кількістю населення 
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В
ід

н
о

сн
е 

ск
о

р
о

ч
е
н

н
я

 н
а

се
л

ен
н

я
 

м
а

к
с
и

м
а

-
л

ь
н

е
 

Запорізька  
Кіровоградська  
Полтавська Сумська  
Херсонська  
Черкаська Чернігівська 

Луганська 
Дніпропетровська, 

Донецька 

се
р

ед
н

є
 Вінницька 

Житомирська  
Івано-Франківська Микола-
ївська Хмельницька 

АРК  
Львівська 
Одеська 

Харківська 

 

м
і 

н
ім

а
-

л
ь

н
е
 

Волинська  
Закарпатська 
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Чернівецька  

  Київська 

Джерело: розраховано автором  
Розрахунки свідчать, що незважаючи на скорочення населення в 

Україні, кількість населення працездатного віку за період 2000–2005 роки 
дещо збільшилася (табл. 2.4).  

Відносний приріст населення працездатного віку в 2005 році у по-
рівнянні з 2000 роком становив 0,09 %.  

За статичними показниками оцінки інтервал групування дорівнює: 

І = 
3

minНПВjmaxНПВj 
=

3

1,5349,2821 
 = 762,6, 

при цьому отримаємо три групи регіонів за кількістю населення пра-
цездатного віку: регіони з мінімальною кількістю населення працезда-
тного віку (1296,7 < НПВ); регіони з середнім рівнем відносного ско-

рочення населення  (2059,3 < ВПн < 1296,7), максимальним рівнем 
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відносного скорочення населення (ВПн < 2059,3). 

Таблиця 2.4 

Динаміка населення регіонів працездатного віку:  
1999-2005 рр., тис. осіб 

Регіон 1999 р. 2000 р. 2004 р. 2005 р 

Приріст 

абсолют- 
ний, тис. 

осіб 
відносний, 

% 

Україна 28199,3 28278,9 28228,3 28223,4 24,1 0,1 

АР Крим 1465,7 1469,6 1452,6 1455,1 -10,6 -0,7 

Вінницька 958,5 956,2 965,3 963,1 4,6 0,5 

Волинська 576,4 580,9 605,1 607,7 31,4 5,4 
Дніпропетров- 
ська 

2142,4 2145,0 2101,2 2098,3 
-44,1 -2,1 

Донецька 2854,7 2861,2 2830,8 2821,9 -32,8 -1,2 

Житомирська 768,3 768,4 768,2 765,3 -3,0 -0,4 

Закарпатська 740,8 746,8 752,3 754,4 13,6 1,8 

Запорізька 1164,2 1164,2 1138,0 1135,8 -28,4 -2,4 
Івано-
Франківська 

807,1 813,7 813,9 817,1 
10,0 1,2 

Київська 2678,4 2694,9 2777,1 2799,9 121,5 4,5 

Кіровоградська 639,8 636,3 623,0 617,8 -22,0 -3,4 

Луганська 1514,8 1522,0 1490,3 1483,8 -31,0 -2,1 

Львівська 1537,6 1546,2 1529,6 1535,1 -2,5 -0,2 

Миколаївська 751,2 751,3 746,7 744,2 -7,1 -0,9 

Одеська 1457,0 1459,2 1462,8 1461,5 4,5 0,3 
Полтавська 919,0 919,6 910,1 908,2 -10,8 -1,2 

Рівненська 652,4 658,6 676,1 679,1 26,7 4,1 

Сумська 738,5 739,3 735,7 732,8 -5,7 -0,8 

Тернопільська 620,8 624,9 640,7 641,5 20,7 3,3 

Харківська 1731,2 1735,9 1758,7 1759,1 27,9 1,6 
Херсонська 709,0 709,4 688,1 685,3 -23,7 -3,4 

Хмельницька 788,2 788,0 790,9 789,4 1,2 0,2 

Черкаська 783,3 783,5 773,4 771,2 -12,1 -1,6 

Чернівецька 522,1 526,4 532,3 534,1 12,0 2,3 

Чернігівська 677,9 677,4 665,5 661,8 -16,1 -2,4 

Джерело: розраховано автором.  
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Для групування регіонів за напрямами динамічних тенденцій фор-
мування трудового потенціалу за кількістю населення працездатного 
віку отримаємо наступний інтервал:  

І = 
3

minmax НПВjНПВj 
=

3

)44,3(44,5 
 = 2,95, 

і такі групи регіонів: регіони із максимальним скороченням населення  
працездатного віку (НПВ < -0,47);  

– регіони із відносно сталими тенденціями в кількості населення 
працездатного віку (-0,47< НПВ <2,48); регіони із максимальним при-

ростом населення  працездатного віку (2,48 < НПВ). 

Напрям розвитку трудового потенціалу (НРТП) пропонуємо визна-

чати за допомогою індексу розвитку трудового потенціалу (ІРТП), що 
характеризує співставлення питомої ваги населення молодше працез-
датного віку і питомої ваги населення старше працездатного віку в 
загальній кількості населення: 

ІРТП = 100
Н

НСПВ
%100

Н

НМПВ
 ,           (2.2) 

де НМПВ – населення молодше працездатного віку,  

НСПВ – населення старше працездатного віку,  

Н – населення. 

Якщо ІРТП < 0, – в регіоні негативний напрям демографічного ро-
звитку, і, відповідно,  розвитку трудового потенціалу. 

Якщо ІРТП > 0, – в регіоні позитивний напрям демографічного ро-
звитку, і, відповідно,  розвитку трудового потенціалу. 

Якщо ІРТП = 0, – в регіоні стабільний стан демографічного роз-
витку, і, відповідно,  розвитку трудового потенціалу (таблиця 2.5). 

3. Кількісна характеристика трудового потенціалу – кількість 
економічно активного населення.    

Якщо кількість населення працездатного віку в Україні зросла, то 
кількість економічно активного населення (ЕАН) скоротилася на 0,6 %. 
Особливістю формування трудового потенціалу України є те, що за 
досліджуваний період: 2001–2005 рр. скоротилась економічна актив-
ність осіб працездатного віку на 2 %, натомість підвищення еконо-
мічної активності осіб старше працездатного віку відбулось на 17,4 %. 
В результаті в структурі економічної активності населення питома 
вага осіб старше працездатного віку зросла на 4,7 %, частка цієї кате-
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горії економічно активного населення в 2005 році становила 25,6 % 
всього ЕАН України. Динаміку економічно активного населення за 
статтю та місцем проживання у 2001–2005 рр. за даними вибіркових 
обстежень населення  з питань економічної активності наведено в таб-
лиці 2.6. 

Максимальний рівень економічної активності характерний для осіб 

з повною вищою освітою, мінімальний – для осіб що не мають освіти, 

або мають початкову загальну освіту (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Взаємозв’язок рівня освіти та рівня економічної активності 
населення України 

Джерело: розроблено автором 

Ще однією характерною рисою розвитку економічної активності 

населення за досліджуваний період є підвищення рівня економічно 

активного населення сільської місцевості та скорочення економічної 

активності населення міст. 

Для групування регіонів за кількістю ЕАН отримаємо наступний 

інтервал:  

І = 
3

minЕАНmaxЕАН 
=

3

2,4011,2265 
 = 621,3, 

і такі групи регіонів: 

1) регіони із мінімальною кількістю ЕАН  

(ЕАН < 1022,5(401,2+621,3)): 
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Таблиця 2.5 
Визначення напрямів розвитку трудового потенціалу регіонів України:  

станом на 01.01.2006 р. 

Регіон Н, осіб 
У т.ч. У % до Н 

ІРТП НРТП 
НМПВ НПВ НСПВ НМПВ НПВ НСПВ 

Україна 47100462 7664799 28223404 11212259 16,2733 59,92171 23,80499 -7,53169 негативний 

Автономна 2362140 364483 1455061 542596 15,4302 61,59927 22,97053 -7,54032 негативний 

Вінницька 1713052 296983 963145 452924 17,33648 56,22392 26,43959 -9,10311 негативний 

Волинська 1042049 214029 607747 220273 20,53925 58,32231 21,13845 -0,5992 негативний 

Дніпропетровська 3472867 529849 2098264 844754 15,25682 60,41878 24,3244 -9,06758 негативний 

Донецька 4659018 650929 2821883 1186206 13,97138 60,56819 25,46043 -11,4891 негативний 

Житомирська 1346031 243516 765321 337194 18,09141 56,85761 25,05098 -6,95957 негативний 

Закарпатська 1245653 265430 754421 225802 21,3085 60,5643 18,1272 3,181303 позитивний 

Запорізька 1876391 283823 1135783 456785 15,12601 60,53019 24,34381 -9,2178 негативний 

Івано-Франківська 1390890 275167 817092 298631 19,78352 58,74598 21,4705 -1,68698 негативний 

Київська 4398237 653288 2799865 945084 14,85341 63,6588 21,48779 -6,63439 негативний 

Кіровоградська 1077504 179754 617801 279949 16,68244 57,33631 25,98125 -9,29881 негативний 

Луганська 2435716 341055 1483764 610897 14,00225 60,91695 25,0808 -11,0785 негативний 

Львівська 2569671 472684 1535132 561855 18,39473 59,74041 21,86486 -3,47013 негативний 

Миколаївська 1228807 205648 744154 279005 16,73558 60,55906 22,70536 -5,96977 негативний 

Одеська 2404643 401739 1461481 541423 16,7068 60,77746 22,51573 -5,80893 негативний 

Полтавська 1564645 241080 908223 415342 15,40797 58,04659 26,54545 -11,1375 негативний 
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Продовж. табл. 2.5 

Регіон Н, осіб 
У т. ч. У % до Н 

ІРТП НРТП 
НМПВ НПВ НСПВ НМПВ НПВ НСПВ 

Рівненська 1159635 248036 679113 232486 21,38914 58,56265 20,0482 1,340939 позитивний 

Сумська 1241743 187090 732761 321892 15,06672 59,01068 25,92259 -10,8559 негативний 

Тернопільська 1116322 207777 641465 267080 18,61264 57,46236 23,925 -5,31236 негативний 

Харківська 2832711 393780 1759115 679816 13,90117 62,10005 23,99878 -10,0976 негативний 

Херсонська 1136751 197053 685271 254427 17,33475 60,2833 22,38195 -5,04719 негативний 

Хмельницька 1384875 241859 789430 353586 17,46432 57,0037 25,53198 -8,06766 негативний 

Черкаська 1353506 218756 771180 363570 16,16217 56,97647 26,86135 -10,6992 негативний 

Чернівецька 908426 175900 534093 198433 19,36316 58,79323 21,84361 -2,48044 негативний 

Чернігівська 1179179 175091 661839 342249 14,84855 56,1271 29,02435 -14,1758 негативний 

Джерело: розраховано автором.  

Таблиця 2.6 

Економічно активне населення України за статтю та місцем проживання 
(за даними вибіркових обстежень населення з питань економічної активності):  

2001-2005 рр, тис. осіб 

Показник 

2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. Приріст Структу-
рні зру-
шення, 

%п. 

в середньому  
за рік: 

тис. осіб % 
абсолют-
ний, тис. 

осіб 

віднос-
ний, % 

Економічно активне насе-
лення у віці 15-70 років – 
всього, у тому числі: 

22426,5 22231,9 22171,3 22202,4 22280,8 62,2 -145,7 -0,6 -0,1 

- працездатного віку 20893,6 20669,5 20618,1 20582,5 20481,7 70,9 -411,9 -2,0 -1,7 
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Продовж. табл. 2.5 

Показник 

2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. Приріст Структу-
рні зру-
шення, 

%п. 
в середньому за рік: тис. осіб % 

абсолют-
ний, 

тис.осіб 

віднос-
ний, % 

- старше працездатного віку 1532,9 1562,4 1553,2 1619,9 1799,1 25,9 266,2 17,4 4,7 

Жінки, у тому числі: 10986,8 10935,5 10915,9 10912,0 10813,8 57,0 -173,0 -1,6 -0,7 

- працездатного віку 10047,3 9966,6 9935,5 9811,0 9601,4 67,6 -445,9 -4,4 -2,9 

- старше працездатного віку 939,5 968,9 980,4 1101,0 1212,4 25,5 272,9 29,0 5,9 

Чоловіки, у тому числі: 11439,7 11296,4 11255,4 11290,4 11467,0 67,9 27,3 0,2 0,6 

- працездатного віку 10846,3 10702,9 10682,6 10771,5 10880,3 74,1 34,0 0,3 -0,5 

- старше працездатного віку 593,4 593,5 572,8 518,9 586,7 26,7 -6,7 -1,1 2,5 

Міське населення, у тому 

числі: 
15705,4 15542,7 15615,9 15504,5 15293,8 61,3 -411,6 -2,6 -1,8 

- працездатного віку 14827,6 14654,6 14671,3 14565,2 14410,7 70,5 -416,9 -2,8 -2,2 

- старше працездатного віку 877,8 888,1 944,6 939,3 883,1 19,6 5,3 0,6 0,0 

Сільське населення, у тому 

числі: 
6721,1 6689,2 6555,4 6697,9 6987,0 64,1 265,9 4,0 3,8 

- працездатного віку 6066,0 6014,9 5946,8 6017,3 6071,0 71,8 5,0 0,1 -0,4 

- старше працездатного віку 655,1 674,3 608,6 680,6 916,0 37,6 260,9 39,8 13,8 

Джерело: розроблено автором.  
 
 



 134 

АРК, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізь-
ка, Івано-Франківська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, 
Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Чер-
каська, Чернівецька, Чернігівська області. 

2) регіони з середньою кількістю ЕАН (1022,5 < НПВ < 1643,8 
(401,2+2 · 621,3)): Луганська, Львівська, Одеська, Харківська області; 

3) регіони із максимальною кількістю ЕАН (1643,8 < НПВ): Дніп-
ропетровська, Донецька, Київська області.  

Для групування регіонів за відносним приростом кількості ЕАН про-
тягом 2000–2005 рр. отримаємо наступний інтервал:  

І = 
3

minЕАНmaxЕАН 
=

3

615313 ),(, 
 = 9,633 %, 

і такі групи регіонів: 
1) регіони з максимальним скороченням кількості ЕАН (НПВ < 

-5,97): Вінницька, Волинська, Івано-Франківська, Львівська області;  
2) регіони з відносно сталими тенденціями в кількості ЕАН (-5,97 < 

НПВ < 3,67): АРК, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запо-
різька, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, 
Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмель-
ницька, Чернігівська оболасті; 

3) регіони з максимальним приростом кількості ЕАН (3,67 < НПВ): 
Закарпатська, Рівненська, Черкаська, Чернівецька області. 

Співставимо результати групування за статичними та динамічними 
особливостями формування трудового потенціалу регіонів України за 
кількістю ЕАН у матриці (табл. 2.7). 

Цікавими є результати співвідношення результатів групування ре-
гіонів України за динамікою населення працездатного віку та за дина-
мікою кількості ЕАН (табл. 2.8).  

Динаміка кількості економічно активного населення та  населення 
працездатного віку не є пропорційною. Із зміною кількості працездат-
ного населення в регіонах України відбуваються наступні процеси:  

1. При скороченні кількості населення працездатного віку (А0  А1) 
при Ао – кількість населення працездатного віку 2000 року, А1 – кіль-
кість населення працездатного віку 2005 року) відбувається:  

а) його часткове заміщення населенням непрацездатного віку із 
збереженням сукупної пропозиції на ринку праці (Во = В1), за рахунок 
підвищення економічної активності серед осіб, що раніше відносились 
до групи економічно неактивних, і, перш за все, осіб старше працезда-
тного віку (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, 
Луганська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Херсонська, Чернігів-
ська області та АРК);  

б) розширення сукупної пропозиції праці (Во  В1) за рахунок на-
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селенням непрацездатного віку, що відповідає «економічно вимуше-
ній» пропозиції праці – Черкаська область. Визначені тенденції від об-
ражено на графіку (рис. 2.3). 

Таблиця 2.7 

Матриця оцінки статичних та динамічних особливостей  
формування трудового потенціалу регіонів України  

за кількістю ЕАН 
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Джерело: розраховано автором.  

2. При збільшенні кількості населення працездатного віку відбува-
ється:  

а) часткове заміщення населенням працездатного віку раніше еко-
номічно активного населення непрацездатного віку із збереженням 
сукупної пропозиції на ринку праці (Київська, Тернопільська області);  

б) збільшення кількості населення працездатного віку призводить 
до ще більшого зростання кількості економічно неактивного населен-
ня регіону. Це може бути викликане тим, що заробітна плата населен-
ня працездатного віку, як правило, вища, що впливає на заміщення 
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годин праці годинами дозвілля на ринку праці членів сім’ї непраце-
здатного віку, що відповідає  відрізку «економічно вільної» пропозиції 
праці на рисунку (Волинська область); в) відбувається пропорційне 
підвищення економічної активності праці (Рівненська область). Вка-
зані тенденції пропонуємо відображати у вигляді наступного графіка 
(рис. 2.4). 

Таблиця 2.8 

Матриця оцінки динамічних особливостей 
формування трудового потенціалу регіонів України за кількістю 

населення працездатного віку та ЕАН 
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Джерело: розраховано автором.  
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Рис. 2.3. Особливості формування  
трудового потенціалу регіонів України  

за умови скорочення кількості НПВ 

Джерело: розраховано автором  

3) Відносна сталість у змінах кількості НПВ викликає переважно 
відносну сталість у змінах кількості ЕАН регіонів (Одеська, Харківсь-
ка, Житомирська та Хмельницька області), але може викликати як 
скорочення кількості ЕАН (Львівська, Вінницька та Івано-Франківська 
області), так і збільшення (Закарпатська та Чернівецька області) в за-
лежності від ситуації, що склалася на ринку праці (рис. 2.5). 

 
 
 

Ринок праці регіону насичений або близький до насичен-
ня. При зниженні кількості НПВ відбувається часткове 
заміщення населення працездатного віку населенням 
непрацездатного віку при відносно сталій кількості 
ЕАН: 
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоград-
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Рис. 2.4. Особливості формування трудового потенціалу регіонів 
України за умови зростання кількості НПВ 

Джерело: розраховано автором.  

Ринок праці близький до насичення, при зростан-

ні кількості НПВ відбувається часткове замі-

щення на ринку праці економічно активних осіб 

непрацездатного віку при відносно стабільній 

кількості ЕАН: Київська, Тернопільська області 
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Рис. 2.5. Особливості формування трудового потенціалу  

регіонів України при відносній сталості НПВ 

Джерело: розраховано автором. 

Ринок праці із сталою ємністю. Відносно наси-
чений: Одеська, Харківська, Житомирська та Хме-
льницька області 

Насичений ринок праці із скороченням ємності:  
Львівська, Вінницька та Івано-Франківська області 

Ненасичений ринок праці із збільшенням ємнос-
ті:  Закарпатська та Чернівецька області 
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2.2. Динаміка та тенденції забезпечення зайнятості на 
регіональних ринках праці України 

У другій половині двадцятого століття відбулися серйозні структу-
рні зрушення в економіці, спричинені науково-технічним прогресом, 
що відобразилося у впровадженні мікроелектроніки. Відбулося згор-
тання і реструктуризація галузей обробної промисловості, швидко ро-
зширилася сфера послуг. 

В результаті виділяють «інформаційну» модель структури зайнято-
сті, для якої характерним є розширення сфери послуг та «інформацій-
но-індустріальну» модель з високою питомою вагою зайнятих у обро-
бній промисловості. «Інформаційна» модель зайнятості властива анг-
лосаксонським країнам. У Великій Британії, наприклад, у 1996 р. у 
сфері послуг було зайнято 70% робочої сили, а в США і Канаді – 
73 %. Модель «інформаційно-індустріальна» є розповсюдженою у 
Японії, в якій в середині 90-х у сфері послуг було зайнято 58,4 %,  
ФРН (63 %), Франції (69 %), Італії (62 %) [407]. 

Найбільш поширеною у сфері послуг є галузь інформатики. У цій 
галузі спостерігаються найбільш високі темпи приросту зайнятості. У 
США, Канаді і Великій Британії в цій галузі зосереджено відповідно 
48,3 %; 45,7 %; 45,8 % всіх зайнятих у сфері послуг. У Японії і ФРН 
показник значно нижчий (відповідно 32,2 і 28,4 %). Сфера інформа-
ційних послуг вважається найбільш перспективною в новій економіці, 
а знання й інформація перетворюється на основне джерело підвищен-
ня продуктивності праці й економічного зростання.  

Все більший розвиток галузі інформаційних та комунікаційних те-
хнологій зумовив поширення таких нетрадиційних форм зайнятості, 
як тимчасова, часткова, короткострокова, контрактна, надомна. В еко-
номічно розвинених країнах за оцінкою ОЕСР від 60 до 85 % жінок, 
які працюють за гнучкою системою організації праці, обирають саме 
такі форми зайнятості. 

Що стосується України, то за даними Послання президента Украї-
ни до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище 
України у 2005 році», сучасна структура зайнятості в Україні, як за сек-
торами економіки, так і за професійним статусом – далека від стандар-
тів економічно розвинених країн. Найбільша чисельність зайнятих – 
майже 5 млн. осіб або близько чверті загальної кількості зайнятих – 
сконцентрована у сільському господарстві, мисливстві, лісовому та 
рибному господарстві. Більше половини з них працюють в особистих 
селянських господарствах, де зберігається патріархальний спосіб ви-
робництва, заснований на простій фізичній праці. Це свідчить про ни-
зьку продуктивність їх праці та неефективне використання трудового 
потенціалу. Натомість надто низькою є частка зайнятих у будівництві 
та обробній промисловості, зокрема у виробництві машин та устатку-
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вання, виробництві електричного та електронного устаткування, ви-
робництві транспортного устаткування, тобто у тих видах діяльності, 
які забезпечують інвестиції в економіку країни.  

Не відповідає завданням інноваційного розвитку і професійний склад 
зайнятих: від початку виходу з кризи спостерігається перерозподіл 
зайнятості на користь некваліфікованої робочої сили (чисельність пред-
ставників найпростіших професій зросла на 1,6 млн. осіб або на 43,2 % 
при скороченні чисельності фахівців і кваліфікованих робітників), що 
свідчить про домінування в економіці України застарілих технологій і 
відсутність будь-яких інноваційних процесів (рис. 2.6).  

Майже п'ята частина зайнятих працює на посадах, що не відпо-
відають рівню їх освіти. Зокрема кожний двадцять третій працівник з 
вищою освітою в Україні зайнятий на роботах, які такого рівня освіти 
не потребують. Зростання обсягів підготовки фахівців із вищою осві-
тою забезпечується переважно за рахунок спеціальностей економіки 
та права (за 2000–2005 рр. їх кількість збільшилась у півтора рази), 
тоді як кількість випускників інженерних спеціальностей, які мають 
впроваджувати нові технології у виробництво, збільшилася лише на  
8 %.  

Зменшується пропозиція кваліфікованих представників робітничих 
професій: частка осіб з професійно-технічною освітою серед еко-
номічно активного населення скоротилася до 24 %. При цьому бли-
зько третини економічно активних осіб не мають професійної освіти, в 
тому числі 7 % не мають повної загальної середньої освіти.  

 

Рис. 2.6. Порівняння зайнятості в Україні за професіями  

Джерело: [408]. 

тис. осіб 
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Через відсутність реальних можливостей знайти гідно оплачувану 
роботу значна частина населення працює за кордоном як легально, так 
і нелегально. За експертними оцінками, у середньому за рік за межами 
України працюють 2,5–3 млн. наших співгромадян.  

Неефективна структура зайнятості віддзеркалює реалізацію моделі 
економічного розвитку, яка базується на дешевій робочій силі. Це мо-
же призвести до втрати трудового потенціалу суспільства та деграда-
ції робочої сили.  

Щодо позитивних напрямів розвитку зайнятості на ринку праці Ук-
раїни слід віднести: 

1) перехід України від періоду стрімкого щорічного падіння обсягів 
зайнятості (до 2001 року) до періоду невисокого, але стабільного що-
річного зростання зайнятості в Україні (з 2002 року) (рис. 2.7). 

 
Рис. 2.7. Динаміка зайнятості населення України: 1985–2005 рр. 

Джерело: розраховано автором за [409, с. 71, 411, с. 30]. 

2) поступовий розвиток ринку самостійно зайнятих осіб. Відповід-
но до рекомендації п’ятнадцятої Міжнародної конференції статистиків 
праці від 28 січня 1993 року в Україні введено нову класифікацію за-
йнятості відповідно до її статусів: а) працюючі за наймом; б) пра-
цюючі не за наймом у секторі самостійної зайнятості, що включають: 
роботодавців, самозайняті, безкоштовно працюючі члени сім’ї [411, 
С. 14–15]. Відповідно до цієї класифікації в Україні поступово змен-
шується ринок найманої праці та розширюється ринок праці само-
зайнятих. Так, тільки за 2004–2005 рр. в структурі зайнятості питома 
вага самозайнятих зросла на 1,8 % п. (табл. 2.9). Крім того, зменшу-
ється питома вага в загальній структурі зайнятості безкоштовно пра-
цюючих членів сім’ї, що також свідчить про розвиток ринкових від-
носин в Україні. 
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Таблиця 2.9 

Структура зайнятості в Україні за статусами зайнятості:  
2004–2005 рр., % 

Показник 2004 р. 2005 р. 
Структурні 

зрушення, % п. 
1. Працюючі за наймом 83,6 81,8 -1,8 
2. Працюючі не за наймом у секторі самос-
тійної зайнятості 

16,4 18,2 1,8 

- роботодавці 0,8 0,9 0,1 
- самозайняті 15 16,8 1,8 
- безкоштовно працюючі члени сім’ї 0,6 0,5 -0,1 

Джерело: розраховано автором.  

Для групування регіонів за обсягами та рівнями зайнятості ско-
ристаємось розглянутою в підрозділі 2.1 методикою групування. Виз-
начимо інтервал групування: 

І = 
3

minЗjmaxЗj  =
3

7,3612143
 = -593,77, 

та наступні групи регіонів за обсягом та рівнем зайнятості: 1) регіони 
з мінімальним обсягом зайнятості населення (З < 955,47); 2) регіони з 
середнім обсягом зайнятості населення (955,47< З < 1549,23); 3) регі-
они з максимальним обсягом зайнятості населення (З > 1549,23). Роз-
рахунки проведемо за показниками 2005 року, що наведені в табли- 
ці 2.10.  

Таблиця 2.10 

Динаміка кількості зайнятих та тенденції забезпечення  
зайнятості в регіонах України: 2002–2005 р., тис. осіб 

Країна 

Кількість зайнятих Рівень зайнятості 

2002 р. 2005 р. 
приріст 
(скоро-
чення) 

2002 р. 2005 р. 
приріст  
(скоро-
чення) 

Україна  20091,2 20680 588,8 56 57,7 1,7 

АР Крим  963,8 906,1 -57,7 60,1 58,7 -1,4 

Вінницька 798,2 723 -75,2 63,2 57,6 -5,6 

Волинська 490,3 429,9 -60,4 65,4 57,5 -7,9 

Дніпропетровська 1577,6 1573,8 -3,8 58,5 58,4 -0,1 

Донецька 2069,5 2124,9 55,4 56,2 58,7 2,5 

Житомирська 507 570,6 63,6 50,8 57,9 7,1 
Закарпатська 483,9 551 67,1 53,2 60 6,8 

Запорізька 841,2 846 4,8 57,98 58,2 0,22 
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Продовж. табл. 2.10 

Країна 

Кількість зайнятих Рівень зайнятості 

2002 р. 2005 р. 
приріст 
(скоро-
чення) 

2002 р. 2005 р. 
приріст  
(скоро-
чення) 

Івано-Франківська 511,7 522,5 10,8 50,6 51,6 1 

Київська  735,6 791,0 55,4 54,7 58,6 3,9 

Кіровоградська 470 457,5 -12,5 57,3 56,5 -0,8 

Луганська 988,1 1054,4 66,3 51 55,4 4,4 

Львівська 1042,3 1064,6 22,3 54,6 55,8 1,2 

Миколаївська 526,5 539,8 13,3 55,7 57,3 1,6 

Одеська 1045,2 1028,1 -17,1 56,5 55,6 -0,9 

Полтавська 629,6 690,3 60,7 53,2 58,3 5,1 

Рівненська 400,7 461,6 60,9 48,1 55,2 7,1 

Сумська 515,4 546,0 30,6 54,3 58,1 3,8 

Тернопільська 379,7 425,1 45,4 46,6 52,6 6 

Харківська 1324,2 1297,2 -27 59,9 58,4 -1,5 

Херсонська 462,1 499,9 37,8 52,8 57,5 4,7 

Хмельницька 566,8 586,0 19,2 55,4 57,9 2,5 

Черкаська 569,5 578,7 9,2 56,2 57 0,8 

Чернівецька 284,1 361,7 77,6 42,9 54,5 11,6 

Чернігівська 499,5 517,9 18,4 56,4 59,8 3,4 

м. Київ 1279,7 1352 72,3 62,3 63,3 1 

м. Севастополь 129 180,4 51,4 57,7 60,6 2,9 

Джерело: розраховано автором.  

Представлена таблиця є основою визначення динаміки кількості 
зайнятих та тенденції забезпечення зайнятості в регіонах України. 
Базою порівняння було прийнято 2002 рік не випадково, адже саме з 
цього року, як було визначено раніше, почала зростати зайнятість в 
Україні.  

За динамічними характеристиками зайнятості в регіонах України ви-
ділимо такі групи: регіони, в яких спостерігається тенденція скоро-
чення зайнятості населення; регіони із збільшенням кількості насе-
лення та підвищенням рівня забезпеченості зайнятості населення: а) 
підвищення рівня забезпеченості зайнятості населення нижче, ніж в 
цілому по Україні; б) підвищення рівня забезпеченості зайнятості на-
селення вище, ніж в цілому по Україні (табл. 2.11).  
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Таблиця 2.11 
Групування регіонів України за динамічними характеристиками 

зайнятості в регіонах України: 2002–2005 рр. 

Регіони із скороченням  
кількості зайнятого  

населення 

Регіони із зростанням кількості зайнятого населення 

нижчим, ніж в цілому  
по Україні 

вищим, ніж в цілому  
по Україні 

назва  
регіону 

відносне 
скоро-

чення, % 

назва  
регіону 

відносне 
скоро-

чення, % 

назва  
регіону 

відносне 
скорочен-

ня, % 

АР Крим  -1,4 Запорізька 0,22 Донецька 2,5 

Вінницька -5,6 
Івано-Фран-
ківська 

1 Житомирська 7,1 

Волинська -7,9 Львівська 1,2 Закарпатська 6,8 
Дніпропетров-
ська 

-0,1 Миколаївська 1,6 Київська  3,9 

Кіровоградська -0,8 Черкаська 0,8 Луганська 4,4 
Одеська -0,9 м. Київ 1 Полтавська 5,1 
Харківська -1,5   Рівненська 7,1 
    Сумська 3,8 
    Тернопільська 6 
    Херсонська 4,7 
    Хмельницька 2,5 
    Чернівецька 11,6 
    Чернігівська 3,4 
    м. Севастополь 2,9 

Джерело: розраховано автором.  

Співвідношення рівнів зайнятості населення за регіонами наведено 
на рис. 2.8. 

Для визначення регіональної концентрації визначено структуру за-
йнятості за кожним видом економічної діяльності в розрізі регіонів 

України. Далі визначимо дисперсію: d=
n

)x(xn 22 
 по кожному 

виду економічної діяльності і в цілому по Україні. Якщо дисперсія по 
окремому виду економічної діяльності виявилась більшою, ніж в ці-
лому по Україні, такий вид зайнятості вважаємо концентрованим в 
окремих регіонах. У протилежному випадку даний вид зайнятості роз-
міщено в регіонах більш-менш рівномірно. Далі для кожного виду за-
йнятості розраховувалась група регіонів з максимальною концентра-
цією за умови хв. > Хmin+2I. В результаті було визначено, що, на-
приклад, зайнятість у сфері операцій з нерухомістю, здавання під 
найм та послуги юридичним особам, а також  фінансова діяльність, 
державне управління сконцентровані в м.  Київ, промисловість – в 
Дніпропетровській та Донецькій областях. Зайнятість в сільському 
господарстві, мисливстві, лісовому та рибному господарстві розміще-
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на за регіонами максимально рівномірно (табл. 2.12). 
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* Джерело: Держкомстат України (за даними вибіркових обстежень населення з 

питань економічної активності) 

Україна 2004

 
Рис. 2.8. Рівень зайнятості населення регіонів України  

у працездатному віці: 2004−2005 рр.  
 

Для визначення спеціалізації зайнятості регіонів за видами еконо-
мічної діяльності визначимо структуру зайнятості регіонів України за 
видами економічної діяльності станом на 2005 рік та індекси локаліза-
ції зайнятості (табл. 2.13). 

Для підрахунку індексів локалізації зайнятості пропонуємо викори-
стовувати наступну скориговану формулу індексу локалізації вироб-

ництва:                 Із =



Зk

Зj
:

Зk

Зj ,                          (2.3) 

де Із – індекс локалізації зайнятості;  
Зj – зайнятість за певним видом економічної діяльності в конкрет-

ному регіоні;  
Зk–  зайнятість за певним видом економічної діяльності в країні;  
∑Зj – загальна кількість зайнятих у регіонах за всіма видами еконо-

мічної діяльності в регіоні;   
∑Зk – загальна кількість зайнятих у регіонах за всіма видами еко-

номічної діяльності в країні.  
Якщо Із > 1, то регіон спеціалізується на даному виді економічної ді-
яльності. Наприклад, Полтавська область спеціалізується на таких ви-
дах діяльності: сільське господарство, мисливство, лісове та рибне 
господарство; промисловість; охорона здоров'я та соціальна допомога.
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Таблиця 2.12 

Оцінка регіональної структури зайнятості України за видами  
економічної діяльності: станом на 2005 рік 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

d=
n

)x(xn 22   4,10 1,94 12,06 7,84 6,19 7,18 14,01 17,75 4,34 3,01 3,36 4,07 

 0,35 0,21 0,59 0,45 0,41 0,43 0,71 0,77 0,37 0,26 0,30 0,27 
Xmin 0,87 0,11 0,60 0,95 0,06 1,11 0,93 0,71 1,72 0,85 0,86 1,59 
Xmax 10,28 5,65 16,40 13,01 11,19 12,84 19,97 21,59 11,59 7,79 8,88 9,01 

I=
3

minXmaxX   3,13 1,85 5,27 4,02 3,71 3,91 6,35 6,96 3,29 2,31 2,68 2,47 

Хmin+I 4,01 1,95 5,86 4,97 3,77 5,02 7,27 7,67 5,01 3,16 3,53 4,07 
Хmin+2I 7,14 3,80 11,13 8,99 7,48 8,93 13,62 14,63 8,30 5,47 6,21 6,54 
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 Продовж. табл. 2.12 
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Регіони  
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Джерело: розраховано автором. 
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Таблиця 2.13 

Індекси локалізації зайнятості України за видами економічної діяльності  
за регіонами: станом на 2005 рік 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

АРК 1,26 1,00 1,00 1,07 0,96 0,83 0,95 1,01 0,89 1,31 1,13 

Вінницька 1,62 1,23 0,74 0,73 0,93 0,67 0,68 1,11 1,09 1,15 0,88 

Волинська 1,66 1,03 0,62 0,95 0,74 0,89 0,58 1,02 1,20 1,03 0,77 

Дніпропетровська 0,53 2,60 1,00 1,05 1,02 1,07 0,97 0,79 0,91 0,91 0,66 

Донецька 0,47 2,60 1,24 1,09 1,25 0,82 0,80 0,67 0,76 0,86 0,88 

Житомирська 1,49 1,46 0,67 0,86 0,81 0,72 0,60 1,11 1,07 1,08 0,67 

Закарпатська 1,48 1,03 1,21 0,86 0,80 0,77 0,42 0,82 1,00 0,85 2,52 

Запорізька 0,82 2,37 0,74 0,95 0,85 0,99 1,16 0,84 0,90 0,93 0,73 

Івано-
Франківська 

1,34 1,35 0,95 0,87 0,78 0,81 0,69 0,79 1,23 1,11 
1,28 
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Продовж. табл. 2.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Київська 0,66 1,67 1,36 0,96 1,44 1,17 1,23 1,09 0,98 1,14 0,89 

Кіровоградська 1,73 1,17 0,58 0,80 1,03 0,69 0,57 1,02 1,00 1,02 0,84 

Луганська 0,71 2,42 1,05 1,11 0,97 0,67 0,67 0,85 0,77 0,89 0,71 

Львівська 1,03 1,41 1,28 0,89 0,96 0,95 1,06 1,07 1,17 1,19 0,99 

Миколаївська 1,29 1,41 0,99 0,98 0,98 0,85 0,79 1,03 0,99 0,93 0,74 

Одеська 0,99 0,90 0,82 1,10 1,72 1,05 1,19 1,05 1,08 1,07 1,12 

Полтавська 1,24 1,79 0,82 0,87 0,94 0,93 0,74 0,92 0,95 1,02 0,80 

Рівненська 1,06 1,23 1,18 1,16 0,86 0,63 0,51 0,93 1,22 1,14 1,20 

Сумська 1,22 1,66 0,91 0,97 0,84 0,73 0,62 1,00 0,99 0,93 1,08 

Тернопільська 1,79 0,99 0,77 0,72 0,71 0,71 0,46 1,00 1,37 1,09 1,08 

Харківська 0,73 1,69 0,77 1,24 0,92 0,95 1,44 0,92 1,03 0,92 0,97 

Херсонська 1,90 1,02 0,60 0,88 0,78 0,65 0,49 0,94 1,00 0,90 0,84 

Хмельницька 1,59 1,19 0,66 0,99 0,80 0,60 0,43 1,12 1,11 0,98 0,69 

Черкаська 1,53 1,35 0,71 0,90 0,87 0,73 0,59 0,93 1,03 1,06 0,79 

Чернівецька 1,51 0,96 1,10 0,96 0,71 0,65 0,41 0,99 1,10 0,98 1,77 

Чернігівська 1,54 1,28 0,63 0,93 0,68 0,97 0,60 1,04 1,00 1,13 0,86 

м. Київ 0,02 1,22 1,48 1,15 1,03 3,05 3,30 1,77 1,11 0,86 1,35 

м. Севастополь 0,14 1,12 1,06 0,91 1,27 1,06 1,69 2,77 0,97 0,98 3,76 

Джерело: розраховано автором.  
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2.3. Оцінка міграційних процесів як фактору  
формування трудового потенціалу та зайнятості  
на ринку праці регіонів України 

Визначені в попередніх підрозділах тенденції формування трудово-
го потенціалу регіонів та забезпечення зайнятості їх населення, слід 
доповнити тим, що в сучасних умовах відбувається скорочення суку-
пної пропозиції праці та одночасне підвищення попиту на неї, в ре-
зультаті чого відбувається зниження навантаження на одне вільне ро-
боче місце з 17 осіб на одну вакансію в 2000 році до 5 осіб на одну 
вакансію в 2005 році (рис. 2.9), що свідчить про можливість виник-
нення проблеми трудодефіциту в довгостроковому періоді. Так, при 
збереженні визначеної за 2000–2005 роки тенденції скорочення наван-
таження на одне вільне робоче місце на 2,5 особи в середньому за рік, 
та на 1 особу в середньому за рік протягом 2001–2005 років, вже через 
чотири роки кількість вакансій може перевищити обсяг пропозиції праці. 
Враховуючи статевовікову структуру населення України, тенденція 
скорочення сукупної пропозиції праці буде продовжуватись ще, при-
наймні років 14–15. А за прогнозами офіційних вітчизняних та міжна-
родних установ, тенденція зменшення чисельності населення України 
та його працездатної частини зокрема зберігатиметься до 2025 року 
включно (табл. 2.14). Крім того, тенденція скорочення населення від-
бувається зі швидкістю, що перевищує передбачену навіть найбільш 
песимістичними прогнозами чисельності населення. 
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Рис. 2.9. Динаміка навантаження на вільне робоче місце  

в Україні: 2000–2005 рр. 

Джерело розраховано автором за [412, с. 422, 413, с. 20, 414]. 
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Крім того, прогнозується погіршення статевовікової структури на-
селення, що також негативно вплине на обсяг сукупної пропозиції на 
ринку праці України [415, с. 36, 39]. 

Отже, виникає проблема ефективного управління наявною пропо-
зицією праці. Збільшити кількісний потенціал сукупної пропозиції 
праці можна двома шляхами: за рахунок демографічної політики та 
шляхом розробки міграційної політики. Демографічна політика має 
довгостроковий характер, і наслідки її проведення стають відчутними 
принаймні через 16–18 років. Тоді як міграційна політика є більш гну-
чкою. За її допомогою можна регулювати обсяг сукупної пропозиції 
праці в короткостроковому періоді. 

Таблиця 2.14  

Порівняння прогнозів чисельності населення України  
до 2025 року та фактичних даних: станом на 2005 рік, тис. осіб 

Назва установи та рік  
здійснення прогнозу 

2000 р. 2005 р. 2010 р. 2015 р. 2020 р. 2025 р. 

Середній варіант 
ДНДІІМЕ, 1997 49627 48068 47300 46936 46674 46706 
НІСД, 1995 52108 51724 50935 – – – 
ООН, 1995 50974 50526 50085 49680 49125 48715 
Бюро цензів США, 1994 50380 50117 49834 49491 49085 48679 
МСК СНД, 1995 51611 52516 – – – – 

Оптимістичний варіант 
НІСД, 1995 52297 52260 51965 – – – 
ООН, 1995 51359 51370 51445 51612 51734 52172 
РВПС, 1997 – – 47600 – – – 

Песимістичний варіант 
НІСД, 1995 52001 51382 50241 – – – 
ООН, 1995 50659 49963 49151 48261 47102 45953 
РВПС, 1997 – – 46100 – – – 

Фактичні дані 
Факт, тис. осіб 49291 46930     
Відхилення від найбільш пе-
симістичного прогнозу 

-336 -1138     

Примітка. ДНДІІМЕ – Державний НДІ інформатизації і моделювання економіки Націона-
льного агентства з питань інформатизації при президенті України; НІСД – Наці-
ональний інститут стратегічних досліджень; МСК СНД – міждержавний статис-
тичний комітет СНД;  РВПС – Рада по вивченню продуктивних сил НАН Украї-
ни.  

Джерело: [415, с. 9]. 

На сукупну пропозицію праці в Україні сучасний стан міграційних 
відносин довгий час мав негативний вплив. Міграційне сальдо протя-
гом 1994–2004 років в Україні було від’ємним. За цей період за різни-
ми підрахунками за межі країни виїхало 2–2,5 млн. українців. З 2005 року 
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міграційне сальдо є позитивним і в 2007 році становило 16,8 тис. осіб 
(рис. 2.10).  
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Рис. 2.10. Міграційне сальдо України:  

1990–2007 роки, тис. осіб 

Джерело: розраховано автором.  
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1. Збільшення сукупної пропо-
зиції праці як за рахунок корін-
ного населення так і за рахунок  
іноземців 

3. Розширене відтворення сукуп-
ної пропозиції праці, спрямоване 
на глобальний ринок праці 

2. Поступове «заміщення» ко-
рінного населення іноземним в 
результаті скорочення кількості 
корінного населення одночасно 
із збільшенням іноземного  

4. Скорочення сукупної пропози-
ції праці як за рахунок демогра-
фічних тенденцій, так і за раху-
нок міграції населення  

 

 

 
Рис. 2.11. Оцінка тенденцій формування трудового потенціалу  

національного ринку праці України на основі використання авторської 
Матриці співвідношення демографічних та міграційних тенденцій 

Джерело: розроблено автором.  

Разом з тим, ситуацію, що склалася, не можна назвати сприятли-
вою для реалізації трудового потенціалу українців на українській зем-
лі. Адже відбувається поступове «заміщення» корінного населення 
іноземним в результаті скорочення кількості корінного населення од-
ночасно зі збільшенням іноземного. Для одночасної оцінки напрямів 
впливу демографічних та міграційних тенденцій на ринок праці Укра-
їни автором розроблена матриця оцінки формування трудового потен-

Україна 

1994-2004 рр. 2005-2008 рр. 
1991-1993 рр. 
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ціалу національного ринку праці (рис. 2.11), в результаті використан-
ня якої в еволюції відносин формування сукупної пропозиції на націо-
нальному ринку праці стає можливим виділення наступних етапів: 

– перший етап – 1991–1992 рр. – збільшення сукупної пропозиції пра-
ці як за рахунок корінного населення так і за рахунок  іноземців; 

– другий етап – 1993–2004 рр. – скорочення сукупної пропозиції 
праці як за рахунок демографічних тенденцій, так і за рахунок міграції 
населення; 

– третій етап – 2005–2008 рр. – поступове «заміщення» корінного 
населення іноземним в результаті скорочення кількості корінного на-
селення одночасно із збільшенням іноземного. 

Негативним моментом, крім соціальних, ментальних, культурних, 
психологічних, є нерівноцінність такого «заміщення». Адже, як говори-
лось в першому розділі, населення України є високоосвіченим, таким, 
що має досвід роботи в умовах національної економіки. Тоді як приїз-
дять до України переважно люди з низьким рівнем освіти і без квалі-
фікації, для роботи переважно у сфері торгівлі імпортованими това-
рами та відповідно не беруть участі у розвитку національної економіки. 

Для більш конкретного дослідження міграційних факторів форму-
вання національного ринку праці пропонуємо використовувати показ-
ники локалізації іноземних мігрантів (Клім) та міграційної активності 
населення регіону (Кман), що дозволяють співвіднести часткові регіо-
нальні показники із загальними по Україні. 

Відносний показник локалізації іноземних мігрантів (Клім) розра-
ховується як відношення кількості прибулих до і-го регіону зовнішніх 
мігрантів (ЗМі) до кількості прибулих до країни зовнішніх мігрантів 
(ЗМ):  

Клім = 
ЗМ

ЗМ і .             (2.4) 

Характерною для України є значна диференціація її регіонів за рів-
нем привабливості для зовнішніх мігрантів. Виділення рівномірних за 
інтервалом показника локалізації іноземних мігрантів приводить до 
формування зовсім не рівновагомих за кількістю регіонів типозон. 
Так, на чотири типозони: максимально привабливі для зовнішніх міг-
рантів регіони, привабливі для зовнішніх мігрантів регіони, регіони з 
середньою привабливістю для зовнішніх мігрантів, регіони з низькою 
привабливістю для зовнішніх мігрантів – прийшлося всього 8 регіонів. 
Тоді як решта 19 регіонів увійшли до типозони непривабливих для 
зовнішніх мігрантів регіонів. В результаті виділяються  окремі полюси 
притягнення іноземних мігрантів, серед яких максимально привабли-
вими є Донецька область та Автономна Республіка Крим, привабли-
вими – м. Київ та Одеська область, регіоном із середньою привабливі-
стю – Харківська область. Дніпропетровська, Запорізька та Луганська 
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області, хоча і класифікуються за даним підходом як непривабливі для 
зовнішніх мігрантів, та вони є значно привабливішими за решту 
дев’ятнадцять регіонів України. 

Показник міграційної активності населення регіону (Кман) розрахо-
вується як відношення кількості вибулих за кордон осіб і-го регіону 
(Чві) до загальної чисельності населення регіону (Чі):  

Кман = 
і

ві

Ч

Ч
.              (2.5) 

Розрахунки можна проводити, використовуючи замість загальної 
чисельності населення чисельність працездатного населення (Чпні) 
регіону:   

Кмапн = 
пні

ві

Ч

Ч
.              (2.6) 

Характерною для України є значна диференціація її регіонів за рів-
нем міграційної активності населення. Це виявляєтьсь в тому, що до 
групи регіонів із середнім рівнем міграційної активності відносяться 
чотири регіони (Луганська, Донецька, Запорізька та Харківська обас-
ті), решта регіонів розподіляється таким чином: два регіони мають 
значно вищий за середній рівень коефіцієнт міграційної активності 
(м. Севастополь, Автономна Республіка Крим), а всі інші регіони ма-
ють коефіцієнт міграційної активності нижчий за відповідний коефіці-
єнт по Україні. 

Співвідношення результатів групування регіонів за їх привабливіс-
тю для зовнішніх мігрантів та за міграційною активністю населення 
регіонів дозволяє визначити такі тенденції: більшість регіонів має рів-
новагоме положення за цими двома показниками (знаходяться на пе-
ретині рядків і граф таблиці 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5), що свідчить про 
відсутність явної тенденції міграційного руху населення; порядок роз-
ташування даних регіонів доводить різну ступінь їх міграційної відк-
ритості як по прийому зовнішніх мігрантів, так і по виїзду населення 
регіонів. Так, Автономна Республіка Крим має одночасно максималь-
ну привабливість для зовнішніх мігрантів та максимальну активність 
населення регіону. Харківська область характеризується середнім рів-
нем міграційної активності та міграційної привабливості регіону. 
Дніпропетровська область має низьку міграційну активність і приваб-
ливість. Чернігівська, Сумська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, 
Житомирська, Полтавська, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Фран-
ківська, Львівська та Київська області відносяться до непривабливих 
для зовнішніх мігрантів регіонів, населення яких не є міграційно ак- 
тивним.  

Ряд регіонів України мають більш високий рівень міграційної ак-
тивності населення, ніж їх привабливість для зовнішніх мігрантів. Так, 
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м.Севастополь є непривабливим для зовнішніх мігрантів. Водночас 
населення регіону є максимально міграційно активним, що свідчить 
про наявність негативних тенденцій в регіоні щодо зовнішньої мігра-
ції. Такі тенденції, але значно менш виражені, існують в Закарпатсь-
кій, Херсонській, Чернівецькій, Волинській, Миколаївській та Рівнен-
ській областях. 

Окремі регіони України мають значно вищий рівень привабливос- 
ті для зовнішніх мігрантів, ніж рівень міграційної активності власно- 
го населення, що є свідченням позитивних тенденцій зовнішньо міг-
раційних відносин. Так, Донецька область є максимально привабли-
вою для зовнішніх мігрантів. Разом з тим, міграційна активність насе-
лення регіону є середньою. М.Київ та Одеська область мають високий 
рівень привабливості для зовнішніх мігрантів, тоді як населення даних 
регіонів характеризується низькою зовнішньо міграційною активністю 
(табл. 2.15). 

Важливим напрямом дослідження міграційного фактора форму-
вання  пропозиції праці на національному ринку праці є міжрегіона-
льна міграція, яку слід визначати за міграційним сальдо внутрішньо-
регіональної міграції (МСвр). Визначення типозон регіонів України за 
рівними інтервалами: 

Іт = 
5

minМСврmaxМСвр 
= 8,6893

5

)5178(29291



; 

МСвр maxі = МСвр minі-1; МСвр minі = МСвр maxі – Іт, не є репрезен-
тативним, адже характерною тенденцією є переміщення населення до 
основних економічних центрів країни. Так, приріст населення м.Київ 
тільки за 2004 рік становив 29291 осіб. Крім того, населення Київської 
області збільшилось на 420 осіб. До регіонів, що приймають населен-
ня, відносяться також Харківська (6208 осіб) та Дніпропетровська 
(2474 осіб), а також  Автономна Республіка Крим. Чисельність насе-
лення в АРК збільшилась на 493 особи. Крім того, приріст населення в 
місті Севастополь за 2004 рік становив 1894 особи. Усі інші регіони є 
такими, що втрачають своє населення. Найбільший обсяг скорочення 
населення в 2004 році був характерний для таких областей, як Кірово-
градська (-5178 осіб), Луганська (-4404 осіб), Херсонська (-3913 осіб) 
та Сумська (-3050 осіб).  

Повну картину міграційних потоків надасть суміщення даних про 
зовнішню та міжрегіональну міграцію населення регіонів за допомо-
гою авторської матриці співвідношення міжрегіональних та зовнішніх 
міграційних потоків (табл. 2.17).  

У результаті проведеного аналізу за даними міграційного руху в регі-
онах України в 2004 році (табл. 2.18), отримані наступні висновки. 
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Таблиця 2.15 

Співвідношення результатів групування  
регіонів України  

за привабливістю для зовнішніх мігрантів та міграційною  
активністю їх населення 

№ 
п/п 

Назва типозони 

Максимально  
привабливі для 

зовнішніх  
мігрантів  
регіони 

Привабливі  
для зовнішніх 

мігрантів  
регіони 

Регіони з сере-
дньою приваб-

ливістю для 
зовнішніх  
мігрантів 

Регіони з  
низькою при-

вабливістю  
для зовнішніх 

мігрантів 

Непривабливі 
для зовнішніх 

мігрантів  
регіони 

1 2 3 4 5 

1 
Регіони з максималь-
ною міграційною ак-
тивністю населення  

Автономна  
Республіка 

Крим 
   м. Севастополь 

2 
Регіони з міграційно 
активним населенням  

     

3 
Регіони із середньою 
міграційною активні-
стю населення  

Донецький  Харківський  
Луганський, 
Запорізький 

 

 
4 

Регіони із низькою міг-
раційною активністю 
населення  

 
м. Київ 

Одеський 
 

Дніпропетров-
ський 

 

Закарпатський 
Херсонський 
Чернівецький 
Волинський 
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Продовж. табл. 2.15 

№ 
п/п 

Назва типозони 

Максимально  
привабливі для 

зовнішніх  
мігрантів  
регіони 

Привабливі  
для зовнішніх 

мігрантів  
регіони 

Регіони з сере-
дньою приваб-

ливістю для 
зовнішніх  
мігрантів 

Регіони з  
низькою при-

вабливістю  
для зовнішніх 

мігрантів 

Непривабливі 
для зовнішніх 

мігрантів  
регіони 

1 2 3 4 5 

  
    Миколаївський 

Рівненський 

5 
Регіони, населення 
яких не є міграційно 
активним  

    Чернігівський 
Сумський 
Вінницький 
Черкаський 
Кіровоградський 
Житомирський 
Полтавський 
Хмельницький 
Тернопільський 
Івано-франків-
ський 
Львівський 
Київський 

Джерело: розраховано автором.  
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Таблиця 2.16  

Групування регіонів України за показником приросту населення  
внаслідок міжрегіональної міграції, осіб 

Типозона Регіон 
Число 

прибулих 
Число 

вибулих 
Приріст Рейтинг 

Україна 750812 750812 х 

1 2 3 4 5 6 

центр стрімкого зрос-
тання чисельності на-
селення (20000  МС) 

м. Київ  56475 27184 29291 1 

полюси притягнення на-
селення з інших регіо-
нів (0  МС  20000) 

Харківська 58515 52307 6208 2 
Дніпропетровська 54982 52508 2474 3 

Севастополь      5242 3348 1894 4 
АРК 34260 33767 493 5 
Київська 31395 30975 420 6 

регіони, населення яких 
переїздить до економіч-
них центрів країни   
(-2589  МС  0) 

Одеська 34855 34922 -67 7 
Чернівецька 11540 11880 -340 8 

Полтавська 30995 31457 -462 9 

Запорізька 27093 27732 -639 10 

Волинська 18209 18972 -763 11 

Івано-Франківська 16354 17206 -852 12 

Черкаська 27662 28772 -1110 13 

Донецька 64110 65524 -1414 14 
Закарпатська 9366 10790 -1424 15 
Рівненська 20287 21818 -1531 16 
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Продовж табл. 2.16 

1 2 3 4 5 6 

регіони, населення яких 
переїздить до економіч-
них центрів країни   
(-2589  МС  0) 

Тернопільська 13971 15690 -1719 17 

Миколаївська 19784 21555 -1771 18 
Львівська 32357 34219 -1862 19 
Вінницька 30964 33100 -2136 20 

Хмельницька 24259 26782 -2523 21 

регіони максимальної 
втрати населення 
(-5178  МС  -258) 

Чернігівська 18738 21529 -2791 22 
Житомирська 23647 26478 -2831 23 
Сумська 19544 22594 -3050 24 
Херсонська 15931 19844 -3913 25 
Луганська 36525 40929 -4404 26 
Кіровоградська 13752 18930 -5178 27 

Джерело: розраховано автором.  
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Таблиця 2.17 

Матриця співвідношення міжрегіональних та зовнішніх  
міграційних потоків 

Група регіонів 
Міграційний приріст 

міжрегіональний 
в межах України 

зовнішній 

1. Центри зростання сукупної пропозиції праці, що приймають на-
селення як з інших регіонів України, так і з-за кордону 

+ + 

2. Регіони з «витісненням» корінного населення іноземним - + 
3. Регіони, привабливі для мешканців інших регіонів України, які 
втрачають корінне населення за рахунок зовнішніх міграцій 

+ - 

4. Регіони скорочення сукупної пропозиції праці - - 

Таблиця 2.18  

Оцінка регіонів України за допомогою авторської матриці співвідношення  
міжрегіональних та зовнішніх міграційних потоків 

Типозона Регіон 
Міграційний приріст 

рей-
тинг міжрегіо- 

нальний 
зовніш-

ній 
загаль-

ний 

1. Центри зростання сукупної пропози-
ції праці, що приймають населення як з 
інших регіонів України, так і з-за кор-
дону 

м. Київ +29291 +683 +29974 1 
Севастополь +1894 +171 +2065 3 
Автономна Республіка 
Крим 

+493 +839 +1332 5 

Київська +420 +83 +503 7 

2. Регіони з «витісненням» корінного 
населення іноземним 

Одеська -67 +1258 +1191 6 

Миколаївська -1771 +9 -1762 14 
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Продовж табл. 2.16 

1 2 3 4 5 6 

3. Регіони, привабливі для мешканців 
інших регіонів України, які втрачають 
корінне населення за рахунок зовнішніх 
міграцій 

Харківська +6208 -560 +5648 2 

Дніпропетровська +2474 -835 +1639 4 

4. Регіони скорочення сукупної пропо-
зиції праці за рахунок виїзду населення 
в інші регіони та за кордон 

Полтавська -462 -229 -691 8 
Запорізька -639 -191 -830 9 
Чернівецька -340 -510 -850 10 
Черкаська -1110 -28 -1138 11 
Івано-Франківська -852 -315 -1167 12 
Волинська -763 -541 -1304 13 
Тернопільська -1719 -224 -1943 15 
Рівненська -1531 -669 -2200 16 
Донецька -1414 -859 -2273 17 
Вінницька -2136 -205 -2341 18 
Львівська -1862 -576 -2438 19 
Закарпатська -1424 -1161 -2585 20 
Хмельницька -2523 -166 -2689 21 
Житомирська -2831 -292 -3123 22 
Чернігівська -2791 -424 -3215 23 
Сумська -3050 -335 -3385 24 
Херсонська -3913 -334 -4247 25 
Кіровоградська -5178 -386 -5564 26 
Луганська -4404 -1818 -6222 27 

Джерело: розраховано автором за [416]. 
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До центрів зростання сукупної пропозиції праці, що приймають на-
селення як з інших регіонів України, так і з-за кордону відносяться 
м. Київ, Київська область, м. Севастополь та Автономна республіка 
Крим, тобто два регіони України. Небезпечна ситуація складається в 
Одеській області. В результаті приросту населення із-за кордону та ви-
їзд корінного населення в інші регіони України, відбувається поступо-
ве «витіснення» корінного населення іноземцями. До даної категорії 
регіонів відноситься і Миколаївська область, хоча тут відбуваються 
інші процеси. Значна чисельність корінного населення від’їжджає до 
інших регіонів України. Натомість чисельність населення регіону де-
що збільшується за рахунок зовнішніх мігрантів. Такі розвинуті про-
мислові регіони України, як Харківська та Дніпропетровська область є 
привабливими для мешканців інших регіонів. Разом з тим, дані регіо-
ни поступово втрачають корінне населення внаслідок зовнішніх міг-
рацій. Решта дев’ятнадцять регіонів України втрачають своє населення, 
яке виїздить як в інші регіони України, так і за кордон. Характерним є 
те, що значно більше людей віддають перевагу міжрегіональній міг-
рації, ніж міграції зовнішній. Виключенням є лише населення Черніве-
цької області, в якій сальдо зовнішньої міграції в півтора рази переви-
щило сальдо міжрегіональної міграції населення. Максимальні втрати 
населення за рахунок міжрегіональних та зовнішніх міграцій були ха-
рактерні для Херсонської, Кіровоградської та Луганської областей. 

Внутрішньорегіональна міграція та міграція сільських та міських 
поселень оцінюється на основі поєднання міграційного сальдо міст та 
міграційного сальдо сільської місцевості. Для України загалом харак-
терна така ситуація. На 43943 особи за 2004 рік зменшилась чисель-
ність сільського населення, і відповідно збільшилась чисельність міст 
за рахунок внутрішньої міжрегіональної та внутрішньо регіональної 
міграції. Тобто в Україні продовжується процес урбанізації. Для дос-
лідження даного процесу в регіональному розрізі пропонуємо виділи-
ти такі групи (табл. 2.19). 

Таблиця 2.19  

Групування регіонів України за напрямами міграції  
сільських та міських поселень: 2004 р. 

Група та  
підгрупа  
регіонів 

Регіони 
Міграційне 
сальдо міст 

Міграційне 
сальдо 

сільської 
місцевості 

Загальне 
міграційне 

сальдо 

1 2 3 4 5 

1. Регіони із збільшенням чисельності населення як у містах, так і в селах 

  
м. Севастополь 1679 386 2065 
Одеська область 1089 102 1191 
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Продовж табл. 2.19 

1 2 3 4 5 

2. Регіони, що втрачають сільське населення і нарощують чисельність  
міського 

а) чисельність 
міського насе-
лення збільшу  
ється швидше, 
ніж скорочу-
ється сільське 
населення 

Автономна республі-
ка Крим 

3511 -2179 1332 

Дніпропетровська 2717 -1078 1639 

Київська 
2551+29974 

(м. Київ) 
= 32525 

-2048 30477 

Харківська 7769 -2121 5648 
б) чисельність 
сільського на-
селення скоро-
чується швид-
ше, ніж збіль-
шується чисе-
льність місько-
го 
  
  
  

Вінницька 731 -3072 -2341 

Волинська 133 -1437 -1304 

Запорізька 436 -1266 -830 

Івано-Франківська 162 -1329 -1167 

Львівська 1015 -3453 -2438 

Миколаївська 1156 -2918 -1762 

Полтавська 720 -1411 -691 

Хмельницька 306 -2995 -2689 
Черкаська 790 -1928 -1138 
Чернівецька 396 -1246 -850 

3. Регіони, що втрачають і сільське і міське населення 

а) чисельність 
сільського на-
селення скоро-
чується швид-
ше, ніж чисе-
льність місько-
го 

Донецька -244 -2029 -2273 
Житомирська -1296 -1827 -3123 
Закарпатська -948 -1637 -2585 
Кіровоградська -2748 -2816 -5564 
Рівненська -756 -1444 -2200 
Херсонська -1821 -2426 -4247 
Чернігівська -924 -2291 -3215 

б) чисельність 
міського насе-
лення скорочу-
ється швидше, 
ніж сільського 

Луганська -3928 -2294 -6222 

Сумська 

-1952 -1433 -3385 

4. Регіони, що втрачають міське населення і збільшують чисельність 
сільського 
  Тернопільська -3383 1440 -1943 

Джерело: розраховано автором.  

У результаті такого аналізу можна зробити наступні висновки. Для 
більшості регіонів України (15 із 27) характерний процес урбанізації 
населення. В результаті відкритості регіонів України населення сіль-
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ської місцевості переїздить в міста як своїх регіонів, так і інших. Бі-
льшість регіонів України, а саме, Вінницька, Волинська, Запорізька, 
Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельниць-
ка, Черкаська, Чернівецька області, для яких характерні процесі урба-
нізації, втрачають сільське населення швидше, ніж нарощують чисе-
льність міського. Тобто населення сільських поселень регіонів від’їж-
джає в основному до міст інших регіонів. До регіонів, чисельність мі-
ського населення збільшується швидше, ніж скорочується чисельність 
сільського населення, тобто до міст яких переїздить сільське населен-
ня інших регіонів, відносяться Харківська, Київська, Дніпропетровсь-
ка області та Автономна Республіка Крим. Основним центром мігра-
ційного притягнення сільського населення є м. Київ. 

Другою за кількістю (9 із 27) є група регіонів, що втрачають і сіль-
ське і міське населення. В більшості регіонів даної групи процес від-
бувається таким чином: чисельність сільського населення скорочуєть-
ся швидше, ніж чисельність міського. До таких регіонів відносяться: 
Донецька, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Рівненська, 
Херсонська та Чернігівська області. Разом з тим, існують регіони – 
Луганська та Сумська області, в яких чисельність міського населення 
скорочується швидше, ніж сільського. До регіонів зі збільшенням чи-
сельності населення як у містах, так і в селах відносяться Одеська об-
ласть та м. Севастополь. Єдиним регіоном України, населення якого 
залишає міста і переїздить до сільської місцевості є Тернопільська об-
ласть. 

Для більш повного аналізу міграційних потоків в містах та сільсь-
ких поселеннях пропонуємо аналізувати напрями зовнішньої та міжре-
гіональної міграції за містами та сільськими поселеннями (табл. 2.20). 
Для цього співвідносимо чотири напрями по кожному регіону: 

1. Сальдо міжрегіональної міграції міст (ММ). 
2. Сальдо міжрегіональної міграції сільських поселень (МС). 
3. Сальдо зовнішньої міграції міст (ЗМ). 
Сальдо зовнішньої міграції сільських поселень (ЗС). 
Аналіз регіонів України за напрямами міжрегіональної та зовніш-

ньої міграції міст та сільських поселень дозволив виділити такі їх гру-
пи з характерними загальними тенденціями міграційних процесів. До 
регіонів, що характеризуються збільшенням чисельності населення і 
міст, і сільських поселень, внаслідок як міжрегіональної, так і зовніш-
ньої міграції (ММ+, МС+, ЗМ+, ЗС+) відноситься єдиний регіон Укра-
їни – м. Севастополь. 

До регіонів, чисельність яких збільшується  за рахунок зовнішньої 
міграції як у містах, так і в сільських місцевостях, а на міжрегіональну 
міграцію впливають процеси урбанізації  (ММ+,МС-,ЗМ+,ЗС+), від-
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носяться Київська область та Автономна Республіка Крим. Цікавим є 
міграційний процес у Вінницькій, Запорізькій, Львівській, Миколаїв-
ській, Одеській та Хмельницькій областях, де в результаті міжрегіона-
льної міграції населення із сіл переїздить до міст, а в результаті зов-
нішньої міграції відбувається зворотній процес: чисельність сільсько-
го населення зростає, а міського – скорочується (ММ+,МС-,ЗМ-,ЗС+). 
Найчисельнішою групою регіонів є та, для якої характерним є скоро-
чення чисельності населення і міст, і сільських поселень внаслідок 
зовнішньої міграції, а міжрегіональна міграція яких визначається про-
цесами урбанізації (ММ+, МС-, ЗМ-, ЗС-). До регіонів цієї групи від-
носяться Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Волинська, Івано-
Франківська, Полтавська, Харківська, Черкаська та Чернівецька облас-
ті. Тернопільська область характеризується втратою населення і міст, і 
сільських поселень внаслідок зовнішньої міграції, а для міжрегіональ-
ної міграції характерний переїзд населення міст до сільських поселень 
регіону (ММ-, МС+, ЗМ-, ЗС-). Житомирська, Закарпатська, Кірово-
градська, Луганська, Рівненська, Сумська, Херсонська та Чернігівська 
області втрачають населення своїх міст і сел внаслідок як міжрегіона-
льної, так і зовнішньої міграції (ММ-,МС-,ЗМ-,ЗС-). 

Таблиця 2.20  

Групування регіонів України за напрямами міжрегіональної та 
зовнішньої міграції міст та сільських поселень 

Група та підгрупа 
регіонів 

Регіони 

Сальдо  
міжрегіональної  

міграції 

Сальдо  
зовнішньої  

міграції 

міста 
(ММ) 

села 
(МС) 

міста 
(ЗМ) 

села 
(ЗС) 

1 2 3 4 5 6 

1. ММ+,МС+,ЗМ+,ЗС+ Севастополь 1567 327 112 59 

2. ММ+,МС-,ЗМ+,ЗС+ 

Автономна Рес-
публіка Крим 

3125 -2632 386 453 

Київська 
2544+ 
29291 

(м. Київ) 
-2124 

7+ 
683 

(м. Київ) 
76 

3. ММ+,МС-,ЗМ-,ЗС+ 

Вінницька 946 -3082 -215 10 
Запорізька 741 -1380 -305 114 
Львівська 1598 -3460 -583 7 
Миколаївська 1167 -2938 -11 20 
Одеська 633 -700 456 802 

Хмельницька 505 -3028 -199 33 
4. ММ+,МС-,ЗМ-,ЗС- Волинська 349 -1112 -216 -325 
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Продовж. табл. 2.20 

1 2 3 4 5 6 

 Дніпропетровська 3508 -1034 -791 -44 
 Донецька 459 -1873 -703 -156 
 Волинська 349 -1112 -216 -325 
 Івано-Франківська 402 -1254 -240 -75 
 Полтавська 939 -1401 -219 -10 
 Харківська 8252 -2044 -483 -77 
 Черкаська 799 -1909 -9 -19 
 Чернівецька 688 -1028 -292 -218 
5. ММ-,МС+,ЗМ-,ЗС- Тернопільська -3228 +1509 -155 -69 
6. ММ-,МС-,ЗМ-,ЗС- Житомирська -1055 -1776 -241 -51 

Закарпатська -316 -1108 -632 -529 
Кіровоградська -2421 -2757 -327 -59 
Луганська -2302 -2102 -1626 -192 
Рівненська -400 -1131 -356 -313 
Сумська -1692 -1358 -260 -75 
Херсонська -1571 -2342 -250 -84 
Чернігівська -585 -2206 -339 -85 

Джерело: розраховано автором.  

2.4. Порівняльно-динамічна модель оцінки ефективності 
організаційно-економічного механізму регулювання 
регіональних ринків праці України в умовах  
трансформації 

Розроблені методологічні засади для порівняння ефективності роз-
витку і регулювання ринку праці передбачають використання статич-
них методів дослідження, що забезпечують порівняння різних рівно-
важних станів, при цьому сам перехід від однієї рівноваги до іншої 
залишається поза аналізом. Тоді як метод динаміки, що вимагає аналі-
зу власне переходу від одного стану рівноваги до іншого, використо-
вується не для порівняння, а для дослідження ринку праці. В умовах 
же трансформаційних перетворень, забезпечення сталого розвитку 
України актуальним стає розробка методичних засад порівняльно-ди-
намічної оцінки ефективності регулювання ринку праці, чому і прис-
вячується дане дослідження.  

Дослідження динамічних процесів розвитку ринку праці України та 
порівняння ефективності їх регулювання потребує обґрунтування пе-
ріоду дослідження, показників оцінки динамічного розвитку, визна-
чення початкового та вихідного етапу розвитку ринку праці, визна-
чення механізму проведення міжрегіональних порівнянь, визначення 
загального показника динамічного розвитку ринків праці регіонів та 
економічних районів України, проведення групування за отриманими 
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результатами для розробки подальших рекомендацій щодо регулю-
вання подальшого розвитку. З метою дослідження трансформаційних 
процесів на ринку праці України доцільно виділити три періоди роз-
витку ринку праці за роки її незалежності: 1991–2004 рр. Показниками 
оцінки динамічного розвитку та порівняння ефективності регулюван-
ня ринків праці регіонального рівня правомірно визначити попит та 
пропозицію на відповідних ринках.  

Визначення початкового та вихідного періодів дослідження транс-
формаційних процесів на ринках праці регіонів потребує аналізу мак-
роекономічних факторів, що визначають їх розвиток. Так, даний пері-
од дослідження має чітко виражені етапи економічного розвитку краї-
ни, що визначаються темпами та напрямом щорічного приросту ВВП: 
1991–1994 рр. – період стрімкого (прогресивного) нарощування темпів 
падіння ВВП; 1995–1999 рр. – період поступового зменшення інтен-
сивності падіння ВВП і накопичення передумов виведення економіки 
із кризи; 2000–2003 рр. – високі темпи економічного зростання [417]. 
Відповідно простежується чітка періодизація розвитку ринку праці 
України за 1991–2003 рр.:  

1) початковий етап дослідження – 1991–1994 рр. (початковий етап 
трансформації) – пропозиція праці скорочується, попит на працю ско-
рочується в 6,4 рази швидше;  

2) проміжний етап дослідження – 1995–1999 рр. (проміжний етап 
трансформації) – попит на працю скорочується, пропозиція праці ле-
галізується і підвищується в 7 разів швидше, ніж скорочується попит 
на працю;  

3) вихідний етап дослідження – 2000–2003 рр. (етап економічного 
зростання) – пропозиція праці продовжує підвищуватись, але попит на 
працю підвищується в 31,3 рази швидше (рис. 2.12). 

Отже, маючи значне скорочення попиту на працю на початковому 
етапі дослідження, на вихідному етапі дослідження ринок праці Укра-
їни вже характеризується високими темпами приросту попиту на пра-
цю. За наявності позитивних тенденцій розвитку загальнонаціонально-
го ринку праці порівняльно-динамічну оцінку ефективності трансфор-
маційних перетворень на ринках праці регіонів України проведемо в 
такій послідовності:  

1) визначимо показники ефективності трансформаційних перетво-
рень в сфері формування попиту на ринку праці;  

2) проведемо оцінку ефективності оптимізації пропозиції праці в 
трансформаційних умовах розвитку;  

3) визначимо загальний показник ефективності регулювання ринку 
праці регіонів України;  

4) проведемо групування регіонів України за рівнем ефективності 
організаційно-економічного механізму регулювання ринку праці.  
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Рис. 2.12. Періодизація розвитку ринку праці України:  
1991–2003 рр. 

Джерело: розраховано автором.  

Визначення показників ефективності трансформаційних перетворень 
у сфері формування попиту на ринку праці регіонів України передба-
чає таку послідовність дій.  

І. Порівняння темпів приросту (скорочення) попиту на ринках пра-
ці регіонів з середнім значенням по Україні за кожний етап дослі-
дження і проведення групування регіонів України за рівнем та харак-
тером динаміки попиту на ринку праці відповідно до етапів дослід-
ження (табл. 2.21). Дана таблиця використовується як проміжна, до-
поміжна для формування матриці оцінки формування попиту на рин-
ках праці регіонів в умовах трансформаційного розвитку на наступно-
му етапі дослідження. 

Таблиця 2.21 

Групування регіонів України за рівнем та характером динаміки 
попиту на ринку праці відповідно до етапів дослідження 

Рівень 1991–1994 1995–1999 2000–2003 

Нижче сере-
днього рівня 

динаміки 
попиту на 

працю 

Херсонська  
(-78,1 %), 
Житомирська  
(-77,6 %), 
Кіровоградська  
(-76,0 %), 

Дніпропетровська  
(-74,1 %), 
м. Севастополь  
(-71,0 %), 
м. Київ (-65,8 %) 
Запорізька  
(-58,0 %), 

Луганська (20,0 %), 
м. Севастополь 
(29,4 %), 
Черкаська (40,0 %) 
Сумська (46,2 %), 
Полтавська  
(54,6 %),  
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Продовж. табл. 2.21 

Рівень 1991–1994 1995–1999 2000–2003 

 

Чернівецька  
(-75,9 %), 
Київська (-74,4 %), 
Одеська (-73,8 %), 
Рівненська  
(-73,0 %), 
Івано-Франківська 
(-72,2 %), 
Львівська (-71 %), 
Закарпатська  
(-70,6 %),  
Чернігівська  
(-66,7 %), 
Тернопільська  
(-62,9 %), 
Хмельницька  
(-62,9%), 
Черкаська  
-61,2 %), 
Миколаївська  
(-61,0 %), 
Харківська  
(-57,1 %), 
Сумська (-56,0 %), 
Запорізька (-55,1 %) 

Кіровоградська  
(-52,9 %),  
Вінницька (-50%), 
Тернопільська  
(-50 %), 
Черкаська (-50 %) 

Харківська  
(59,7 %),  
Донецька (72,2 %), 
Херсонська  
(72,7 %), 
Київська (81,8 %) 

Середній 
рівень  

динаміки 
попиту на  

працю 

По Україні –  
(-50,83 %) 
Волинська  
(-53,3 %), 
АРК (-51,9 %), 
Донецька  
(-48,6 %), 
Полтавська  
(-46,8 %) 

По Україні –  
(-41,3 %) 
Одеська (-43,3 %), 
Сумська (-41,6 %), 
Луганська  
(-37,7 %) 

По Україні – 
103,67 % 
Одеська (94,1 %), 
Дніпропетровська 
(98,1 %), 
Івано-Франківська 
(110 %) 

Вище сере-
днього рівня 

динаміки 
попиту на 

працю 

Луганська  
(-41,2 %), 
Вінницька  
(-38,8 %), 
Дніпропетровська  
(-27,0 %) 
м. Севастополь 
(96,43 %) 

Миколаївська  
(-29,4 %),  
Рівненська  
(-28,6 %),  
Львівська  
(-26,7 %), 
Донецька (-20,2 %), 
Полтавська  
(-20 %),  

Хмельницька 
(116,7 %), 
АРК (128,6 %), 
Миколаївська 
(135,7 %), 
Волинська (142,9 
%), 
Запорізька  
(142,9 %), 
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Продовж. табл. 2.21 

Рівень 1991–1994 1995–1999 2000–2003 

 м. Київ (-13,1 %)  

АРК  
(-17,4 %), 
Харківська  
(-17,3 %),  
Хмельницька  
(-16,7%), 
Київська  
(-15 %)  
Чернігівська  
(-11,8 %), 
Житомирська  
(-11,1 %)  
Херсонська  
(0%)  
Чернівецька  
(50,0 %),  
Закарпатська 
(100%), 
Івано-Франківська 
(133,3 %), 
Волинська  
(150 %) 

Вінницька  
(145,5 %) 
Кіровоградська 
(158 %), 
Чернігівська 
(166,7 %)  
м. Київ  
(224,2 %), 
Тернопільська 
(240 %), 
Рівненська  
(240 %), 
Львівська 
 (275 %), 
Житомирська  
(275 %), 
Чернівецька  
(350 %), 
Закарпатська  
(325 %). 

Джерело: розраховано автором.  

ІІ. Оцінка ефективності механізму регулювання попиту на ринках 
праці регіонів України за допомогою так званої «матриці оцінки фор-
мування попиту на ринках праці регіонів в умовах трансформаційного 
розвитку». Дана матриця дозволяє порівняти умови формування попи-
ту на початковому етапі дослідження з умовами формування попиту, 
досягнутими на вихідному етапі дослідження (етапі економічної ста-
білізації). Показник оцінки ефективності трансформацій у сфері фор-
мування попиту на  ринках праці регіонів України  за даною матрицею 
присвоюється за шкалою від (-3) до (+5) балів, а саме: 

5 – регіони, що мали максимальне скорочення попиту на працю на 
початковому етапі трансформаційних перетворень і отримали макси-
мальний приріст попиту на працю на етапі економічної стабілізації; 

4 – регіони, що мали середній рівень скорочення попиту на працю 
на початковому етапі трансформаційних перетворень і отримали мак-
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симальний приріст попиту на працю на етапі економічної стабілізації; 
3 – регіони, що мали високі показники як на початковому етапі 

трансформаційних перетворень (мінімальне скорочення попиту на 
працю або підвищення попиту на працю), так і на етапі економічної 
стабілізації (максимальний приріст попиту на працю); 

2 – регіони, що мали максимальне скорочення попиту на працю на 
початковому етапі трансформаційних перетворень і отримали середній 
рівень приросту попиту на працю на етапі економічної стабілізації; 

1 – регіони, що мали середнє значення приросту (скорочення) по-
питу на працю як на початковому етапі трансформаційних перетво-
рень, так і на етапі економічної стабілізації; 

0 – регіони, що мали максимальне скорочення попиту на працю як 
на початковому етапі трансформаційних перетворень, так і  на етапі 
економічної стабілізації; 

-1 – регіони, що мали високі показники на початковому етапі транс-
формаційних перетворень (мінімальне скорочення або підвищення по-
питу на працю) і отримали середні показники приросту попиту на пра-
цю на етапі економічної стабілізації; 

-2 – регіони, що мали середні показники на початковому етапі тра-
нсформаційних перетворень (скорочення попиту на працю наближене 
до середнього по Україні рівня) і отримали низькі показники приросту 
попиту на працю на етапі економічної стабілізації; 

-3 – регіони, що мали високі показники на початковому етапі транс-
формаційних перетворень (мінімальне скорочення або підвищення 
попиту на працю) і отримали низькі показники приросту попиту на 
працю на етапі економічної стабілізації (табл. 2.22). 

Максимально високий показник оцінки ефективності формування 
попиту на ринку праці характерний для таких областей, як Житомир-
ська, Кіровоградська, Чернівецька, Рівненська, Львівська, Закарпатсь-
ка, Чернігівська, Тернопільська, Хмельницька, Миколаївська та Запо-
різька, які, маючи максимальний рівень скорочення попиту на першо-
му етапі дослідження, забезпечили максимальний рівень підвищення 
попиту на ринку праці на вихідному етапі дослідження, що надає мо-
жливість охарактеризувати механізм формування попиту в даних регі-
онах як максимально ефективний. Натомість в Луганській області та 
м. Севастополь механізм формування попиту на ринку праці є макси-
мально неефективним, що перемістив регіони із найбільш розвинутих 
у сфері формування попиту на працю на першому етапі дослідження  
до найменш  розвинутих на вихідному етапі дослідження. 
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Таблиця 2.22 

Матриця оцінки ефективності механізму формування попиту  
на ринках праці регіонів України в умовах  

трансформаційних перетворень  
 Початковий етап трансформаційних перетворень (1991–1994 рр.) 
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Середній рівень (ско-
рочення попиту на 

працю наближене до 
середнього по Україні) 

Високі показники  
(мінімальне скорочен-

ня, або підвищення 
попиту на працю) 
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Черкаська  
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Житомирська  
Кіровоградська  
Чернівецька  
Рівненська  
Львівська  
Закарпатська  
Чернігівська  
Тернопільська  
Хмельницька  
Миколаївська  
Запорізька 
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Волинська  
АРК  
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Вінницька  
м. Київ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          «3» 

Джерело: розраховано автором.  

Оцінка ефективності оптимізації пропозиції праці в трансформацій-
них умовах розвитку України проводиться в тій самій послідовності.  

І. Порівняння темпів приросту (скорочення) пропозиції на ринках 
праці регіонів із середнім значенням по Україні і проведення групу-
вання регіонів України за рівнем та характером динаміки пропозиції 
на ринку праці на кожному етапі дослідження (табл. 2.23). 
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Таблиця 2.23 

Групування регіонів України  
за рівнем та характером динаміки пропозиції на ринку праці  

відповідно до етапів дослідження 

 1991–1994 рр. 1995–1999 рр. 2000–2003 рр. 
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і м.Київ (-46,6 %), 
Сумська (-32,0 %), 
Запорізька (-31,5 %), 
м. Севастополь (-31,4 %), 
Луганська (-30,2 %), 
Харківська(-28,7 %), 
АРК (-25,7 %), 
Миколаївська (-24,1 %), 
Донецька(-23,4 %), 
Київська(-17,9 %),  
Дніпропетровська  
(-17,7 %), 
Одеська (-12,4 %) 

м. Севастополь (44,8 %) 
Одеська (109,6 %), 
Хмельницька (150,7 %), 
Черкаська (166,9 %), 
м. Київ (175,7 %), 
АРК (206,8 %), 
Херсонська (217,5 %), 
Полтавська (241,7 %), 
Закарпатська (267 %), 
Тернопільська (267,9 %),  
 
 
 

Львівська (-26,9 %), 
Чернігівська (-20,1 %), 
м. Київ (-20,9 %), 
Житомирська 
(-15,9%), 
Київська (-15,7 %), 
Сумська (-11,9 %), 
Закарпатська (-6,4 %), 
Донецька (-6,4 %), 
Луганська (-1,54 %), 
Дніпропетровська 
(-1,4 %), 
м. Севастополь  
(0,7 %) 
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По Україні – (- 7,95%) 
Вінницька (-8,8%), 
Херсонська (-7,5%) 

По Україні – 286,8 % 
Вінницька (285,2 %), 
Запорізька (291,6 %), 
Івано-Франківська  
(279,9 %), 
Луганська (289,6 %), 
Рівненська (293,6 %), 
Кіровоградська (296,6 %) 

По Україні – 3,32 % 
Миколаївська  
(3,5 %), 
Полтавська (3,8 %), 
Харківська (4,15 %), 
Волинська (2,45 %), 
Івано-Франківська 
(1,1 %) 
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Чернігівська (-0,8  %), 
Чернівецька (-2,1  %), 
Черкаська (15,4  %), 
Кіровоградська (11,4 %), 
Житомирська (11,0 %), 
Закарпатська (19,8 %), 
Полтавська (19,8  %),  
Хмельницька (28,5 %), 
Львівська (26,0 %), 
Івано-Франківська 
(39 %),  
Рівненська (36,3 %), 
Волинська (48,3), 
Тернопільська (54,1 %) 

Харківська (390,6  %), 
Волинська (302,4  %), 
Донецька (305,6 %), 
Житомирська (321 %), 
Київська (378 %), 
Львівська (324,4 %), 
Миколаївська (307,6 %), 
Сумська (382,8 %), 
Чернігівська(387,1 %), 
Чернівецька (486,8  %), 
Дніпропетровська  
(445,3  %) 

Рівненська (6,1 %), 
Запорізька (12,9 %), 
Кіровоградська 
(13,6 %), 
Вінницька (14,7 %), 
Хмельницька  
(19,6  %), 
АРК (29,6  %), 
Тернопільська  
(25,7  %), 
Черкаська (33,7  %), 
Одеська (64,3  %), 
Херсонська (67,4  %), 
Чернівецька (51,1  %) 

Джерело: розраховано автором.  
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Таблиця 2.23 використовується як допоміжна для формування мат-
риці оцінки формування пропозиції на ринках праці регіонів в умовах 
трансформаційного розвитку на наступному етапі дослідження. 

ІІ. Оцінка ефективності механізму оптимізації пропозиції на ринках 
праці регіонів України за допомогою так званої «матриці оцінки оп-
тимізації пропозиції на ринках праці регіонів в умовах трансформа-
ційного розвитку». Матриця дозволяє зіставити умови оптимізації праці 
на початковому етапі дослідження з умовами оптимізації пропозиції, 
досягнутими на вихідному етапі дослідження (етапі економічної ста-
білізації). При цьому шкала оцінки ефективності механізму оптиміза-
ції пропозиції праці за «матрицею оцінки ефективності механізму оп-
тимізації пропозиції на ринках праці регіонів в сучасних умовах транс-
формації в Україні» залишається незмінною, але змінюються принци-
пи її оцінювання: 

5 – регіони, що мали високі показники (підвищення пропозиції пра-
ці або мінімальне скорочення) на початковому етапі трансформацій-
них перетворень і отримали низькі показники (скорочення пропозиції 
праці або мінімальне підвищення) на етапі економічної стабілізації; 

4 – регіони, що мали високі показники (підвищення пропозиції 
праці або мінімальне скорочення) на початковому етапі трансформа-
ційних перетворень і отримали середній рівень (скорочення пропо-
зиції праці наближене до середнього по Україні) на етапі економіч-
ної стабілізації; 

3 – регіони, що мали високі показники (підвищення пропозиції пра-
ці або мінімальне скорочення) на початковому етапі трансформацій-
них перетворень і отримали низькі показники (максимальне скоро-
чення пропозиції праці) на етапі економічної стабілізації; 

2 – регіони, що мали високі показники (підвищення пропозиції 
праці або мінімальне скорочення) на початковому етапі трансформа-
ційних перетворень і отримали середній рівень (приріст пропозиції 
праці наближений до середнього по Україні) на етапі економічної ста-
білізації; 

1 – регіони, що мали середній рівень показників як на початковому 
етапі трансформацій, так і на етапі економічної стабілізації; 

0 – регіони, що мали високі показники формування пропозиції на 
ринку праці як на початковому етапі трансформацій, так і на етапі 
економічної стабілізації; 

-1 – регіони, що мали низькі показники (максимальне скорочення 
пропозиції праці) і отримали середній рівень (приріст пропозиції праці 
наближений до середнього по Україні) на етапі економічної стабіліза-
ції; 
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-2 – регіони, що мали середні показники формування пропозиції 
попиту як на початковому етапі трансформаційних перетворень, так і 
на етапі економічної стабілізації; 

-3 – регіони, що мали низькі показники (максимальне скорочення 
пропозиції праці) на початковому етапі трансформаційних перетво-
рень і отримали високі показники (максимальний приріст пропозиції 
праці) на етапі економічної стабілізації (табл. 2.24). 

Найвищий показник ефективності механізму оптимізації пропози-
ції характерний для Житомирської, Закарпатської, Львівської та Чер-
нігівської області, що мали високі показники (підвищення пропозиції 
праці або мінімальне скорочення) на початковому етапі трансформа-
ційних перетворень і отримали низькі показники (скорочення пропо-
зиції праці або мінімальне підвищення) на етапі економічної стабілі-
зації. Найнижчий показник ефективності механізму оптимізації про-
позиції на ринку праці характерний для АРК, Запорізької та Одеської 
областей.  

Загальний показник ефективності регулювання ринку праці визна-
чимо як суму отриманих показників ефективності механізму форму-
вання попиту на ринках праці та механізму оптимізації пропозиції праці 
в динамічних умовах розвитку регіонів України (табл. 2.25).  

Результати проведеної оцінки покладено в основу групування ре- 
гіонів України за рівнем ефективності організаційно-економічного 
механізму регулювання ринку праці в динамічних умовах розвитку 
(табл. 2.26).  

Аналогічно оцінюється ефективність трансформаційних процесів в 
економічних районах України, для чого на першому етапі проведення 
порівняльно-динамічної оцінки абсолютні показники попиту та пропо-
зиції на ринках праці регіонів підсумовують, отримуючи загальне зна-
чення по економічному району. Прийнявши за основу запропоновану 
РВПС України сітку економічного районування України, отримаємо 
такі результати групування економічних районів за рівнем ефектив-
ності організаційно-економічного механізму регулювання ринку праці 
(табл. 2.27). 

Визначені методичні засади порівняльно-динамічної оцінки ефек-
тивності трансформаційних перетворень на ринках праці регіонів 
України дозволяють оцінити ступінь адаптованості їх механізмів ре-
гулювання до сучасних умов розвитку, готовності до забезпечення 
економічного зростання країни, а також порівняти ефективність меха-
нізму регулювання ринків праці регіонів та економічних районів. 
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Таблиця 2.24 

Матриця оцінки ефективності механізму оптимізації  
пропозиції на ринках праці регіонів України в умовах  

трансформаційних перетворень  

 Початковий етап трансформаційних перетворень  
(1991–1994 рр.) 

Низькі показники 
(максимальне 

скорочення пропо-
зиції праці) 

Середній рівень 
(скорочення про-
позиції праці на-
ближене до серед-
нього по Україні) 

Високі показники 
(підвищення  

пропозиції праці  
або мінімальне 

скорочення) 
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м. Севастополь, 
м. Київ, 
Сумська, 
Луганська, 
Київська, 
Дніпропетровська, 
Донецька                
 
 
 

«3» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«4» 

Житомирська, 
Закарпатська, 
Львівська, 
Чернігівська 
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Миколаївська, 
Харківська 
 
 
 
 
 
 
 
 

«-1» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«1» 

Полтавська, 
Івано-Франківська, 
Волинська 
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Запорізька,  
АРК,  
Одеська            
             
                                                                                      
 
 
 
 

«-3» 

Вінницька, 
Херсонська 
 
 
 
 
 
 
 

«-2» 

Чернівецька, 
Черкаська, 
Кіровоградська,  
Хмельницька, 
Рівненська, 
Тернопільська  
 
 
 

«0» 

Джерело: розраховано автором.  
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Таблиця 2.25 

Загальний показник  
ефективності регулювання ринків праці регіонів України 

Регіони 

Показник оцінки 
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АР Крим 4 -3 1 

Вінницька 3 -2 1 

Волинська 4 2 6 

Дніпропетровська -1 3 2 

Донецька -2 3 1 

Житомирська 5 5 10 

Закарпатська 5 5 10 

Запорізька 5 -3 2 

Івано-Франківська 2 2 4 

Київська 0 3 3 

Кіровоградська 5 0 5 

Луганська -3 3 0 

Львівська 5 5 10 

Миколаївська 5 -1 4 

Одеська 2 -3 -1 

Полтавська -2 2 0 

Рівненська 5 0 5 

Сумська 0 3 3 

Тернопільська 5 0 5 

Харківська 0 -1 -1 

Херсонська 0 -2 -2 

Хмельницька 5 0 5 

Черкаська 0 0 0 

Чернівецька 5 0 5 

Чернігівська 5 5 10 

м. Київ 3 3 6 

м. Севастополь -3 3 0 

Джерело: розраховано автором.  
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Таблиця 2.26 

Групування регіонів України  
за рівнем ефективності організаційно-економічного  

механізму регулювання ринку праці 

Регіон 

Показник оцінки 

формування  
попиту на ринку  

праці 

оптимізація 
пропозиції 

праці 
загальний 

1 2 3 4 

1. Регіони з максимально ефективним рівнем регулювання  
ринку праці 

 А. Політика формування попиту на ринку праці і по-
літика оптимізації пропозиції праці однаково ефективні 

Житомирська 5 5 10 
Закарпатська 5 5 10 
Львівська 5 5 10 
Чернігівська 5 5 10 
2. Регіони з високим рівнем ефективності регулювання ринку праці  

 
Б. Політика формування попиту на ринку праці і полі-
тика оптимізації пропозиції праці однаково ефективні  

м. Київ 3 3 6 
Івано-Франківська 2 2 4 

 
В. Політика формування попиту на ринку праці більш 
ефективна, ніж політика оптимізації пропозиції праці 

Волинська 4 2 6 
3. Регіони з середнім рівнем ефективності регулювання ринку праці  

 
Г. Політика формування попиту на ринку праці більш 
ефективна, ніж політика оптимізації пропозиції праці 

Кіровоградська 5 0 5 
Рівненська 5 0 5 
Тернопільська 5 0 5 
Хмельницька 5 0 5 
Чернівецька 5 0 5 

 
Д. Політика оптимізації пропозиції праці більш ефективна, 
ніж політика формування попиту на ринку праці  

Київська 0 3 3 
Сумська 0 3 3 

 4. Регіони з низьким рівнем ефективності регулювання ринку праці 

 
Е. Деструктивна політика формування попиту на ринку 

праці 

Дніпропетровська -1 3 2 

Донецька -2 3 1 

м. Севастополь -3 3 0 
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Продовж. табл. 2.26 

1 2 3 4 

Луганська -3 3 0 
Полтавська -2 2 0 

 
Ж. Деструктивна політика оптимізації пропозиції на рин-
ку праці 

АР Крим 4 -3 1 
Вінницька 3 -2 1 
Запорізька 5 -3 2 
Миколаївська 5 -1 4 

5. Регіони з політикою «невтручання» на ринок праці 

 
З. Відсутність політики формування попиту на ринку 
праці та політики оптимізації пропозиції праці 

Черкаська 0 0 0 
6. Політика на ринку праці регіонів приносить негативний ефект 

 
І. Політика формування попиту на ринку праці не ком-
пенсує негативних наслідків політики оптимізації про-
позиції праці 

Одеська 2 

 

К. Відсутність політики 
формування попиту на 
ринку праці та негативні 
наслідки політики опти-
мізації пропозиції праці 

-3 -1 

Харківська 0 
Херсонська 0 -1 -1 

Джерело: розраховано автором.  
Таблиця 2.27 

Групування економічних районів України  
за рівнем ефективності організаційно-економічного  

механізму регулювання ринку праці 

Регіон 

Показники оцінки 

формуван-
ня попиту 
на ринку 

праці 

оптиміза- 
ція пропо-
зиції праці 

загаль-
ний 

1 2 3 4 

1. Райони із високим рівнем ефективності регулювання ринку праці (полі-
тика формування попиту на ринку праці і політика оптимізації пропозиції 
праці однаково ефективні) 
Поліський 5 5 10 
Карпатський 5 5 10 
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Продовж. табл. 2.27 

1 2 3 4 
2. Райони з середнім рівнем ефективності регулювання ринку праці (по-
літика формування попиту на ринку праці і політика оптимізації пропозиції 
праці однаково ефективні) 
Подільський 4 4 8 
Центральний 3 3 6 
Причорноморський 2 2 4 
3. Райони з низьким рівнем ефективності регулювання ринку праці (дестру-
ктивна політика оптимізації пропозиції на ринку праці) 
Дніпропетровська -1 3 2 
4. Райони, політика на ринку праці яких не принесла результатів 
Східний 0 0 0 
6. Політика на ринку праці районів приносить негативний ефект (як у сфері 
формування попиту на працю, так і в сфері оптимізації пропозиції) 
Донецький -3 -2 -5 

Джерело: розраховано автором.  

Розглянута методика може бути використана і для порівняльно-
динамічної оцінки процесів становлення локальних ринків праці. При 
цьому в подальшому її можна доповнити додатковими показниками, 
наприклад, ціною на ринку праці. Крім того, методика є придатною 
для оцінки трансформаційних процесів в інших сферах економічного 
аналізу. 

2.5. Кластерний аналіз сучасного стану розвитку ринку 
праці України як інструмент оцінки ефективності  
організаційно-економічного механізму регулювання  
ринку праці України на міжрегіональному рівні  

Задача проведення аналізу ринку праці одночасно за декількома 
ознаками може бути вирішена за допомогою кластерного аналізу – су-
купності методів класифікації багатовимірних спостережень, основ-
ною метою якого є розподіл сукупності вхідних даних на однорідні 
групи так, щоб об’єкти всередині групи були подібними між собою, а 
об’єкти різних груп відрізнялись один від одного [418, с. 67]. 

Спроби використовувати кластерний аналіз для дослідження РРП у 
вітчизняній науці здійснювалися неодноразово. Так, У. Садова, Л. Се-
мів намагалися розробити методичні основи побудови кластерної мо-
делі регіонального ринку праці станом на 1998 рік, використовуючи 
при цьому одинадцять статистичних показників, що характеризують 
ринок праці за вузьким підходом: безробіття, рух кадрів, неповна за-
йнятість, навантаження на вільне робоче місце та рівень працевлашту-
вання незайнятих громадян [419, c. 80–90]. Аналогічні показники для 
проведення кластерного аналізу РРП станом на 1996, 1998 та 2000 рр. 
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та порівняння отриманих результатів використовувались В. Прийма-
ком [420, c.79, 87–91]. 

Для проведення дослідження нами використано 25 спостережень за 
регіонами України, кожне з яких характеризується 12 показниками. 

Виходячи з того, що регіони України різняться за своєю площею, 
кількістю наявного населення, економічним рівнем розвитку, для ана-
лізу було використано відносні показники. Для оцінки ефективності 
формування трудового потенціалу на РРП пропонується використо-
вувати наступні показники: х1 – густота населення, як показник роз-
міщення джерела формування активних продуктивних сил суспільства 
в регіонах; х2 – питома вага населення в працездатному віці, як показ-
ник потенційної можливості участі населення в процесах праці; х3 − рі-
вень економічної активності населення, як показник реальної участі 
населення регіону на ринку праці. Для оцінки рівня трансформації 
трудового потенціалу в трудовий капітал та його ефективності вико-
ристаємо показники х4 – рівень зайнятості населення та х12 – середня 
номінальна заробітна плата. Особливої уваги потребує дослідження 
нереалізованого на ринку праці трудового потенціалу. Для цього про-
понується використовувати наступні показники: для учасників ринку 
праці – х5 – рівень безробіття, х6 – тривалість пошуку роботи безробіт-
ними, х9 – рівень вивільнення, х11 – навантаження на вільне робоче 
місце; для осіб, які потенційно можуть брати участь на ринку праці, 
але не реалізовують свій трудовий потенціал – х7 – рівень зневірених у 
загальній чисельності населення, та х8 – тривалість незайнятості зневі-
рених. Для оцінки ринкових можливостей реалізації невикористаного 
трудового потенціалу використаємо показник х10 – відношення додат-
кового попиту до загальної кількості найманих працівників регіону. 

Для проведення кластеризації регіонів визначимо загальнорегіона-
льні показники за регіонами – Київська область, включаючи місто Ки-
їв, та Автономна республіка Крим, включаючи м. Севастополь. Для 
підрахунку відносних показників використаємо відповідні формули, в 
чисельник та знаменник при цьому підставляючи суми значень відпо-
відно по Київській області та м. Київ і Автономній республіці Крим та 
м. Севастополь. Показники х6 та х8 визначимо за допомогою середньої 

гармонійної зваженої: 






x

z

z
x , 

де х – тривалість пошуку роботи безробітними (місяців за рік) та три-
валість незайнятості зневірених (місяців) у регіоні та адмініст-
ративно відокремленому місті при підрахунку показників від-
повідно х6 та х8;  

z – кількість безробітних та кількість зневірених у пошуках роботи 
відповідно.  
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Цією ж формулою скористаємось при підрахунку середньої заробі-
тної плати в даних регіонах. При цьому за z приймемо середньооблі-
кову кількість штатних працівників відповідних адміністративно-
територіальних утворень. Матриця вхідних даних для побудови клас-
терів наведена в таблиці 2.28. 

Оскільки показники мають різні одиниці виміру, необхідно провес-
ти їх стандартизацію. Для цього використовують такі види стандарти-
зації: 1) Z-перетворення (різниця між значеннями змінних та їх серед-
ньою величиною діляться на стандартне відхилення); 2) перетворення 
змінних до значень  інтервалу від -1 до 1; 3) перетворення змінних до зна-
чень  інтервалу від 0 до 1; 4) максимум 1 (значення змінних діляться 
на їх максимум); 5) середнє 1 (значення змінних діляться на їх серед-
нє); 6) стандартне відхилення 1 (значення змінних діляться на станда-
ртне відхилення). Крім того, можливі перетворення самих відстаней. 
Зокрема, можлива заміна відстаней їх абсолютними значеннями, що 
актуально для коефіцієнтів кореляції. 

Таблиця 2.28  

Матриця вхідних даних 

Регіон Показник 

Назва 
№ 

п/п 
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Вінницька 1 64,91 55,8 62,4 57,4 8 7 1,49 31 1,22 0,55 16 435 

Волинська 2 51,72 57,8 63,5 56,7 10,8 8 0,44 35 1,29 0,80 13 412 

Дніпропетров-

ська 
3 108,97 60 61,6 57,8 6,3 9 0,65 32 0,66 1,39 4 667 

Донецька 4 176,30 60,1 61,9 57,4 7,3 9 0,51 32 0,69 2,24 2 712 

Житомирська 5 44,99 56,5 64 56,8 11,2 8 0,76 31 0,98 0,73 14 434 

Закарпатська 6 97,54 60,3 63,9 58,7 8,2 5 0,70 23 1,16 1,04 11 479 

Запорізька 7 69,01 60,1 61,7 56,8 8 8 0,75 34 0,88 0,96 6 671 

Івано-

Франківська 
8 100,26 58,3 56,5 50,7 10,2 9 1,59 35 1,58 0,45 27 510 

Кіровоградська 9 44,06 57 61,4 54,6 11 8 1,38 34 0,95 1,18 9 455 

Луганська 10 91,40 60,4 58,7 53,3 9,2 8 1,09 37 0,86 1,27 4 596 

Львівська 11 118,72 59,3 61,6 55,4 10 9 1,51 37 1,16 0,63 13 523 

Миколаївська 12 49,98 60,2 63,5 56,7 10,7 8 1,10 35 1,29 1,09 7 565 

Одеська 13 72,52 60,5 60,4 56,2 6,9 7 0,81 29 1,04 0,67 7 566 

Полтавська 14 54,60 57,5 61,2 56,7 7,4 8 1,07 36 1,13 1,01 8 560 

Рівненська 15 57,75 58,1 59,9 52,4 12,5 7 1,15 34 1,48 0,65 21 506 
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Продовж. табл. 2.28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Сумська 16 52,26 58,4 63,4 56,7 10,5 8 1,07 32 1,37 0,90 9 473 

Тернопільська 17 81,13 57 54,3 47,8 11,9 8 2,70 37 1,47 0,63 31 388 

Харківська 18 90,71 61,7 63 58 7,9 8 0,79 35 0,92 1,27 5 569 

Херсонська 19 39,94 60 61,4 54,8 10,7 7 1,89 38 1,17 0,71 17 451 

Хмельницька 20 67,38 56,6 63,6 56,6 11,1 7 1,28 32 1,66 1,04 8 419 

Черкаська 21 64,93 56,5 62,5 55,4 11,5 8 1,11 27 0,97 0,47 25 465 

Чернівецька 22 112,53 58,4 60,6 53,2 12,2 7 0,89 30 0,87 0,98 18 441 

Чернігівська 23 37,23 55,6 64,2 58,1 9,5 8 0,91 32 1,21 0,76 10 438 

Київська  24 153,82 63,3 65,3 61,3 6,1 7 0,35 36 0,62 1,82 1 812 

АРК 25 87,89 61,6 62,9 58,7 6,6 8 0,28 17 1,32 1,09 4,5 551 

Джерело: розраховано автором.  

Стандартизацію даних виконаємо за допомогою z-перетворення, 
яке використовується програмним пакетом StatSoftStatistica 6.0. Стан-
дартизоване значення розраховується за формулою:  

s

)xx(
z i

i


 , 

де xi – вхідне значення показника;  

n

x

х

N

1i

i
  – його середнє значення;  

1n/)xx(s 2
i    – його середнє відхилення.  

Матрицю стандартизованих вхідних даних наведено в таблиці 2.29. 
При здійсненні кластерного аналізу було враховано той факт, що 

термін кластерний аналіз (вперше ввів Tryon, 1939 р.) включає в себе на-
бір різних алгоритмів класифікації. Важливим питанням є вибір мето-
ду проведення кластерного аналізу. Справа в тому, що методи класте-
ризації значно відрізняються один від одного тим, що використову-
ються різні алгоритми підрахунків, різні способи визначення відстані 
між кластерами та між об’єктами, способи поєднання в кластери. Ре-
зультати класифікації, отримані при використанні різних методів клас-
теризації, можуть мати суттєві відмінності. Тому результати кластери-
зації можуть мати дискусійний характер. Перевірка ж статистичної 
вагомості тут не може бути застосована. Разом з тим, необхідно від-
значити, що залежність результатів від обраного методу тим більша, 
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чим менш явно сукупність розподіляється на однорідні групи об’єктів.  
У зв’язку з цим, для отримання достовірних результатів класифіка-

цію слід проводити з використанням декількох методів. Якщо при 
цьому результати, отримані за різними методами виявляються близь-
кими, то сукупність досліджуваних об’єктів дійсно можливо класифі-
кувати. В іншому випадку жодна класифікація не є об’єктивною. 

В нашому випадку для отримання достовірних даних кластеризація 
проводилась за всіма методами кластерного аналізу: двовходове об’єд-
нання, ієрархічний метод та метод к-середніх. 

Таблиця 2.29 

Матриця  
стандартизованих вхідних даних 

Регіон Показник 

Назва 
№

пп 
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вінницька 1 -0,420 -1,508 0,271 0,524 -0,718 -0,875 0,829 -0,311 0,364 -1,031 0,552 -0,848 

Волинська 2 -0,796 -0,516 0,720 0,275 0,690 0,250 -1,159 0,545 0,613 -0,429 0,174 -1,067 

Дніпропет- 
ровська 

3 0,837 0,575 -0,056 0,667 -1,572 1,374 -0,755 -0,097 -1,644 1,003 -0,959 1,364 

Донецька 4 2,758 0,625 0,067 0,524 -1,070 1,374 -1,020 -0,097 -1,516 3,069 -1,211 1,793 

Житомир-
ська 

5 -0,988 -1,161 0,924 0,310 0,891 0,250 -0,556 -0,311 -0,472 -0,599 0,300 -0,857 

Закарпатсь-
ка 

6 0,511 0,724 0,884 0,987 -0,617 -3,125 -0,672 -2,022 0,139 0,161 -0,078 -0,428 

Запорізька 7 -0,303 0,625 -0,015 0,310 -0,718 0,250 -0,569 0,331 -0,863 -0,038 -0,707 1,402 

Івано-
Франківська 

8 0,589 -0,268 -2,138 -1,862 0,388 1,374 1,028 0,545 1,637 -1,275 1,937 -0,133 

Кіровоград- 
ська 

9 -1,014 -0,913 -0,137 -0,473 0,790 0,250 0,631 0,331 -0,604 0,510 -0,329 -0,657 

Луганська 10 0,336 0,774 -1,240 -0,936 -0,115 0,250 0,082 0,973 -0,926 0,721 -0,959 0,687 

Львівська 11 1,115 0,228 -0,056 -0,188 0,288 1,374 0,865 0,973 0,149 -0,819 0,174 -0,009 

Миколаїв- 
ська 

12 -0,846 0,675 0,720 0,275 0,639 0,250 0,089 0,545 0,601 0,281 -0,581 0,392 

Одеська 13 -0,203 0,824 -0,545 0,097 -1,271 -0,875 -0,454 -0,739 -0,292 -0,741 -0,581 0,401 

Полтавська 14 -0,714 -0,665 -0,219 0,275 -1,019 0,250 0,033 0,759 0,054 0,090 -0,455 0,344 

Рівненська 15 -0,624 -0,367 -0,750 -1,256 1,544 -0,875 0,196 0,331 1,286 -0,774 1,182 -0,171 

Сумська 16 -0,780 -0,218 0,679 0,275 0,539 0,250 0,034 -0,097 0,901 -0,189 -0,329 -0,485 

Тернопіль-
ська 

17 0,043 -0,913 -3,036 -2,894 1,243 0,250 3,123 0,973 1,253 -0,818 2,441 -1,296 

Харківська 18 0,316 1,419 0,516 0,738 -0,768 0,250 -0,502 0,545 -0,701 0,723 -0,833 0,430 

Херсонська 19 -1,132 0,575 -0,137 -0,402 0,639 -0,875 1,590 1,187 0,204 -0,632 0,678 -0,695 
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Продовж. табл. 2.29 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Хмельниць-
ка 

20 -0,349 -1,111 0,761 0,239 0,840 -0,875 0,439 -0,097 1,923 0,164 -0,455 -1,000 

Черкаська 21 -0,419 -1,161 0,312 -0,188 1,041 0,250 0,117 -1,166 -0,531 -1,213 1,686 -0,562 

Чернівецька 22 0,939 -0,218 -0,464 -0,971 1,393 -0,875 -0,308 -0,525 -0,871 0,020 0,804 -0,790 

Чернігів- 
ська 

23 -1,209 -1,607 1,006 0,773 0,036 0,250 -0,269 -0,097 0,345 -0,511 -0,204 -0,819 

Київська  24 2,116 2,213 1,455 1,913 -1,673 -0,875 -1,330 0,763 -1,781 2,040 -1,356 2,746 

АРК 25 0,236 1,369 0,475 0,987 -1,421 0,756 -1,460 -3,249 0,732 0,285 -0,890 0,258 

Джерело: розраховано автором.  

Two-Way Joining Results
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Рис. 2.13. Результати кластерного аналізу регіональних  
ринків праці за методом двоходового об’єднання Джерело: [374, с. 98-
99]. 

Двовходове об’єднання проводить кластеризацію у двох напрямах: 
за спостереженнями та змінними одночасно. Як бачимо на рис. 2.13, 
результатом такого групування є надання кожному інтервалу вхідних 
значень певного кольору для наочності, та зміна порядку розташуван-
ня випадків і змінних з метою утворення «згустків» одного кольору – 
кластерів. Так, в нашому випадку області (регіони № 2 та 12) є дуже 
схожими за значеннями показників х3, х8 та х9. Волинська, Микола -
ївська, Полтавська, Сумська та Запорізька області поєднуються за по-
казниками х4 та х6 і т. д. Такий метод кластеризації є корисним для 
визначення особливостей розвитку окремих регіонів і є потужним за-
собом дослідження даних. Разом з тим, складність інтерпретації да-
них обумовлює рідкість використання даного методу. Поставленої 

Рис. 2.13. Результати кластерного аналізу регіональних  
ринків праці за методом двовходового об’єднання  

Джерело: [374, с. 98−99]. 
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задачі проведення групування регіонів за рівнем розвитку ринку 
праці, що характеризується дванадцятьма показниками одночасно, 
даний метод не вирішує.  

Ієрархічний метод або метод деревовидної кластеризації викорис-
товується при формуванні кластерів за допомогою визначення відста-
ней між об’єктами. При цьому використовуються наступні способи 
визначення відстаней: 

– евклідова відстань – найбільш поширений спосіб, що являє собою 
геометричну відстань в багатовимірному просторі, знаходиться за фор-
мулою:  

відстань (х,у) = (




N

1i

2
іі )ух( ) 2

1

; 

– квадрат евклідових відстаней – використовується для забезпечен-
ня більшої наочності шляхом надання більшої ваги найбільш віддале-
ним одне від одного об’єктам, знаходиться за формулою:  

відстань (х,у) =  




N

1i

2
іі )ух( ; 

 

– відстань міських кварталів (Манхеттенська) – це середнє різниць 
за координатами. Як правило, ця міра відстані дає аналогічні резуль-
тати з евклідовою відстанню, але  вплив окремих великих відстаней 
зменшується, оскільки вони в квадрат не підводяться. Манхеттенська 
відстань знаходиться за формулою:  

відстань (х,у) = 




N

1i

іі )ух( ; 

– відстань Чебишева – використовується, коли необхідно визначи-
ти два об’єкти як «різні», якщо вони відрізняються однією коорди-
натою, знаходиться за формулою:  

відстань (х,у) = max|xi-yi|; 

– степенева відстань – використовується при необхідності степене-
во змінити вагу, якщо об’єки значно відрізняються, знаходиться за 
формулою:  

відстань (х,у) = (




N

1i

p
іі )ух( ) r

1

, 

де r та p − параметри, що визначаються користувачем.  

Параметр p відповідальний за поступовий вимір відстаней за окре-
мими координатами, параметр r  – за прогресивне виваження великих 
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відстаней між об’єктами. Якщо обидва параметри дорівнюють двом, 
ця відстань співпадає з відстанню Евкліда; 

– процент незгоди – використовується, коли дані є категоріальни-
ми, знаходиться за формулою:  

відстань (х,у) = 
i

yx_кількість ii  . 

В окремих роботах виділяється коефіцієнт кореляції Пірсона, що 
знаходиться за формулою:  

відстань (х,у) = 

yn

N

i

ii

ssn

yyxx

)1(

))((
1




 , 

де s – стандартне відхилення [418, с. 72]. 

На першому етапі кластеризації, коли кожен об’єкт являє собою 
окремий кластер, відстані між цими об’єктами визначаються обраним 
із перелічених вище способів. Поєднання ж кластерів між собою та-
кож потребує застосування певного способу об’єднання кластерів. 
Виділяють наступні способи об’єднання кластерів: 1) одинарне об'єд-
нання (метод ближнього сусіда) – відстань між двома кластерами об-
числюється як мінімальна відстань між усіма парами об'єктів, що їм 
належать; 2) повне об'єднання (метод найбільш віддаленого сусіда) − 
відстань  між двома  кластерами розраховується  як максимальна від-
стань між усіма парами об'єктів, що їм належать; 3) незважене попар-
не групове середнє – відстань між двома кластерами визначається як 
середня відстань між усіма парами об'єктів, що їм належать; 4) зваже-
не попарне групове середнє − аналогічний до попереднього, але кіль-
кість об'єктів у кластері використовується як ваговий коефіцієнт (чим 
більша кількість об'єктів, тим більшу вагу він має); 5) незважений по-
парний груповий центроїд – відстань між двома кластерами обчислю-
ється як відстань між їх центроїдами (середніми значеннями показни-
ків); 6) зважений попарний груповий  центроїд (медіана) – аналогіч-
ний до попереднього, але кількість об'єктів у кластері використовуєть-
ся як ваговий коефіцієнт; 7) метод Варда (Уорда) – мінімізує диспер-
сію двох кластерів, що об'єднуються на кожному кроці об'єднання. 

Для визначення однорідних груп регіонів кластеризація була про-
ведена з використанням усіх перелічених вище методів визначення 
відстаней та всіх способів поєднання кластерів, крім визначення про-
центу незгоди, адже досліджувані дані не є категоріальними. Наведе-
мо результати кластерного аналізу з використанням найбільш поши-
реного методу визначення відстаней між об’єктами: евклідової відста-
ні (рис. 2.14).  
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Tree Diagram for 25 Cases
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Tree Diagram for 25 Cases
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Tree Diagram for 25 Cases
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Рис. 2.14. Дендограми результатів кластерного аналізу  
регіональних ринків праці України при використанні  

методу евклідових відстаней 

Джерело: розраховано автором. 

Зауважимо, що при використанні квадрату евклідових відстаней 
були отримані ідентичні результати. Результати аналізу, проведеного з 
використанням степеневої відстані, також мало відрізняються від 
отриманих. Необхідно також зауважити, що при використанні метода 
Варда (Уорда), що мінімізує дисперсію двох кластерів на кожному 
кроці об'єднання, результати аналізу майже ідентичні по п’яти спосте-
реженнях, тобто при використанні евклідової відстані, квадрату евклі-
дової відстані, методу міських кварталів, відстані Чебишева та степе-
невої відстані. Решту результатів, що не підтверджуються іншими ме-
тодами досліджень, будемо вважати випадковими. 

В результаті проведеного ієрархічного кластерного аналізу визна-
чено наступні стійкі об’єднання регіонів: 

12-16-14-9 – Миколаївська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська 
області; 

5-23-2 – Житомирська, Волинська, Чернігівська області; 
15-19 – Рівненська, Херсонська області; 
8-17 – Івано-Франківська, Тернопільська області; 
1-20 – Вінницька, Хмельницька області;  
21-22 – Черкаська, Чернівецька області; 
4-24 – Донецька, Київська області; 
6-25 – Закарпатська область, Автономна Республіка Крим; 
3-7-18-10-13 – Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Лугансь-

ка, Одеська області. 

Решту зв’язків не можна визнати суттєвими, адже вони змінюються 
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залежно від обраних методів аналізу.  
Для перевірки отриманих результатів та проведення групування 

регіонів на певну визначену кількість груп, використаємо ще один ме-
тод кластерного аналізу – метод К-середніх. Дослідження проведене 
за допомогою методу к-середніх з мінімізацією змінності всередині 
кластерів. Для отримання достовірних результатів кластеризація про-
водилась, поступово збільшуючи кількість кластерів від 2 до 11.  

Перший етап кластеризації регіонів України призвів до виділення 
двох протилежних груп регіонів, для першої з яких характерним є ви-
щий від середнього рівень показників позитивного характеру і ниж-
чий від середнього рівень показників негативного характеру. Таким 
чином, до першого кластеру (К1) увійшли густо населені регіони із 
високим рівнем працездатності населення, високим рівнем його еко-
номічної активності та зайнятості, з показниками навантаження на 
вільне робоче місце значно нижче від середнього по Україні та з висо-
ким рівнем додаткового попиту на працю. Одночасно для регіонів 
першої групи характерним є низький рівень безробіття та питома вага 
осіб, що зневірились у пошуках роботи, значно нижча від середнього 
рівня тривалість безробіття та тривалість пошуку роботи зневіреними 
особами, рівень вивільнення працівників та навантаження на вільне 
робоче місце. До цієї групи увійшли наступні регіони: Дніпропетров-
ська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Одеська, Харків-
ська, Київська області та Автономна Республіка Крим (рис. 2.15). 
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Рис. 2.15. Картосхема результатів кластеризації регіонів України за 
показниками розвитку ринку праці К-методом: два кластери 

Джерело: розраховано автором.  
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Всі інші регіони увійшли до другого кластера (К2), для якого хара-

ктерні низька густота населення, нижча за середню питома вага пра-

цездатного населення, низька економічна активність та зайнятість на-

селення, нижча за середню заробітна плата, високий рівень безробіття, 

висока питома вага осіб, що зневірилися у пошуках роботи, вищою 

середнього рівня є тривалість пошуку роботи як безробітними, так і 

зневіреними у пошуках роботи особами (рис. 2.16). 
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Рис. 2.16. Графік середніх значень стандартизованих  
показників для кожного кластера: 

два кластери 

Джерело: розраховано автором.  

На другому етапі кластеризації із кластеру К2, отриманого на по-
передньому етапі, виділяється два регіони: Тернопільська та Івано-
Франківська області, вони формують окремий кластер К2.2, який є 
стійким, таким, що не змінюється при подальшій кластеризації до 11 
кластерів включно. Для цього кластера характерні найгірші показники 
розвитку ринку праці. Характерним є те, що внаслідок низького рівня 
зайнятості, попиту на працю в цих регіонах, значно нижчою за серед-
ній рівень є економічна активність населення, критичною є питома 
вага осіб, що зневірилися в пошуках роботи. Крім того, кластер харак-
теризує мінімальний рівень заробітної плати, максимальний рівень 
безробіття та тривалість пошуку роботи безробітними (рис. 2.16). Решта 
регіонів кластеру К2 формують кластер К2.1, для якого характерні 
близькі до середніх показники розвитку ринку праці. Картосхема гру-
пування регіонів в три кластери наведена на рис 2.17. 
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Рис. 2.17. Картосхема результатів кластеризації регіонів України  
за показниками розвитку ринку праці К-методом: три кластери 

Джерело: розраховано автором.  
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Рис. 2.18. Графік середніх значень стандартизованих показників  
для кожного кластера: три кластери 

Джерело: розраховано автором.  

На наступному етапі з кластеру К1 виокремлюються три регіони з 
максимально розвинутим ринком праці: Донецька, Дніпропетровська 
та Київська області (рис. 2.18). Ці регіони формують досить сталий 
кластер К1.1, який зберігається при кластеризації на 4, 5 та 6 кластерів. 
При подальшій кластеризації в цій групі залишається два регіони, для 
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яких характерний найвищий рівень розвитку ринку праці – Київська 
та Донецька області. Для кластеру К1.1 характерними є максимальні 
показники густоти розселення населення, рівня працездатності, еко-
номічної активності, зайнятості населення, додаткового попиту на 
працю. Мінімальними є показники рівня та тривалості безробіття, на-
вантаження на вільне робоче місце, вивільнення працівників та рівня 
зневіри у пошуках роботи. 

Решта регіонів кластеру К1 сформували кластер К1.2, для якого ха-
рактерні близькі до середніх, але значно кращі, ніж у кластері К2.1, 
показники розвитку ринку праці. Разом з тим, особливістю цього кла-
стеру є порівняно низька економічна активність населення. Рівень 
економічної активності населення регіонів даного кластеру нижчий, 
ніж у кластері К2.1 (рис. 2.19). 
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Рис. 2.19. Картосхема результатів кластеризації регіонів України  

за показниками розвитку ринку праці К-методом: 
чотири кластери 

Джерело: розраховано автором.  

При групуванні регіонів у 5 кластерів кластери К1.1 та К 2.2 – най-
кращий та найгірший − зберігаються і між ними формується три сере-
дніх за рівнем розвитку регіональних ринків праці кластерів. Кластер 
К1.2 залишається майже в тому ж складі. Лише Луганська область по-
єднується із частиною регіонів кластеру К2.1 і формується кластер 
К2.1.1 (рис. 2.20). Але таке розташування Луганської області більш 
випадкове, ніж закономірне, і вже при поділі на 7 кластерів Луганська 
область повертається до кластеру К1.2, де має стале розташування при 
кластеризації на 7 − 11 кластерів. Кластер К1.2.1, як і кластер К1.2, 
має досить високі показники розвитку регіональних ринків праці. За 
показниками він поступається лише кластеру К1.1.  
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Кластер 2.1 при виділенні п’яти кластерів розбивається на дві час-
тини. Виділяється кластер К2.1.1, до якого входять Луганська, Кірово-
градська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська,  

Plot of  Means f or Each Cluster
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Рис. 2.20. Графік середніх значень стандартизованих показників  
для кожного кластера: чотири кластери 

Джерело: розраховано автором.  

 Херсонська та Чернівецька області та кластер К2.1.2, до якого 
входять Вінницька, Волинська, Житомирська, Сумська, Хмельницька, 
Черкаська та Чернігівська області. Характерною різницею цих класте-
рів є забезпеченість трудовим потенціалом. 

Так, кластер К2.1.1, як видно на рисунку, включає густо населе- 
ні регіони із значно більшою кількістю людей працездатного віку 
(рис. 2.21).  
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Рис. 2.21. Картосхема результатів кластеризації регіонів України  
за показниками розвитку ринку праці К-методом: п’ять кластерів 

Джерело: розраховано автором.  
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Разом з тим, економічна активність цих людей нижча, ніж характерна 
для кластеру К2.1.2. Крім того, економічна ситуація в регіонах кластеру 
К2.1.1 більш сприятлива для розвитку ринку праці. Значно вищий в 
цих регіонах рівень додаткового попиту на працю, рівень зайнятості, 
вищою є середня заробітна плата. Навантаження на вільне робоче міс-
це порівняно невисоке, тоді як в кластері К2.1.2 – максимальне. 

При поділі регіонів на 6 та 7 кластерів відбувається подальше пе-
реміщення та перегрупування регіонів. Луганська область повертаєть-
ся до кластеру К1.2, де знаходить своє постійне місце. Полтавська об-
ласть випадково потрапляє до кластеру К1.2.1, але одразу ж поверта-
ється до свого кластеру К2.1. Відбуваються переміщення і перегрупу-
вання всередині кластерів. Остаточний варіант кластеризації регіонів 
України за рівнем розвитку їх ринків праці отримуємо при поділі на 8 
кластерів (рис. 2.22, 2.23).  
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Рис. 2.22. Графік середніх значень стандартизованих показників для 
кожного кластера: п’ять кластерів 

Джерело: розраховано автором.  

Таке групування залишається сталим при подальшому аналізі, ли-
ше відбувається подрібнення кластерів при виділенні 9, 10 та 11 клас-
терів. Загальна схема групування регіонів України методом К-
середніх, очищена від випадкових результатів, наведена на рис. 2.24. 

В результаті проведеного поділу виділено наступні групи регіонів: 
1. Регіони з максимальним рівнем розвитку регіональних ринків 

праці (К1.1.1) − Донецька та Київська області: високий демографічний 
потенціал, найвищий рівень економічної активності населення, мак-
симальний рівень економічного розвитку регіонів, що визначає най-
вищий рівень зайнятості по Україні, найвищий рівень додаткового по-
питу на працю, найнижчий рівень вивільнення працюючих, найнижчу 
питому вагу зневірених у пошуках роботи осіб.  
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Рис. 2.23. Картосхема результатів кластеризації регіонів України за 
показниками розвитку ринку праці К-методом: вісім кластерів 

Джерело: розраховано автором.  
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Рис. 2.24. Графік середніх значень стандартизованих показників для 
кожного кластера: вісім кластерів 

Джерело: розраховано автором.  

Результатом максимально ефективного функціонування регіональ-
них ринків праці сформованого кластеру є мінімальний рівень наван-
таження на одне вільне робоче місце (0,85 – для Київської та 2 – для 
Донецької області) та максимальний рівень середньої заробітної плати 
(812 – для Київської та 712 – для Донецької області за статистичними 
даними). Даний кластер не є територіально цілісним. 
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2. Регіони з високим рівнем розвитку регіональних ринків праці 
(К1.2.1) − Закарпатська область та Автономна Республіка Крим. За 
показниками густоти населення, рівня його працездатності, економіч-
ної активності, зайнятості кластер займає друге місце після К1.1.1. За 
рівнем додаткового попиту на працю, навантаженням на вільне робоче 
місце та середнім рівнем заробітної плати кластер поступається і 
К1.2.2, опиняючись на третьому місці. Для кластеру характерна най-
нижча тривалість безробіття та найнижча тривалість пошуку роботи 
зневіреними. Даний кластер також не є територіально цілісним. 

3. Регіони з рівнем розвитку регіональних ринків праці вище серед-
нього (К1.2.2) – Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Одеська та 
Харківська області. Кластер знаходиться на четвертому місті за показ-
никами густоти населення, зайнятості, тривалістю пошуку роботи, на 
п’ятому місці за рівнем економічної активності населення, на третьо-
му – за рівнем працездатності населення. За такими важливими показ-
никами як середній рівень заробітної плати, рівень додаткового попи-
ту на працю, навантаження на вільне робоче місце, рівень вивільнення 
кластер займає друге після К1.1.1 місце. За принципами цілісності та 
однорідності показників розвитку кластер можна було б вважати еко-
номічним районом. Виключенням є лише Одеська область. 

4. Регіони з близькими до середніх показниками розвитку регіона-
льних ринків праці (К2.1.1.2) – Кіровоградська, Львівська, Миколаївсь-
ка та Полтавська області. Для кластеру характерні близькі до середніх 
показники рівня економічної активності, зайнятості населення, серед-
ньої заробітної плати, вивільнення та додаткового попиту на працю. 
Дещо нижчими середнього рівня є показники густоти населення, його 
працездатності, навантаження на вільне робоче місце. Дещо переви-
щують середній рівень показники рівня та тривалості безробіття, зне-
віреності в пошуках роботи та тривалості пошуку роботи зневіреними. 
Територіально відокремленою в кластері є Львівська область. 

5. Регіони з низьким потенціалом формування пропозиції на ринку 
праці (К2.1.2.1) − Вінницька, Волинська, Житомирська, Сумська, Хме-
льницька та Чернігівська області. Кластер характеризується низькою 
густотою населення з найнижчим рівнем його працездатності. Разом із 
тим, населення даних регіонів є одним із найбільш економічно ак-
тивних, хоча і отримує за свою працю найнижчу заробітну плату. За 
рештою показників кластер займає 4−6 місця. 

6. Регіони з рівнем розвитку регіональних ринків праці нижче сере-
днього (К2.1.3) – Черкаська та Чернівецька області. Регіони з низьким 
рівнем працездатності населення за віком та середнім рівнем його 
економічної активності. Структура економічної активності є негатив-
ною. Кластер характеризується максимальним рівнем безробіття. Ни-
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зьким є рівень додаткового попиту на працю та заробітна плата. Нава-
нтаження на вільне робоче місце є високим, і поступається лише К2.2. 

7. Регіони з низьким розвитком ринку праці (К2.1.1.1) − Рівненська 
та Херсонська області: найнижча густота населення з дещо вищим від  
середнього рівнем працездатності населення. Разом з тим, трудовий 
потенціал населення повною мірою не використовується. В результаті 
низького рівня економічного розвитку областей, за показниками рівня 
зайнятості та додаткового попиту на працю регіони кластера знахо-
дяться на передостанньому, за кластером К2.2 місці. Високим є рівень 
вивільнення, рівень зневіреності у пошуках роботи, навантаження на 
вільне робоче місце, низькою є середня заробітна плата. Характерною, 
однак є низька тривалість безробіття в регіонах.  

8. Регіони з найменш розвинутим ринком праці (К2.2) − Івано-
Франківська та Тернопільська області: середній рівень демографічно-
го потенціалу (середній рівень густоти населення та близький до сере-
днього рівень працездатності населення). Внаслідок низького рівня 
зайнятості, попиту на працю в цих регіонах, значно нижчою за серед-
ній рівень є економічна активність населення, критичною є питома 
вага осіб, що зневірилися в пошуках роботи. Крім того, кластер харак-
теризує мінімальний рівень заробітної плати, максимальний рівень 
безробіття та тривалості пошуку роботи безробітними. 

Висновки. Методи кластеризації значно відрізняються один від од-
ного, а результати класифікації, отримані при їх використанні, можуть 
мати суттєві відмінності. Враховуючи те, що перевірка статистичної 
вагомості тут не може бути використана, а залежність результатів від 
обраного методу тим сильніша, чим менш явно сукупність розподіля-
ється на однорідні групи об’єктів, для отримання достовірних резуль-
татів класифікацію слід проводити з використанням декількох мето-
дів. Якщо результати, отримані за різними методами виявляються 
близькими, то сукупність досліджуваних об’єктів дійсно можливо кла-
сифікувати. В іншому випадку жодна класифікація не є об’єктивною. 
В нашому випадку для отримання достовірних даних кластеризація 
проводилась за всіма методами кластерного аналізу: двовходове об’єд-
нання, ієрархічний метод та метод К-середніх. 

Виходячи із того, що регіони України різняться за своєю площею, 
кількістю наявного населення, економічним рівнем розвитку, для ана-
лізу використано відносні показники.  

В результаті проведеного ієрархічного кластерного аналізу визна-
чено наступні стійкі об’єднання регіонів: 12-16-14-9 – Миколаївська, 
Сумська, Полтавська, Кіровоградська області; 5-23-2 – Житомирська, 
Волинська, Чернігівська області; 15-19 – Рівненська, Херсонська об-
ласті; 8-17 – Івано-Франківська, Тернопільська області; 1-20 – Вінни-
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цька, Хмельницька області; 21-22 – Черкаська, Чернівецька області; 4-
24 – Донецька, Київська області; 6-25 – Закарпатська область, Авто-
номна Республіка Крим; 3-7-18-10-13 – Дніпропетровська, Запорізька, 
Харківська, Луганська, Одеська області. Решту зв’язків не можна ви-
знати суттєвими, адже вони змінюються залежно від обраних методів 
аналізу.  

Стійкість виділених кластерів підтверджується і при використанні 
К-методу кластеризації. Виключенням став лише кластер 12-16-14-9, в 
якому при використанні К-методу Сумська область була замінена на 
Львівську. З огляду на територіальну цілісність, перший варіант клас-
теру є більш привабливим. 

Виділення двох регіонів у кластер з максимальним рівнем розвит-
ку, які є територіально відокремленими, свідчить про формування 
двох центрів розвитку регіональних ринків праці Київської та Донець-
кої областей. 

Проведення кластеризації регіонів України за допомогою методу 
К-середніх на 2 кластери призвело до виділення двох протилежних 
груп регіонів, для першої з яких характерним є високий рівень розвит-
ку ринку праці, для другої – низький. Таким чином, до першого клас-
теру увійшли густо населені регіони з високим рівнем працездатності 
населення, його економічної активності та зайнятості, а також показ-
никами навантаження на вільне робоче місце значно нижче середньо-
го по Україні та з високим рівнем додаткового попиту на працю. До 
цієї групи увійшли наступні регіони: Дніпропетровська, Донецька, 
Закарпатська, Запорізька, Луганська, Одеська, Харківська, Київська 
області та Автономна Республіка Крим. Всі інші регіони увійшли до 
другого кластера. 

Вагомим результатом проведеної кластеризації є виокремлення те-
риторіально цілісного найбільш стійкого кластеру, стійкість якого ви-
значається як при використанні ієрархічного методу, так і при викори-
станні методу К-середніх (при виділенні 3-11 кластерів). Цей кластер 
(Тернопільська та Івано-Франківська області) необхідно визначити де-
пресивним і надати першочергову допомогу у формуванні організацій-
но-економічного механізму регулювання регіональних ринків праці.  

При поділі регіонів на 4−7 кластерів відбувається переміщення та 
перегрупування регіонів. Остаточний варіант кластеризації регіонів 
України за рівнем розвитку їх ринків праці отримуємо при поділі на 8 
кластерів. Таке групування залишається сталим при подальшому ана-
лізі, лише відбувається подрібнення кластерів при виділенні 9, 10 та 
11 кластерів. Та хоча кількість отриманих сталих кластерів збігається 
з кількістю економічних районів в Україні [71, c.115], склад кластерів 
не відповідає схемі економічного районування.  
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2.6. Інтегральна оцінка ефективності  
організаційно-економічного механізму  
регулювання ринку праці України  

Економічна наука володіє певними методологічними підходами що-
до комплексного оцінювання рівня стану соціально-економічних сис-
тем, явищ і процесів або їх окремих складових за допомогою інтегра-
льного показника. У практиці міжнародних відносин використовують-
ся  різноманітні системи соціальних індикаторів та інтегральних пока-
зників, за допомогою яких реалізується диференційований підхід до 
надання економічної допомоги та політичної підтримки слаборозви-
нутих країн або регіонів. Інтегральна система соціальних індикаторів 
ООН складається з 186 показників, що відображають такі соціально 
значущі сфери, як розподіл доходів, споживання та накопичення, за-
безпечення житлом, розподіл часу й дозвілля, освіта, здоров’я, гро-
мадській порядок і безпека, соціальна стратифікація та мобільність 
населення, інші сфери життєдіяльності населення [421]. Для оцінки 
рівня життя населення слаборозвинутих країн з метою надання їм гу-
манітарної допомоги Статистична служба США розробила в рамках 
теорії базових потреб власну систему показників рівня розвитку, що 
охоплює 5 складових: дохід, харчування, освіта, здоров’я, а також дис-
кримінація жінок [422].  

Однією із найбільш вдалих спроб побудувати інтегральний показник 
оцінки рівня розвитку соціально-економічних систем на сучасний мо-
мент є індекс людського розвитку (ІЛР) (HDI − Human Development 
Index). Починаючи з 1990 року, ООН практикує щорічні розрахунки 
цього комплексного показника, що є середньозваженим таких показ-
ників, як ВВП на душу населення, очікувана тривалість життя та рі-
вень освіченості населення. Чим ближчий індекс до одиниці, тим кращи-
ми є якість життя та можливості соціального розвитку. Всі країни − 
члени ООН підрозділяються на три групи за величиною їх ІЛР: країни 
з високим рівнем людського розвитку, для яких значення  IЛР більше 
за 0,8; із середнім рівнем, для яких значення ІЛР перебуває в межах від 
0,5 до 0,8 і низьким рівнем, для яких ІЛР менше 0,5. Відповідно до оці-
нок Всесвітнього банку 64 % національного багатства будь-якої країни 
складає людський капітал, 20 % − природний і 16 % − фізичний [423].  

Концептуальні положення та методологія конструювання інтегра-
льних індикаторів соціального розвитку достатньо висвітлені у робо-
тах вітчизняних та зарубіжних дослідників [424−426].  

Розглянемо основні підходи до побудови системи індикаторів та їх 
агрегації з метою використання інтегрального показника: 

1) об’єднання стандартизованих величин в інтегральну оцінку за 
допомогою середньої арифметичної простої. Метод використовується 
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при обмеженій кількості показників, вага яких приблизно однакова, як 
у випадку розрахунку індексу людського розвитку. Об’єднання стан-
дартизованих величин в інтегральну оцінку за допомогою середньої 

арифметичної здійснюється за формулою: 
m

R

I

m

1i

ij

j


 ,  

де Ij – інтегральна оцінка регіону j,  
Rij – стандартизовані значення показників;  
і – порядковий номер показника,  
m – кількість показників.  

Такий підхід використовувався, наприклад, в дослідженнях О. Полев-
ської, О. Сарахман [427, c. 27−32]; 

2) обчислення синтетичного показника як середньоарифметичного 
відхилень часткових показників від загальноукраїнського їх значення. 
Наприклад [428, c. 82]; 

3) метод конструювання узагальнюючого показника у вигляді се-
редньої зваженої величини окремих показників (груп показників). Ва-
гами, як правило, слугують експертні оцінки часткової значимості (ва-
гомості), а сума ваг дорівнює 1:  

Ij = 
100q

nq...cqbqaq
N

1i
i

n321








, 

де a, b, c, …,  
n – значення часткових показників регіонів;  
q1, q2, q3, qn – відповідні вагові коефіцієнти, що оцінюють ступінь 

впливу часткового показника на інтегральний. 

Прикладом такого показника може слугувати «індикатор напруже-
ності» життя населення [429], складовими якого є ступінь забезпече-
ності споживчими товарами, рівень злочинності, ступінь незадоволено-
сті населення комплексом нерозв’язаних соціально-політичних, еко-
номічних і екологічних проблем; 

4) побудова синтетичного зваженого індексу, в якому регіональні 
відхилення часткових показників від загальноукраїнського їх значення 
за допомогою методу експертних оцінок отримують бальне зважуван-
ня залежно від ступеня впливу часткового показника на загальний рі-
вень розвитку регіону. Наприклад [430, с. 55−61]. 

5) шкально-бальний метод, що передбачає виведення бальних оці-
нок регіону за значенням кожного показника та підрахунок суми зна-
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чень бальних оцінок показників взятого набору: 




N

i

іMIj
1

,  

де і – показник;  
N – кількість часткових показників;  
Мі – бальна оцінка регіону по значенню і-го показника.  

6) Побудова узагальнюючих показників з використанням методу 
головних компонент чи факторного аналізу [431]. Відповідно до цього 
методу узагальнюючий показник є лінійною комбінацією приведених 

до порівняного вигляду вхідних показників:  

m

)j(

ijiji xaF  ,   

де xj − вхідний показник;  
aіj − навантаження  і-го фактору на j-й показник;  

i − випадкова компонента. 

Як правило, за узагальнюючий показник беруть перший фактор чи 
два перших фактори, які дають найбільший вклад у сумарну диспер-
сію. Змістовна інтерпретація виділених факторів визначається значен-
нями факторних навантажень  aіj , які вимірюють кореляцію виділено-
го фактору Fі з вхідними показниками xj. Прикладом є дослідження 
регіонів за двома складовими – рівнем матеріального виробництва та 
соціальної інфраструктури [432]; 

6) метод співставлення фактичних показників рівня розвитку з но-
рмативними за ступенем реалізації головної мети [433]. Сукупність 
нормативів у наборі показників рівня розвитку утворює вектор цілей 

 n,...,,,, ,, 00201  , а сукупність фактичних показників − вектор 

досягнутих результатів  nS 1,...,,,1211 ,,  . Величина кута між ними є 

мірою пропорційності розвитку, а добуток відношень довжин векторів 
на cos  (кута між векторами) − мірою ступеня наближення до цільо-

вого (нормативного) стану: ,cos
S




  

де 




n

1i

2
j1aS  − довжина вектора результатів;  






n

1i

2
01a − довжина вектора цілей;  

і = 1, 2, ….  
n − компоненти векторів.  
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S

S
cos , 

де   oi

n

1i

ijaS  


. 

Візуалізація результатів проводиться у вигляді графіка, де на вісі 

абсцис вказується час, а на вісі ординат − величини  , що фіксують 

ступінь наближення фактичних показників до нормативних та вирівняні 
значення таких наближень. Нормативи приймаються за раціональні; 

7) розрахунок інтегральної оцінки з використанням методів таксо-
номічного аналізу за допомогою порівняння часткових показників ре-
гіонів із показниками еталонного об’єкту. Проблемі визначення ета-
лонного об’єкту були присвячені роботи польського науковця З. Хе-
львега, де для статистичної характеристики множини об’єктів автор 
вираховує відстань  кожної території від еталону розвитку. Під етало-

ном розвитку автор розуміє точку P0 з координатами: 01z , 02z , …, тz0 , 

де 
r

rss zz max0  ,  

якщо Is , 

r
rss zz min0  , якщо Is  (S= 1, …, n),  

І − множина стимуляторів,  

rsz  − стандартизоване значення ознаки s для одиниці r. 

Відстань між окремими точками-одиницями  і точкою P0  познача-
ється Сі0 і розраховується наступним чином:  
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де 000000000 (і = 1, …, w). 

Одержані відстані служать вхідними величинами для розрахунку 

показника рівня розвитку: 
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Інтегрований показник рівня розвитку характеризується тим, що є 
величиною додатною і лише з імовірністю близькою до нуля, може 
виявитись більшим від одиниці. Інтерпретувати його можна наступ-
ним чином: при наближенні значення показника рівня розвитку до 
нуля, рівень розвитку даної території зростає. Для більшої зручності 
інтерпретації (територія є більш розвинутою при наближенні значення 
показника рівня розвитку до одиниці) на практиці застосовується  

модифікований показник розвитку: 
0

01
c

c
d i

i  . 

Вибір методу побудови інтегрального показника проводився на ос-
нові наступних міркувань: 

1) оскільки метою ОЕМРРРП є максимізація ефективності функці-
онування ринку праці регіону з метою забезпечення системи його ін-
тересів у відповідності до чотирьох парадигм регіону, то визначені у 
підрозділі 1.3 показники ефективності функціонування ринку праці ре-
гіону, що є в даному випадку частковими показниками оцінки, є рів-
новагомими. Тобто зваження часткових показників при їх введенні до 
інтегрального показника проводити не будемо. Це відповідає й автор-
ській позиції щодо суб’єктивності методу експертних оцінок, за допо-
могою якого, як правило, здійснюється зважування;   

2) оскільки часткових показників оцінки ефективності ОЕМРРРП – 
сім, метод головних компонент використати в нашому дослідженні 
немає можливості; 

3) відсутність науково обґрунтованих нормативів досліджуваних по-
казників виключає можливість використання векторного методу побу-
дови інтегрального показника. 

Отже, для розрахунку інтегрального показника ефективності ОЕМРРРП 
України використаємо три методи:  

1) метод 1 − за допомогою середньої арифметичної простої;  
2) метод 2 − з використанням методів таксономічного аналізу; 
3) метод 3 − шляхом побудови синтетичного показника відношень 

значень часткових показників регіонів до значень відповідних показ-
ників по Україні. 

Алгоритм проведення даного дослідження наведено на рис. 2.26. 
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Розрахунок інтегральної оцінки показника ефективності ОЕМРРРП України 

   

з побудовою  
синтетичного  

показника 

 за допомогою  
середньої арифметичної 

простої 

 з використанням  
методів таксономічного 

аналізу 

   

Побудова матриці вхідних даних 

   

  Стандартизація вхідних даних 

   

Співвідношення  
часткових показників 
регіонів з відповідни-

ми показниками по 
Україні 

  Побудова еталону 
ОЕМРРРП 

   

  Розрахунок евклідових 
відстаней 

   

Розрахунок інтегральних показників ефективності ОЕМРРРП 

   

Визначення рейтингу регіонів за рівнем ефективності ОЕМРРРП 

   

Порівняння результатів, отриманих різними методами 

 

Групування регіонів за рівнем ефективності ОЕМРРРП 

Рис. 2.26. Алгоритм інтегральної оцінки ефективності ОЕМРРРП 

Джерело: розроблено автором.  

Першим і найбільш важливим кроком є формування матриці вихід-
них даних, тому що правильність складання певної матриці впливає на 
всі наступні кроки і, відповідно, помилки в ній неминуче призведуть 
до недостовірних результатів. Вона може бути представлена в такому 

вигляді: ;

X...XX

............

X...XX

X...XX

Х

ij2i1i

j22221

j11211

  

де j – число показників, які характеризують рівні ефективності 
ОЕМРРРП у відповідності до визначених парадигм регіону;  

i – кількість регіонів; 
хij – значення показників, що характеризують рівні ефективності 

ОЕМРРРП у відповідності до визначених парадигм для і-го ре-
гіону. 
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Рядки матриці відповідають регіону, стовпчики − показникам, що 
впливають на рівень зайнятості населення, набір яких включає суттєві 
характеристики розглянутих регіонів. 

Розрахувавши запропоновані раніше показники для комплексної 
оцінки ефективності ОЕМРРРП з урахуванням сучасних парадигм ре-
гіону для кожного регіону України, отримаємо наступну матрицю вхі-
дних даних (табл. 2.30). 

Побудова синтетичного показника передбачає відношення кожного 
часткового показника до значення відповідного показника по Україні: 

Zіj = 

0i

ij

X

Х
, 

де Zij – віднесений до загального значення і-го показника по Україні 
кожен і-ий показник j-го регіону;  

Хij – значення і-го показника j-го регіону,  
Xi0 − загальне значення і-го показника по Україні. 

Середнє арифметичне таких відносних значень показників буде ін-
тегрованим показником оцінки ефективності ОЕМРРРП:  

7

Z

I

7

1i

ij

j


 . 

Чим вищим є отриманий показник, тим вищим є ранг регіону за  
рівнем ефективності ОЕМРРРП (табл. 2.31). 

Таблиця 2.30 

Матриця вхідних даних 

Регіон 
Значення показників 

РТПр ЗППр РППр РПЗр ЕВПр ЗМППЗр ПБВПр 

АР Крим 93,10 0,94 8,12 0,25 0,80 0,69 3,83 

Вінницька 92,03 0,92 8,56 0,64 0,61 0,51 5,09 

Волинська 89,22 0,90 8,28 0,68 0,60 0,47 4,45 

Дніпропетровська 93,71 0,95 13,71 0,71 0,58 0,84 7,20 

Донецька 92,69 0,94 14,53 0,70 0,59 0,90 8,14 

Житомирська 88,80 0,89 7,48 0,44 0,70 0,51 4,09 

Закарпатська 91,77 0,92 7,47 0,30 0,77 0,58 4,36 

Запорізька 92,04 0,93 12,34 0,53 0,65 0,83 6,55 

Івано-Франківська 89,79 0,90 10,80 0,76 0,57 0,53 5,53 

Київська 91,71 0,92 10,63 0,50 0,67 0,72 5,51 
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Продовж. табл. 2.30 

Регіон 
Значення показників 

РТПр ЗППр РППр РПЗр ЕВПр ЗМППЗр ПБВПр 

Кіровоградська 89,02 0,90 9,05 0,66 0,60 0,53 4,84 

Луганська 90,82 0,92 9,76 0,36 0,73 0,70 5,88 

Львівська 90,00 0,90 9,98 0,59 0,63 0,60 5,38 

Миколаївська 89,34 0,90 9,98 0,47 0,68 0,69 5,65 

Одеська 93,05 0,93 12,31 0,81 0,55 0,69 6,29 

Полтавська 92,63 0,93 13,21 0,97 0,51 0,67 7,07 

Рівненська 87,46 0,88 9,27 0,53 0,66 0,54 4,35 

Сумська 89,51 0,90 9,02 0,59 0,63 0,57 5,54 

Тернопільська 88,05 0,88 7,99 0,72 0,58 0,38 4,11 

Харківська 92,08 0,93 11,29 0,65 0,60 0,73 6,31 

Херсонська 89,25 0,90 7,95 0,47 0,68 0,53 4,81 

Хмельницька 88,94 0,90 8,19 0,63 0,61 0,49 4,53 

Черкаська 88,54 0,89 8,14 0,46 0,69 0,54 4,40 

Чернівецька 87,80 0,88 7,18 0,36 0,74 0,48 3,96 

Чернігівська 90,47 0,91 9,04 0,72 0,58 0,53 5,10 

м. Київ 95,23 0,97 32,56 1,81 0,36 1,38 8,04 

м. Севастополь 94,70 0,96 9,75 0,37 0,73 0,78 4,55 

Джерело: розраховано автором.  

Таблиця 2.31 

Розрахунок інтегрального показника ефективності  
ОЕМРРРП: метод 1 

Регіон Z1j Z2j Z3j Z4j Z5j Z6j Z7j Ij 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

АР Крим 1,018 1,017 0,674 0,352 1,359 0,961 0,633 0,859 

Вінницька 1,007 1,004 0,710 0,913 1,034 0,715 0,841 0,889 

Волинська 0,976 0,975 0,688 0,965 1,011 0,656 0,735 0,858 

Дніпропетровська 1,025 1,029 1,138 1,018 0,990 1,170 1,189 1,080 

Донецька 1,014 1,024 1,206 1,001 0,996 1,247 1,345 1,119 

Житомирська 0,971 0,970 0,621 0,623 1,180 0,711 0,676 0,822 

Закарпатська 1,004 1,003 0,620 0,427 1,305 0,809 0,721 0,841 

Запорізька 1,007 1,008 1,024 0,761 1,106 1,156 1,082 1,020 

Івано-Франківська 0,982 0,978 0,896 1,092 0,961 0,737 0,914 0,937 
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Продовж. табл. 2.30 

Регіон Z1j Z2j Z3j Z4j Z5j Z6j Z7j Ij 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Київська 1,003 1,004 0,883 0,710 1,132 0,998 0,911 0,949 

Кіровоградська 0,974 0,975 0,751 0,939 1,022 0,732 0,801 0,885 

Луганська 0,994 0,996 0,810 0,521 1,242 0,977 0,971 0,930 

Львівська 0,985 0,982 0,828 0,843 1,066 0,838 0,889 0,919 

Миколаївська 0,977 0,978 0,828 0,675 1,151 0,964 0,934 0,930 

Одеська 1,018 1,016 1,021 1,160 0,935 0,955 1,039 1,021 

Полтавська 1,013 1,014 1,096 1,379 0,862 0,936 1,168 1,067 

Рівненська 0,957 0,955 0,769 0,751 1,111 0,748 0,719 0,859 

Сумська 0,979 0,979 0,749 0,842 1,066 0,797 0,916 0,904 

Тернопільська 0,963 0,961 0,663 1,023 0,988 0,527 0,680 0,829 

Харківська 1,007 1,010 0,937 0,933 1,025 1,007 1,042 0,995 

Херсонська 0,976 0,974 0,660 0,671 1,153 0,742 0,795 0,853 

Хмельницька 0,973 0,973 0,680 0,899 1,040 0,679 0,748 0,856 

Черкаська 0,969 0,966 0,675 0,654 1,162 0,754 0,728 0,844 

Чернівецька 0,961 0,959 0,596 0,511 1,248 0,671 0,654 0,800 

Чернігівська 0,990 0,989 0,750 1,029 0,985 0,732 0,843 0,903 

м. Київ 1,042 1,055 2,702 2,580 0,604 1,919 1,328 1,604 

м. Севастополь 1,036 1,043 0,809 0,525 1,240 1,089 0,752 0,927 

Джерело: розраховано автором.  

Другий та третій методи передбачають стандартизацію вхідних да-
них. Конструктивний підхід до стандартизації змінних запропонова-
ний польськими дослідниками М. Чесляком і Е. Октабською [433, 
c. 16−17].  За їх алгоритмом розраховуються відхилення значень пока-

зників: kjijij xxZ 0  − для стимуляторів, ijkjij xxZ  0
− для дестиму-

ляторів, де kjx 0
 − значення j-го показника для об’єкту k, прийнятого за 

зразок (k = 1). 
Для кожної і-тої території по кожному j-му показнику розрахову-

ється стандартизоване значення Yіj: 
xjxj

xjij
ij zminzmax

zminz
Y




 , тобто 

стандартизація відхилень показника розвитку території від мінімаль-
ного відбувається шляхом ділення на діапазон варіації значення Zіj (а 
не на стандартне відхилення s, як це, як правило, робиться). Такий пі-
дхід до стандартизації змінних використовується ПРООН при розра-
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хунках складових інтегрального індексу [444, c. 21]. 
Оскільки всі використовувані нами змінні є стимуляторами, стан-

дартизацію даних виконаємо за допомогою z-перетворення, яке вико-
ристовується програмним пакетом StatSoftStatistica 6.0. Стандартизо-
ване значення розраховується за формулою:  

s

)xx(
z i

i


 , 

де xi – вхідне значення показника;  

n

x

х

N

1i

i
  − його середнє значення;  

12   n/)xx(s i  − його середнє відхилення.  

Матрицю стандартизованих вхідних даних наведемо в таблиці 2.32. 
Підрахунок інтегрального показника другим методом здійснимо за 

формулою: 
7

7

1

 i

ij

j

R

І , 

де Rij – стандартизовані значення показників (табл. 2.33). 

Третій метод передбачає побудову еталону ОЕМРРРП, що прово-
диться за правилом: серед показників-стимуляторів відбирають дані з 
максимальним значенням, серед показників – де стимуляторів – дані з 
мінімальним значенням. Оскільки всі досліджувані показники є стиму-
ляторами, тобто мають прямий зв’язок із рівнем ефективності ОЕМРРРП, 
для еталонного регіону обираємо дані з максимальним значенням 
(табл. 2.34).  

Розрахунки показників за нашими даними будуть наступними: 
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i сcS = 1,29; 

с0 8,66 + 2 · 1,29 = 11,24. 
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Таблиця 2.32 

Матриця стандартизованих вхідних даних 

Регіон 
Стандартизовані значення показників 

РТПр ЗППр РППр РПЗр ЕВПр ЗМППЗр ПБВПр 

А 1 2 3 4 5 6 7 

АР Крим 1,062 0,888 -0,517 -1,272 1,891 0,234 -1,290 

Вінницька 0,568 0,380 -0,427 0,076 -0,259 -0,671 -0,251 

Волинська -0,735 -0,735 -0,483 0,202 -0,408 -0,890 -0,781 

Дніпропетровська 1,345 1,341 0,641 0,328 -0,552 1,005 1,492 

Донецька 0,875 1,130 0,813 0,289 -0,507 1,288 2,271 

Житомирська -0,929 -0,908 -0,650 -0,621 0,705 -0,687 -1,075 

Закарпатська 0,449 0,327 -0,653 -1,092 1,529 -0,324 -0,850 

Запорізька 0,573 0,515 0,358 -0,291 0,217 0,954 0,955 

Івано-Франківська -0,473 -0,591 0,038 0,506 -0,743 -0,590 0,117 

Київська 0,418 0,397 0,004 -0,412 0,390 0,370 0,101 

Кіровоградська -0,827 -0,710 -0,324 0,140 -0,335 -0,609 -0,452 

Луганська 0,005 0,069 -0,177 -0,867 1,114 0,293 0,401 

Львівська -0,376 -0,437 -0,132 -0,093 -0,048 -0,219 -0,009 

Миколаївська -0,681 -0,601 -0,131 -0,498 0,516 0,245 0,216 

Одеська 1,041 0,838 0,351 0,670 -0,911 0,214 0,742 

Полтавська 0,847 0,777 0,538 1,197 -1,393 0,144 1,386 

Рівненська -1,551 -1,489 -0,280 -0,313 0,247 -0,550 -0,858 

Сумська -0,600 -0,562 -0,330 -0,094 -0,047 -0,369 0,127 

Тернопільська -1,277 -1,251 -0,544 0,341 -0,566 -1,364 -1,057 

Харківська 0,590 0,593 0,140 0,125 -0,318 0,405 0,757 

Херсонська -0,720 -0,751 -0,552 -0,506 0,528 -0,571 -0,481 

Хмельницька -0,864 -0,784 -0,503 0,041 -0,216 -0,803 -0,715 

Черкаська -1,050 -1,082 -0,514 -0,546 0,589 -0,527 -0,816 

Чернівецька -1,394 -1,321 -0,711 -0,891 1,157 -0,835 -1,183 

Чернігівська -0,156 -0,203 -0,326 0,355 -0,581 -0,609 -0,240 

м. Київ 2,053 2,316 4,551 4,086 -3,100 3,762 2,188 

м. Севастополь 1,805 1,854 -0,180 -0,858 1,099 0,705 -0,695 

  Джерело: розраховано автором.  

Розрахунок інтегрованих значень рівня ефективності ОЕМРРРП за 

третім методом наведено в таблиці 2.35. 

Визначимо рейтинги регіонів за розрахованими всіма методами ін-

тегральними показниками за правилом: чим вищим є інтегрований 

показник за абсолютним значенням, тим вищим є його рейтинг. При 

цьому найвищим значенням рейтингу є одиниця (рис. 2.27–2.30). 
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Таблиця 2.33 

Розрахунок інтегрального показника ефективності  
ОЕМРРРП: метод 2 

Регіон R1j R2j R3j R4j R5j R6j R7j Ij 
АР Крим 1,062 0,888 -0,517 -1,272 1,891 0,234 -1,290 0,142 
Вінницька 0,568 0,380 -0,427 0,076 -0,259 -0,671 -0,251 -0,083 
Волинська -0,735 -0,735 -0,483 0,202 -0,408 -0,890 -0,781 -0,547 
Дніпропетровська 1,345 1,341 0,641 0,328 -0,552 1,005 1,492 0,8 
Донецька 0,875 1,130 0,813 0,289 -0,507 1,288 2,271 0,88 
Житомирська -0,929 -0,908 -0,650 -0,621 0,705 -0,687 -1,075 -0,595 
Закарпатська 0,449 0,327 -0,653 -1,092 1,529 -0,324 -0,850 -0,088 
Запорізька 0,573 0,515 0,358 -0,291 0,217 0,954 0,955 0,469 
Івано-Франківська -0,473 -0,591 0,038 0,506 -0,743 -0,590 0,117 -0,248 
Київська 0,418 0,397 0,004 -0,412 0,390 0,370 0,101 0,181 
Кіровоградська -0,827 -0,710 -0,324 0,140 -0,335 -0,609 -0,452 -0,445 
Луганська 0,005 0,069 -0,177 -0,867 1,114 0,293 0,401 0,12 
Львівська -0,376 -0,437 -0,132 -0,093 -0,048 -0,219 -0,009 -0,188 
Миколаївська -0,681 -0,601 -0,131 -0,498 0,516 0,245 0,216 -0,133 
Одеська 1,041 0,838 0,351 0,670 -0,911 0,214 0,742 0,421 
Полтавська 0,847 0,777 0,538 1,197 -1,393 0,144 1,386 0,499 
Рівненська -1,551 -1,489 -0,280 -0,313 0,247 -0,550 -0,858 -0,685 
Сумська -0,600 -0,562 -0,330 -0,094 -0,047 -0,369 0,127 -0,268 
Тернопільська -1,277 -1,251 -0,544 0,341 -0,566 -1,364 -1,057 -0,817 
Харківська 0,590 0,593 0,140 0,125 -0,318 0,405 0,757 0,328 
Херсонська -0,720 -0,751 -0,552 -0,506 0,528 -0,571 -0,481 -0,436 
Хмельницька -0,864 -0,784 -0,503 0,041 -0,216 -0,803 -0,715 -0,549 
Черкаська -1,050 -1,082 -0,514 -0,546 0,589 -0,527 -0,816 -0,564 
Чернівецька -1,394 -1,321 -0,711 -0,891 1,157 -0,835 -1,183 -0,74 
Чернігівська -0,156 -0,203 -0,326 0,355 -0,581 -0,609 -0,240 -0,251 
м. Київ 2,053 2,316 4,551 4,086 -3,100 3,762 2,188 2,265 
м. Севастополь 1,805 1,854 -0,180 -0,858 1,099 0,705 -0,695 0,533 

Джерело: розраховано автором.  

Таблиця 2.34 

Еталон ОЕМРРРП 

№ 
п/п 

Назва показника 
Позначен-
ня показ- 

ника 

Еталон-
не зна-
чення 

1 
Рівень реалізації трудового потенціалу на ринку 
праці регіону  

РТПр 2,053 

2 
Рівень збалансованості попиту і пропозиції ринку 
праці регіону   

ЗППр 2,316 

3 Регіональна продуктивність праці зайнятих  РППр 4,551 
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Продовж. табл. 2.34 

№ 

п/п 
Назва показника 

Позна-

чення по-

казника 

Еталон-

не зна-

чення 

4 Регіональна рентабельність праці зайнятих  РПЗр 4,086 

5 Рівень економічної віддачі регіональної праці  ЕВПр 1,891 

6 
Рівень забезпечення мінімальних потреб населення 
працею зайнятих регіону  

ЗМППЗр 3,762 

7 
Рівень покриття регіональних бюджетних видатків 
результатами праці зайнятих регіону  

ПБВПр 2,271 

Джерело: розраховано автором.  

Таблиця 2.35 

Розрахунок інтегрованих значень рівня ефективності  
ОЕМРРРП: метод 3 

Регіон 

(Zis – Z0s)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

АР Крим 0,98 2,04 25,68 28,71 0,00 12,45 12,68 82,54 9,09 0,53 0,19 

Вінницька 2,20 3,75 24,78 16,08 4,62 19,66 6,36 77,45 8,80 0,02 0,22 

Волинська 7,77 9,31 25,35 15,08 5,29 21,64 9,32 93,75 9,68 1,05 0,14 

Дніпропет-
ровська 

0,50 0,95 
15,2

9 
14,12 5,97 7,60 0,61 45,03 6,71 3,79 0,40 

Донецька 1,39 1,41 13,98 14,42 5,75 6,12 0,00 43,06 6,56 4,39 0,42 

Житомир-
ська 

8,89 10,39 27,05 22,15 1,41 19,80 11,20 100,89 10,04 1,92 0,11 

Закарпатська 2,57 3,96 27,08 26,81 0,13 16,70 9,74 86,99 9,33 0,45 0,17 

Запорізька 2,19 3,24 17,59 19,15 2,80 7,88 1,73 54,59 7,39 1,61 0,34 

Івано-Фран-
ківська 

6,38 8,45 20,37 12,82 6,94 18,94 4,64 78,53 8,86 0,04 0,21 

Київська 2,67 3,68 20,68 20,23 2,25 11,51 4,71 65,73 8,11 0,30 0,28 

Кіровогра-
дська 

8,29 9,16 23,77 15,57 4,96 19,11 7,41 88,27 9,40 0,54 0,16 

Луганська 4,19 5,05 22,36 24,53 0,60 12,03 3,50 72,26 8,50 0,02 0,24 

Львівська 5,90 7,58 21,93 17,46 3,76 15,85 5,20 77,68 8,81 0,02 0,22 

Миколаїв-
ська 

7,47 8,50 21,93 21,01 1,89 12,37 4,22 77,40 8,80 0,02 0,22 
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Продовж. табл. 2.35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Одеська 1,02 2,18 17,64 11,67 7,85 12,59 2,34 55,29 7,44 1,49 0,34 

Полтавська 1,45 2,37 16,11 8,34 10,78 13,09 0,78 52,93 7,28 1,91 0,35 

Рівненська 12,99 14,47 23,34 19,34 2,70 18,60 9,79 101,23 10,06 1,97 0,10 

Сумська 7,04 8,28 23,83 17,47 3,75 17,07 4,60 82,04 9,06 0,16 0,19 

Тернопіль-
ська 

11,09 12,72 25,96 14,02 6,04 26,27 11,08 107,18 10,35 2,87 0,08 

Харківська 2,14 2,97 19,46 15,69 4,88 11,27 2,29 58,69 7,66 0,99 0,32 

Херсонська 7,69 9,40 26,04 21,08 1,86 18,78 7,58 92,42 9,61 0,91 0,14 

Хмельни-
цька 

8,51 9,61 25,54 16,36 4,44 20,84 8,92 94,22 9,71 1,10 0,14 

Черкаська 9,63 11,54 25,66 21,46 1,69 18,40 9,53 97,90 9,89 1,53 0,12 

Черніве-
цька 

11,88 13,22 27,70 24,77 0,54 21,13 11,93 111,17 10,54 3,56 0,06 

Чернігів-
ська 

4,88 6,34 23,79 13,92 6,11 19,10 6,31 80,45 8,97 0,10 0,20 

м. Київ 0,00 0,00 0,00 0,00 24,90 0,00 0,01 24,91 4,99 13,44 0,56 

м. Севасто-
поль 

0,06 0,21 22,39 24,44 0,63 9,35 8,80 65,88 8,12 0,29 0,28 

Джерело: розраховано автором  

В результаті дослідження доходимо висновку, що результати під-
рахунків ідентичні лише для трьох регіонів із найвищими рейтингами, 
та для регіону із рейтингом 23. Решта результатів є переважно близь-
кими за значеннями, але відрізняються один від одного.  

Для отримання достовірної інформації пропонуємо синтезувати 
отримані результати за допомогою так званого «рейтингово-узагаль-
нюючого синтетичного показника (Qj)», який можна розрахувати за 
формулою:  

Qj =
N

)Ij(R
N

Іj

1 , 

де N – кількість використовуваних методів отримання інтегрованого 
показника; 

R(Ij) – рейтинг регіону за отриманими інтегрованими показниками 
по кожному із використовуваних методів дослідження. За ви-
значеним рейтингово-узагальнюючим синтетичним показни-
ком  

(Qj) отримаємо загальний рейтинг регіону: чим вищий Qj, тим ви-
щий рейтинг регіону (табл. 2.36).  
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Рис. 2.27. Рейтинг регіонів України за інтегрованою  
оцінкою ефективності ОЕМРРРП: метод 1 

Джерело: розраховано автором.  
 

 
Рис. 2.28. Рейтинг регіонів України за інтегрованою  

оцінкою ефективності ОЕМРРРП: метод 2 

Джерело: розраховано автором.  
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Рис. 2.29. Рейтинг регіонів України за інтегрованою оцінкою 

ефективності ОЕМРРРП: метод 3 

Джерело: розраховано автором.  
 

 
Рис. 2.30. Загальний рейтинг регіонів України за  

рейтингово-узагальнюючим синтетичним показником оцінки  
ефективності ОЕМРРРП 

Джерело: розраховано автором.  
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Таблиця 2.36  

Ранжування регіонів за значеннями інтегрованих показників: 
методи 1,2,3,  та визначення загального рейтингу регіону 

Регіон 

Метод 1 Метод 2 Метод 3 

Qj 
Загаль-

ний  
рейтинг 

Іij 
рей-
тинг 

іij 
рей-
тинг dij 

рей-
тинг 

АР Крим 0,859 18 0,142 10 0,192 17 15,00 15 

Вінницька 0,889 16 -0,083 12 0,217 11 13,00 13 

Волинська 0,858 20 -0,547 21 0,139 21 20,67 21 

Дніпропетров- 
ська 

1,080 3 0,8 3 0,403 3 3,00 3 

Донецька 1,119 2 0,88 2 0,416 2 2,00 2 

Житомирська 0,822 26 -0,595 24 0,106 24 24,67 25 

Закарпатська 0,841 24 -0,088 13 0,170 18 18,33 18 

Запорізька 1,020 6 0,469 6 0,343 5 5,67 5 

Івано-
Франківська 

0,937 9 -0,248 16 0,212 14 13,00 12 

Київська 0,949 8 0,181 9 0,279 8 8,33 8 

Кіровоградська 0,885 17 -0,445 20 0,164 19 18,67 19 

Луганська 0,930 10 0,12 11 0,244 10 10,33 10 

Львівська 0,919 13 -0,188 15 0,216 13 13,67 14 

Миколаївська 0,930 11 -0,133 14 0,217 12 12,33 11 

Одеська 1,021 5 0,421 7 0,339 6 6,00 6 

Полтавська 1,067 4 0,499 5 0,353 4 4,33 4 

Рівненська 0,859 19 -0,685 25 0,105 25 23,00 24 

Сумська 0,904 14 -0,268 18 0,194 16 16,00 17 

Тернопільська 0,829 25 -0,817 27 0,079 26 26,00 26 

Харківська 0,995 7 0,328 8 0,319 7 7,33 7 

Херсонська 0,853 22 -0,436 19 0,145 20 20,33 20 

Хмельницька 0,856 21 -0,549 22 0,137 22 21,67 22 

Черкаська 0,844 23 -0,564 23 0,120 23 23,00 23 

Чернівецька 0,800 27 -0,74 26 0,062 27 26,67 27 

Чернігівська 0,903 15 -0,251 17 0,202 15 15,67 16 

м. Київ 1,604 1 2,265 1 0,556 1 1,00 1 

м. Севастополь 0,927 12 0,533 4 0,278 9 8,33 9 

Джерело: розраховано автором.  
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Таблиця 2.37 

Групування регіонів України за рівнем ефективності ОЕМРРРП 

За допомогою синтетичного  
показника відносних даних 

З використанням методів  
таксономічного аналізу 

1 2 

М
ін

ім
ал

ь
н

и
й

  
(0

,8
0
0

; 
0

,9
6

) 

Волинська 

М
ін

ім
ал

ь
н

и
й

 
(0

,0
6
2

; 
0

,1
6

1
) 

Вінницька 
Житомирська Житомирська 
Івано-Франківська Рівненська 
Кіровоградська Тернопільська 
Рівненська Херсонська 
Сумська Хмельницька 
Тернопільська Черкаська 
Херсонська Чернівецька 
Хмельницька АРК 
Черкаська 

Н
и

ж
ч

е 
се

р
ед

н
ь
о

го
 

(0
,1

6
1

; 
0

,2
6

0
) 

Вінницька 
Чернівецька Закарпатська 
Чернігівська Івано-Франківська 
АРК Кіровоградська 
Вінницька Луганська 
Закарпатська Львівська 
Київська Миколаївська 
Луганська Сумська 
Львівська Чернігівська 
Миколаївська 

С
ер

ед
н

ій
 

(0
,2

6
0

; 
0

,3
5

8
) 

Запорізька  
м. Севастополь Київська 

Н
и

ж
ч

е 
се

-
р

ед
н

ь
о

го
 

(0
,9

6
; 

1
,1

2
) Харківська Одеська 

Полтавська Полтавська 
Одеська Харківська 
Запоріжська 

м. Севастополь Донецька 

С
ер

ед
н

ій
 

(1
,1

2
; 

1
,2

8
) 

− 

В
и

щ
е 

се
р

ед
н

ь
о

го
  

(0
,3

5
8

; 
0

,4
5

7
) Дніпропетровська 

В
и

щ
е 

 
се

р
ед

н
ь
о

го
 

(1
,2

8
; 

 1
,4

4
) 

− Донецька 

М
ак

си
м

ал
ь
-

н
и

й
 (

1
,4

4
; 

1
,6

) 

м. Київ 

М
ак

си
м

ал
ь
-

н
и

й
 (

0
,4

5
7

; 
0

,5
5

6
) 

м. Київ 



 221 

Продовж. табл. 2.37 

1 2 

М
ін

ім
ал

ь
н

и
й

 
(-

0
,8

1
7

; 
-0

,2
0
1

) 
Волинська 

М
ін

ім
ал

ь
н

и
й

 
(2

1
,5

2
; 

2
6
,6

5
) Житомирська 

Житомирська Рівненська 
Івано-Франківська Тернопільська 
Кіровоградська Хмельницька 
Рівненська Черкаська 
Сумська Чернівецька 
Тернопільська 

Н
и

ж
ч

е 
се

р
ед

-
н

ь
о

го
 

(1
6

,3
9

; 
2

1
,5

2
) Херсонська 

Херсонська Кіровоградська 
Хмельницька Закарпатська 
Черкаська Волинська 
Чернівецька 

С
ер

ед
н

ій
 

(1
1

,2
6

; 
1

6
,3

9
) Вінницька 

Чернігівська Івано-Франківська 

Н
и

ж
ч

е 
се

р
ед

н
ь
о

-
го

 
(-

0
,2

0
1

; 
0

,4
1

5
) 

АРК Львівська 
Вінницька Миколаївська 
Закарпатська Сумська 
Київська Чернігівська 
Луганська АРК 
Львівська 

В
и

щ
е 

се
р

ед
-

н
ь
о

го
 

(6
,1

3
; 

1
1

,2
6
) Луганська 

Миколаївська Київська 
Харківська Харківська 

С
ер

ед
н

ій
 

(0
,4

1
5

; 
1

,0
3

1
) Дніпропетровська м. Севастополь 

Донецька 

М
ак

си
м

ал
ь
н

и
й

  
(1

; 
6

,1
3

) 

Одеська 
Запорізька Полтавська 
Одеська Дніпропетровська 
Полтавська Донецька 
м.Севастополь Запорізька 

В
и

щ
е 

се
р

ед
-

н
ь
о

го
 

(1
,0

3
1

; 
 

1
,6

4
7
) 

− 

м. Київ 

М
ак

си
- 

м
ал

ь
н

и
й

 
(1

,6
4
7

; 
2

,2
6

3
) 

м. Київ 

Джерело: розраховано автором.  
Проведемо групування регіонів за значенням інтегрованої оцінки 

рівня ефективності ОЕМРРРП. При цьому виділимо п’ять груп регіо-
нів з рівними інтервалами значень інтегрованих показників. Інтервал 
групування визначимо за формулою:  

І = 
5

minIjmaxІj 
 або  

І = 
5

minQjmaxQj 
. 

При цьому отримаємо п’ять груп регіонів для кожного випадку за 
рівнем ефективності ОЕМРРРП: регіони з мінімальним рівнем ефекти-
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вності ОЕМРРРП (Ij < Ijmin+I); регіони з рівнем ефективності ОЕМРРРП 
нижче середнього (Ijmin+I <Ij< Ijmin+2I); регіони з середнім рівнем 
ефективності ОЕМРРРП (Ijmin + 2I < Ij < Ijmin + 3I); регіони з рівнем 
ефективності ОЕМРРРП вище середнього (Ijmin+3I < Ij < Ijmin + 4I); 
регіони з високим рівнем ефективності ОЕМРРРП (Ijmin + 4I < Ij <  
< Ijmax). Для групування регіонів за рейтингово-узагальнюючим синте-
тичним показником використаємо зворотний порядок (таблиця 2.37). 

Отже, як показало дослідження рівня ефективності ОЕМРРРП, в 
Україні наявний суттєвий розрив між м. Київ та рештою регіонів. В 
результаті використовувані методи «згортання» часткових показників 
у формулу розрахунку інтегрованого показника не дають можливості 
здійснити репрезентативне групування регіонів. Проблему вирішує 
використання запропонованого рейтингово-узагальнюючого синтети-
чного показника (рис. 2.31).  

Картографування результатів групування дозволяє виділити тери-
торіально-цілісні райони, що характеризуються одним інтервалом 
рейтингово-узагальнюючого синтетичного показника і для яких може 
використовуватися спільна політика на ринку праці: 1) Житомирська, 
Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області – з 
найнижчим рівнем ефективності ОЕМРРРП; 2) Полтавська, Донецька, 
Дніпропетровська, Запорізька і, якщо взяти усереднені показники по 
Київській області та м. Київ, то і Київська область – з найвищим рів-
нем ефективності ОЕМРРРП. 

Крім того, поєднувати свої зусилля в реалізації політики зайнятості 
можуть Львівська та Івано-Франківська області, Чернігівська та Сум-
ська області, для яких характерний середній рівень ефективності 
ОЕМРРРП, а також Луганська та Харківська області з рівнем ефектив-
ності ОЕМРРРП вище середнього. 
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Рис. 2.31. Картосхема результатів групування регіонів за рівнем  
ефективності ОЕМРРРП на основі рейтингово-узагальнюючого  

синтетичного показника 

Джерело: розроблено автором.  
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