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АНОТАЦІЯ 

Навроцька І. І. Державна політика зайнятості в трансформаційних економіках. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.01 – “Економічна теорія та історія економічної думки”. – 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2019. 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних положень і 

розробленню науково-практичних рекомендацій щодо державної політики 

зайнятості у країнах з трансформаційними економіками. 

У першому розділі дисертації узагальнено та уточнено підходи до визначення 

суті, форм, видів зайнятості, проведено аналіз знарядь державної політики 

зайнятості в трансформаційних економіках, здійснено ретроспективний аналіз 

поглядів на державне регулювання ринку праці у світовій економічній науці, а 

також проаналізовано макро- та мікроекономічний інструментарій дослідження 

зайнятості. 

З’ясовано поняття державної політики зайнятості та сформовано авторську 

дефініцію з урахуванням активної складової через ефективний розподіл та обмін 

праці, у поєднанні з пасивною – через програми соціального забезпечення. 

Здійснено структурно-логічний аналіз знарядь державної політики зайнятості через 

їх вплив на попит, пропозицію праці та встановлення ринкової рівноваги. Розкрито 

роль активних програм зайнятості в залежності від характеру розвитку економіки 

країн та встановлено, що роль пасивних заходів набуває все меншого значення у 

розвинених країнах. 

Розглянуто інструментарій дослідження державної політики зайнятості 

(поняття повної зайнятості та природної норми безробіття, показники рівня 

безробіття, трудової активності домогосподарств, фінансового забезпечення 

політики зайнятості, її соціальної та економічної ефективності). Зазначено, що 

ефективність політики зайнятості досягається за умови поєднання активних і 

пасивних знарядь, а також за умови узгодження цілей політики зайнятості з цілями 

інших видів стабілізаційної політики (монетарної, фіскальної та політики доходів). 
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Акцентовано увагу на еволюції поглядів на державну політику зайнятості та 

обґрунтовано, що для країн з перехідною економікою головну роль відіграють ідеї 

кейнсіанства, що ґрунтуються на необхідному державному регулюванні ринку 

праці. 

У другому розділі виявлено макроекономічні чинники трансформації зайнятості 

в перехідних економіках та досліджено особливості реалізації політики зайнятості в 

умовах переходу до ринку. Кількісну оцінку впливу стабілізаційної політики на 

зайнятість у господарській системі України здійснено із застосуванням кореляційно-

регресійного аналізу. 

Обґрунтовано, що швидкість впровадження ринкових реформ впливає на 

зайнятість та стан національної економіки. Аналіз безробіття у трансформаційних 

економіках засвідчив, що поетапне впровадження реформ є більш доцільним для 

стримування високого рівня безробіття. 

При побудові регресії між зайнятістю та індексом споживчих цін не виявлено 

чіткої залежності між мими показниками. Виявлено, що попри тісний зв’язок між 

іноземними інвестиціями, обсягом національного виробництва та зайнятістю, 

більшості країнам з перехідними економіками притаманне скорочення зайнятості на 

тлі збільшення інвестицій. Встановлено, що рівень зайнятості у трансформаційних 

економіках перебував у прямій залежності від обсягу зовнішньої заборгованості та у 

зворотній залежності від чистої міграції. 

Порівняльний аналіз країн з трансформаційними економіками Центрально-

Східної Європи дав змогу виокремити спільні для більшості з них принципи 

реалізації політики зайнятості, а саме: перехід від моделі, у якій переважає 

соціальний захист безробітних до моделі активної політики зайнятості задля 

спонукання працівників до пошуку роботи (принцип зв'язку працівника з ринком 

праці як альтернатива виплатам допомоги з безробіття); принцип перевищення 

заробітної плати над розміром допомоги з безробіття (невисокі виплати допомоги з 

безробіття є стимулом до активного пошуку роботи); впровадження якомога 

ширшого переліку активних програм зайнятості задля покращення професійно-

кваліфікаційної структури робочої сили та уникнення декваліфікації безробітних. 
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Побудовані економетричні залежності підтвердили вплив на рівень зайнятості 

та безробіття у трансформаційній економіці України монетарних чинників (облікова 

ставка, процентні ставки за депозитами і кредитами) та чинників фіскальної 

політики (видатки державного бюджету). Зазаначено, що у подоланні циклічного 

безробіття в Україні важлива роль належить стимулювальній монетарній і 

фіскальній політиці. 

Дисертантом застосовано кореляційно-регресійну модель аналізу впливу 

процентних ставок та обсягу наданих кредитів на рівень безробіття в Україні, 

використання якої дасть можливість державним органам перебудувати грошово-

кредитну політику з метою підвищення ефективності державної політики 

зайнятості. 

З’ясовано, що на зміну рівня безробіття найбільший вплив мають валютні 

процентні ставки, а на приріст рівня зайнятості – гривневі процентні ставки. 

Зазначено, що з метою зниження рівня безробіття в Україні доцільним є зниження 

розміру процентних ставок для домогосподарств та нефінансових корпорацій. 

В дисертаційній роботі проведено аналіз поточних видатків із державного 

бюджету України за період з 2007-2016 рр. Побудовано кореляційно-регресійну 

модель впливу видатків державного бюджету на рівень зайнятості в Україні. 

Результати проведеного багатофакторного дослідження дали змогу виявити, що з 

метою підвищення рівня зайнятості в Україні доцільно підвищувати видатки на 

товари і послуги, видатки на дослідження і розробку програм, трансфери 

підприємствам, капітальні трансфери та видатки на основний капітал. 

У третьому розділі розглянуто шляхи реформування системи оплати праці в 

Україні як необхідної умови підвищення ефективності державної політики 

зайнятості, а також проаналізовано перспективи та напрями досягнення повної 

зайнятості у вітчизняній економіці. 

Зазнавчається, що в економіці України заробітна плата не повною мірою 

виконує свої основні функції – відтворення трудових ресурсів і стимулювання праці. 

Низький рівень оплати праці не лише не гарантує надійного соціального захисту, 

але й згубно впливає на рівень зайнятості, призводить до розвитку тіньової 
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економіки, унеможливлює належне фінансування політики зайнятості, соціальні 

виплати безробітним та стимулює зростання масштабів трудової міграції з України. 

Здійснено оцінку ефективності активних програм зайнятості, зокрема 

проведено аналіз програм регулювання попиту на працю, пропозиції праці та 

досягнення рівноваги на ринку праці. 

Зазначено, що Україні притаманне високе безробіття серед молоді. 

Обгрунтовано потребу у реалізації програм неповної зайнятості, як альтернативу 

звільненню з робочого місця. Встановлено, що Україні характерне недостатнє 

впровадження програм географічної мобільності, які набули широкого 

використання у країнах Європейського Союзу. Аргументовано, що програми 

географічної мобільності сприятимуть усуненню диспропорцій між попитом та 

пропозиціями на ринку праці. 

Потрібно запроваджувати нові програм активної політики зайнятості задля 

ширшого охоплення цими програмами таких категорій населення як молодь, трудові 

мігранти, інваліди, внутрішньо переміщені особи. Важливим напрямом 

реформування ринку праці в Україні є його децентралізація, підвищення рівня 

гнучкості та розвиток таких форм зайнятості як зайнятість неповний робочий день, 

сезонна, тимчасова зайнятість. 

Для кращого розуміння стану регіональних ринків праці за допомогою 

кластерного методу проведено їхнє групування і виокремлено чотири кластери з 

урахуванням основних соціально-економічних показників стану регіону. Для 

регіонів кожного кластеру запропоновано рекомендації щодо заходів регіональної 

економічної політики та політики зайнятості. 

Ключові слова: державна політика зайнятості, безробіття, зайнятість, ринок 

праці, монетарна політика, фіскальна політика, перехідна господарська система 

України, трансформаційна економіка. 
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ANNOTATION 

Navrotska, I. Public employment policy in transition economies. – Qualifying 

research with manuscript copyright. 

The dissertation for the Scholarly Degree of Candidate of Economic Sciences in 

Specialty 08.00.01 “Theoretical economics and history of economic thought”. – Ivan 

Franko National University of Lviv, Lviv, 2019. 

The thesis presents the research of the theoretical foundations of the public 

employment policy and has developed the applied recommendations for increasing 

efficiency of labor market regulation in Ukraine. 

The first chapter of the thesis is dedicated to clarify theoretical aspects of the term 

"employment", so as its forms and types. The interpretation of “employment within 

economic scientists is ambiguously. There is an emphasize in the research on the evolution 

of views on employment and it is justified that the ideas of Keynesianism, which are based 

on the necessary state regulation of the market, play a dominant role in the transition 

economies. 

The concept of "public employment policy" is clarified and the author's definition of 

employment policy is formulated. It is stated that employment policy is a combination of 

active component in achieving effective division of labor and labor exchange with passive 

instruments in providing social programs. The structural and logical analysis of the tools 

of the public employment policy through their effect on demand, supply of labor and 

establishment of market equilibrium is carried out. It is revealed that role of active 

employment programs depends on the nature of the development of the economies, as well 

as the role of passive measures is becoming less important in the developed countries. It is 

determined that an effective employment policy should be in coherence with other spheres 

of the economy that have direct influence on it. 

The scientific paper highlights the economic tools for employment research, in 

particular it deals with the notion of "demand for labor", "supply of labor", "natural rate of 

unemployment", as well as indicators of unemployment, employment and employment 

policies. The theoretical principles of monetary and fiscal policy are explained and their 

role in increasing employment is substantiated. 
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In the second chapter of the thesis the estimation of employment in transition 

economies is analyzed and the influence of GDP, foreign economic activity, external debt, 

inflation, privatization and migration processes are taken into account. The specific 

features of the transition from the centrally-controlled to the market economy are revealed. 

On the basis of the indicator of the European Bank for Reconstruction and Development, 

the author's classification of countries for the speed of implementation of market reforms 

was proposed. It is justified that the rate of implementation of market reforms affects 

employment and condition of the national economy. An analysis of unemployment in 

transition economies suggests that gradual implementation of reforms is more appropriate 

in control in high unemployment. 

It is revealed that during the transition from the centrally-controlled economy impact 

of GDP on employment of countries is insignificant. When constructing a regression line 

between employment and the consumer price index, there was no clear trend towards the 

relationship between indicators. It is revealed that despite the close connection of foreign 

investments with output and employment, most transition countries are characterized by a 

reduction in employment while incensement of investment to the country. On the basis of 

the results of the analysis, it is established that the employment rate in transition 

economies is directly related to external debt and foreign economic activity and inversely 

depended on net migration. 

The influence of monetary policy on the domestic unemployment rate is investigated. 

The dynamics of interest rates in Ukraine was estimated and the investment opportunities 

in business activity were justified through clear tendency towards lowering interest rates 

on foreign currency loans for non-financial corporations. The seasonal component of 

domestic unemployment is revealed. 

The researcher applied a correlation-regression model of relation between interest 

rates and the amount of loans and the unemployment rate in Ukraine. The use of the model 

will enable the state authorities to provide recommendations in rebuilding monetary policy 

in order to increase the efficiency of the public employment policy. 

It was found that the change in the level of unemployment is influenced by foreign 

currency interest rates, while incensement in the employment rate are caused by changes 
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in national currency interest rates. It is supposed that in order to reduce unemployment in 

Ukraine, it is necessary to reduce the interest rates on foreign currency loans for 

households and currency deposits for non-financial corporations. It is established that there 

is a direct relationship between the level of unemployment and changes in indebtedness to 

the bank for loans to non-financial corporations. 

The conceptual approaches in determining the value of expenditures from the state 

budget in raising the level of employment of the population have been improved. The 

analysis of the amount  of current expenditures from the state budget of Ukraine for the 

period from 2007-2016 has been carried out. The correlation-regression model between 

the size of expenditures from the state budget and employment rate in Ukraine has been 

applied. It is revealed that economic processes result with a delay in time, therefore it is 

necessary to include time lags in the model. The results of the analysis  made it possible to 

find out that in order to increase domestic employment rate, it is crucial to reduce 

expenditures on goods and services (without expenditures for research and development of 

state programs) and expenditures on servicing public debt, as well as to increase research 

and development expenditures, transfers to enterprises, capital transfers and fixed capital. 

The scientists' attitudes on connection between foreign investments and employment 

are specified. It is established that the flow of foreign investments do not affect 

increasement in labor productivity, but contributes to the growth of employment. 

In order to build an effective public employment policy in Ukraine, it is important to 

study and generalize the country’s experience in using tools of employment policy. 

Recommendations on the implementation of the public employment policy are given, and 

the main principles from a retrospective analysis of the employment policy of countries 

that have embarked on a transition to a market economy are derived. An assessment of the 

effectiveness of public employment policy of transition countries in 20th century indicates 

on the successful experience of the Czech Republic in deterring high unemployment. It is 

stressed that there is a need to limit the size and duration of unemployment benefits, 

expand the programs of public employment service, increase their coverage, favor active 

employment programs and support connection of unemployed with the labor market 

through programs of temporary employment and part-time work. 
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The third chapter of the dissertation proposes ways to increase the efficiency of 

public employment policy, in particular, it justifies the need to reform the wage system in 

Ukraine, reorganize active employment programs and decentralize state regulation. 

The candidate for a degree found that domestic wages are the lowest among 

European countries. An assessment of domestic wage system indicates the need for its 

reform. Aiming that recommendations to increase real wages in Ukraine were provided. 

The analysis justified the need to increase the productivity of low-skilled workers, 

promote scientific and technical programs, increase flow of investments and to develop 

human capital through system of health care, education and culture. 

The evaluation of active employment programs has been carried out taking into 

account the nature of their impact, in particular, programs that affect labor demand, labor 

supply and equilibrium between them. 

It is substantiated that Ukraine is characterized by high unemployment among young 

people. The indicator is high for the rest of the transition economies as well. The need for 

implementation of part-time employment programs as an alternative to dismissal from the 

work place is determined. The thesis states that Ukraine is characterized by insufficient 

implementation of geographic mobility programs, which have become widely used in the 

European Union. It is argued that geographic mobility programs will help to eliminate 

disparities between demand and supply on the labor market. Recommendations for 

increasing the effectiveness of active programs are presented, in particular, it is crucial to 

implement programs of labor rotation, part-time employment, geographical mobility; to 

increase programs that aim combating high unemployment among young people and to 

promote involvement of unemployed in employment programs. 

The analysis of state regulation on the labor market of Ukraine shows that there is a 

need to distinguish regional features of the labor market through the unification of 

Ukrainian regions into clusters. The analysis made it possible to distinguish four clusters 

on the domestic labor market. It is revealed that the most successful in the assessment of 

socio-economic indicators is Kyiv. In order to increase the efficiency of public 

employment policy, it is necessary to decentralize solutions taking into account common 

disadvantages of the cluster. The proposed recommendations and proposals are supposed 
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to contribute to the effective straggle against unemployment. Their practical 

implementation will make it possible to eliminate the disadvantages of domestic transition 

economy. 

Keywords: public employment policy, unemployment, employment, labor market, 

monetary policy, fiscal policy, transitional economic system of Ukraine, transition 

economies. 
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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Серед важливих соціально-економічних проблем, які 

постали перед країнами з трансформаційними економіками є диспропорції у 

галузевій структурі зайнятості, зростання рівня безробіття, масштабів нелегальної 

трудової міграції, деформації у сфері оплати праці тощо. Усі ці проблеми 

неможливо вирішити без ефективної системи державного регулювання ринку праці. 

Реформа трудових відносин в Україні не призвела до подолання кризових явищ 

у сфері зайнятості, формування дієвих інститутів ринку праці, помітного зростання 

реальних доходів домогосподарств, детінізації економіки. В Україні недостатньо 

враховано успішний досвід країн Центрально-Східної Європи щодо впровадження 

ефективних програм державної політики зайнятості. Тому дослідження знарядь 

державного регулювання ринку праці, напрямів підвищення ефективності їхнього 

застосування набуває особливого значення для прискорення трансформації сфери 

зайнятості вітчизняної економіки. 

Економісти здавна цікавилися проблемами зайнятості і місцем держави у 

регулюванні трудових відносин. Причини виникнення безробіття та шляхи його 

подолання детально аналізували такі великі економісти, як У. Петі, А. Сміт, 

Д. Рікардо, Ж. Б. Сей, К. Маркс, Дж. Стюарт Міль, А. Маршал, М. Туган-

Барановський, Дж. Кейнс, А. Пігу, Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчел, М. Фрідман, 

П. Семюелсон, Дж. Гелбрейт та інші. 

Наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. економічна наука значну увагу приділяє 

особливостям державного регулювання зайнятості в трансформаційних економіках. 

Серед зарубіжних дослідників цієї проблеми слід назвати А. Алсадіка, С. Алшах-

рані, Р. Барро, В. Беначека, Г. Бечермана, Т. Боері, Р. Ваплера, Д. Вернера, 

О. Вестада, М. Еспіноза-Вега, М. Емранула, Р. Єнкінса, Д. Ландау, Х. Лемана, 

Б. Нілоу, О. Онарана, Р. Рама, К. Філіпса, С. Фолстера, Г. Шмідта, М. Шура та ін. 

Вагомий внесок у дослідження проблем регулювання зайнятості зробили такі 

вітчизняні науковці, як Д. Богиня, Г. Башнянин, О. Бражко, В. Васильченко, 

О. Грішнова, О. Єрмоленко, П. Закерничний, С. Злупко, А. Колот, О. Кремень, 



 14 

Е. Лібанова, В. Легкий, В. Мандибура, Ю. Маршавін, М. Мироненко, В. Міненко, 

М. Пітюлич, В. Приймак, І. Рудкевич, І. Сидор, Г. Чепурко, І. Штундер та ін. 

У вітчизняній економічній літературі питання державного регулювання 

зайнятості найчастіше висвітлюються і полемізуються на сторінках наукових 

журналів і часописів, таких як “Україна: аспекти праці”, “Економіка України”, 

“Урядовий кур’єр”, “Праця і зарплата” та інших. 

Однак, незважаючи на численні дослідження вітчизняних та зарубіжних 

учених, низка проблем, пов’язаних із особливостями державної політики зайнятості 

в трансформаційних економіках залишаються недостатньо вивченими. 

Детальнішого аналізу, на наш погляд, потребують макроекономічні чинники 

трансформації зайнятості у перехідних економіках, методологічні підходи до 

класифікації знарядь державного регулювання ринку праці. Є потреба в оцінці 

впливу стабілізаційної політики на зайнятість в неусталеній господарській системі 

України та глибшому вивченні шляхів удосконалення державного регулювання 

трудових відносин в Україні. Усе це зумовило вибір теми дисертаційного 

дослідження, обґрунтування її мети, завдань, логіку викладення матеріалу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано в межах науково-дослідних тем кафедри аналітичної економії 

та міжнародної економіки Львівського національного університету імені Івана 

Франка, затвердженими Міністерством освіти і науки України: «Відкрита 

господарська система України в умовах посилення нестабільності світової 

економіки» (номер державної реєстрації 0112U003755) та «Економіка України у 

системі світогосподарських зв’язків» (номер державної реєстрації 0116U001676). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення 

теоретико-методологічних засад дослідження державної політики зайнятості та 

розроблення рекомендацій щодо підвищення її ефективності в умовах 

трансформаційної економіки України. 

Для досягнення цієї мети у дисертації поставлено та вирішено такі завдання: 

- з’ясувати суть зайнятості, її форми та види, використовуючи методологічний 

інструментарій сучасної економічної науки; 
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- дослідити підходи до класифікації знарядь державної політики зайнятості у 

перехідних господарських системах; 

- здійснити аналіз концепцій різних економічних шкіл щодо регулювання 

зайнятості; 

- проаналізувати основні макроекономічні чинники трансформації зайнятості у 

країнах з перехідними економіками Центрально-Східної Європи; 

- виявити особливості реалізації політики зайнятості у трансформаційних 

економіках; 

- оцінити вплив стабілізаційної політики на рівень зайнятості у неусталеній 

господарській системі України; 

- запропонувати рекомендації щодо реформування системи оплати праці задля 

підвищення ефективності державної політики зайнятості в Україні; 

- визначити шляхи та перспективи досягнення повної зайнятості у вітчизняній 

економіці. 

Окреслені завдання покладено в основу структурної побудови дисертації. 

Об’єктом дослідження є процеси ринкової трансформації сфери зайнятості в 

Україні. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади аналізу та 

особливості реалізації державної політики зайнятості у неусталеній господарській 

системі України. 

Теоретична та інформаційна основа дослідження. Теоретичною та 

інформаційною основою дисертаційного дослідження стали вітчизняні та зарубіжні 

наукові публікації з питань державного регулювання зайнятості; публікації у 

періодичних виданнях, матеріали наукових конференцій; нормативно-законодавчі 

акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; аналітичні матеріали і 

публікації Міжнародного валютного фонду, Міжнародної організації праці, 

Світового банку та інших міжнародних організацій; дані Державної служби 

статистики України, Національного банку України; ресурси мережі Інтернет тощо. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є як загальнонаукові, 

так і спеціальні методи наукового пізнання: історико-логічний метод (для 
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дослідження фундаментальних положень наукових шкіл щодо державного 

регулювання зайнятості – п. 1.1, 1.3), системно-структурний аналіз (дослідження 

наукових концепцій зайнятості – п. 1.1, виокремлення інструментів державної 

політики зайнятості – п. 1.2), метод кількісного та якісного зіставлень (при 

проведенні порівняльного аналізу державної політики зайнятості у 

трансформаційних економіках – п. 2.1., 2.2), методи кореляційно-регресійного, 

кластерного аналізу (при аналізі емпіричних показників та оцінці ефективності 

державної політики зайнятості – п. 2.3, п. 3.1, п. 3. 2), метод наукової абстракції у 

всіх розділах дисертаційної роботи. Для узагальнення результатів дослідження у 

роботі використано графічний і табличний методи побудови таблиць, графіків, 

діаграм. 

Наукова новизна отриманих результатів. Найвагомішими теоретичними і 

практичними результатами, які характеризують наукову новизну роботи і особистий 

внесок автора, є такі: 

вперше: 

- проведено комплексний аналіз державної політики зайнятості у перехідних 

господарських системах з використанням інструментарію макроекономіч-

ного та економетричного аналізу, що дало змогу оцінити впливи заходів 

стримувальної та стимулювальної монетарної і фіскальної політики на 

рівень зайнятості у вітчизняній економіці; 

удосконалено: 

- методологічні підходи до класифікації інструментів політики зайнятості з 

урахуванням їх впливу на попит, пропозицію та рівновагу на ринку праці; 

- методику оцінки стану регіональних ринків праці із застосуванням 

кластерного аналізу, що дало змогу виокремити чотири кластери регіонів в 

Україні залежно від основних соціально-економічних показників їхнього 

стану; 

набули подальшого розвитку: 

- поняття “державної політики зайнятості” з урахуванням особливостей її 

здійснення в умовах неусталеного ринку праці, який характеризується 
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змінами у галузевій структурі зайнятості, відсутністю ефективних 

інститутів регулювання, високою часткою зайнятих у тіньовій економіці та 

постійними збуреннями; 

- пропозиції щодо удосконалення програм державної політики зайнятості, 

зокрема для зниження рівня безробіття необхідно впроваджувати програми 

неповної зайнятості та географічної мобільності для праценадлишкових 

регіонів, реалізувати програми податкових пільг, децентралізувати 

державне регулювання ринку праці та сприяти розвитку малого і 

середнього інноваційного підприємництва; 

- напрями підвищення ефективності державної політики зайнятості через 

реформування системи оплати праці, зокрема відновлення диференціації 

оплати праці в бюджетній сфері, удосконалення методології індексації 

заробітної плати, підвищення її мінімального рівня тощо. 

Теоретичне значення одержаних результатів роботи полягає у поглибленні 

наукового аналізу теоретико-методологічних засад державного регулювання ринку 

праці у господарській системі України, обґрунтуванні концептуальних засад 

удосконалення політики зайнятості у вітчизняній економіці. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в аналізі механізмів 

державного регулювання сфери трудових відносин в умовах трансформації 

економічної системи України, розробленні рекомендацій щодо підвищення 

ефективності програм державної політики зайнятості. Методологічні та практичні 

рекомендації можна використовувати для розроблення нормативних актів з 

регулювання зайнятості, у навчальному процесі при викладанні дисциплін 

“Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Державне регулювання економіки”. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою працею, у якій висвітлено авторське тлумачення ідей, концепцій і 

методологічних засад державної політики зайнятості у трансформаційних 

економіках. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті 

здобутки, які є особистим доробком автора. Наукові результати, висновки та 

рекомендації, які винесено на захист, одержані автором самостійно й опубліковані у 
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фахових наукових виданнях. Більшість публікацій на тему дисертації – одноосібні.	

Публікації результатів дослідження. За темою дисертації опубліковано 14 

наукових праць, з них 4 – у вітчизняних фахових виданнях, 1 – одноосібно у 

закордонному виданні, 9 – публікації за матеріалами міжнародних науково-

практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій автора за темою дисертації 

становить 4,7 д. а., з яких особисто автору належить 4,4 д.а. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації доповідались та отримали схвальні відгуки на таких міжнародних 

науково-практичних конференціях: “Стратегічні орієнтири розвитку економіки 

України” (20-21 березня 2015 р., м. Львів), “Актуальні проблеми функціонування 

господарської системи України” (15-16 травня 2015 р., м. Львів), “Управління 

інноваційними процесами в економічній системі України” (27-28 листопада 2015 р., 

м. Львів), “Актуальні проблеми функціонування господарської системи України” 

(20-21 травня 2016 р., м. Львів), “Сучасний стан і тенденції розвитку економіки 

країни” (16 грудня 2016 р., м. Запоріжжя), “Економіка і менеджмент: сучасні 

тенденції та виклики” (21 квітня 2017 р., м. Одеса), “Актуальні проблеми 

функціонування господарської системи України” (19-20 травня 2017 року, м. Львів), 

“Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні” (19-21 жовтня 2017 р., 

м. Львів), “Напрями забезпечення сталого економічного розвитку країни: 

можливості та перспективи” (10 листопада 2018 року, м. Київ). 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається 

зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу та загальних висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Основний зміст роботи викладено на 206 

сторінках комп’ютерного набору. Дисертація містить 20 таблиць, 42 рисунки, 

13 додатків. Список використаних джерел налічує 264 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ 

 

1.1. Суть і види зайнятості та інструментарій її дослідження 
 

Необхідність регулювання зайнятості набуває все більшої актуальності як у 

розвинутих країнах, так і у країнах, що перебувають на етапі формування ринкової 

системи. В умовах глобалізації усім економічним системам притаманні 

диспропорції у галузевій структурі зайнятості, зростання рівня безробіття, 

масштабів легальної та нелегальної трудової міграції тощо. Усі ці проблеми 

неможливо подолати без присутності держави на ринку праці. 

Поняття “зайнятості” проявляється у двох його аспектах – економічному та 

соціальному. Зайнятість, як економічний феномен, полягає у створенні валового 

внутрішнього продукту (ВВП) із залученням працездатного населення до сфери 

виробництва. З економічної точки зору, зайнятість забезпечує ефективність 

використання праці. Соціальний аспект зайнятості пов'язаний із самореалізацією 

особистості у сфері трудової діяльності та реалізацією її соціальних потреб. Слід 

погодитися з тим, що неналежна оцінка соціального аспекту зайнятості призводить 

до зростання соціальної напруги у суспільстві та значних соціальних втрат. 

Соціальна складова зайнятості розглядається крізь призму діяльність людини як 

частини суспільства, що потребує задоволення своїх соціальних потреб та потреб у 

самовираженні [7, с. 16]. 

У найбільш загальному розуміння під зайнятістю розуміють соціально-

економічну категорію, яка характеризує сукупність здібностей працездатної частини 

населення у створенні кінцевих товарів та послуг з метою задоволення соціальних 

та матеріальних потреб через отримуваний дохід [7, с. 16]. 

Більшість економістів розглядають зайнятість з трьох позицій: як “економічну 

діяльність” (О. Волкова, Ю. Кокін, К. Кривенко, А. Савченко), як “процес” 
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(О. Кісельова, В. Костаков), “систему відносин” (Д. Богиня, Н. Коваленко, 

Г. Климко, З. Котшер). 

У сучасній економічній літературі можна зустріти й інші підходи до 

тлумачення категорії “зайнятість”. На думку М. Пітюлича, зайнятість – система 

соціально-економічних, суспільних відносин, пов'язаних із залученням у 

виробництво працездатного населення на основі попиту і пропозиції праці, 

конкуренції та врахування особистих інтересів кожної людини, її соціальної 

захищеності [85, с. 127-128]. Визначення науковця О. А. Грішнової доповнює звичне 

трактування, включаючи при цьому“…раціональне використання праці; 

забезпечення гідного рівня життя населення; задоволення потреб національного 

господарства в праці з урахуванням її кількості та якості; задоволення професійних 

потреб працівників, що включає потребу у професійній освіті й підтримку 

необхідної кваліфікації; соціальну підтримку в разі втрати роботи тощо” [17, с. 293]. 

С. М. Злупко у своїх працях критикує більшість сучасних тлумачень зайнятості 

через брак запропонованих методів боротьби з безробіттям, що так гостро постає не 

лише перед країнам з перехідною економікою, а й перед країнам економічного 

добробуту [27, с. 28]. 

Науковець Г. І. Чепурко трактує зайнятість як показник забезпеченості 

працездатної частини населення роботою, виконання якої дає дохід, тобто заробітну 

плату, підприємницький дохід тощо [123, с. 13]. 

Слід враховувати і правове тлумачення зайнятості. Згідно з Законом України 

“Про зайнятість населення”, під зайнятістю розуміють незаборонену 

законодавством діяльність осіб, пов'язану із задоволенням їхніх особистих та 

суспільних потреб з метою одержання доходу у грошовій або іншій формі, а також 

діяльність членів однієї сім'ї, які здійснюють господарську діяльність або працюють 

у суб'єктів господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно [2, 

ст. 1]. Важливо звернути увагу на певне уточнення щодо визначення “зайнятість” у 

новому законі у порівнянні із законом від 1 березня 1991 року. Йдеться про 

розширення кола осіб, які належать до категорії зайнятих. Зокрема, до неї належать 

громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства [8, с. 101]. 
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Крім того, термін “зайнятість” у новому законодавстві оперує словосполученням 

“незаборонена законодавством діяльність осіб”, до якої у Кримінальному Кодексі 

належать виготовлення та збут вогнестрільної чи холодної зброї, радіоактивних 

матеріалів, наркотичних або психотропних речовин, прекурсорів, порнографічних 

предметів, творів, що пропагують культ насильства і жорстокості тощо [42]. 

Відповідно до практики Світового банку, зайнятість визначають як сукупність 

осіб працездатного віку, залучених до різного роду діяльності із виробництва 

товарів та надання послуг за плату або прибуток, незалежно від присутності на 

робочому місці чи роботі віддалено [262, с. 4]. 

Згідно з Резолюцією 19-ї Міжнародної конференції статистики праці (МКСП) 

зайнятість виділяють як одну із п’яти форм трудової діяльності, а під самою 

зайнятістю розуміють трудову діяльність, яку виконують в обмін на оплату або 

прибуток [238]. Основними формами трудової діяльності, які зазначено у Резолюції 

19-ї МКСП, є: 

- зайнятість; 

- трудова діяльність із виробництва товарів та послуг для власного 

використання; 

- неоплачувана праця стажерів або осіб, що проходять професійно-технічну 

підготовку; 

- трудова діяльність волонтерів; 

- інші види трудової діяльності (громадські роботи, робота у місцях 

позбавлення волі, громадянська служба тощо). 

Аналізуючи зайнятість, науковці розглядають різні її форми та види. Види 

зайнятості поділяються, відповідно, від сфери та галузі зайнятості працездатного 

населення (зайнятість у матеріальному виробництві, у невиробничій сфері, у 

сільському господарстві), за територіальною ознакою (зайнятість в країні, області, 

регіоні), за віковою структурою (зайнятість молоді, осіб пенсійного віку) та 

гендерною приналежністю (зайнятість чоловіків та жінок). 
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Форми зайнятості – організаційно-правові засоби трудової діяльності та умови 

використання праці [8, с. 29]. Розглянемо найбільш поширені підходи до їхньої 

класифікації. 

Так, В. Скуратівський, О. Палій та Е. Лібанова виділяють стандартну і 

нестандартну зайнятість [112, с. 292]. До стандартної зайнятості вони відносять 

зареєстровану, повну та первинну зайнятість, у той час, як до нестандартної 

зайнятості належать гнучка зайнятість (самозайнятість, неповна і вторинна 

зайнятість) та незареєстрована зайнятість (неформальна, тіньова, кримінальна 

тощо). 

А. Калина запропонувала класифікацію, що є близькою за змістом до 

попередньої, та поділяє зайнятість за такими ознаками: 1) за стандартністю 

організаційного процесу (стандартна і нестандартна); 2) за реєстраційною ознакою 

(зареєстрована і незареєстрована); 3) за кількістю робочих місць на одну особу 

(первинна та вторинна зайнятість); 4) за тривалістю робочого часу (повна, неповна, 

явна неповна, прихована неповна, часткова). 

Інший підхід до класифікації форм зайнятості запропонувала економіст 

О. А. Грішнова. Окрім вище згаданих форм, вчена пропонує виділяти зайнятість за 

способом участі працівника у суспільній праці (зайнятість за наймом та 

самозайнятість) та за формами власності (зайнятість на державних, колективних і 

приватних підприємствах). Також у працях економіста виділено складові 

нестандартної зайнятості, до якої відносять роботу вдома, вторинну зайнятість, 

маятникову трудову міграцію, роботу за короткостроковими контрактами, 

тимчасову та нетоварну зайнятість (робота у домашньому господарстві, результати 

якої споживається самими працівниками або членами їх сімей). 

Новим підходом до розуміння проблеми зайнятості є глобальна зайнятість, що 

враховує усі види суспільно корисної діяльності, зокрема участь у нетрадиційних 

ринках праці, таких як у підпільній економіці, роботі домогосподарок, роботі 

пенсіонерів у себе вдома i т. д. Крім того, глобальна зайнятість передбачає 

нормування праці через перерозподіл і зменшення навантаження на одного 

працюючого [83, с. 115-117]. Слід погодитися з тим, що принципова відмінність у 
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запропонованій класифікації полягає у виділення повної та неповної зайнятості не 

лише з позиції тривалості робочого часу, а й за охопленістю економічно активного 

населення [15, с. 155-157]. 

Важливим поняттям, яке характеризує сферу зайнятості є повна зайнятість. У 

найбільш загальному розумінні повна зайнятість передбачає, що у країні 

професійно-кваліфікаційна структура робочої сили повністю задовольняється 

попитом на неї. У радянській політекономії повну зайнятість розглядали як 

найбільше досягнення соціалізму, яке реалізується через систему централізованого 

планування. Як зазначає П. Літв'яков, повна зайнятість ототожнювалась із 

максимальним використанням усього працездатного населення в суспільному 

господарстві [52, с. 22]. У сучасній економічній науці повна зайнятість повязана з 

таким поняттям як природна норма безробіття, про що мова йтиме нижче. 

Якщо в умовах командної економіки повна зайнятість передбачала примус до 

праці, то у господарській системі ринкового типу вона забезпечується при 

задоволенні потреб усіх бажаючих у праці. Тобто, повна зайнятість передбачає 

надання можливості усім громадянам працездатного віку працювати у вибраній 

сфері відповідно до їхнього покликання, здібностей, освіти та професійної 

підготовки [7, с. 21]. 

Багато вітчизняних та зарубіжних економістів виділяють також поняття 

“ефективної зайнятості”, під якою розуміють зайнятість, що забезпечує гідний 

дохід, здоров’я, зростання освітнього та професійного рівня кожного члена 

суспільства на основі зростання суспільної продуктивності праці. Слід погодитися з 

думкою Штундер І. О. про те, що досягнення ефективної зайнятості у ринковій 

економіці повинно виходити на перший план [127, с. 60]. 

Важливим у формуванні зайнятості є ринок праці це складовий елемент 

ринкової економіки, де встановлюється рівноважна ціна праці і формується 

зайнятість. Одночасно з цим на ринку праці акумулюються резерви праці, які 

виникають в результаті економічного циклу та в ході розподілу і перерозподілу 

праці за секторами економіки. У дослідженні проблем зайнятості визначальним є 
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взаємодія попиту на працю із її пропозицією, а сама зайнятість найчастіше 

розглядається у контексті безробіття, як його зворотного явища. 

В Україні рівень безробіття обчислюється Державною службою зайнятості та 

Державним комітетом статистики. Їхні підходи до обчислення рівня безробіття 

різняться. Так, Державний комітет статистики України розраховує рівень безробіття 

за методикою Міжнародної організації праці (МОП) за допомогою вибіркових 

обстежень населення на основі даних перепису або мікроперепису населення. 

Обстежується, як правило, 0,1% населення країни. Безробітним вважається той, хто 

на момент обстеження протягом тижня не мав роботи (не отримував трудового 

доходу), але шукав її [127, с. 62]. 

Згідно із методологією МОП рівень безробіття – відношення у відсотках 

чисельності безробітних у віці 15-70 років до економічно активного населення 

означеного віку або відповідної соціально-демографічної ознаки. Поняття 

“економічно активне населення” охоплює населення обох статей віком від 15 до 70 

років включно, яке впродовж певного періоду часу забезпечує пропозицію праці на 

ринку (додаток А). 

Відповідно до закону України “Про занятість населення” безробітними 

визнаються громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають 

заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у 

державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні 

приступити до підходящої роботи. Безробітними визнаються також інваліди, які не 

досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі, що шукають 

роботу [94]. 

Рівень безробіття за методикою МОП обчислюється за такою формулою: 

 Б`	 = 	 Б
	(З'Б) ∗ 100%     (1.1) 

 де:  рівень безробіття; Б – чисельність безробітних; (З+Б) – чисельність 

економічно активного населення. 

Зайняті разом із безробітними у віці від 15-70 рр. (за методологією МОП) 

становлять економічно активну частину населення, до якої не належать: 
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– люди непрацездатного віку ( особи молодше 15 та старше 70 років); 

– особи працездатного віку, яких не можна класифікувати як “безробітні” або 

“зайняті” (непрацездатні особи, які не працюють за станом здоров’я, пенсіонери, 

учні, студенти, громадяни, зайняті веденням домашнього господарства, громадяни, 

що здійснюють догляд за дітьми або хворими родичами). 

Однак обчислений рівень безробіття не здатен у повній мірі відобразити реалії 

вітчизняного ринку праці з наступних причин: 

– особи, що зайняті неповний робочий день в офіційній статистиці належать до 

категорії повної зайнятості; 

– особи, які перестали шукати місце праці офіційно не вважаються 

безробітними. Відсутність цієї частини населення у оцінці рівня безробіття, на 

практиці занижує його значення; 

– особи, які не мають наміру працювати можуть надавати недостовірну 

інформацію про пошук роботи. При цьому вони матимуть статус безробітного і 

отримуватимуть допомогу по безробіттю. Така ситуація призведе до збільшення 

фактичного рівня безробіття; 

– особи, які працюють у тіньовій економіці, займаються незареєстрованим 

бізнесом, відносять себе до категорії безробітних [63, с. 441]. 

В Україні разом із рівнем безробіття за методологією МОП обчислюють також 

показник зареєстрованого безробіття, який обчислюється Державною службою 

зайнятості. Для його обчислення оперують поняттям “зареєстровані безробітні”, що 

є особами, які зареєструвалися у Державній службі зайнятості, шукають роботу та 

готові приступити до неї. При визначенні рівня безробіття за методикою МОП до 

складу безробітних потрапляють пенсіонери та учні денної форми навчання, котрі 

шукали роботу, однак, згідно діючого законодавства України, ці категорії не можуть 

бути визнані безробітними. Таким чином, у розрахунку рівня безробіття одна 

методика враховує людей безробітними, інша – не враховує. 

Показник зареєстрованого безробіття значно занижує реальну ситуацію на 

ринку праці, оскільки не включає значну частину безробітних, які шукають роботу 

самостійно. Крім того, існують суттєві розбіжності в формулах, за якими ведуть 
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підрахунок рівня безробіття у Державному комітеті статистики та Державній службі 

зайнятості. Згідно із останньою, рівень безробіття є відношенням загальної 

чисельності безробітних до загальної чисельності працездатних осіб. Якщо у грудні 

2017 року кількість зареєстрованих безробітних становила 354,4 тис. осіб, то 

кількість безробітних за методологією МОП дорівнювала 1698 тис. осіб. В даному 

випадку формула Державного комітету статистики є більш досконалою, хоч і має 

певні недоліки, пов’язані із завищенням або заниженням реальних показників, 

оскільки результати підрахунків за цією формулою залежать від правильності 

визначення кількості безробітних, працездатних, добровільно незайнятих [127, с. 62]  

Безробіття – одна з форм макроекономічної нестабільності, яка призводить до 

значних макроекономічних втрат. На думку відомих економістів Е. Долана та 

Д. Ліндсея, безробіття призводить до недовикористання виробничих потужностей і 

втрат у обсязі ВВП та національного доходу. З огляду на вищезазначене, можна 

констатувати, що безробіття – це, безперечно, негативне явище, а отже значні 

негативні соціально-економічні наслідки цього явища вимагають адекватного 

впливу держави з метою їх мінімізації та запобігання поширенню у майбутньому 

[89, с. 353]. 

У сучасній економічній науці виділяють такі види безробіття:�

1) фрикційне безробіття, що стосується тих осіб, які не працюють у зв'язку із 

добровільною зміною місця роботи (мобільність робочої сили). Основними 

причинами фрикційного безробіття є незадоволеність працівників умовами праці, 

заробітною платою, місцем проживання тощо. В умовах ринкової економіки цей вид 

безробіття завжди присутній і є неминучим. Як зазначає Н. І. Єсінова, у кожен 

визначений момент частина працівників знаходиться в стані зміни роботи: вони або 

добровільно змінюють роботу, що їм не підходить, або вперше обирають роботу, 

або знаходяться у пошуках роботи у зв’язку з закінченням терміну контракту на 

попередній роботі тощо. Ініціатива звільнення в цьому випадку надходить від 

працівників. Р. Еренберг та Р. Сміт зазначають, що, незважаючи на національні 

особливості, фрикційне безробіття існує у всіх країнах з ринковою системою 

господарювання [90, с. 106]; 
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2) структурне безробіття, що пов’язане зі структурними зрушеннями в 

економіці, закриттям застарілих підприємств і виробництв, скороченням випуску 

продукції, спричинених переорієнтацією виробництва тощо. Оскільки з перебігом 

часу структура споживчого попиту змінюється, відповідно змінюється і попит на 

працівників. Люди, які втратили роботу в одних секторах економіки, не можуть 

бути зайнятими у тих робочих місцях, які пропонуються в інших секторах. У 

результаті структура пропозиції праці не відповідає структурі попиту. Н. І. Єсінова 

до цього виду безробіття справедливо відносить також безробіття, пов’язане з 

територіальною віддаленістю робочого місця від працівника, що міг би на ньому 

працювати [90, с. 107]; 

3) циклічне безробіття, що виникає внаслідок циклічного спаду виробництва і є 

результатом зниження сукупного попиту на робочу силу. Коли сукупний попит на 

товари та послуги зменшується, зайнятість теж скорочується, а безробіття зростає. 

Воно виникає в період економічних криз і депресій. Таке безробіття є вимушеним і 

часто масовим. О. А. Грішнова вказує, що якщо фрикційне та структурне безробіття 

викликані невідповідністю і ”незнайденістю” робочих місць і працівників, то 

циклічне безробіття набагато складніше тому, що воно викликане фактичною 

відсутністю вільних робочих місць при значній кількості безробітних [15, с. 162]. 

Однак, варто зауважити, що завжди існує частина людей, яка перебувають у 

певній невизначеності з місцем роботи. Йдеться про природне безробіття за повної 

зайнятості. Відповідно до практики Державної служби зайнятості, природна норма 

безробіття це найнижчий підтримуваний рівень безробіття, який є індикатором 

повної зайнятості і свідчить про виробництво ВВП в економіці за умов ефективного 

використання трудових ресурсів. 

Природна норма безробіття не є постійною величиною і формується під 

впливом інституційних змін. Обчислення рівня природного безробіття здійснюється 

за формулою: 

!* = $
$%&	  ,  (1.2) 
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де: s – коефіцієнт звільнення; f – коефіцієнт працевлаштування. З огляду на 

формулу, державі, яка проводить політику із зниження природного рівня безробіття, 

потрібно або ж знижувати коефіцієнт звільнень, або ж підвищувати коефіцієнт 

працевлаштувань [57, с. 164]. 

В економіці панують два суперечливих погляди на проблему природного 

безробіття. З одного боку, кейнсіанці твердять що подолати безробіття можна за 

рахунок підвищення інфляції в країні (явище інфляційного розриву). На думку 

Дж. Кейнса справжня інфляція виникає лише за повної зайнятості, оскільки до цього 

моменту приріст грошової маси в економіці стимулює виробництво, а не зростання 

цін. Згідно з Дж. Кейнсом, повна зайнятість – це стан, за якого сукупна зайнятість є 

нееластичною, тобто такою, що не реагує на збільшення ефективного попиту. За 

умови постійної конкуренції між підприємцями, зайнятість розширюється до рівня, 

за якого загальна пропозиція продукції перестає бути еластичною, тобто коли 

подальше зростання ефективного попиту не супроводжувалося зростанням 

продукції. Очевидно, цей стан і відповідає повній зайнятості. На думку кейнсіанців, 

в ринковому господарстві не існує механізму, що гарантує повну зайнятість, а 

причинами безробіття є відсутність синхронності у прийнятті економічних рішень 

про заощадження й інвестиції. 

З іншого боку, монетаристи заперечують ефективність інструментів 

стимулювальної політики у зниженні природного рівня безробіття, адже на їх думку, 

це здатне лише посилити інфляцію. Лауреат Нобелівської премії з економіки 

М. Фрідмен твердить, що ринкова економіка тяжіє до повної зайнятості, за якої 

досягається рівновага між реальною заробітною платою та продуктивністю 

працівників, тоді як рівень нижчий природної норми безробіття спричинить 

постійно зростаючу інфляцію [150, с. 6]. 

Проілюструємо погляд монетаристів на природну норму безробіття за 

допомогою графічної моделі рівноваги попиту та пропозиції на ринку праці (рис. 

1.1). Припустімо, що країна перебуває у рівноважному стані, що відповідає 

природній нормі безробіття U*. У випадку, коли держава намагатиметься знизити 

рівень безробіття до нижчого за природній рівень через стимулювання сукупного 
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попиту і збільшення грошової маси, крива попиту переміститься праворуч, що 

відповідає вищій номінальній заробітній платі в країні. З часом домогосподарства 

усвідомлюють, що реального збільшення заробітної плати таки не відбулося. Така 

ситуація відображає концепцію адаптивних очікувань економічних суб’єктів. Крива 

пропозиції праці переміститься ліворуч і хоча номінальна заробітна плата зросте, 

вона потягне за собою значне зростання цін. В результаті, країна досягає нового 

рівноважного стану із незмінним рівнем безробіття (U*) та реальної заробітної плати 

(W0) за значно вищого рівня цін [167, с. 9]. 

 
Рис. 1.1. Монетаристський погляд на природну норму безробіття 

 

Для прикладу, наприкінці 2015 року природна норма безробіття у Сполучених 

Штатах становила 4,9 %, тоді як безробіття було зафіксований на рівні 5%. Оскільки 

американське безробіття тяжіє до повної зайнятості, існує небезпека, на якій 

наголошував М. Фрідмен, про можливі інфляційні процеси, як результат 

перевищення природної норми безробіття над рівнем безробіття в країні. Така 

загроза можливо спричинить підвищення процентних ставок в країні, що призведе 

до зниження маси грошей. Уже із початком 2016 року рівень безробіття та його 

природна норма одночасно знизилися на 0,1 %. Це свідчило, що економіка США ще 

не досягла повної зайнятості, проте вже у кінці 2017 року природна норма 
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перевищувала рівень безробіття на 0,34 % і становила 4,74 %. Зростання інфляції у 

США за останні півроку таки відбулось, але його значення зросло несуттєво (2 % – 

жовтень 2017 р., 2,5 % – квітень 2018 р. [232]). 

Лауреат Нобелівської премії Едмунд Фелпс вважає, що природна норма 

безробіття не є постійною величиною, а змінюється у часі. Її значення, насправді, 

може в цей момент бути нижчим, ніж 4,74 %, що пояснює чому економіці США 

зараз характерні низьке безробіття та інфляція. Інша думка економіста полягає в 

тому, що роботодавці, стурбовані повільним зростанням продуктивності 

працівників, а тому скептично ставляться до збільшення заробітної плати, 

незважаючи на той факт, що попит вже повернувся на докризовий рівень. Едмунд 

Фелпс також стверджує, що зміцнення долара ще до початку 2015 року загрожувало 

перенаситити американський ринок імпортними товарами. Підприємства і надалі 

виготовляли продукцію, проте за зниженими цінами, відмовляючись підняти 

зарплату працівникам. Отже, більша конкуренція створювала "надмірну зайнятість", 

а тому в американській економіці зараз простежується низький рівень безробіття та 

інфляції [160]. 

 
Джерело: сформовано автором на основі даних: [191; 171] 

Рис. 1.2. Динаміка природної норми безробіття та рівня безробіття у США 

впродовж 2000-2016 рр. 
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У 2011 році Державна служба зайнятості оцінила природну норму безробіття в 

Україні на рівні 3,5-4 % [86]. В силу існування циклічного безробіття в Україні, 

сьогоднішню структуру зайнятості не можна вважати ідеальною, такою що 

відповідає потребам суспільства. 

Ефективність управління економікою є визначальною у формуванні попиту та 

пропозиції праці і відповідно рівня зайнятості. На ринку праці пропозицію праці 

творить працездатне населення, що пропонує свою робочу силу в обмін на 

матеріальні або нематеріальні цінності. Пропозицію праці можна розглянути у 

кількісному та якісному аспекті. Кількісна сторона пропозиції виражається через 

наявну кількість працездатного населення, а її якісна сторона виражає структуру, 

сформовану під впливом освітніх та професійно-кваліфікаційних чинників у 

суспільстві. 

Для характеристики пропозиції праці на ринку в економічній теорії 

використовують різні соціально-економічні категорії: економічно активне 

населення, яке забезпечує пропозицію праці для виробництва товарів і надання 

послуг; трудові ресурси працівників, які вже зайняті в економіці; а також 

потенційних працівників, котрі не зайняті, але можуть працювати [5, с. 160-164]. 

Економічно активне населення, яке визначає робочу силу в економіці, залежить від 

кількості наявних людей певного віку та чинників, які пов’язані з заробітною 

платою [81, с. 13]. Відповідно до критеріїв ООН під економічно активним 

населенням мають на увазі сукупність осіб, потенційно здатних брати участь у 

виробництві матеріальних цінностей і наданні послуг.  

Термін “трудові ресурси“ вперше ввів у економічну літературу радянський 

економіст С. Г. Струмилін у 1922 році. Під трудовими ресурсами він розумів робочу 

силу даної країни у віці 16-49 років. Сучасне трактування “трудових ресурсів” 

охоплює частину населення, що досягла працездатного віку й за фізичним 

розвитком, отриманою освітою, професійно-кваліфікаційним рівнем здатна 

працювати в народному господарстві, виконувати суспільно корисну 

роботу [99, с. 15].  
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Попит на ринку праці є відображенням потреби економіки у праці, тобто це є 

кількість вакантних робочих місць, які створено працедавцями на ринку праці. У 

кількісному відношенні попит на працю відображає обсяг і структуру потреби у 

працівниках з боку підприємств і організацій різних форм власності, які виступають 

у ролі суб'єктів ринкового господарства, з метою заповнення вакантних робочих 

місць (як вивільнюваних, так і новостворених) при даних обсягах виробництва та 

рівні продуктивності праці. 

Попит та пропозиція на ринку праці залежать від багатьох чинників. 

Відзначимо найбільш важливі з них. Всі чинники, які впливають на ринок праці 

можна розділити на дві групи: фактори, що впливають на попит на ринку праці та 

фактори, що впливають на пропозицію [8, с. 59]. 

Загальна пропозиція праці залежить від трьох чинників [14]: 

– чисельність народонаселення; 

– частка працездатних людей, готових працювати; 

– кількість годин, відпрацьованих кожним працюючим індивідом. 

На попит на працю найбільше впливають такі чинники [24]: 

– економічна кон'юнктура, яка характеризує стан економіки. Якщо економіка 

знаходиться на піднесенні, то попит на працю зростає, досягаючи високого рівня. 

Якщо економіка перебуває у кризовому стані, то попит на працю є низьким. 

Сприятлива економічна кон'юнктура характеризується зростанням доходів суб'єктів 

економіки і відповідним зростанням попиту на різні товари, вимагаючи збільшення 

їх виробництва. При несприятливій економічній кон'юнктурі картина зовсім 

протилежна доходи зменшуються, попит на товари скорочується, відповідно, 

скорочується попит на працю, зростає безробіття, скорочується робочий час 

зайнятої частини населення; 

– можливість заміщення праці капіталом. Висока технічна оснащеність 

виробництва, його механізація і автоматизація ведуть до скорочення попиту на 

працю. Переважання в різних галузях господарства ручної і немеханізованої праці 

обумовлює високий попит на працю. Але вплив технічного прогресу на попит на 

ринку праці може вести до скорочення попиту на працю в галузях, де відбувається 
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механізація і автоматизація виробництва, але одночасно збільшувати попит на 

працю в галузях, що виробляють нову техніку, де відбувається її обслуговування; 

– політика держави. Якщо ця політика заохочує економічне зростання, то 

попит на працю зростає. Стримувальна політика, навпаки, зменшує попит на працю; 

– соціальне законодавство. Закони, спрямовані на скорочення тривалості 

робочого часу, обмеження звільнень, сприяють підтримці високого попиту на 

працю. Оскільки попит знаходиться в залежності від рівня заробітної плати, то 

закони, що обмежують заробітну плату певним мінімумом, ведуть до скорочення 

попиту на працю, хоча це скорочення може бути компенсовано підвищеним 

попитом з боку робочого населення на товари, задоволення попиту на які вимагає 

підтримання високої зайнятості того ж робочого населення. 

Ринок праці переважно визначається попитом на робочу силу, який, у свою 

чергу, прямо залежить від фази економічного циклу в країні. У випадку, коли 

економіка перебуває у стані циклічного піднесення, попит на робочу силу зростає. 

Отже, ринок праці розширюється. Якщо виробництво переживає кризу чи депресію, 

попит на робочу силу зменшується, а ринок праці звужується. Розширення чи 

звуження ринку праці викликає зміни чисельності та співвідношення між його 

складовими: зайнятими та безробітними. 

Ринок праці доцільно розглядати у контексті його взаємозв’язку із іншими 

ринками, зокрема товарним та фінансовим, що найкраще дає змогу зробити 

кейнсіансько-неокласична модель економічної рівноваги Гікса-Гансена. Вона дає 

краще розуміння взаємозв’язку ринку праці, товарного та грошового ринків. Модель 

Гікса-Гансена дозволяє простежити вплив стабілізаційної політики на зайнятість 

через криву IS (вплив фінансово-бюджетної політики) та криву LM (вплив грошово-

кредитної політики) [37, с. 67]. Якщо врахувати, що усі ринки є взаємопов’язаними і 

припустити, що економіка країни закрита, а державний сектор відсутній, то модель 

IS-LM матиме наступний вигляд (рис. 1.3): 
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Рис. 1.3 Модель Гікса-Гансена 
 

Всі змінні моделі є рівноважними за повної зайнятості. У першому квадраті 

представлена крива IS, що показує співвідношення між процентною ставкою і 

рівнем доходу, який визначається рівністю заощаджень (S) та інвестицій (I). Крива 

LM показує пропозицію і попит на гроші за даного рівня цін. Другий квадрат 

проказує співвідношення процентної ставки і заробітної плати, третій – попит та 

пропозицію праці за даного рівня реальної заробітної плати та за повної зайнятості, 

а четвертий квадрат відображає виробничу функцію [184, с. 117]. 

Безпосередній макроекономічний зв’язок моделі пояснюється впливом дії 

мультиплікаторів. Мультиплікаційні ефекти мають вплив на рівноважний рівень 

виробництва, проте сила їх впливу і напрям дії є різними. Зв’язок між інвестиціями 

та обсягами національного продукту пояснюється за допомогою мультиплікатора 
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інвестицій, або як його ще називають мультиплікатор Кейнса. Аналогічний зв’язок 

відображає мультиплікатор грошової пропозиції, що є результатом грошово-

кредитної політики і показує вплив змін у грошовій базі на пропозицію грошей. 

Ефекти мультиплікатора податків та мультиплікатора видатків простежується у 

відповідь на дію інструментів бюджетно-податкової політики. 

Модель Гікса-Гансена пояснює, як економічна політика та збурення в економіці 

впливають на дохід і процентну ставку в короткостроковому періоді. Крім того, 

модель демонструє, як може вплинути на макроекономічні показники монетарна і 

фіскальна політика. 

Грошово-кредитна політика, як важлива складова макроекономічної політики, 

за допомогою інструментів із регулювання пропозиції грошей забезпечує 

стабільність рівня цін, зростання реального обсягу виробництва та повну зайнятість 

у національній економіці. Теорії пізніх кейнсіанців вбачали у грошово-кредитній 

політиці інструмент управління процентними ставками, зниження яких збільшує 

інвестиційний попит та зростання обсягів випуску і зайнятості. 

В межах грошово-кредитної політики сформувалися прямі і непрямі 

інструменти регулювання пропозиції грошей. До прямих інструментів відносяться 

лімітування кредитів для окремих банків чи галузей, встановлених центральним 

банком. До стандартних непрямих інструментів монетарної політики належать 

операції на відкритому ринку, норма обов'язкових резервів та облікова ставка. 

Розвинені країни схильні використовувати операції на відкритому ринку як 

дієвий інструмент монетарної політики, що діє за умови високого рівня розвитку 

ринку капіталів. У країнах з перехідною економікою, у яких фінансовий ринок 

перебуває на етапі становлення, облікова ставка є основним інструментом 

монетарної політики. Для них розміщення державних зобов'язань на первинному 

ринку матимуть нижчу ефективність і потягнуть за собою зміни у грошовій масі. З 

цієї причини країни нерозвинених фінансових ринків зазвичай доповнюють 

грошово-кредитне регулювання й іншими механізмами. 

Для країн з перехідною економікою важливого значення можуть набути 

інструменти прямого впливу. Вони проявляють свою ефективність у країнах, 
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секторам економіки якої характерний нерівномірний розвиток. Зниження 

процентних ставок в межах непрямих інструментів  впливають на усі сектори 

економіки, тоді ж як прямі методи можуть стимулювати кредитування окремих 

галузей. Такі дії уряду вирівнюють розподіл зайнятих по секторах та попереджають 

галузі від надмірного потоку інвестицій, їх перегріву та виникнення так званих 

“бульбашок”. В цілому, для трансформаційних країн важливе оптимальне поєднання 

прямих і непрямих інструментів, що підвищує ефективність грошово-кредитної 

політики. 

Як відомо, існують два види монетарної політики – стримувальна та 

стимулювальна політика. Центральному банку часто доводиться обирати між 

поставленими цілями, адже досягнення одних цілей монетарної політики може 

суперечити досягненню іншим. Наприклад, високий рівень зайнятості часто 

неможливий із одночасним підтриманням стабільного рівня цін, адже у фазі 

піднесення коли рівень безробіття знижується, процентні ставки та інфляція можуть, 

навпаки, зростати [3, с. 634]. 

Стримувальну політику центральний банк проводить з метою скорочення 

грошової маси в країні і зниження рівня інфляції. Згідно з цією політикою, яку ще 

називають політикою “дорогих грошей”,  центральний банк країни продає державні 

облігації на відкритому ринку, підвищує норму резервування та облікову ставку. 

Такі дії центрального банку зменшують пропозицію грошей в економіці та 

обмежують вплив інфляції [3, с. 635]. Отже, банківські процентні ставки неминуче 

зростатимуть, потік інвестицій в економіку скориться, а це негативно вплине на 

сферу зайнятості. 

Стимулювальна монетарна політика, яка ще отримала назву політики “дешевих 

грошей”, спрямована на підвищення рівня зайнятості і прискорення економічного 

зростання. Дії центрального банку є абсолютно протилежними до дій за 

стримувальної політики. Зміни облікової ставки, що є процентом, за яким 

центральний банк надає кошти комерційному банку, призводять до змін вартості 

кредитів, які банки видають населенню. В свою чергу зниження реальної процентної 

ставки, на яку орієнтуються інвестори, сприяє збільшенню обсягу інвестицій. 
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Приплив інвестицій в економіку переміщує криву сукупних видатків вгору і 

призводить до зростання реального обсягу виробництва і зайнятості. 

Таким чином можна простежити залежність між обраною центральним банком 

монетарною політикою, потоком інвестицій та рівнем зайнятості в країні. Йдеться 

про передавальний механізм монетарної політики, який ще називають 

трансмісійним механізмом. Класична кейнсіанська модель трансмісійного 

механізму досліджує вплив лише одного процентного каналу, тоді ж як сучасні 

моделі монетарної політики охоплюють ширше коло інструментів. До складу 

передавального механізму належать шість основних каналів, а саме: обмінного 

курсу, цін активів, процентний, кредитний, монетарний та канал 

очікувань [64, с. 35]. Вони утворюють систему передавальних ланцюгів, що через 

імпульси монетарних інструментів чинять вплив на макроекономічні змінні. 

Центральні банки країн розробляють моделі передавального механізму з 

урахуванням національних особливостей економіки. У Європейському 

центральному банку трансмісійний механізм налічує три канали, а саме канал 

валютного курсу, кредитний канал та канал заміщення, що відображає залежність 

заощадження і споживання населення від процентної ставки. 

Моделі монетарних трансмісійних механізмів у перехідних країнах, зокрема у 

Казахстані, Росії та Білорусії, є більш спрощеними. У Казахстані перехідний 

механізм охоплює кредитний, валютний та грошовий канали, у Білорусі – 

кредитний, валютний та процентний канали, а у Росії – кредитний, монетарний та 

канал валютного курсу [66, с. 13]. 

В Україні в структурі монетарного передавального механізму виділяють канали 

процентної ставки, валютного курсу (у складі цін активів), кредитний канал та канал 

очікувань економічних суб’єктів [66, с. 13]. Рисунок 1.4 схематично ілюструє канали 

трансмісійного механізму та інструменти, які використовує центральний банк в 

межах того чи іншого каналу. 

Канал процентної ставки широко використовується в макроекономічних 

моделях пояснює зв'язок процентної ставки із інвестиціями в економіку. Даний 
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механізм припускає, що центральний банк регулює кількість ліквідних коштів в 

обігу для стимулювання інвестицій. 
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Рис. 1.4. Канали та інструменти передавального механізму монетарної політики 

України 
 

Таку дію каналу процентної ставки можна схематичного зобразити наступним 

чином: 

M↑→ir↓→I↑→Y↑→Б↓→ З↑,  (1.3) 

де: M – пропозиція грошей; ir – реальна процентна ставка; І – обсяг інвестицій; 

Y – обсяг національного виробництва, Б – рівень безробіття, З – рівень зайнятості. 

Процентний канал монетарної політики описує як центральний банк за 

допомогою облікової ставки здійснює вплив на економіку країни, прямо впливаючи 

на короткострокові ставки на фінансовому ринку та на ставки комерційних банків 

для економічних суб’єктів. Таким чином, змінюючи облікову ставку центральний 



 39 

банк впливає на інтенсивність переміщення капіталу, а отже – і на темпи 

економічного зростання, зайнятість та інфляцію [66, с. 14-15]. 

Зв'язок каналу цін на активи із потоком інвестицій пояснюється за допомогою 

теорії q-Тобіна та життєвого циклу Ф. Модільяні. Коефіцієнт q-Тобіна оцінює 

вартість ринкових акцій компанії до вартості заміщення власного капіталу. При 

зростанні пропозиції грошей ринкові процентні ставки знижуються і оскільки 

облігації стають менш привабливими, а курс цінних паперів знаходиться у 

оберненій залежності від рівня позичкового відсотка, то відповідно їх курс також 

зростає. В міру зростання курсу акцій зростає ринкова вартість усього власного 

капіталу фірм. Коли q високий, інвестиційні витрати зростатимуть, оскільки 

незначний випуск акцій дозволить профінансувати інвестиційні проекти, що тепер 

будуть більш дешевими для підприємства. Теорія життєвого циклу Модільяні в 

тлумаченні каналу активів, що визначає дохід як чинником споживчих видатків, 

обґрунтовує доцільність зниження відсоткової ставки на фінансові активи, що 

призведе до зростання доходу, а отже споживання, обсягів виробництва та 

зайнятості [233, с. 4]. 

Деякі дослідники виділяють канал валютного курсу як окремий канал 

трансмісійного механізму [64; 43], однак Національний Банк України (НБУ) 

розглядає його у складі каналу цін активів, мотивуючись думкою, що готівка, у тому 

числі й іноземна, є складовою активів суб’єктів економіки разом із цінними 

паперами, нерухомістю тощо[66, с. 16]. Канал валютного курсу полягає у тому, що 

при зростанні національної процентної ставки, ціна на іноземну валюту буде 

знижуватися, а для досягнення рівноваги на валютному ринку, необхідною є 

девальвація, що стимулюватиме попит на державні боргові папери. Зростання 

попиту на цінні папери означають для країни приплив іноземного капіталу, зміни 

обмінного курсу, зростання експорту, обсягів національного виробництва та рівня 

зайнятості [233, с. 3]. 

Кредитний канал, так само як і канал процентної ставки, чинить зміни на ринку 

за допомогою проценту, що впливає на зміни пропозиції кредитних ресурсів банку, 

а ті у свою чергу на інвестиції. 
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Канал очікувань відображає вплив змін у грошово-кредитній політиці на 

очікування економічних агентів щодо майбутніх цін чи економічних ситуацій. 

Нестабільність економічної кон’юнктури, недовіра до монетарної політики можуть 

спричинити песимістичні очікування. Результатом негативних очікувань 

економічних суб’єктів можуть бути порушення у роботі передавального механізму 

чи значні відхилення фактичних значень від цільових [66, с. 19]. 

Таким чином обираючи той чи інший канал впливу, центральний банк 

стимулює приплив інвестицій до економіки країни, зростання грошових коштів, 

розширення реального сектора, що позитивно впливатимуть на ринок праці країни. 

Бюджетно-податкова політика відіграє важливу роль в цілісному регулюванні 

економіки та через державний бюджет, державні видатки, податки та державні 

трансфери безпосередньо пов'язана з регулюванням зайнятості в країні. Під 

державним видатками розуміються державні закупівлі товарів і послуг, де держава 

виступає їх споживачем. Державні трансфери є грошовими виплатами із бюджету, 

що не пов'язані із переміщенням товарів і послуг. Трансфери перерозподіляють 

надходження держави до домашніх господарств у вигляді субсидій, стипендій, 

пенсій та виплат на соціальні страхування. 

Метою фіскальної політики у короткостроковому періоді є досягнення повної 

зайнятості і підтримка стабільного рівня цін. У довгостроковому ж періоді 

фіскальна політика покликана забезпечити стабільні темпи економічного зростання, 

а отже досягнути високий рівень обсягу ВВП. 

Як і грошову-кредитну політику, фіскальну політику поділяють на 

стимулювальну та стримулювальну. Стимулювальна політика покликана на 

збільшення ділової активності та боротьбу із безробіттям через збільшення 

державних закупівель і трансферів та зниження податкових ставок. Стримувальна 

фіскальна політика спрямована ж на стримання перегрітої економіки завдяки 

обмеженням інфляції через збільшення податків і зниження державних видатків та 

розмірів державних трансферів. 

Будь-які зміни у обсягах державних закупівель впливають на величину 

сукупних видатків та обсяг національного доходу, що формують величину 
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сукупного попиту. Зміни у розмірах податків і трансферів, як інструменти 

перерозподілу сукупного доходу, також чинять вплив на сукупну пропозицію. За 

стимулювальної політки, збільшення трансферних виплат, або ж зниження розміру 

податку на дохід, збільшують особистий дохід домогосподарств, а, отже, і споживчі 

видатки. У цьому випадку простежується збільшення сукупного попиту. Надання 

підприємствам субсидій, пільгових кредитів, або ж компенсація єдиного соціального 

внеску (ЄСВ) розширюють можливості для збільшення виробництва через зниження 

витрат на виробництво, що призводить до збільшення сукупної пропозиції. 

Щодо сукупної пропозиції у довгостроковому періоду, її переміщення 

обмежене кількістю наявних обсягів капіталу і праці в економіці, а тому збільшення 

сукупної пропозиції можливе завдяки збільшенню пропозиції трудових ресурсів, що 

продукує збільшення обсягу національного продукту, або ж завдяки зростанню 

продуктивності праці, як фактору ефективності виробництва. Стимулювальний 

напрямок фіскальної політики у довгостроковому періоді намагатиметься досягнути 

вищого обсягу національного виробництва шляхом збільшення трансферів для 

підприємств, а, отже, зниження їхніх витрат на виробництво. 

На думку норвезького економіста Ш. Холдена, досліджуючи вплив фіскальної 

політики, доцільно поділяти її інструменти на державні видатки, трансфери та 

податки, адже їх вплив на економіку є різний [186, c.2]. Важливим у 

методологічному дослідженні бюджетно-податкової політики є розуміння того, що 

її складові інструменти є ендогенними та залежать від стану економіки. Видатки 

державного бюджету рівнозначно впливають на збільшення сукупного попиту, 

трансферти ж будуть залежати від поведінки економічних суб’єктів, що їх 

отримують. Ш. Холден стверджує, що податки є похідними від зайнятості в країні, 

оскільки напряму залежать від кількості осіб, що їх сплачують. Збільшення 

податкових надходжень в умовах зростання економіки може призвести до 

збільшення видатків із бюджету, оскільки покращується стан державного 

бюджету [186, с. 14]. 

Вплив фіскальної політики на зайнятість та макроекономічну рівновагу 

досліджувався у працях багатьох економістів, зокрема Ауєрбаха, Бітсма, Холла та 
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інших [138; 142; 181]. Більшість із них доходять висновку, що збільшення 

державних закупівель знижує рівень безробіття [218], але існує й інша думка – про 

зростання рівня безробіття зі збільшенням державних видатків. Таку пряму 

залежність між цими показниками економісти обґрунтовують через зростання 

пропозиції праці і збільшення коефіцієнта участі у робочій силі [148]. 

Ш. Холден у своєму дослідженні виявив тісний позитивний зв’язок між 

державними видатками і видатками на соціальне забезпечення із зростанням ВВП та 

незначний зв’язок між податками та ВВП [186, с. 13]. Вчений також дослідив, що 

збільшення державних закупівель у країнах-членах ОЕСР призводить до значного 

зниження рівня безробіття. При зростанні державних видатків на 1% від ВВП, 

рівень безробіття знижується на 0,25 % вже упродовж першого року. Проте, у 

своєму дослідженні Ш. Холден виявив, що безробіття більш залежить від обсягів 

державних закупівель, коли економіка країни перебуває у фазі спаду або ж за 

ситуації, коли у країні встановлено режим фіксованих валютних курсів [187, с. 2]. 

У цілому, економісти розглядають грошову-кредитну політику як більш 

ефективний інструмент у стримуванні перегрітої економіки, однак у період рецесії 

більшої ефективної набувають заходити бюджетно-податкової політики. Наприклад, 

у США в період зниження процентних ставок у 2001–2003 роках зростання 

інвестицій так і не відбулось [135, с. 171]. Тому в умовах спаду в економіці на 

перший план повинна виходити саме фіскальна політика. 

Отже, зайнятість є багатогранною категорією, яку доцільно розглядати з різних 

позицій: як форму трудової активності домогосподарств, як джерело трудового 

доходу і чинник відтворення робочої сили, як фактор створення національного 

продукту, і, звичайно, як соціальну категорію, що забезпечує реалізацію соціальних 

потреб учасників трудових відносин. Сфері зайнятості притаманна низка 

диспропорцій, серед яких головною диспропорцією є циклічне безробіття. Наявність 

цих диспорпорцій актуалізує проблему державного регулювання зайнятості за 

допомогою знарядь монетарної та фіскальної політики. 
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1.2. Концептуальні засади державної політики зайнятості у перехідних 

господарських системах 
 

У перехідних економіках усе більшої актуальності набуває проблема 

державного регулювання зайнятості. Неусталеним господарським системам 

притаманні такі явища як зниження продуктивності праці, чисельності 

працездатного населення, зростання масштабів прихованого безробіття та 

деформації у системі оплати праці. Подолати ці вади трансформаційного періоду 

неможливо без присутності держави на ринку праці, що реалізується через державну 

політику зайнятості. 

У документах МОП державна політика зайнятості трактується як сукупність 

заходів з узгодження цілей щодо зайнятості населення країни та механізмів їх 

досягнення [190, с. 15]. 

На думку Рофе А. І., під політикою зайнятості слід розуміти різновид 

соціально-економічної політики держави, яка націлена на подолання проблем у 

сфері зайнятості населення через підвищення ефективності програм її забезпечення, 

розвитку соціального партнерства, стимулювання мобільності економічно активного 

населення і підвищення гнучкості ринку праці [102, с. 188]. 

Польський економіст Карпінський А. тлумачить політику зайнятості як 

сукупність усіх заходів і дій держави, спрямованих на підвищення рівня зайнятості 

та боротьбу з безробіттям [198, с. 429]. Вважаємо, що такий підхід дещо звужує 

розуміння державної політики зайнятості. Зведення її лише до боротьби з 

безробіттям є помилковим. Регулювання зайнятості не обмежується лише сферою 

безробіття. Ця політика передбачає регулювання усіх відносин у сфері зайнятості. 

При визначенні державної політики зайнятості слід також враховувати 

використання активної складової, яка націлена на сприяння ефективному пошуку 

роботи через державні служби зайнятості та на зміну структури економічно активної 

частини населення. 

Трансформаційні економіки за своєю природою є неусталеними 

господарськими системами, яким притаманна низька ефективність механізмів 
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функціонування. Основними причинами низької ефективності функціонування цих 

механізмів є інституційна невпорядкованість, що полягає у частих змінах 

законодавства та цілях економічної політики, високому рівні монополізації усіх 

сфер економічного життя, відсутності належних інституційних умов безпечного 

ведення бізнесу та розвитку середнього і малого підприємництва, відсутності дієвих 

правових механізмів протидії незаконному відчуженню власності, зрощенню бізнесу 

та влади, корупції, низькій ефективності судової системи, несправедливому 

судочинству, недієвості окремих інститутів, що стримують економічний і 

соціальний розвиток та не сприяють ухваленню раціональних рішень економічними 

суб’єктами тощо [82, с. 32]. 

Ці чинники призводять до низької ефективності функціонування господарської 

системи у цілому і помітно впливають на формування ринку праці. На нашу думку, 

ринкам праці у трансформаційних економікам також притаманні ознаки 

“неусталеності”, “несформованості” та “невпорядкованості”. 

Основними ознаками, що вирізняють неусталені ринки праці є такі: 

– по-перше, такі ринки праці характеризуються докорінними трансформацій-

ними змінами у галузевій структурі зайнятості. Із початком трансформаційних 

процесів на ринку праці відбулось переміщення робочої сили із сільського 

господарства до сфери послуг та із сільських до міських населених пунктів, що 

суттєво впливає на галузеву структуру економіки. Отже, неусталеним ринкам праці 

характерні структурні зміни зайнятості та виробництва; 

– по-друге, на ринках праці неусталеного типу відсутні ефективні інститути 

регулювання, які обмежені умовами, що заклали ознаки неусталеної господарської 

системи, зокрема, йдеться про відсутність умов безпечного ведення 

підприємницької діяльності, зрощення бізнесу та влади, наявність корупції тощо; 

– по-третє, для неусталених ринків праці характерна висока частка зайнятих у 

тіньовій економіці, що породжує низку проблем із несплатою податків, вищим 

податковим навантаженням на працівників, що працюють офіційно тощо. 

Особливостями господарської діяльності у тіньовій економіці у неусталеній 

господарській системі є не лише ухилення від сплати податків, а й уникнення 
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державного регулювання, корумпованість чиновників, труднощі у реєстрації 

ділових підприємств, неефективне бізнес-середовище тощо; 

– по-четверте, ринки праці у неусталених господарських системах часто 

потерпають від впливу шокових збурень (зміни попиту на ринку праці, технологічні, 

демографічні зміни тощо) та вимагають від суб’єктів постійних корективів та 

адаптації до них. Зайнятість на неусталеному ринку праці перебуває у залежності 

від макроекономічних чинників, серед яких вирішальний вплив мають інфляція, 

приватизація, міграція, дефіцит державного бюджету та платіжного балансу тощо; 

– по-п’яте, неусталеному ринку праці притаманна низька мобільність трудових 

ресурсів. Географічна мобільність обмежується відсутністю місткого ринку житла, 

низька професійна мобільність є результатом застарілої законодавчої системи. 

Йдеться про політику “неперервного трудового стажу”, за яким особам, що 

тривалий час пропрацювали на одному підприємстві, надавались соціальні пільги 

(житло, безкоштовні путівки, пільгове харчування тощо). 

На нашу думку, державна політика зайнятості в країнах з трансформаційними 

економіками постає як сукупність державних, соціально-економічних заходів, 

спрямованих на боротьбу із циклічним безробіттям, досягнення ефективного 

розподілу та обміну праці, надання соціальних гарантій та забезпечення 

справедливого розподілу і перерозподілу доходу населення в умовах неусталених 

ринків праці. 

Однією з цілей державної політики зайнятості є ефективність розподілу праці, 

яка досягається через структурну перебудова пропозиції праці для її відповідності 

попиту, сприяння працевлаштування та забезпечення трудової мобільності 

економічно активного населення. Для того, щоб досягнути ефективного обміну 

працею держава повинна забезпечити збалансованість між попитом і пропозицією 

праці та регулювати рівноважну ціну на неї. 

Можна також розглядати багато інших завдань, цілей і функцій державної 

політики зайнятості. Так, О. В. Бражко справедливо розглядає державну політику 

зайнятості як систему, виділяючи в ній при цьому чотири основні функції [7, с. 48]: 

1. Функція легітимації – забезпечення правового підґрунтя розвитку зайнятості; 
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2. Функція відшкодування – страхування на випадок безробіття через виплату 

грошових ресурсів на тимчасову підтримку життєдіяльності безробітних; 

3. Інвестиційна функція – перекваліфікація та навчання в межах активної 

політики зайнятості з метою формування якісного людського капіталу; 

4. Емансипаторна функція – захист особистих прав найманих працівників. 

Слід наголосити на тому, що у реалізації політики зайнятості держава керується 

принципами, що лягли в основу ефективної політики зайнятості, а саме [83, с. 136]: 

– надання рівних можливостей усім особам у реалізації права на працю та 

вільному виборі сфери діяльності; 

– надання підтримки приватному сектору як двигуну економічного зростання і 

розширення робочих місць; 

– єдність міжнародних організацій, органів державного управління, місцевих 

органів влади та профспілок у регулюванні ринку праці; 

– єдності і реалізації політки зайнятості в рамках національної економічної та 

соціальної політки; 

– забезпечення взаємних інтересів працівників, роботодавців і держави при 

дотриманні основних трудових і соціальних прав працівників; 

– забезпечення постійного моніторингу сфери зайнятості та збору інформації 

про стан ринку праці. 

На думку Ю. В. Машика, основним завданням державної політики зайнятості є 

орієнтація регіонів на створення умов працевлаштування з урахуванням розвитку 

галузей економіки, забезпечення випереджаючої підготовки і перепідготовки 

робочої сили. Тобто йдеться про децентралізацію політики зайнятості на 

регіональному рівні і досягнення пріоритетних завдань вже за регіонами [59, с. 222]. 

Подібну думку висловлює І. Шкіндюк, який вважає що державні і територіальні 

програми зайнятості повинні бути націлені на сприяння розвитку і структурній 

перебудові економіки, створення умов для спрямування вивільнюваних працівників 

в пріоритетні галузі економіки, попередження розвитку безробіття і його скорочення 

шляхом підвищення економічної зацікавленості підприємства у створенні 

додаткових робочих місць (переважно з гнучкими формами зайнятості), 
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удосконалення системи відтворення робочої сили (поліпшення професійної 

орієнтації та кваліфікації), забезпечення соціального захисту безробітних, 

формування кадрової, матеріальної, інформаційної, фінансової та науково-

методичної бази державної служби зайнятості, а також заходи сприяння зайнятості 

населення, яке проживає у сільській місцевості [125, с. 2]. 

Важливо розуміти, що усі заходи державної політики зайнятості спрямовано на 

певні соціально-демографічні групи населення. У цьому відношенні слід погодитися 

з думкою  Поповича та Н. Добрянської, які справедливо вважають, що серед 

основних завдань державної політики зайнятості повинні бути заходи щодо 

регулювання зайнятості серед молодого населення: розвиток трудової та соціальної 

активності молоді, правовий захист молоді, сприяння зайнятості, зниження рівня 

безробіття та зменшення його тривалості, підвищення конкурентоспроможності 

молодих працівників на ринку праці, забезпечення соціального захисту від 

безробіття та детінізація відносин у сфері зайнятості молоді [91, с. 146]. 

Л. Д. Яценко та Л. М. Якушенко акцентують на правових аспектах державної 

політики зайнятості, серед яких вони виділяють концентрацію зусиль гілок влади на 

комплексному здійсненні радикальних економічних, адміністративних, 

управлінсько-організаційних заходів щодо легалізації зайнятості та заробітної плати 

[131, с. 9]. 

Також можна виділити завдання державної політики зайнятості, що націлені на 

підвищення мобільності робочої сили на ринку праці з метою спрощення її 

пристосування до змін на ринку праці та підтримку підприємницької ініціативи 

економічно активного населення. 

Досягнення високого рівня зайнятості в країні відображає інтерес кожного 

суб'єкта ринку праці. Потреба у соціальній захищеності та самореалізації стимулює 

працівників до інтенсивного пошуку місця праці. Економічні інтереси роботодавця 

відображаються у його прагненні максимізувати прибуток через розширення 

власного виробництва та підвищення ефективності господарської діяльності. 

Розвиток людського капіталу є одним із основних інтересів держави у досягненні 

високого рівня зайнятості. 
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Слід відзначити, що державна політика зайнятості має свою інституційну 

інфраструктуру. Реалізацію права громадян на працю та соціального захисту 

населення в Україні покладено на Міністерство соціальної політики України, яке 

безпосередньо здійснює регулювання ринку праці та зайнятості населення. 

Інфраструктура державної політики зайнятості охоплює як державні, так і 

недержавні організації, що сприяють розвитку вітчизняного ринку праці. Структуру 

державної політики зайнятості представлено на рисунку 1.5. 
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Джерело: складено автором на основі даних [124] 
Рис. 1.5. Інституційна інфраструктура державної політики зайнятості в Україні 

 

Різні цілі і завдання, поставлені перед державою у проведенні політики 

зайнятості, передбачають використання різних заходів у підвищенні рівня 

зайнятості та регулювання безробіття. Особливість неусталених ринків праці 

передбачає застосування модифікованих інструментів регулювання зайнятості з 

урахуванням того, що держава із початком глобальних трансформацій все ще 

виступає в ролі роботодавця, а перехідний стан зумовлює присутність держави як 

допоміжного інструменту у вирішенні гострих соціальних проблем ринку праці. 
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Державна політика зайнятості передбачає застосування певних знарядь. 

Зазвичай, їх поділяють на правові, організаційно-адміністративні, соціальні та 

економічні інструменти [7, с. 98]. 

Правові інструменти регулювання зайнятості є сукупністю законодавчих та 

нормативно-правових актів, що закріплюють на законодавчому рівні права громадян 

на свободу вибору сфери діяльності та доступ до освіти, встановлюють права та 

обов'язки суб'єктів трудових відносин, врегульовують трудовий процес, 

регламентують порядок укладення трудових договорів та визначають санкції за 

недотримання законодавчих вимог. 

Організаційно-адміністративні знаряддя державної політики зайнятості 

передбачають реалізацію державних планів, проектів та цільових програм, 

спрямованих на профорієнтацію окремих груп населення (молоді, безробітних, 

біженців, недієздатних та інших суб'єктів ринку праці), аналіз проблем зайнятості на 

ринку праці, сприяння зайнятості, через створені служби зайнятості та державну 

систему профорієнтації, підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. 

Соціальні знаряддя державної політики зайнятості реалізуються у системі 

соціального захисту населення, які передбачають методи нарахування та виплати 

допомоги з безробіття та допомоги соціально незахищеним верствам населення. 

Економічні інструменти державної політики зайнятості, як правило, включають 

інвестиційні та фінансово-кредитні кошти, податкові пільги та спеціально 

розроблену систему сприяння підприємницькій діяльності, бюджетну і грошово-

кредитну політику, які спрямовані на створення і збереження робочих місць. 

Економічні знаряддя регулювання зайнятості спрямовані на регулювання попиту та 

пропозиції праці. 

Однією з поширених класифікацій знарядь державної політики зайнятості є їх 

поділ на знаряддя прямого та непрямого впливу на зайнятість. Серед знарядь 

прямого впливу слід виокремити знаряддя активної політики зайнятості 

(регулювання попиту на працю, пропозиції праці, співвідношення між попитом і 

пропозицією на ринку праці) та знаряддя пасивної політики. До знарядь непрямого 
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впливу, на нашу думку, слід віднести знаряддя монетарної, фіскальної і політики 

доходів та інших видів стабілізаційної політики. 

З метою зниження безробіття до її природної норми та недопущення стагфляції, 

держава використовує інструменти відмінні від тих, що впливають на інфляцію. До 

таких інструментів належать заходи активної політики зайнятості, які націлені на 

вдосконалення інформації про наявність вакантних робочих місць на ринку праці, 

підвищення ефективності державних бірж праці, підвищення конкурентоспро-

можності та гнучкості зайнятості. Для тимчасової підтримки життєдіяльності 

безробітних на достатньому рівні держава надає соціальну допомогу у вигляді 

грошових виплат, що є пасивною політикою зайнятості. 

Активна політика зайнятості це сукупність економічних, правових та 

організаційних інструментів, які держава використовує задля попередження і 

зниження рівня безробіття та якнайшвидшому поверненню безробітних до активної 

праці [102, с. 190]. Основними об'єктами активної політики зайнятості є безробітні, а 

також та частина населення, яка знаходиться на межі скорочення і вкрай гостро 

потребує перекваліфікації. 

Впродовж декількох останніх десятиліть програми активної політики 

зайнятості набули широкого застосування як у розвинутих країнах, так і у країнах, 

що розвиваються. Їх використання притаманне економічній політиці урядів усіх 

розвинутих країн, країн Середнього Сходу, Північної Африки, дещо у меншій мірі у 

країнах Східної Азії. Упродовж останнього десятиліття програми активної політики 

зайнятості почали активно використовуватися у країнах Центрально-Східної 

Європи. 

Застосування активної політики зайнятості залежить від особливостей розвитку 

економіки країни. Ринки праці у країнах із перехідними економіками 

характеризуються глибшими структурними дисбалансами і потребують значних 

структурних змін. На ринку праці перехідних країн активна політика зайнятості 

повинна забезпечувати не лише боротьбу з безробіття, але і покращення якісних 

характеристик безробітних задля їх швидкого повернення до складу робочої сили. 
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Головною метою активної політики зайнятості є підвищення самостійності 

безробітного населення, зниження ризику бідності та підвищення доходів 

економічно активного населення [111, с. 285]. Використовуючи інструменти 

активної політики зайнятості, держава, насамперед, намагається забезпечити 

створення нових робочих місць, підвищення професійної кваліфікації населення та 

забезпечення взаємодії безробітного населення із службами зайнятості. 

Розвинені країни ОЕСР поставили перед собою досягнення вкрай важливих 

завдань щодо підвищенні рівня зайнятості. У програмі досягнення повної 

зайнятості, розроблених ОЕСР виділено сім завдань, які повинні виконувати 

знаряддя активної політики зайнятості. До них належать [227, с. 176]: 

1. Створення робочих місць. 

2. Перерозподіл робочих місць. 

3. Приріст людського капіталу. 

4. Мотивування безробітних. 

5. Підвищення заробітку. 

6. Підвищення продуктивності працівників. 

7. Досягнення інших соціальних цілей (боротьба з бідністю та сприяння у 

формуванні здорового населення). 

Для найбільш повного розуміння інструментів прямого впливу державної 

політики зайнятості пропонуємо їхній поділ на інструменти активної та пасивної 

політики зайнятості (рис. 1.6). Інструменти активної політики зайнятості доцільно 

поділити на три групи: інструменти регулювання попиту на працю, інструменти 

регулювання пропозиції праці та інструменти регулювання співвідношення 

пропозиції та попиту на ринку праці: 

1. Інструменти регулювання попиту на працю: 

– квотування робочих місць для окремих категорій осіб, таких як 

випускники навчальних закладів та недієздатні особи, а також реалізація 

програм щодо окремих соціальних груп населення (жінки, молодь, жителі 

сільської місцевості); 
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– створення робочих місць або організація громадських робіт у державному 

секторі економіки. Зазвичай, цей інструмент політики зайнятості охоплює 

осіб, які протягом тривалого часу не в змозі знайти місце праці, у такий 

спосіб уряд підтримує їхній мінімальний зв'язок з ринком праці; 

– серед нових інструментів на ринку праці ЄС, який дедалі ширше 

застосовують і країни з трансформаційними економіками є програми 

трудової ротації (job rotation). Цей інструмент допомагає уникнути 

звільнення працівників, натомість передбачає надання їм допомоги з 

безробіття чи переведення на умови вимушеної неповної зайнятості. 

Замість звільнення ділові підприємства відправляють працівників на 

навчання, а натомість отримують безробітних працівників, які тимчасово 

замінюють відсутніх. У такий спосіб працівник отримує необхідні знання 

та кваліфікацію, безробітний отримує тимчасове місце праці, що 

підтримує його зв’язок із ринком праці, а працедавець отримує 

досвідченішого працівника, заміну у його відсутність за низькими 

витратами, або ж і без жодних витрат [231]. Також цей інструмент 

використовується в межах одного підприємства для періодичної ротації 

виду діяльності працівників. Таким чином працівники постійно 

розвиваються, удосконалюються та набувають нових знань і трудових 

навиків [155]. Витрати на програми ротації працівників становили у 2014 

році у країнах ЄС майже 2 % усіх витрат на активну політику 

занятості [169, с. 2]; 

– надання субсидій та податкових пільг працедавцям, які створюють нові 

робочі місця для безробітних або ж зберігають діючі робочі місця. За 

допомогою цього інструмента, держава знижує рівень тривалого 

безробіття та активізує економічно активне населення на ринку праці; 

– підтримка підприємницької ініціативи через надання ґрантів для 

безробітних, які започатковують власний бізнес. Така політика націлена 

на створення нових робочих місць для безробітних та решти економічно 

активного населення. ЄС також пропонує інструмент підвищення 
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Джерело: розроблено автором 

Рис. 1.6. Класифікація інструментів прямого впливу державної політики зайнятості
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самозайнятості тих осіб, яких відлякує відповідальність за ведення 

підприємницької діяльності. Політика зайнятості спрямовує цих осіб на 

розвиток залежної самозайнятості (dependentself-employment). Цей термін 

характеризує самозайнятих (ФОП в Україні), які відповідають одному із 

трьох критеріїв: особа має більш, ніж одного клієнта, має можливість 

наймати персонал та ухвалювати стратегічні рішення [154, с. 15]. Такий 

вид зайнятості характерний для ІТ-сфери, будівництва, страхування, 

дизайну тощо [162, с. 51; 57]. 

2. Інструменти регулювання пропозиції праці: 

– профорієнтація, навчання, стажування і програми із підвищення 

кваліфікації працівників. У зв’язку із невідповідністю трудових навиків 

працівників потребам ринку праці, держава використовує цей інструмент, 

щоб надати досвід роботи та професійні навики працівникам для 

підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці. Важливість 

такого інструменту зумовлена тим, що він націлений на широке коло 

осіб, зокрема не лише на безробітних та зайнятих, але й на осіб з низьким 

рівнем конкуренції на ринку праці (молодь, інваліди, внутрішньо 

переміщені особи тощо). Високий рівень технологій у світі здатен 

витіснити з ринку праці низькокваліфіковану робочу силу, а все більшого 

значення набувають працівники, які відповідають вимогам сучасного 

ринку, мають високий рівень професійної підготовки та швидко реагують 

на зміни структури попиту на ринку праці. Варто зауважити, що відносно 

слабкі зв'язки між підприємствами і освітніми інституціями 

перешкоджають відповідності пропозицій праці та потребам у ній. Як 

наслідок, тривалий період адаптації випускників і пошук робочого місця 

підвищує тривалість безробіття, неминучого без втручання держави у 

регулювання зайнятості; 

– програми гнучкої (неповної) зайнятості. Метою застосування цього 

інструменту є переведення особи на неповний робочий день, як 

альтернатива її звільненню; 
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– програми зарахування навчання за кордоном для студентів; 

– надання тимчасового місця праці для отримання досвіду роботи; 

– програми професійної орієнтації молоді; 

– відшкодування витрат підприємств із визначеною законом часткою 

недієздатних осіб. Так, у Німеччині уряд дає субсидії підприємствам, які 

наймають недієздатних осіб, строком від 1 до 8 років (недієздатні особи у 

віці понад 50 років) [162, с. 12]; 

– програми сприяння достроковому виходу на пенсію для збільшення 

кількості робочих місць для молоді; 

– програми професійного навчання, перекваліфікації, підвищення 

кваліфікації та мобільності внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

3. Інструменти, що націлені на регулювання співвідношення попиту та 

пропозиції на ринку праці: 

– активний пошук і підбір робочих місць державними службами зайнятості. 

З метою залучення безробітних осіб до праці держава створює 

спеціалізовані центри зайнятості, які акумулюють інформацію про 

вакантні місця та організовують підбір роботи та навчання потенційних 

працівників. На служби зайнятості держава покладає створення таких 

умов, що максимізуватимуть співвідношення між попитом і пропозицією 

праці; 

– політика “соціального контракту”. Соціальний контракт як знаряддя 

активної політики зайнятості дозволяє державі здійснювати контроль за 

заробітною платою, надавати якісні соціальні послуги працівникові з 

метою підвищення мотивації до праці та підвищення її продуктивності. 

Виконання програм “соціального контракту” передбачає від держави, 

підприємств та працівників взаємодії і виконання взятих на себе 

соціальних зобов'язань. Згідно з програмами “соціального контракту” у 

працівника на ринку праці виникають зустрічні зобов'язання, такі як 

обов'язкове підвищення кваліфікації в період тривалого структурного 
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безробіття та проходження додаткового професійного навчання [111, с. 

285]; 

– програми географічної мобільності. Поняття географічної мобільності 

відноситься до категорії перерозподілу економічних ресурсів, що стиму-

лює до рівномірного розподілу працівників в межах держави. У зв'язку із 

різним рівнем розвитку у різних областях, виникає праценасиченість у 

одних і дефіцит у інших областях. З метою врівноваження рівня 

зайнятості за регіонами, уряд надає грошові виплати, яка повинні 

стимулювати безробітних переїздити з одних регіонів у інші. 

Використання інструментів стимулювання пропозиції праці, зокрема 

професійної підготовки і перекваліфікації безробітних, у трансформаційних 

економіках зумовлена необхідністю побороти недоліки неефективно сформованих 

ринків праці. Слід зауважити, що у країнах з трансформаційними економіками 

освітня система зазвичай не відповідає реаліям ринку праці, тому держава повинна 

покращити освітні програми та стимулювати державні служби зайнятості до 

підвищення їх освітньої функції на ринку праці. Разом з профорієнтацією державі 

слід націлитись на максимальне залучення потенційної робочої сили, вихід якої на 

ринок праці, з тих чи інших причин, є ускладненим, а то й неможливим без 

сприяння з боку держави і реалізації державних програм. 

Найбільш суперечливим інструментом у активній політиці зайнятості є 

програми дострокового виходу на пенсію працівників, які перебувають за декілька 

років до настання пенсійного віку. Держава за такої програми бере на себе обов'язки 

із виплати пенсії впродовж додаткових років, керуючись ідеєю розширення 

можливостей для працевлаштування молоді. Програми дострокового виходу на 

пенсію набули широкого застосування у Європі у 70-х роках XIX століття, проте 

збільшення витрат на виплату пенсії спричинило фінансові труднощі у системі 

соціального забезпечення вже наприкінці 80-х років. Існують різні погляди з 

приводу застосування цього інструменту [144, с. 2]. У дослідженнях економістів 

Дж. Грубера та Д. Вайс висока частка працівників старшого покоління відповідає 

одночасно і високій частці молодих працівників в країні [178]. За результатами 
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досліджень італійського економіста Т. Боері, п’ять зайнятих працівників старшого 

покоління призводять до втрати роботи одним працівником молодого віку [146]. 

Вітчизняний економіст Е. М. Лібанова вважає, що якщо не підвищувати вік виходу 

на пенсію, то до 2048 року на кожного працюючого припадатиме 0,8 особи 

пенсійного віку [38, с. 24]. Тому перед усіма країнами постає проблема вибору між 

стимулюванням зайнятості молоді і загрозою значного навантаження на одного 

зайнятого у майбутньому та підвищенням пенсійного віку, зниженням 

продуктивності праці пенсіонерів і зростанням безробіття серед перспективної, 

однак вразливої частини населення – молоді. 

Програми активної політики зайнятості мають неоднакову ефективність у 

країнах з розвиненими ринковими економіками та трансформаційними економі-

ками. Порівняльний аналіз ефективності цих програм у розвинутих та трансформа-

ційних економіках представлено нами у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1. 
Результати програм активної політики зайнятості 

Вид програми 
Ефект програм: 

розвинені країни країни з трансформаційними економіками 

Сприяння у 
пошуку роботи 

Позитивний 
короткостроковий ефект 
зростання зайнятості 

Загалом позитивний ефект, однак наявність 
неформального сектору економіки знижує 

ефективність програми. 
Ефект незначний у тих країнах, де попит на 

працю є низьким 

Навчання та 
перекваліфікація 

Позитивний 
середньостроковий ефект, 
зокрема, якщо програми 
націлені на потреби ринку 

Ефективність програми підтверджена лише 
за умови навчання на місцях праці 

Надання 
тимчасових 
субсидій 

підприємствам 

Позитивний ефект. 

Ця програма вимагає значних 
затрат, а її вторинні чинники 
призводять до чистих втрат 

зайнятості 

Негативний ефект 

Пряме створення 
робочих місць 

Складність програми полягає 
у відсутності стимулювання 
безробітних до зайнятості 

Позитивний короткостроковий ефект щодо 
соціального захисту населення, а не у 

підвищенні рівня зайнятості 
Надання субсидій 
для стимулювання 
самозайнятості 

Помітний позитивний ефект Позитивний вплив на осіб старшого віку та 
висококваліфікованих працівників 

Джерело: складено автором на основі [264; 177] 
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Ефективність активної політики зайнятості досягається у її поєднанні із 

пасивною політикою зайнятості. В рамках пасивної політики держава надає 

соціальний захист безробітним та працівникам, що знаходяться на межі скорочення, 

через виплату грошової допомоги. Водночас слід наголосити на негативних 

наслідках застосування знарядь пасивної політики зайнятості. Гарантоване відчуття 

захищеності не мотивує безробітних до пошуку роботи, підвищення продуктивності 

та більш ефективного застосування праці. Пасивні інструменти політики зайнятості 

не впливають на співвідношення попиту і пропозиції праці, а в умовах сучасного 

ринку праці націлені лише на пом'якшення наслідків безробіття. 

Формування програм зайнятості та їх реалізація відбувається при поєднанні 

активних та пасивних заходів, що є органічним доповненням до державної стратегії 

у боротьбі із безробіттям. Співвідношення активної та пасивної політики зайнятості 

визначається соціально-економічною ситуацією в країні. З об'єктивних причин 

використання пасивних заходів набуває меншого значення у розвинених країнах, 

проте вони часто домінують на ринках праці країн з трансформаційними 

економіками. Пріоритет у сучасному суспільстві надається активним інструментам 

політики зайнятості, які використовують превентивні та діючі заходи у боротьбі із 

безробіттям (рис. 1.7). 

Серед видатків на пасивну політику зайнятості, близько 85% припадає на 

допомогу безробітним. Хоча реалізація пасивної політики є менш затратною, 

віддача від неї і стимули до праці є значно нижчими. Щодо активної політики 

зайнятості, то приблизно половини загальних витрат націлена на допомогу із 

пошуку роботи державними службами зайнятості та на професійну підготовку і 

перепідготовку [226, с.10]. 

У праці Х. Іммерфоля досліджується залежність рівня безробіття від видатків 

на активну політику зайнятості. Науковець обґрунтовує, що в умовах 

перенасиченого ринку праці безробітними, пошук місця праці є доволі ускладнений. 

Тому безробітні є більш залежними від допомоги у пошуку роботи та інших 

програм активної політики зайнятості [189, с. 5]. А отже, це пояснює тісний зв'язок 

між рівнем безробіття та видатками на заходи активної політики. 
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Джерело: сформовано автором на основі даних: [234] 

Рис. 1.7. Динаміка: а) частки активної політики зайнятості у ВВП, %; б) частки 

пасивної політики зайнятості у ВВП ,%, у 2000-2013 рр. 

Деякі дослідження показали, що у країнах із високими видатками на пасивну 

політику зайнятості, частка активної політики зайнятості у загальній структурі 

видатків є також великою. Це зумовлено потребами уряду компенсувати пасивні дії 

на ринку праці [163, с. 1]. 

Ефективність державної політики зайнятості досягається у тих країнах, де 

забезпечується її єдність із загальноекономічною націленістю державних заходів. 

Державі для досягнення повної зайнятості потрібно узгодити завдання політики 

зайнятості із сферами дотичними до ринку праці, адже будь-які дії в межах політики 

зайнятості не будуть достатньо ефективними без переорієнтації усієї економічної 

системи на боротьбу із безробіттям. Це вимагає від держави узгодження 

пріоритетних завдань державної політики зайнятості із цілями монетарної, 

фіскальної, освітньої, інвестиційної, кредитної та іншими видами політик. Часто 

науковці [19, с. 6; 28, с. 113] відносять їх до інструментів непрямого впливу 

державної політики зайнятості. 
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Таблиця 1.2. 

Інструменти непрямого впливу державної політики зайнятості та напрями їх впливу 

 Державна політика зайнятості 
  

Програми державної політики 
зайнятості, націлені на 

підвищення пропозиції праці (S) 
 

Програми державної політики зайнятості, націлені на підвищення попиту на працю (D) 

Ін
ст
ру
м
ен
ти

 
н
еп
ря
м
ог
о 

вп
ли
ву

 Д
П
З 

Освітня політика Міграційна 
політика 

Фіскальна 
політика 

Монетарна 
політика 

Інвестиційна 
політика 

Галузева 
політика 

Зовнішньоторговельна 
політика 

Політика 
доходів 

Н
ап
ря
м

 в
пл
ив
у 

забезпечення 
навчальних 
закладів 
грошовими 
коштами, що 
сприятиме 
підвищенню 
якості освіти та 
усуне потребу у 
перекваліфікації 
працівників у 
майбутньому 

створення 
сприятливих 
умов для 
збільшення 
пропозиції 
праці на 

внутрішньому 
ринку за 
рахунок 
іноземних 
трудових 
мігрантів; 
регулювання 
відпливу 

працездатної 
частини 

населення за 
кордон 

податкова 
ставка, що 
не обтяжує 
працедавців; 
державні 
видатки, що 
стимулюють 
розвиток 
реального 
сектору 
економіки 

зниження 
процентних 
ставок, що 
сприятиме 

підприємницькій 
ініціативі, 
розширенню 
ринку товарів і 

послуг, 
збільшенню 
сукупного 
попиту на 

товари і послуги 

націленість 
інвестицій на 
перспективні 

для 
національної 
економіки 
галузі, що 
залучать 
додаткові 
одиниці 
праці та 

розширюють 
можливості 
виходу на 
міжнародний 

ринок 

розширення 
виробництва в 

межах 
галузевої 
політики, 
надання 
дотацій та 
спрощення 
податкової 
системи з 
урахуванням 
перспективних 
сфер призведе 
до збільшення 
зайнятості в 
конкретній 
галузі 

лібералізація 
міжнародної торгівлі, 
скасування тарифних 
обмежень і зниження 
митних зборів в 
межах СОТ. Це 
сприятиме 

розширенню статей 
експорту на 

міжнародних ринках 
товарів і послуг 

регулювання 
розміру 

мінімальної 
заробітної 
плати; 
політика 
соціального 
захисту 
населення; 
політика 
індексації 
доходів в 
умовах 
інфляції; 
політика 

заморожування 
заробітної 
плати 

Джерело: сформовано автором 



 61 

Зміни, які вимагає ринок праці, повинні формуватися у системі національних 

пріоритетів і бути одним із важливих факторів, що впливатимуть на вибір основних 

напрямків соціально-економічної політики держави. Крім того, державна політика 

зайнятості повинна бути складовою соціально-економічної політики, а заходи щодо 

реалізації цілей державної політики зайнятості повинні узгоджуватися із напрямами 

структурної, бюджетної, кредитно-грошової, демографічної, зовнішньоекономічної 

політики та політикою в сфері доходів та освіти. 

Зрозуміло, що реформування економічної системи, впровадження політики 

зайнятості та реалізація в її межах програм вимагає фінансування із державного 

бюджету значних коштів. За необхідності докорінного реформування усіх сфер 

економіки, країни з перехідною економікою функціонують за дефіцитного 

державного бюджету, зокрема і в українських реаліях, на жаль, фінансування цілей 

державної політики зайнятості є вкрай обмеженим, а тому у реалізації пріоритет 

повинен надаватися регіонам із підвищеним рівнем безробіття. 

У вирішенні проблем на ринку праці важливо не лише забезпечити достатню 

кількість фінансових ресурсів, а й сприяти підвищенню ефективності 

функціонування державних служб зайнятості та покращенню системи моніторингу і 

оцінки реалізації активних інструментів в тій чи іншій сфері економіки. Реалізація 

завдань політики зайнятості покладена в основному на державні служби зайнятості, 

які відіграють все більш важливу роль у пошуку роботи та наданні відповідних 

навичок працівникам  

Трансформаційним економікам доцільно реорганізувати застарілі державні 

служби зайнятості, в яких недостатня кваліфікованість працівників може не лише 

спотворити інформацію, отриману із ринку праці, а й не обґрунтувати доцільність 

спрямування програм підвищення зайнятості в ту чи іншу сферу економіки. 

Правильна оцінка і вибір пріоритетів у активній політиці зайнятості спроможні 

виправдати вкладені кошти у обрані програми. Скорочення грошових коштів без 

раціонального дослідження лише ускладнить повернення перспективної частини 

людей і погіршить ситуацію із зайнятістю на ринку праці. 
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Важливим для ринку праці є не обмежуватися лише державною службою 

зайнятості на макрорівні, а розподіляти реалізацію програм між підприємствами та 

організаціями, що забезпечить врахування потреб окремих галузей та регіонів. У 

трансформаційних економіках політика зайнятості повинна бути побудована із 

врахуванням макроекономічної та галузевої політики, що сприятиме швидкому 

економічному зростанню у праценасичених секторах економіки та досягненню 

високого рівня зайнятості. 

Багатогранний і багатоаспектний характер політики в галузі зайнятості вимагає 

від усіх урядових структур добре скоординовані зусилля, які повинні створити 

сприятливе економічне середовище для стимулювання інвестицій, економічного 

зростання і розширення. Реалізація державної політики зайнятості потребує, щоб усі 

державні органи діяли відповідно до програм та стратегій, які сприятимуть 

досягненню повної зайнятості в країні та поліпшенню загальних умов праці. 

Регулювання зайнятості працездатного населення передбачає розроблення 

показників, що повинні повно описувати ефективність тієї чи іншої складової 

державної політики зайнятості. 

Досвід розвинених країн свідчить, що у оцінці ефективності активної політики 

зайнятості вирішальними є наявність значних адміністративних витрат, без яких 

реалізація важливих для ринку праці програм буде неможливою [123, с. 378]. 

Важливим показником при оцінці ефективності є співвідношення видатків на 

політику зайнятості до числа безробітних, які були зняті з обліку за відповідний 

період. За даної оцінки ефективність реалізації політики зайнятості дотягатиметься 

тоді, коли витрати із бюджету на проведення політики зайнятості знижуватимуться, 

а кількість безробітних, що знайшли роботу зростатиме. 

Основні фінансові показники політики зайнятості, що їх використовує 

Європейська Комісія представлено у таблиці 1.3, де стовбець п\н характеризує 

напрям показника до зниження (-) та зростання (+) при веденні ефективної політики 

зайнятості. 
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Таблиця 1.3. 

Показники фінансування політики зайнятості (ПЗ) 

Показник Обчислення п\н 

Питома вага видатків на пасивну 
політику зайнятості у ВВП, % 

Видатки	пасивної	ПЗ
ВВП *100%  (-) 

Питома вага видатків на активну 
політику зайнятості у ВВП, % 

Видатки	активної	ПЗ
ВВП *100%  (+) 

Видатки активної політики зайнятості у 
розрахунку на одного безробітного 

Видатки	активної	ПЗ
чисельність	безробітних 

 
(+) 

Видатки пасивної політики зайнятості у 
розрахунку на одного безробітного 

Видатки	пасивної	ПЗ
чисельність	безробітних 

 
(-) 

Видатки на послуги служб зайнятості у 
розрахунку на одного безробітного 

Видатки	ПЗ
чисельність	безробітних 

 
(+) 

Співвідношення видатків активної 
політики зайнятості до пасивної 

Видатки	активної	ПЗ
Видатки	пасивної	ПЗ 

 
(+) 

Джерело:[253] 

 

Слід погодитися з думкою про те, що у ефективному веденні політики 

зайнятості державам важливо націлитися на зростання частки видатків активної 

політики зайнятості у ВВП та у розрахунку на одного безробітного, видатки на 

цільові програми державної служби зайнятості у розрахунку на одного безробітного, 

а також підвищувати показник співвідношення між видатками активної і пасивної 

політики зайнятості ( > 1). 
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Оцінка ефективності програм активної політики зайнятості сприятиме 

підвищенню якості самих програм та виявленню проблемних напрямів їх реалізації. 

Поряд з цим необхідно врахувати, що активна політика зайнятості не може 

замінювати інші заходи регулювання ринку праці, вони повинні доповнювати один 

одного для досягнення повної та ефективної зайнятості. 

Оцінити ефективність політики зайнятості можна за допомогою показників її 

соціальної та економічної ефективності [48, с. 47]. Соціальну ефективність політики 

зайнятості в регіоні обраховують за формулою: 

СЕ = Бз / Бо , (1.4) 

де: СЕ – соціальна ефективність, Бз – кількість безробітних, знятих з обліку 

впродовж року, Бо – чисельність безробітних, що перебували на обліку на початку 

календарного року. 

Показник соціальної ефективності політики зайнятості характеризує ступінь 

можливого приросту безробіття. Оскільки зняття з обліку безробітних є результатом 

роботи органів служби зайнятості в регіонах, то за ситуації, коли особи не 

вибувають з числа безробітних, політика зайнятості є соціально неефективна і 

прирівнюється до нуля. 

Економічну ефективність обчислюють двома способами. Перший спосіб 

обчислює витрати на умовну одиницю соціальної ефективності і чим нижчі витрати 

на досягнення соціальної ефективності, тим вища економічна ефективність. 

Економічна ефективність обчислюється за формулою: 

ЕЕ = ВДФЗ / СЕ,  (1.5) 

де: ЕЕ – економічна ефективність політики зайнятості, ВДФЗ – видатки 

державного фонду зайнятості, СЕ – соціальна ефективність, коефіцієнт. 

Другий спосіб розраховує видатки державного фонду зайнятості населення на 

одного безробітного, знятого з обліку упродовж року: 

ЕЕ = ВДФЗ / Бз, (1.6) 

Спроби визначити ефективність програм зайнятості часто зводяться до оцінки 

результативності окремих напрямів діяльності служби зайнятості, що може 
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ґрунтуватися на питомій вазі безробітних громадян, які були працевлаштовані за 

скеруванням служби зайнятості, у загальній чисельності безробітних. 

Ще однією важливою характеристикою сфери зайнятості є показник трудової 

активності населення, що дає кількісну інформацію про відносну чисельність 

зайнятих у галузях економіки. Показник трудової активності населення 

обчислюється як відношення кількості зайнятого населення до чисельності трудових 

ресурсів [49, с. 145]: 

K(T) = V(t)/	T(t) ,    (1.7) 

де: K (T)   – показник трудової активності, V(t ) – зайняте населення в період t, 

T(t )  – чисельність трудових ресурсів в періоді t. 

Також обчислюють показник економічної активності, значення якого вказує на 

ступінь участі населення у економічній діяльності. Показник розраховується за 

формулою: 

K(E) = V(t)/	N(t) ,  (1.8) 

де: K (E ) – показник економічної активності, V(t ) – зайняте населення в періоді 

t, N (t ) – чисельність усього населення в період t.��

Коефіцієнт участі в робочій силі є показником, збільшення якого свідчить про 

сприятливі тенденції на ринку праці. Він обчислюється як відношення чисельності 

робочої сили до загальної чисельності дорослого населення, вираженого у 

відсотках: 

Крс= РС
ДН

·100%  . (1.9) 

Загальна оцінка ефективності реалізації політики зайнятості проявляється і у 

динаміці рівня зайнятості. Чим вищий рівень зайнятості, тим більш ефективною є 

економічна політика. Рівень зайнятості в країні оцінюють за наступною формулою: 

 

Рівень зайнятості = 
Чисельність	зайнятого	населення	віком	45678	р.

Чисельність	усього	населення	країни	у	віці	45678	р.   * 100 %.   (1.10) 
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Отже, державна політика зайнятості в країнах з трансформаційними економі-

ками постає як сукупність державних, соціально-економічних заходів, спрямованих 

на боротьбу із циклічним безробіттям, досягнення ефективного розподілу та обміну 

праці, надання соціальних гарантій та забезпечення справедливого розподілу і 

перерозподілу доходу населення в умовах неусталених ринків праці. Знаряддя 

державної політики зайнятості поділяють на знаряддя прямого та непрямого впливу 

на зайнятість. Ефективність політики зайнятості досягається за умови поєднання 

активних і пасивних знарядь, а також за умови узгодження цілей політики 

зайнятості з цілями інших видів стабілізаційної політики (монетарної, фіскальної та 

політики доходів). 

 

 

 

1.3. Еволюція поглядів на регулювання зайнятості у світовій економічній 

науці 

 

Формування ринку праці в країнах з перехідною економікою, вимагає, на наш 

погляд, проведення ретроспективного аналізу становлення категорії зайнятості, 

вивчення та осмислення економічних теорій, що стосуються категорії зайнятості та 

присутності держави на ринку праці. У дослідженні проблеми державного 

регулювання зайнятості вагомий внесок внесли представники багатьох 

економічних шкіл. Розглянемо основні їх підходи стосовно дослідження зайнятості 

та її державного регулювання. 

Перші погляди щодо державного регулювання зайнятості висловили ще 

представники меркантилістської школи у XVII-XVIII століттях (Д. Стюарт, А. 

де Монкретьєн, Ж. Б. Кольбер, П. де ла Кур, Я. де Вітт). Саме пізні меркантилісти 

вперше обґрунтовують важливість державного регулювання економіки, зокрема 

йдеться про доцільність державного регулювання заробітної плати, а також 

збільшення кількості грошей з метою зниження процентних ставок і стимулювання 

ділової активності. 
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Меркантилісти виходили з того, що прибуток однієї країни є втратою для 

іншої, тоді ж як основними напрямами нагромадження національного багатства 

меркантилісти вбачали у розширенні виробництва та експорту, зниженні обсягів 

внутрішнього споживання та розміру заробітної плати. Таким чином політика 

зниження заробітних плат мала на меті скоротити собівартість товарів та 

дозволити країні отримувати порівняльну перевагу у міжнародній торгівлі [188, 

с. 716]. У працях голландських меркантилістів П. де ла Кура та Ян де Вітта 

пропонується обмеження заробітної плати на законодавчому рівні [54, с. 67]. На 

їхню думку, заробітна плата, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму, може 

призвести до зниження зайнятості через зменшення кількості робочих годин на 

рік [237, с. 1]. Ідея французького меркантиліста А. де Монкретьєна обґрунтовує 

важливість активного втручання держави в розвиток промисловості, що вимагає 

від неї прямого створення робочих місць у громадських майстернях, залучення до 

праці злиденних верств населення, відкритті ремісничих шкіл тощо [54, с. 68]. 

Отже, йдеться не лише про стимулювання промисловості, а й певні заходи 

підвищення зайнятості населення саме у промисловості. Можна вважати, що 

філософія та принципи, які лежать в основі пізнього меркантилізму, зробили 

внесок у подальший розвиток економічної науки. 

У XVII-XVIII століттях панувала думка, що безробіття є випадковим явищем, 

а подолати його здатен механізм вільної конкуренції. Теоретичну основу 

регулювання безробіття виробили класики політичної економії У. Петі, А. Сміт, 

Д. Рікардо, Л. Вальрас і А. Маршалл. 

Основоположником ранньої класичної політичної школи в Англії є економіст 

У. Петі, який одним з першим заклав основи трудової теорії вартості, згідно з якою 

вартість товару оцінюється кількістю затраченої праці. За концепцією У. Петі 

заробітна плата є грошовим виразом “мінімуму засобів існування” 

робітника [47, 20]. У XVII столітті в Англії максимальний розмір заробітної плати 

встановлювався на законодавчому рівні і, на думку У. Петі, верхня її межа повинна 

збігатися із її нижнім рівнем, що забезпечує фізіологічний прожитковий мінімум для 

робітника. Йдеться про “природну ціну праці” [107, с. 102]. 
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Сутність заробітної плати також розглядав А. Сміт, під якою вчений розумів 

вартість засобів існування необхідних для забезпечення життя робітника і 

виховання дітей. Аналогічний погляд присутній у ідеях А. Маршала щодо поняття 

“мінімум засобів існування”, до якого економіст включає також засоби необхідні 

для того, “щоб працювати” і “щоб жити”. Більш ліберальний погляд на оплату праці 

мав економіст Д. Рікардо, який під природною ціною праці розумів вартість 

життєвих засобів, необхідних, як для утримання робітника, продовження роду, так і 

для власного розвитку [47, с. 19]. 

Економісти-класики були впевнені у всесиллі ринкових регуляторів. Адам 

Сміт у праці “Дослідження про природу і причини багатства народів” (1776 р.) 

стверджував, що ринкова система здатна до саморегулювання, адже в її основі 

лежить “невидима рука” власного інтересу. На його думку, економіка буде 

функціонувати ефективніше, якщо уникнути її державного регулювання, а 

найкращий варіант – це дотримання політики невтручання держави [247, с. 68]. 

Помітний внесок у концепцію зайнятості зробив представник французької 

класичної школи Ж. Б. Сей. Згідно з твердженням відомим як “закон Сея” – 

пропозиція товару завжди породжує попит на нього. Класики виходили з того, що 

один індивід є одночасно і виробником, і споживачем, а сам процес виробництва 

створює дохід, достатній для закупівлі всієї виготовленої продукції на ринку. 

Ідея Ж. Б. Сея, яка увійшла в історію економічної думки як “закон Сея”, 

твердить, що загальні кризи надвиробництва в ринковому господарстві неможливі, 

адже сукупний попит завжди буде дорівнювати сукупній пропозиції, а 

диспропорції між ними можуть носити лише частковий, такий що стосується 

одного або декількох товарів, і тимчасовий характер [108, с. 31]. Така 

диспропорція на ринку пов'язана з неоптимальним розподілом суспільної праці за 

видами виробництва, тому щось виробляється в надлишку, щось знаходиться в 

дефіциті. Проте, якщо в одному секторі економіки є надвиробництво, то в іншому 

виявлятися дефіцит, а під дією ринкових сил ці явища ліквідуються. 

Класики твердять, оскільки обсяг реалізованої продукції на ринку залежить 

від рівня загальних витрат та від рівня цін на продукцію, то рівноважний обсяг 
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виробництва компенсується зниженням рівня цін при зниженні витрат. 

Економісти-класики дійшли висновку, що диспропорції на ринку праці швидко 

усуваються за допомогою гнучкості цін, що здатна підтримувати рівновагу на 

ринку. 

Іншими словами, у “законі Сея” сформульовано припущення, що ціни на 

товари в ринковій економіці, зокрема і заробітна плата, є абсолютно гнучкими і 

миттєво реагують на зміни кон'юнктури. Вирішальну роль Ж. Б. Сей, як і решта 

класиків, відводили ринку, за якого не може існувати надвиробництва, дефіциту, 

безробіття та нестачі робочої сили, адже ринкове регулювання повинне 

забезпечити повну зайнятість. 

Попит на працю у класичній моделі описується за допомогою теорії фонду 

заробітної плати, основи якої були закладені А. Смітом та Д. Рікардо. В умовах 

капіталістичної економіки головними споживачами робочої сили є підприємці, які 

вкладають в виробництво необхідний капітал. На оборотний капітал припадає 

сировина та наймана робоча сила, витрати на яку в капіталі підприємця є 

постійними. Таким чином загальна модель попиту на працю має наступний вигляд: 

ND = 
!
"       (1.11) 

де: ND–попит на працю; K – витрати капіталу; w – ставка реальної заробітної 

плати. 

Пропозиція праці в класичній моделі описувалося за допомогою теорії 

народонаселення Т. Р. Мальтуса, згідно з якою вона залежить від двох чинників – 

фактичної реальної зарплати і мінімальної вартості засобів існування [56, с. 113]. 

По-перше, зростання розміру реальної заробітної плати впливає на схильність 

працівників до збільшення сім'ї, що в довгостроковому періоді означає збільшення 

чисельності населення, а отже і кількості працездатного населення. По-друге, 

"мінімальний рівень життя" це ступінь задоволення матеріальних і духовних 

потреб людей товарами і послугами, що використовуються в певний період часу. 

За незмінного мінімального рівня життя падіння реальної зарплати веде до того, 

що працівники будуть стримувати бажання продовження роду. Т. Мальтус 
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доводив, що рівень заробітної плати в країні визначається мінімальною вартістю 

засобів існування робітника, а важливого значення набуває не номінальне значення 

заробітної плати, а реальне. Водночас Т. Мальтус виступав проти надання 

допомоги бідним та рівності у доходах робітників, адже це виключає їх мотиви до 

праці [210, с. 211]. 

Таким чином отримуємо наступну функцію попиту на працю:  

NS =NS (w, Cmin)     (1.12) 

де NS – пропозиція праці; w – ставка реальної заробітної плати; Cmin– 

мінімальний рівень життя. 

Об'єднуючи функцію попиту і функцію пропозиції, ми отримуємо ставку 

зарплати, при якій на ринку праці встановлюється рівновага за повної 

зайнятості [101, с. 48-49]: 

w = 
!
"#   (1.13) 

Описаний класиками механізм регулювання ринку праці полягає у постійній 

можливості вибору між працівниками за умов надлишку пропозиції, або ж між 

роботодавцями при надлишку попиту на працю. Така конкуренція стимулює рух 

заробітної плати у бік рівноважної, щоб покрити втрати роботодавців від надто 

високої чи низької заробітної плати [51, с. 13]. На основі цього і сформована 

класична теорія саморегулювання економіки, яка заперечує необхідність 

державного втручання в її функціонування. 

Серед економічних шкіл, які досліджували сферу зайнятості і її державне 

регулювання був марксизм. Засновник цієї школи К. Маркс сформулював теорію 

наукового соціалізму. К. Маркс та Ф. Енгельс стверджували, що кризи 

надвиробництва і постійне безробіття є наслідком ринкової економіки. На їхню 

думку, позбутися вивільнення робочої сили на ринку праці є неможливим. 

У дослідженні ринку праці, К. Маркс велику увагу приділяє теорії зайнятості, 

що базується на теорії додаткової вартості, теорії зростання органічної будови 

капіталу та теорії народонаселення. 



 71 

Теорія додаткової вартості ґрунтується на особливому товарові на ринку, на 

робочій силі. У процесі виробництва працівник, застосовуючи свою робочу силу, 

створює нову вартість товару, яка є більшою за вартість робочої сили. Роботодавець 

натомість отримує вартість продукту, до котрої входить вартість робочої сили та 

додаткова вартість. Керуючись бажанням знизити вартість товару до рівня нижчого 

за ринковий, підприємці націлюються на технічні удосконалення та збільшення 

засобів праці. Засоби праці, які раніше закуповувались як обладнання, тепер є 

повноцінними конкурентами працівникам. У результаті частка робочої сили та 

попит на неї зменшується, а чисельність зайнятих збільшується все меншими 

темпами, ніж предмети і засоби праці. А отже, відбувається зростання органічної 

будови капіталу, що витісняє працівників із виробництва і доповнює ними постійну 

армію безробітних [213, с. 208, 220]. 

К. Маркс також дослідив як змінюється попит на робочу силу із збільшенням 

капіталу. Так як додаткова вартість щорічно приєднується до початкового капіталу, 

то це стимулює підприємців до відкриття нових ринків і сфер. Потреба 

нагромадження капіталу може випередити збільшення робочої сили, тобто попит на 

працівників може перевищувати їхню пропозицію і, таким чином, це призведе до 

підвищення заробітної плати. Проте заробітна плата передбачає, що робітник додає 

до вартості товару і певну кількість неоплаченої праці, тобто доданої вартості. 

Іншими словами, зростання заробітної плати означає лише кількісне зниження 

неоплаченої праці. У наслідок гонитва за додатковою вартістю, яка є спонукальним 

мотивом і кінцевою метою капіталістичного виробництва, неминуче призводить до 

погіршення становища робітничого класу, загострення класової боротьби, 

закономірним наслідком якої є зміна існуючого соціального устрою [37, с.104]. 

К. Маркс вважав, що робоча сила, як особливий товар, може активно впливати 

на співвідношення попиту і пропозиції та на рівноважну ринкову ціну, що робить її 

основним регулятором ринку праці. 

Наприкінці XIX сторіччя Альфред Маршалл заснував неокласичний напрямок 

економічної теорії, що розвивав погляди класиків. Державне регулювання 

економіки в неокласичній системі, не зважаючи на радикальні зміни у поглядах з 
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часу раннього капіталізму, залишається системою вільних ринків із 

саморегульованістю господарської системи. У його основній роботі “Принципи 

економічної науки” (1890 р.) представлені ідеї безкризового розвитку ринкової 

економіки. А. Маршалл вважав, що для забезпечення зайнятості важливе значення 

має регулювання попиту і пропозиції та споживчий попит, як кінцевий регулятор 

всього попиту. Таке регулювання повинне здійснюватися ринком автоматично [13, 

с. 16]. За неокласичною моделлю заробітна плата є ціною праці і формується під 

взаємним впливом попиту і пропозиції, проте на думку А. Маршала, вона 

формується під сукупністю факторів, які регулюють попит і 

пропозицію [212, с. 454]. 

Представники неокласичної школи (А. Маршалл, А. Пігу, Дж. Гікс) 

стверджували, що будь-які розбіжності між пропозицією праці і попитом на неї в 

кінцевому підсумку врівноважуються, визначаючи розмір заробітної плати, який 

відповідатиме стану повної зайнятості. Неокласики стверджують, що ринок, 

конкуренція та гнучкість цін – це механізми, що встановлюють рівновагу в 

економіці. Вони не вбачали необхідності в державному регулюванні зайнятості, 

адже основну роль у рівновазі відводили ринку. Безробіття, на їх думку, 

пояснюється втручанням держави із встановленням надмірно високої заробітної 

плати, що перевищує рівноважний рівень. За такого розміру зарплати попит на 

працівників знижуватиметься, а пропозиція зросте. Різниця між попитом і 

пропозицією визначають рівень вимушеного безробіття. Звідси робиться загальний 

для неокласичної теорії висновок: рівень зайнятості залежить від самих 

робітників [58, с. 55]. Відповідно до цієї теорії, держава повинна лише забезпечити 

умови для накопичення капіталу і підвищення продуктивності виробництва. 

Яскравим представником американських неокласиків є економіст Дж. Кларк, 

ідеї якого базувалися на теорії граничної продуктивності праці. Під граничною 

продуктивністю праці робітника економіст розумів продуктивність, яка рівна 

величині заробітної плати, а приріст продукції, яку отримує підприємство від 

залучення додаткової кількості найманої праці – граничним продуктом праці. 

Дж. Кларк дійшов висновку, що продуктивність праці є визначальною складовою 
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заробітної плати, оскільки кожна додаткова одиниця праці оцінюється у додатковій 

кількості товару, що вона виготовляє [12, с. 32]. Таким чином, економіст стверджує, 

що заробітна плата дорівнює граничному продукту праці. 

Теорія людського капіталу є ще одним напрямом неокласичної школи, ключові 

ідеї якої були розроблені ще А. Смітом. Яскравими представниками теорії 

людського капіталу були американські економісти Т. Шульц та Г. Беккер. Т. Шульц 

чітко розділив капітал на людський та матеріальний, а також обґрунтував 

важливість  капіталовкладення в людський капітал, зокрема інвестування в освіту. 

Такі вкладення сприятимуть підвищенню рівня продуктивності працівників та 

добробуту суспільства. У своїх працях Г. Беккер приділяв велику увагу інвестиціям 

у людський капітал, зокрема вважав доцільним здійснювати видатки на освіту, 

навчання та медичне обслуговування [132, с. 72].  

Принциповий постулат неокласичної школи твердить про існування високої 

конкуренції на ринку праці з боку фірм, що формують попит на працю, та з боку 

населення, що становлять пропозицію на ринку праці. За таких умов жодна із сторін 

не здатна вплинути на умови найму, а рівноважний розмір заробітної плати і 

рівновага на ринку праці встановлюється саме завдяки механізму конкуренції. 

Відмінну точку зору стосовно регулювання ринку праці висловив англійський 

економіст Дж. М. Кейнс, який поставив під сумнів постулат неокласиків про 

спроможність ринкового механізму до саморегулювання. До основних причин 

зниження гнучкості цін на ринку праці вчений відносить наявність профспілок, які 

захищають економічні інтереси робітничого класу і унеможливлюють зниження 

заробітної плати; монополістичних об’єднань, що стримують рух цін у напрямку 

зниження; концентрація капіталу, що стримує інвестиційні процеси в 

економіку [41, с. 5]. В умовах масового безробіття 1930-х років твердження про 

саморегульованість ринку праці стало все більш неспроможним, а теорія 

Дж. Кейнса про необхідності державного втручання в регулювання економіки для 

досягнення повної зайнятості набувала більшої практичної обґрунтованості. 

Основна відмінність між постулатами Дж. Кейнса та класичної доктрини 

полягає у різному трактуванні природи пропозиції праці. Так, класична теорія 
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розглядає сукупну пропозицію праці як функцію реальної заробітної плати, а 

Кейнс натомість припускає, що до повної зайнятості існує такий рівень 

номінальної заробітної плати, за якого пропозиція праці є абсолютно еластичною, 

тобто виключається можливість найму робочої сили. 

Дж. Кейнс стверджував, що рівень зайнятості за незмінності техніки, обсягів 

ресурсів і факторних витрат на одного працівника залежить від виторгу, який 

підприємці очікують отримати за відповідну продукцію. Підприємці будуть 

намагатися довести обсяг зайнятості до рівня, за якого вони максимізують різницю 

між виручкою та витратами на фактори виробництва. 

Функцію сукупної пропозиції Z Кейнс зображав у вигляді Z = ((N), а функцію 

сукупного попиту – D = f (N), де N це кількість зайнятих. Дж. Кейнс оперує 

поняттям "ефективний попит", що є величиною попиту, за якого функція 

сукупного попиту перетинається з функцією сукупної пропозиції, перетин яких 

також визначає рівень зайнятості в країні. 

Дж. Кейнс критикує закон Сея про те, що пропозиція сама породжує попит, а 

отже, сукупний попит за будь-якого рівня виробництва дорівнює сукупній 

пропозиції. На противагу Сею і неокласикам, які вважали, що проблема попиту на 

товар є не суттєвою і вирішується автоматично, Кейнс ж зробив її центральною у 

своїх досліджень. Економіст критикує твердження класиків, адже це, на його 

думку, повинно означати, що при зростанні Z = ((N), D = (f (N)) має збільшитися на 

ту ж величину, що і Z, а отже обсяг ефективного попиту замість того, щоб 

відповідати певній точці рівноваги, являтиме собою нескінченний ряд однаково 

прийнятних величин. 

Дж. М. Кейнс обґрунтував важливість державного забезпечення обсягу 

ефективного попиту, який передбачає створення достатньої кількості робочих місць 

відповідно до пропозиції задля усунення надлишку праці [50, с. 200]. Вчений 

припускає, що попит може бути недостатнім для досягнення повної зайнятості, 

проте рівність між ціною попиту і ціною пропозиції може досягатися і в умовах 

неповної зайнятості. За умови постійної конкуренції між підприємцями, зайнятість 

розширюється до рівня, при якому загальна пропозиція продукції перестає бути 
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еластичною, тобто коли подальше зростання ефективного попиту не 

супроводжувалося зростанням продукції. Очевидно, цей стан і відповідає повній 

зайнятості. Згідно з Дж. Кейнсом, повна зайнятість – це стан, за якого сукупна 

зайнятість нееластична, тобто не реагує на збільшення ефективного попиту. 

Рівність між ціною попиту і пропозиції в умовах повної зайнятості є 

випадковістю або наслідком цілеспрямованих дій державного регулювання ринку. 

На думку кейнсіанців, в ринковому господарстві не існує механізму, що гарантує 

повну зайнятість, а причинами безробіття є відсутність синхронності в прийнятті 

основних економічних рішень про заощадження й інвестиції. 

Суть теорії зайнятості Дж. М. Кейнса зводиться до наступних 

постулатів [199, с. 80]: 

1. За незмінного рівня техніки, обсягу залучених у виробництво ресурсів та 

рівні витрат виробництва реальний та номінальний дохід залежить від величини 

зайнятості N; 

2. Співвідношення між сукупним доходом і величиною очікуваних видатків на 

споживання (D1) залежить від психологічної характеристики суспільства, яку 

називають його схильністю до споживання. Це означає, що споживання залежить 

від рівня сукупного доходу і від рівня зайнятості, якщо тільки не відбудуться зміни 

у схильності до споживання; 

3. Обсяг витрат праці N, на який підприємці створюють попит (D), залежить 

від очікуваних витрат суспільства на споживання (D1) і від очікуваних витрат 

суспільства на нові інвестиції (D2), звідки D = D1 + D2 , де D - ефективний попит; 

4. Коли зростає зайнятість, D1 буде збільшуватися, але не в тій же мірі, що і D. 

З цього твердження випливає, що чим вище рівень зайнятості, тим більший буде 

розрив між сукупною ціною пропозиції товару (Z) та сумою (D1), яку підприємці 

очікують отримати у виглядів видатків споживачів. Тому при незмінній схильності 

до споживання зайнятість не зростатиме, якщо одночасно не зростатиме і D2, що 

заповнює розрив між Z і D1; 
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5. Отже рівноважний рівень зайнятості залежить від функції сукупної 

пропозиції, від схильності до споживання і від обсягу інвестицій D2. Це і є суть 

“загальної теорії зайнятості”. 

На думку Дж. Кейнса, ключовим чинником збільшення рівня зайнятості є 

очікування підприємців та зростання інвестицій, що стимулюватимуть їх до 

підвищення зайнятості та збільшення обсягу продукції. Суть полягає у тому, що 

обсяг зайнятості визначається ефективним попитом з боку підприємців, а 

збільшення інвестицій спричиняє збільшення ефективного попиту. Для підтримки 

відповідного рівня зайнятості розрив між сукупним доходом і сукупними 

споживанням повинен бути заповнений інвестиціями, якщо вони не достатні, то 

виробництво і пропозицію почнуть скорочуватися, відповідно, знизиться і 

споживання, і сукупний дохід. 

Рівень інвестицій в економіці залежить від граничної ефективності капіталу і 

ставки процента. Гранична ефективність капіталу за Кейнсом є найменшою 

віддачею додаткових вкладень капіталу, яка прийнятна для інвестора. Динаміку ж 

процентних ставок Кейнс ставить у залежність від кількості грошей, адже чим 

більша пропозиція грошей на фінансових ринках, тим нижчою є процентна ставка, 

що сприяє інвестиційним вкладенням в економіку, а отже і до зростання 

сукупного доходу. 

Дж. Кейнс також запропонував кілька державних інструментів впливу. Це 

гнучка кредитно-грошова політика, нова бюджетно-фінансова політика, 

маніпулювання процентною ставкою. Хоча більшого значення Дж. Кейнс надає 

саме фіскальній політиці, яка спрямована на зниження податкового тягаря, а не 

монетарній, проте все ж ефективним засобом забезпечення зайнятості економіст 

вважав розширення інвестиційної діяльності держави. Така ідея Дж. М. Кейнса 

буде основою нашого дослідження у параграфі 2.2, де ми оцінимо залежність 

зайнятості від розміру процентних ставок, а також його зв’язок із фіскальною 

політикою та інвестиціями на вітчизняному ринку праці. 

Як спосіб боротьби з безробіттям Дж. М. Кейнс заперечував зниження 

заробітної плати, керуючись ідеєю, що реальне споживання це функція реального 
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доходу і після зниження заробітної плати населення витрачатиме на споживання 

менше, ніж раніше, що знижуватиме обсяг виробництва і призведе до зниження 

рівня зайнятості в країні. 

У процесі вирішення проблеми безробіття Дж. Кейнс розвинув теорію 

мультиплікатора, про який йшлось у першому параграфі цього розділу. 

Мультиплікатор показує, наскільки зміниться сукупний обсяг виробництва при 

зміні величини екзогенних витрат на одну грошову одиницю. 

Поняття мультиплікатора було сформульоване Р. Ф. Каном у 1931 р. Спершу 

ефект мультиплікатора у економіста був показаний на прикладі збільшення 

зайнятості при організації громадських робіт. Згідно з Р. Каном, мультиплікатор 

зайнятості відображав залежність між загальним приростом зайнятості та приростом 

первинної зайнятості. Таким чином, мультиплікатор зайнятості мав наступний 

вигляд: 

k = 
∆"
∆"#    , (1.14) 

де DN – приріст зайнятості та DN1 – приріст первинної зайнятості. 

У результаті було виявлено, що між секторами економіки утворюється 

ланцюгова реакція і відбувається зростання зайнятих осіб, в порівнянні з кількістю 

працівників, залучених у громадські робіти [106]. 

У кожній галузі промисловості виділяють чотири види мультиплікатора 

зайнятості, кожен з яких охоплює чотири окремих складових зайнятості пов'язаних 

із кінцевим попитом цієї галузі, пропозицією проміжних товарів у галузь та 

споживчими витратами з боку населення. Механізм дії мультиплікатора є 

наступним [242, с. 5]: 

1. Початкова дія мультиплікатора полягає у прямому залученні працівників у 

певну галузь. На цьому етапі мультиплікатор зайнятості відображається 

відношенням середньої кількості працівників до річного випуску промисловості. З 

метою оцінки додаткової кількості зайнятих, яку галузь отримає внаслідок 

збільшення витрат із бюджету, необхідно помножити мультиплікатор зайнятості на 

річні витрати із бюджету, спрямовані у дану галузь економіки; 
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2. Мультиплікатор зайнятості на першому етапі проявляється у сприянні 

зайнятості в дотичних до первинної галузі секторах промисловості, що 

забезпечують її проміжними товарами, тобто сировиною. Для того, щоб оцінити 

кількість додаткових одиниць зайнятих у дотичному секторі необхідно прямі річні 

витрати первинного сектору помножити на мультиплікатор зайнятості першого 

етапу; 

3. Мультиплікатор зайнятості на другому етапі проявляється у збільшенні 

зайнятості постачальників, які забезпечують сировиною дотичні сектори 

промисловості. 

4. Мультиплікатор споживчої дії сприяє зайнятості через збільшення попиту на 

товари виробництва завдяки залученим додатковим одиницям працівників. 

Працівники через витрачання їх заробітної плати на товари і послуги, 

стимулюватимуть до розширення цих галузей економіки і зайнятих у них. 

Таким чином, ми отримаємо загальний мультиплікатор зайнятості, який 

дорівнює сумі мультиплікатора початкової дії, мультиплікатора зайнятості на 

першому та другому етапі та мультиплікатора споживчої дії. 

На основі моделі мультиплікатора зайнятості Р. Ф. Кана Дж. М. Кейнс 

побудував свою модель мультиплікатора інвестицій. Він трансформував 

мультиплікатор в показник, що дозволяє оцінити вплив приросту державних та 

приватних інвестицій на приріст обсягу виробництва і національного доходу. 

Алгебраїчно мультиплікатор Кейнса аналогічний мультиплікатору зайнятості Кана, 

однак Дж. Кейнс вказував, що заробітна плата схильна зростати швидше, ніж 

зайнятість. Інакше кажучи, найбільше зросте дохід у вигляді заробітної плати, 

пізніше зайнятість та останнім за величиною зросте обсяг виробництва. 

Економіст вважав, що саме інвестиції є основною причиною зміни величини 

сукупного попиту. Дж. Кейнс доводить, що зростання ефективного попиту 

передбачає залучення в виробництво додаткових робітників, що призводить до 

збільшення зайнятості, доходу і споживання. Він підкреслює, що збільшення 

інвестиційної складової ефективного попиту призводить до збільшення зайнятості і 

доходу.Дж. Кейнс вказує, що коли відбувається приріст загальної суми інвестицій, 
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то дохід зростає на величину, яка в k разів більше, ніж приріст інвестицій. Це 

положення виражається наступною формулою: 

 DY = k * DI,  (1.15) 

де: ΔY – приріст доходу; ΔI приріст інвестицій. 

Дж. Кейнс стверджує, що мультиплікатор k встановлює за даної схильності до 

споживання певне співвідношення між загальною зайнятістю, доходом і 

інвестиціями. 

Приріст доходу залежить від приросту споживчих витрат та приросту 

інвестицій, тому DY = DC + DI. Після певних математичних перетворень ми 

отримуємо наступну формулу: 

 ∆" = 	 ∆%
∆%-∆'   . (1.16) 

Поділивши чисельник і знаменник формули на DY ми отримаємо 

мультиплікатор ! = 	 $
$%∆'∆(

   , де ∆" ∆#	   - гранична схильність до споживання, яка 

знаходиться у межах 0 < ∆" ∆#   < 1, звідки гранична схильність до заощадження 

перебуває у межах  1 > 1 − ∆% ∆&	  > 0 , а отже k > 1. Отже, мультипликатор k 

знаходиться прямій залежності від граничної схильності до споживання і в 

оберненій від граничної схильності до заощадження. 

Отже, відмінну від класичної думки була сформульована Кейнсом, який вважав 

за необхідне втручання держави в регулювання ринку праці, проте у боротьбі з 

безробіттям основним було не зниження заробітної плати, а політика стимулювання 

інвестиційної діяльності, яка сприятиме максимальному перетворенню заощаджень 

в капіталовкладення. З метою стимулювання потоку інвестицій, Дж. М. Кейнс 

обґрунтував необхідність збільшення кількості грошей в обігу, адже це, на його 

думку, мало вплинути на зниження процентної ставки і збільшення інвестиції. 

Повоєнний розвиток країн виявив залежність між одночасною присутністю 

безробіття та інфляції. Проблема взаємозв'язку між інфляцією та безробіттям 

привертала увагу багатьох економістів другої половини XX століття. Зворотна 
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залежність між інфляцією та безробіттям була виявлена професором Лондонської 

школи економіки О. Філіпсом, який стверджував, що темпи зростання цін і 

заробітної плати починали знижуватися, якщо безробіття перевищує 3 %, і 

навпаки. Суттєвих зміни крива Філіпса зазнала, коли економісти П. Самуельсон та 

Р. Солоу модифікували криву, замінивши темп приросту номінальної заробітної 

плати на показник інфляції. 

Припустимо, що економічна ситуація країни описується точкою А на кривій 

Філіпса (рис. 1.8), що відповідає рівню інфляції Р0 та рівню безробіття U0. Якщо в 

країні знижується рівень безробіття, що графічно є переміщенням з точки А до 

точки В, то на кривій нижчий відсоток безробіття (U1) відповідає вищій інфляції 

(P1). При переміщенні з точки А до точки С, простежується зворотній процес, за 

якого безробіття зростає, а інфляція знижується. 

 
Рис. 1.8. Нова “крива Філіпса” 

У короткостроковому періоді інфляційне зростання цін і заробітної плати 

стимулює пропозицію праці і розширення виробництва. Такий зв'язок науковці 

пояснюють негнучкістю ринку праці, на сегментах якого формується 

співвідношення попиту і пропозиції. Однак зворотній зв'язок між безробіттям та 

інфляцією простежується у короткостроковому періоді, але у довгостроковому 

періоді реальний обсяг виробництва та рівень зайнятості не залежать від інфляції, а 
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змінюються під впливом зовнішніх чинників, зокрема впровадження нової 

технології, що зменшує витрати на одиницю продукції, сприяючи тим самим 

розширенню виробництва і робочих місць. 

Крива Філіпса зазнала критики, адже вважалось, що зв'язок між змінними не 

означає причинно-наслідкової залежності, а закономірність досліджена Філіпсом є 

наслідком непостійної і непередбачуваної грошової політики. Одного із важливих 

висновків у трактуванні кривої Філіпса дійшов економіст Е. Фелпс, який довів, що 

економіці притаманний природний рівень безробіття, за якого рівень інфляції 

відповідає рівноважному [105, с. 100]. Економіст ввів припущення про те, що 

зв’язок між інфляцією та безробіттям у довгостроковому періоді залежить від 

адаптивних інфляційних очікувань, а рішення приймаються на основі інформації 

про значення інфляції та безробіття у минулому. Така концепція була домінантною 

у 60-70-х рр. XX століття, проте вона не дає достатньо точний прогноз і це стало 

початком становлення теорії раціональних інфляційних очікувань. Подальше 

дослідження кривої Філіпса проводились у працях Б. Лукаса та Т. Сарджента, що 

вже виходять з принципів раціональних очікувань економічних суб’єктів, які 

приймають рішення не лише на основі минулих значень показників, а й можливих 

майбутніх (наприклад політика таргетування інфляції центральним банком). 

Дія очікувань можна відобразити графічно (рис. 1.9). При проведенні 

центральним банком стимулювальної монетарної політики і за умови принципу 

адаптивного очікування короткострокова рівновага переміститься із точки А у 

точку В та відповідатиме вищому рівні інфляції та нижчому рівню безробіття. 

Однак, при поведінці економічних суб’єктів, виходячи із принципу раціональних 

очікувань, рівноваги переміститься у точку С, що означатиме зростання інфляції за 

незмінного рівня безробіття. 
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Рис. 1.9. Ефект впливу адаптивних та раціональних очікувань на економіку 

 

Неоконсерватизм, як школа в неокласичному напрямі, виступає за збереження 

старих принципів у побудові економіки, зокрема спирається на принцип приватної 

власності і вільного підприємництва, ринковому саморегулюванні і державному 

невтручанні в економіку. Саме неоконсерватори виявили слабкі сторони вчення 

Дж. Кейнса. Вони спростовували ідею про досягнення повної зайнятості і 

розширення виробництва через збільшення додаткової кількості грошей в 

економіці. Значний вклад в економічну теорії здійснив яскравий представник 

неоконсервативної течії в США Мілтон Фрідман, засновник теорії монетаризму. 

Пошуки методів виходу з кризи привернули увагу до монетаристської 

концепції ще в 50-х роках. Монетаристи виділяють в економіці реальний та 

грошовий сектор. У реальному секторі, під яким розуміється виробництво і продаж 

товарів і послуг, повинен діяти виключно ринковий механізм. Ринкова економіка 

володіє високим ступенем стійкості та конкуренції і за правильної монетарної 

політики економіка держави може швидко повернутися до природного стану після 

перехідного періоду. У зв'язку з цим, вони виступають проти активного втручання 
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держави в регулювання економіки, що, на їх думку, є основною причиною інфляції 

та безробіття. 

Грошовий сектор, натомість, є сферою діяльності держави, завдання якого 

забезпечити економіку необхідною грошовою масою. Основою державного 

регулювання зайнятості за монетаристами є проведення рестриктивної або 

експансійної грошової політики, адже гроші впливають не тільки на рівень цін, а й 

відіграють важливу роль в управлінні господарськими процесами, у тому числі й 

виробництвом і зайнятістю. 

М. Фрідмен твердить, що зростання грошової маси в економіці повинне 

стимулювати зайнятість, тоді як її зниження – стримувати зайнятість. Економіст 

сформулював “грошове правило”, згідно з яким центральний банк держави 

зобов'язаний підтримувати приріст грошового запасу не більше ніж на 3-5 % 

щороку [150, с. 16]. Мета даного правила забезпечити стабільність приросту 

грошової маси, що сприятиме розширенню ринків праць, та стримуватиме, в той же 

час, інфляцію. Протилежну точку зору неокласиків, які вважали, що стан рівноваги 

в країні відповідає стану повної зайнятості, сформував М. Фрідмен, який допускав 

існування безробіття в країні за повної зайнятості. Таке безробіття називається 

природною нормою безробіття, що не залежить від макроекономічної політики. 

Вплив зростання грошової маси на зайнятість у країні простежується не 

миттєво, а з певною затримкою у часі, що, на думку Фрідмена, становить від шести 

місяців до двох років [150, с. 16].. При збільшенні готівки в країні, облікова ставка 

знижується, а доходи і витрати населення зростають. У свою чергу, виробництво і 

зайнятість почнуть зростати, а заробітна плата залишиться все ще на попередньому 

рівні. Ціни товарів у відповідь на зростання попиту зростуть, що дозволить 

підприємцям розширити їх виробництво із залученням додаткової кількості 

працівників. Саме цей період відображає зростання зайнятості та скорочення 

безробіття. Насправді ж, відбувається одночасне зниження реальної заробітної 

плати для роботодавця і її зростання для найманих працівників. Проте, таке 

зростання реальної заробітної плати означає її зниження у порівнянні зі 

зростанням цін в країні, тому пропозиція праці на ринку знижується, і безробіття 
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повертається на свій природний рівень. Для того, щоб підтримати рівень 

безробіття нижче природного, країні необхідна буде нова грошова експансія. 

Теорія економіки пропозиції (А. Лафер, Р. Мандел, М. Фелдстайн, М. Боскін) є 

іншим напрямом неокнсерватизму, що виник у відповідь не неспроможність 

кейнсіанства висунути заходи боротьби із стагфляцією, тобто одночасною 

стагнацією виробництва і зростанням цін. Ідею кейнсіанців про те, що попит 

породжує пропозицію, замінили на ідею залежності сукупного попиту від сукупної 

пропозиції. В основі теорії економіки пропозиції перенесено акценти із управління 

попитом на стимулювання сукупної пропозиції, а її послідовники відстоювали 

теорію Ж.Б. Сея [108, с.192], за якою пропозиція породжує попит. 

Пов'язуючи стагфляцію з надмірним рівнем оподаткування, прихильники теорії 

економіки пропозиції виступають за зниження податкового тиску на економіку. 

Вони пропонують відмовитися від системи прогресивного оподаткування, знизити 

податкові ставки на прибуток та заробітну плату. На їхню думку, зниження податків 

збільшить чистий дохід і заощадження. Окрім того, економісти поставили під 

сумнів висновок Кейнса, що заощадження є причиною скорочення обсягів 

виробництва та зайнятості, а тому його ідеї стимулювання попиту за допомогою 

маніпуляцій із податками визнали недоцільними [80, с. 346]. 

В результаті скорочення податкових надходжень до державного бюджету, 

представники школи економіки пропозиції, з метою вирішення проблеми 

бюджетного дефіциту, пропонують також скорочувати видатки на соціальні 

програми та видатки на обслуговування апарату державного управління. Крім того, 

прихильники економіки пропозиції стверджують, що надання державної соціальної 

допомоги в кінцевому результаті скорочує чисельність бажаючих працювати. Тому 

зниження оподаткування трудових доходів та зняття інституційних перешкод 

сприяє розширенню пропозиції праці і забезпечує економічне зростання [37, с.73]. 

За останні три десятиліття ХХ-го ст. багато вчених дійшли висновку про 

необхідність одночасного ринкового та державного регулювання. В економічній 

науці виділяють дві основні школи – кейнсіанство та неоконсерватизм, ідеї яких є 

абсолютно протилежними. Тоді ж як одна школа виступає за збільшення попиту і 
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посилення ролі держави, інша школа виходила із принципів розширення пропозиції 

на ринку та ідеї ринкового саморегулювання. Так, виникає школа неокласичного 

синтезу, основоположником якої є американський вчений Пол Семюелсон, а 

яскравими представниками є Дж. Гікс, Е. Гансен, В. Леонтьев, Дж. Тобін, 

Ф. Модильяні, А. Оукен та ін. Представники кейнсіансько-неокласичного синтезу 

схиляються до думки, що класична школа була занадто спрощеною, адже уряди 

довели ефективність фіскальної і грошово-кредитної політики у боротьбі з 

безробіттям. 

В історико-економічній літературі аналізують чотири хвилі кейнсіансько-

неокласичного синтезу [100, с. 218]: найвизначнішою роботою “першої хвилі” є 

праці Дж. Гікса, а запропонована ним модель IS-LM, відома як модель Гікса-

Гансена, стала основою неокласичного синтезу. Детальний аналіз даної моделі як 

інструмента дослідження зайнятості здійснено у першому параграфі цього розділу. 

“Друга хвиля” неокласичного синтезу обґрунтувала економічний механізм виходу з 

“пастки ліквідності” та зі стану нееластичності інвестиційного попиту. “Третю 

хвилю” пов’язують з видатним американським економістом П. Семюельоном, який 

стверджував, що найкращим способом збільшення попиту під час кризи в країні є 

податкове стимулювання державних і приватних інвестицій. На його думку, без 

відповідної державної політики не можна гарантувати необхідну величину 

інвестицій, що забезпечить повну зайнятість в країні [6, с. 622]. “Завершальна 

хвиля” неокласичного синтезу припадає на 1980-1990-ті рр. і наміри представників 

подолати кризу економічної теорії через регулювання грошового попиту, пропозиції 

грошей і фінансові ринки. 

Серед економічних шкіл, які запропонували доволі оригінальні підходи щодо 

державного регулювання зайнятості є інституціоналізм, серед предстввників якого 

слід згадати Т. Веблена, Дж. Коммонса, У. Мітчелла, Дж. Гелбрейта. У цьому 

напрямі економіку розглядають як систему, де відносини між господарюючими 

суб'єктами складаються під впливом економічних і соціальних чинників, які й 

визначають поведінку суб'єктів ринку. Інституціоналісти дійшли висновку, що 
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ринкова система не може працювати “автоматично”, що заперечувало постулати 

класичної теорії про недоцільність державного регулювання економіки. 

Особливу увагу в дослідженнях інституціоналісти приділяють аналізу впливу 

громадських і політичних інститутів на ринок праці, аналізу професійних і 

галузевих відмінностей в структурі праці і в рівнях заробітної плати. Крім того, 

інституціоналісти досліджують питання соціальних гарантій зайнятості. 

Представники цього напряму оперують поняттям “кластер робочих місць”, за яким у 

кожному сегменті ринку праці складається свій рівень оплати і властиві тільки йому 

специфічні виробничі відносини, що заперечує можливість вільного переміщення 

працівників між сегментами. 

До основних постулатів інституційної підсистеми регулювання ринку праці 

можна віднести наступні [58, с. 81]: 

1. Інституційний напрям обґрунтовує необхідність спрямованого і 

пропорційного використання економічних механізмів регулювання із ключовою 

роллю активної політики зайнятості;  

2. Інституційний напрям корегує дію механізму ринку праці із врахуванням 

інтересів найманих працівників; 

3. Інституційний напрям обґрунтовує необхідність прискорення 

працевлаштування громадян, сприяючи підбору ними підходящої роботи на існуючі 

робочі місця та підвищуючи їх конкурентоспроможність. 

Прихильники інституціоналістів висувають такі теорії: концепція 

трансакційних витрат, теорія контрактів, концепція гнучкого ринку тощо. А отже, у 

формуванні якісного інституційного середовища важливою є мінімізація 

трансакційних витрат, забезпечення виконання контрактів та саморегульованості 

ринку. 

Згідно з засновником теорії трансакційних витрат Р. Коузом, під 

трансакційними витратами розуміють витрати на збір та обробку інформації, 

проведення переговорів, прийняття рішень, а також витрати на забезпечення 

контролю та юридичного захисту виконання контрактів. І хоча трансакційні витрати 
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властиві ринковим, командно-адміністративним та неусталеним господарським 

економічним системам, вони зростають разом із ростом економіки [22, с. 121]. 

До структури трансакційних витрат відносять витрати на пошук необхідної 

інформації (отримання інформації стосовно покупців і продавців, потенційних 

працівників, умов залучення клієнтів тощо), ведення переговорів і укладання 

контрактів (визначення розміру заробітної плати та усіх вимог у трудовому 

договорі), визначення якості і кількості продукції і послуг, що поставляються 

(зокрема здійснюється оцінка якості нового знання через навчання та підвищення 

кваліфікації, які необхідно залучити у діяльність підприємства), специфікацію і 

захист прав власності (заробітна плата юристів, консультантів, податки на 

правоохоронні органи і судову систему), захист від третіх осіб (податки на 

утримання податкових органів), аудит (оплата праці аудиторів) тощо [36, с. 22]. 

Теорія трансакційних витрат находить своє відображення на ринку праці через 

існуючі ризики, пов’язані із браком інформації роботодавців про потенційних 

робітників, в результаті яких трансакційні витрати зростають. Теорією обґрунтовано 

доцільність залучення третіх осіб до виконання тимчасових робіт на підприємстві з 

метою зниження саме трансакційних витрат. У цьому випадку знижуються витрати 

на збір інформації, оцінку ефективності працівника, підписання контракту, витрати 

на моніторинг та вирішення трудових суперечок, а залучення осіб через служби 

зайнятості скоротять пошукові витрати. Крім того, вона підприємство не зазнає 

додаткових витрат, пов'язаних на навчання чи заміну персоналу, адже компанія 

декларуючи вимоги щодо тимчасових працівників отримує ресурс праці відповідної 

"якості" і з гарантованою заміною [250, с. 259]. 

В межах інституціоналістської школи доволі дотичною до теорії трансакційних 

витрат є теорія контрактів. Забезпечення виконання контрактів є одним важливим 

елементом формування якісного інституційного середовища, оскільки саме 

контракти забезпечують зменшення невизначеності угод, відстоюючи реальні права 

та зобов’язання сторін [22, с. 122]. В основу цієї теорії лягло вирішення питання про 

те, якими повинні бути контракти, щоб поведінка підлеглих (агент) якнайменше 

відхилялася від інтересів роботодавців (принципал). 
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Ідея теорії контракту полягає у максимізації функції принципала через змінні 

або дії, над якими він має контроль, за умови, що і агент буде максимізувати свою 

цільову функцію на підприємстві через корисність, а сама теорія не обмежується 

жорсткими припущенням про раціональність осіб. Можливість відхилення 

поведінки від раціональної є основою моделі теорії контрактів, оскільки у 

працівника окрім зовнішньої мотивації можлива і внутрішня [30, с. 11]. 

О. Харт і Дж. Мур доповнили теорію контракту у тому, щоб давати більше 

контролю людям, зацікавленим у отриманні більш продуктивних інвестицій, а 

економіст К. Вудраф вважав, що менеджери, діяльність яких напряму залежить від 

виторгу здатні краще приймати рішення у діяльності підприємства [30, с. 19]. 

Іншим напрямом у інституціоналістській школі була концепція гнучкого ринку 

(Р. Буае, Г. Стендінг), яка має практичне відображення для ринку праці. Зокрема 

теорією досліджено, що на ринку праці доцільно здійснити перехід до більш 

гнучких і нестандартних форм зайнятості (часткова зайнятість, зайнятість неповний 

робочий день тощо) та до рухомого режиму роботи із ненормованим робочим днем 

[80, с. 350]. 

Аналіз еволюції поглядів на присутність держави у регулюванні зайнятості та 

ринку праці, дозволяє зробити висновок про те, що економісти здійснили перехід 

від панівного лібералізму у XVII ст. до сучасних економічних шкіл, які стали 

провідними течіями державної політики зайнятості сьогодення. Еволюція поглядів 

на присутність держави у регулюванні ринку праці не дає однозначної відповіді 

стосовно правильності тієї чи іншої економічної школи. У сучасних умовах різні 

країни притримуються різних видів економічної політики у вирішення проблем 

безробіття. Однак більшість сучасних економічних шкіл дішли висновку, що не 

покладатись лише на саморегульованість ринкового механізму, оскільки це може 

спричинити диспропорції у структурі зайнятості. Важливо, що для країн, які 

перебувають на етапі ринкової трансформації все більш необхідною є присутність 

держави на ринку праці. Отже, у трансформаційних економіках необхідний 

ефективний механізм боротьби з безробіттям, який поєднував би у собі ринкове 

регулювання зайнятості із державним. 
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Висновки до розділу 1 
 

Зайнятість є багатогранною категорією, яку доцільно розглядати з різних 

позицій: як форму трудової активності домогосподарств, як джерело трудового 

доходу і чинник відтворення робочої сили, як фактор створення національного 

продукту, і, звичайно, як соціальну категорію, що забезпечує реалізацію соціальних 

потреб учасників трудових відносин. Сфері зайнятості притаманна низка 

диспропорцій, серед яких головною диспропорцією є циклічне безробіття. Наявність 

цих диспорпорцій актуалізує проблему державного регулювання зайнятості за 

допомогою знарядь монетарної та фіскальної політики. 

Державна політика зайнятості в країнах з трансформаційними економіками 

постає як сукупність державних, соціально-економічних заходів, спрямованих на 

боротьбу із циклічним безробіттям, досягнення ефективного розподілу та обміну 

праці, надання соціальних гарантій та забезпечення справедливого розподілу і 

перерозподілу доходу населення в умовах неусталених ринків праці. 

У трансформаційних економіках, яким притаманні неусталені ринки праці, 

державна політика зайнятості виконує ще низку важливих завдань, а саме: 

подолання диспропорцій у галузевій структурі зайнятості, формування інститутів 

інфраструктури ринку праці, детінізація економіки та трудових відносин, 

стимулювання мобільності робочої сили, соціальний захист та трудова адаптація 

внутрішньо переміщених осіб. 

Трансформаційні економіки за своєю природою є неусталеними 

господарськими системами, яким притаманна низька ефективність механізмів 

функціонування. Основними ознаками, що вирізняють неусталені ринки праці є 

такі: докорінні трансформаційні зміни у галузевій структурі зайнятості; відсутність 

ефективних інститутів регулювання, які обмежені умовами, що заклали ознаки 

неусталеної господарської системи; висока частка зайнятих у тіньовій економіці; 

ринки праці у неусталених господарських системах часто потерпають від впливу 

шокових збурень (зміни попиту на ринку праці, технологічні, демографічні зміни 

тощо) та вимагають від суб’єктів постійних корективів та адаптації до них; низька 
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мобільність трудових ресурсів. Географічна мобільність обмежується відсутністю 

місткого ринку житла, низька професійна мобільність є результатом застарілої 

законодавчої системи. 

Для досягнення своїх цілей державна політика зайнятості використовує певні 

знаряддя, які доцільно поділяти на знаряддя прямого та непрямого впливу на 

зайнятість. Серед знарядь прямого впливу слід виокремлювати знаряддя активної 

політики зайнятості (регулювання попиту на працю, пропозиції праці, 

співвідношення між попитом і пропозицією на ринку праці) та знаряддя пасивної 

політики. До знарядь непрямого впливу слід віднести знаряддя монетарної, 

фіскальної і політики доходів та інших видів стабілізаційної політики, а також 

правові і організаційно-адміністративні знаряддя. 

Ефективність політики зайнятості досягається за умови поєднання активних і 

пасивних знарядь, а також за умови узгодження цілей політики зайнятості з цілями 

інших видів стабілізаційної політики (монетарної, фіскальної та політики доходів). 

Аналіз еволюції поглядів економістів на необхідність та наслідки державного 

регулювання ринку праці, дає змогу поділити основні економічні школи на дві 

групи. До першої групи належать економісти, які визнають здатність ринкового 

механізму до саморегулювання і вважають, що державне регулювання зайнятості 

лише призводить до диспропорцій на ринку праці і індукує інфляцію (класична, 

неокласична школа, монетаризм, неолібералізм, теорія економіки пропозиції, теорія 

раціональних очікувань). До другої групи належать економісти, які визнають 

необхідність такого втручання задля подолання рецесійного розриву, досягнення 

повної зайнятості, або ж формування сприятливого інституційного середовища 

(кейнсіанство, кейнсіансько-неокласичний синтез, інституціоналізм). 

Одержані у першому розділі результати опубліковано у наукових працях 

автора: [74; 71; 221; 73; 70]. 
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РОЗДІЛ 2 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ У 

ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ 

2.1. Макроекономічні чинники трансформації зайнятості у перехідних 

економіках 

Використання поняття “трансформаційної економіки” має багаторічний досвід, 

проте більшого поширення воно набуло із початком перетворень у країнах 

Центрально-Східної Європи. Категорія “трансформаційна економіка” трактується в 

умовах різноманітності проявів трансформації – переходу від однієї соціально-

економічної системи до іншої. 

З початком падіння комуністичних режимів країн Центрально-Східної Європи 

та розпадом Радянського Союзу регіон протяжністю від Центральної Європи і до 

Тихого Океану зіткнувся із затяжними трансформаційними процесами, більш 

глибокими, ніж навіть у період Великої Депресії. 

Країни, які у той чи інший час здійснювали перехід від командної до ринкової 

економіки нині значно відрізняються за рівнем економічного розвитку та здобутими 

результатами. Деякі із них уже є членами ЄС, у той час як інші не змогли позбутися 

статусу “перехідних економік” і все ще зазнають негативного впливу 

трансформацій. Згідно з даними ООН у 2015 році до таких країн належали: 

Азербайджан, Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Грузія, Казахстан, 

Киргизстан, Македонія, Молдова, Російська Федерація, Сербія, Таджикистан, 

Туркменістан, Україна, Узбекистан та Чорногорія. 

У нашому дослідженні під трансформаційними економіками розумітимемо 

економіки країн, що стали на шлях переходу від командно-адміністративної 

економіки до ринкових відносин, основу якої становить ринковий механізм та 

приватна власність на матеріальні фактори виробництва. 

У країнах з трансформаційними економіками негативні соціально-економічні 

наслідки переходу від командно-адміністративної системи до ринкової особливо 

гостро відчувалися на початковому етапі реформ, у період з 1989 року по 2001 рік. 
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Перехід до ринкової економіки характеризувався нестабільністю і негативним 

впливом трансформаційних змін на сферу зайнятості. 

Першочерговим завданням, яке постало перед країнами з транформаційними 

економіками, було створення принципово нового механізму державного 

регулювання зайнятості ринкового типу. У командно-адміністративній системі цей 

механізм був спрямований на забезпеченні усього працездатного населення роботою 

в різних сферах і галузях суспільного виробництва або суспільно корисною 

діяльністю [45, с. 86]. За такого підходу нівелювався принцип добровільності, а 

застосування примусу призводило до зниження ефективності праці. Як наслідок, 

ідеологічна пропаганда соціалістичної системи спотворювала суть зайнятості, що не 

виходила за межі суспільної власності на засоби виробництва та виключала право на 

добровільне працевлаштування. 

Найбільш точно, на нашу думку, трансформаційні процеси у сфері зайнятості у 

командно-адміністративній економіці проаналізував відомий угорський економіст 

Я. Корнаї. Вчений розробив теорію трансформаційного спаду, для якого характерні 

такі процеси: 

– перехід від ринку продавця до ринку покупця, коли метою виробництва є 

задоволення потреб споживачів; 

– порушення економічної координації, спричинених заміною центрально-

планового механізму регулювання ринковим; 

– радикальна структурна перебудова економіки; 

– нерозвиненість фінансово-грошової системи. 

Я. Корнаї виявив також низку принципових ознак, характерних для перехідного 

періоду країн Центрально-Східної Європи у сфері зайнятості. По-перше, на ринку 

праці з’являються два нових агенти – роботодавці та наймані працівники. По-друге, 

країнам, які стали на шлях ринкових реформ притаманна асиметрія попиту і 

пропозиції, що призводить до зростання рівня безробіття. 

На нашу думку, одним із найважливіших завдань для країн з транзитивними 

економіками було формування ефективного ринку праці, який би вирішував 
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проблеми подолання вимушеної неповної зайнятості, нелегальної трудової міграції, 

зростання рівня та тривалості безробіття тощо. 

Важливо також відзначити, що для країн з трансформаційними економіками 

притаманні ринки праці неусталеного типу. Характерною ознакою неусталених 

ринків праці перехідного типу є так звані “аномалії”. Російські дослідники 

Р. Агабекян та Г. Авагян виділяють три їх типи [2, с. 184-185]. До першої “аномалії” 

вчені відносять феномен відкладеного попиту на працю, як наслідок 

праценалишковості вітчизняного виробництва. Друга “аномалія” полягає у 

неефективному правовому регулюванні ринку праці, адже країни успадкували 

застарілі правові норми із нехтуванням прав та обов'язків роботодавців та 

працівників. Третя “аномалія” на ринку праці полягає у обмеженості державних 

грошових коштів та неможливості забезпечити адекватний захист і амортизацію 

витрат перехідного етапу. 

Найпотужніший вплив на сферу зайнятості у трансформаційних економіках 

чинили макроекономічні чинники, серед яких, на нашу думку, слід особливо 

відзначити спадну динаміку реального ВВП, погіршення стану платіжного балансу, 

зростання рівня зовнішньої заборгованості, а також інфляційні, приватизаційні та 

міграційні процеси. 

Слід також пам’ятати, що країни з трансформаційними економіками обрали 

концептуально різні моделі ринкових реформ. Зазвичай, виділяють ґрадуалістську 

модель трансформації економіки та модель “шокової терапії”. Ґрадуалістська 

модель передбачає поступову модернізацію командно-адміністративної системи. На 

початковому етапі, запровадивши приватну власність на капітальні ресурси, 

держава націлюється на встановлення ринкової рівноваги. Згодом країна лібералізує 

ціни, однак державне регулювання все ще присутнє і поступається ринку поетапно. 

Модель “шокової терапії” є вкрай радикальною і передбачає швидке запровадження 

економічних реформ в усі сфери життя. За такої моделі процеси макроекономічної 

стабілізації, лібералізації цін і зовнішньої торгівлі та приватизаційні процеси 

запроваджуються одночасно з метою абсолютної ліквідації старої політичної 

системи та методів державного управління. 
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Джерело: сформовано автором на основі даних ЄБРР [159] 

Рис. 2.1. Показник трансформаційного прогресу у країнах з перехідною 

економікою, 1989-1991; 2014 рр. 
 

На думку відомого вченого О. Гаврилишина, швидке запровадження реформ 

виявилось більш ефективними, а успішність приватизаційних процесів залежить не 

від тривалості реформи, а від прозорості і відкритості перехідного етапу. Щодо 

сфери зайнятості, то країни, які обрали ґрадуалістську модель переходу, були 

переонані у тому, що модель “шокової терапії” призведе до зниження доходів та 

зростання бідності і рівня безробіття. Але, слід погодитися з думкою про те, що на 

практиці простежувалось зворотнє [182, с. 9]. 

Європейський банк реконструкції та розвитку для характеристики швидкості 

економічних реформ у країнах з перехідними економіками щорічно публікує 

показник трансформаційного прогресу (transition progress indicator), що базується на 

оцінці приватизаційних процесів, лібералізації, рівні конкурентного середовища та 

системи торгівлі і валютного регулювання. Показник коливається у межах від “1”, 

що відповідає країні із центрально-плановою економікою, до “4”, що характеризує 

промислово розвинену ринкову економіку. 



 95 

Країни, у яких із початком перехідного періоду показник трансформаційного 

прогресу перевищував одиницю, можна віднести до країн, що застосували метод 

“шокової терапії”. У Албанії та Киргизстані цей показник почав зростати уже з 1992 

року, тому їх також можна віднести до цієї групи країн. У 2014 році до завершення 

перехідного періоду наближались також Албанія, Грузія та Македонія. У цих 

країнах показник трансформаційних процесів знаходився на рівні 3,5-3,6 (рис .2.1). 

У 2015 році до країн з перехідною економікою належали 17 країн [263, с. 140], з 

них сім країн обрали метод “шокової терапії” (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1. 

Класифікація країн відповідно до обраної моделі трансформаційного процесу 

Модель “шокової терапії” 

(група 1) 

Албанія, Боснія і Герцеговина, Киргизстан, 

Македонія, Росія, Сербія, Чорногорія 

Градуалістська модель 

переходу (група 2) 

Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, 

Казахстан, Молдова, Таджикистан, 

Туркменістан, Узбекистан, Україна 

У таблиці 2.1 класифікація країн відповідно до обраної моделі 

трансформаційного процесу здійснено з урахуванням показника його швидкості. 

Більшість досліджень підтверджує цю класифікацію: (Албанія [211, с. 88], Боснія і 

Герцеговина [235], Киргизстан [34, с.76], Македонія [230], Росія [55, с. 41], Сербія 

[143, с. 98], Азербайджан [139, с. 2], Білорусь [88, с.15], Казахстан [88, с.15], 

Молдова [112, с.1], Туркменістан [88, с.15], Узбекистан [1, с. 19]). 

У деяких дослідженнях вчені доходять висновку про поєднання елементів як 

“шокової терапії”, так і градуалізму (Грузія [119], Україна [44]). 

Тип обраної моделі трансформації значно вплинув на стан сфери зайнятості. На 

рис. 2.2 зображено динаміку рівня безробіття у країнах із трансформаційними 

економіками. Як бачимо, для усіх країн з трансформаційними економіками 

притаманна одна спільна ознака – значне зростання з початком реформ рівня 

безробіття. Однак, у країнах групи 2 (ґрадуалістська модель переходу) середній 
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рівень безробіття становив за цей період 10,6 %, у порівнянні з 18,2 % у країнах 

групи 1 (модель “шокової терапії”). 

 
а)       б) 

Джерело: сформовано автором на основі даних Світового банку [117] 

Рис. 2.2. Динаміка рівня безробіття: а) у країнах, що обрали модель “шокової 

терапії”; б) у країнах з ґрадуалістською  моделлю переходу, 1991-2015 рр., % 

Однак, на нашу думку, це не дає підстави зробити висновок про те, що 

градуалістська модель трансформації є більш ефективною. По-перше, слід 

враховувати динаміку інших макроекономічних показників. По-друге, дуже часто 

нижчий рівень безробіття у цих країнах досягався за рахунок консервації старої 

структури зайнятості, вимушеного прихованого безробіття, нелегальної трудової 

міграції. 

Ще однією ознакою країн з трансформаційними економіками є значна 

волатильність рівня безробіття. У першій групі країн вона була значно вищою, ніж у 

другій. Зокрема, у Сербії за три перших роки перехідного періоду рівень безробіття 

зріс на 10 %, упродовж 2000-2005 рр. – на 8,2 %, у Росії за 1992-1998 рр. – на 8,1 %. 

У Албанії лише за 2000 рік рівень безробіття зріс на 9,2 %, тоді як у Македонії цей 

показник упродовж усього періоду у середньому становив третину економічно 

активного населення. Серед країн групи 2 лише у Вірменії відбулося значне 
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зростання рівня безробіття у 2001 році на 19 % (35,9 %), і у 2008 році цей показник 

знизився до рівня 16,4 % [117]. 

Однією з ознак, притаманною країнам з неусталеними ринками праці є помітне 

зниження рівня зайнятості. Як свідчать дані рисунка 2.3, найбільших втрат від 

зниження рівня зайнятості зазнали економіки Албанії, Сербії, Росії, Молдови та 

України. Загалом упродовж усього трансформаційного періоду рівень зайнятості у 

Молдові скоротився на 34 %, у Албанії – на 24 %, у Сербії – на 13 %. Позитивні 

зрушення відбулися лише у Вірменії, де цей показник зріс на 9 %. Наприклад, 

найвищий показник рівня зайнятості в Албанії становив на початку перехідного 

періоду у 1991 році – 55%, а у 2015 р. він знизився до рівня 41,6 %. Подібна 

тенденція спостерігалась у Молдові, де у 1991 році рівень зайнятості становив 

61,7 %, а вже у 2012 році цей показник знизився до 38,4 % [117]. 
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Джерело: сформовано автором на основі даних відділу статистики МОП [116] 

Рис. 2.3. Динаміка рівня зайнятості у перехідних країнах упродовж 1991-2015 рр., %. 
 

Критичне значення рівня зайнятості спостерігалось в Боснії та Герцеговині і в 

Македонії. У них середнє значення рівня зайнятості упродовж усього періоду 

трансформації становило 37,4 % та 33,2 % відповідно. Така ситуація була вкрай 

уразливою для економік країн, адже лише третина населення мала постійне місце 

праці. Якщо оцінювати кількість безробітних осіб у структурі економічно-активного 
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населення у віці від 15 до 70 років, то у Боснії та Герцеговині це 26,53 % 

безробітних, а у Македонії – 32,67 % [116]. 

Перехід від командної економіки до ринкової спричинив глибоку структурну 

перебудову економічної системи. У перехідних країнах простежувалося падіння 

ВВП на тлі стійкого зростання в розвинених країнах і більшості країн, що 

розвиваються. Світовий щорічний приріст ВВП у період з 1989 по 2015 рр. у 

середньому становив 2,8 %, у той час у багатьох трансформаційних країнах 

простежувався спад виробництва (рис. 2.4). Щорічний спад та приріст ВВП у 

перехідних країнах варіювався від -44,9 % у Грузії (1992 р.) до +88,6 % у Боснії та 

Герцеговині (1996 р.) [117]. 

Як видно з рисунка 2.4, у країнах, що обрали модель “шокової терапії” 

максимальне зниження темпів приросту ВВП спостерігалося у Боснії та Герцеговині 

та становило -40 % (1993-1994 рр.), тоді ж як Грузія, як представник градуалістської 

моделі, зазнала свого максимального зниження ВВП у у 1992 році – -44,9 %. У 

1996 р. спостерігався також значний приріст ВВП у Боснії та Герцеговині на 89 % 

[117]. 

 
а)       б) 

Джерело: сформовано автором на основі даних Світового банку [117] 

Рис. 2.4. Динаміка приросту (спаду) ВВП у а) країнах, що обрали модель 

“шокової терапії”; б) у країнах за ґрадуалістською  моделлю переходу впродовж 

1989-2015 рр., % 
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У 2000 році у жодній із країн не простежувався значний приріст обсягів 

виробництва. Він коливався лише в межах від 1,9 % ( у Туркменістані ) до 12 % ( у 

Албанії) [117]. Ситуація почала покращуватися лише у перших роках XXI століття. 

Після трансформаційного спаду, пов'язаного з переходом до ринкової економіки, в 

більшості перехідних країн розпочалося стійке економічне зростання. 

Однак у деяких країнах з трансформаційними економіками склалася ситуація, 

коли значний приріст ВВП супроводжувався скороченням рівня зайнятості. 

Зокрема, у Албанії рівень зайнятості постійно знижувався з 2002 року до 2014 

року, але, в той же час, обсяг національного виробництва зростав. Зниження 

загального рівня зайнятості у Албанії стало наслідком скорочення зайнятості саме у 

державному секторі, як результат масштабної приватизації державних підприємств. 

Чисельність працівників у державному секторі зменшилась з 850 000 осіб у 1991 

році до 189 000 осіб у 2001 році та до 176 000 осіб у 2004 році. Лібералізація цін, 

нестача капіталу та конкуренція з боку іноземних підприємств сильно ослабили нові 

приватизовані підприємства, що невдовзі збанкрутували [243, с. 6]. Ще однією 

причиною низького рівня зайнятості в Албанії у 2000-х роках була присутність 

великої частки неформального сектору економіки. У 2007 році приблизно третина 

приватних осіб із неформального сектору здійснювали свою діяльність щонайменше 

три роки, а 10 % з них – понад 10 років. Також до 90-х років у Албанії рівень 

заробітної плати був найнижчим в Європі, а економічна криза на початку 1990-х 

років лише погіршила ситуацію. Протягом 1991-1993 років реальна зарплата 

скоротилася майже на 50 %, як наслідок робоча сила масово виїжджала за кордон. 

Також жорсткий контроль з боку уряду за заробітною платою, не дозволяв навіть 

найбільш прибутковим підприємствам піднімати оплату праці [243, с. 16]. 

У Боснії і Герцеговині ринок праці також характеризується високою 

бездіяльністю та низьким рівнем зайнятості, що у 2009 році становив лише 33 %, 

Основною причиною цьому є низький коефіцієнт участь жінок у робочій силі. 

Іншою ж причиною є значний неформальний сектор, на який у 2006 році припадало 

приблизно 33 % робочої сили [164, с. 32]. 
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На нашу думку, одним із важливих макроекономічних чинників, які впливали 

на сферу зайнятості у країнах з трансформаційними економіками є стан платіжного 

балансу. Стан платіжного балансу є важливим показником економічної діяльності 

країни, адже відображає її зовнішньоторговельні зв'язки. У країнах з перехідними 

економіками, де зовнішня торгівля із початком трансформаційних реформ тільки 

починала розвиватися, стан платіжного балансу був вкрай нестабільним і 

відображав недоліки неефективної системи регулювання зовнішньо-економічної 

діяльності. 

При оцінці динаміки експорту у країнах групи 1 середнє щорічне її зростання 

становило 4 %, у порівнянні із 1,9 % щорічного зростання у країнах групи 2. Варто 

зауважити, що найбільші коливання обсягу експорту простежувалися упродовж 

першого десятиліття трансформаційних реформ. Виняток становлять Боснія і 

Герцеговина (-22,5 % у 2007 році), Киргизстан (-18,6 % у 2012 році) та Україна, спад 

експорту у якій на 16 % у 2004 році був результатом внутрішніх політичних 

чинників [117]. 

Оцінюючи динаміку імпорту, варто зауважити, що країни групи 1 також 

виявились більш схильними до імпорту, аніж країни групи 2. Середній щорічний 

приріст імпорту у країнах, що обрали метод “шокової терапії”, становив 5,3 %, тоді 

ж як у країнах з ґрадуалістським методом реформ імпорт щорічно зростав на 2,7 %. 

Найбільший приріст імпорту спостерігався у Росії (у 1992 році на 271 %), Албанії (у 

1992 році на 220 %), Таджикистані (у 1993 році на 231 %) та у Сербії (у 2001 році на 

163 %) [117]. 

Слід відзначити, що на формування структури зайнятості у більшості країн з 

трансформаційними економіками впливала також їхня експортоорієнтована 

стратегія. Причому найчастіше мова йде про експорт природних ресурсів. Так, серед 

найбільш експортоорієнтованих країн слід виділити Таджикистан (експортна квота 

у 2000 році – 98,8 % ВВП), Туркменістан (експортна квота у 2000 році – 95,5 % 

ВВП), Білорусь (експортна квота у 2011-2012 роках – більше 80 % ВВП). До 

експортоорієнтованих країн з трансформаційними економіками належить і Україна. 

Частка експорту у структурі ВВП зросла з 42,9% у 1996 році до 58,5% у 2004 році. 
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Упродовж 2005-2014 років цей показник коливався у межах 40-50% [117]. Як 

наслідок домінування експортноорієнтованої стратегії розвитку, у багатьох країнах з 

трансформаційними економіками сфера зайнятості, по-перше, характеризується 

високим відсотком зайнятих у видобувних галузях, металургії, сільському 

господартсві, по-друге, одним із чинників волатильності рівня безробіття є цінова 

кон’юнктура світового ринку, по-третє, простежується ефект “голландської 

хвороби”, коли збільшення зайнятості у експортоорієтованих галузях відбувається 

за рахунок зменшення зайнятості у галузях, що конкурують з імпортом. 

Більшість країн з трансформаційними економіками характеризується доволі 

низьким рівнем міжнародної конкурентоспроможності їхніх економік. Як наслідок, 

у цих країнах простежується від’ємне сальдо платіжного балансу. Динаміку сальдо 

платіжного балансу у країнах з трансформаційними економіками представлено на 

рисунку 2.5. Помітно, що у більшості країн як групи 1, так і групи 2, сальдо 

платіжного балансу є від'ємним, а отже, імпорт товарів та послуг значно перевищує 

їхній експорт. Активний платіжний баланс впродовж усього перехідного періоду 

простежується лише у Росії, Азербайджані та Киргизстані, тоді ж як в Україні 

сальдо платіжного балансу було позитивним лише у період 1999-2005 рр. 

 
а)       б) 

Джерело: сформовано автором на основі даних Світового банку[117] 

Рис. 2.5. Динаміка сальдо платіжного балансу у а) країнах, що обрали модель 

“шокової терапії”; б) у країнах за градуалістською  моделлю переходу впродовж 

1992-2015 рр., дол. США 
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Дефіцит торговельного балансу означає, що в країні відбувається відтік 

капіталу за кордон. Це у свою чергу обмежує потік внутрішніх інвестицій та 

можливість збільшення обсягу національного виробництва. Оскільки для 

фінансування різниці імпорту та експорту країнам необхідно залучати додаткові 

грошові кошти, це означає, що зовнішня заборгованість країн також зростатиме. 

Більшість країн з транзитивними економіками розпочали 1990-ті роки із 

високою зовнішньої заборгованості. Наприклад, у Сербії у 1989 році заборгованість 

перед нерезидентами становила 19 млрд. доларів. Після незначного зниження 

зовнішнього боргу, у 2002 році заборгованість знову почала зростати і у 2013 році 

досягла 36,4 млрд. доларів [117]. 

Середня заборгованість у країнах групи 1 становила 6,6 млрд. дол. США, тоді ж 

як у країнах групи 2 борг у середньому чстановив 14,2 млрд. дол. Однак, тенденція 

до перевищення заборгованості у країнах, які здійснювали реформи за 

градуалістським підходом простежувалась не завжди. Слід відзначити, що до 

2000 року у групі 1 заборгованість становила 4,4 млрд. дол., тоді ж як у групі 2 – 

2,4 млрд. дол. (рис. 2.6) [117]. 

 
а)       б) 

Джерело: сформовано автором на основі даних Світового банку [117] 

Рис. 2.6. Динаміка зовнішньої заборгованості а) країн, що обрали модель “шокової 

терапії”; б) країн за градуалістською  моделлю переходу у 1989-2014 рр., дол. США 
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В Україні тенденція до зростання зовнішнього боргу розпочалася із початком 

трансформаційного періоду і станом на його обсяг у 2013 році становив 147 млрд. 

дол., у 2014 роців рівень заборгованості знизився до 131 млрд. дол. Інші країни з 

транзитивними економіками, такі як Албанія, Киргизстан, Чорногорія, Молдова 

дотримувалися більш консервативного режиму, де зовнішній борг становив у 

середньому 2,3 млрд. дол. США [117]. 

Одним із важливих макроекономічних чинників трансформації зайнятості у 

досліджуваних країнах є інфляційні процеси. Невисока прогнозована інфляція – 

важлива ознака успішності трансформаційного процесу. Оцінку інфляції у 

перехідних країнах здійснюватимемо на основі індексу споживчих цін (ІСЦ), що 

вимірює зміну вартості товарів і послуг в межах певного споживчого кошика. 

Для більшості країн з трансформаційними економіками, зокрема на 

початковому етапі економічних реформ, характерна гіперінфляція. Пік гіперінфляції 

у цих країнах припадає на початок 1990-х рр. В Україні, для прикладу, на початку 

1993 року рівень інфляції становив 4735 %, вже у 1994 році – 891 %, у 1995 році – 

376 %. Такий рівень гіперінфляції був найбільшим серед досліджуваних країн 

(рис. 2.7) [117]. 
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Джерело: сформовано автором на основі даних Світового банку [117] 

Рис. 2.7. Динаміка індексу споживчих цін у країнах з трансформаційними 

економіками упродовж 1992-1996 рр., % 
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Проте, до кінця 1990-х років, більшість країн таки спромоглися стримати 

інфляцію. У 2000-них рокахї, інфляція постійно знижувалась у відповідь на жорстку 

грошово-кредитну політику центральних банків. Високий рівень інфляції в Україні 

вдалось стримати вже з початком 2000-х років. Якщо до 2002 року середньорічний 

рівень інфляції становив 685 %, то після 2002 року – 13 % [117]. Зниження рівня 

інфляції супроводжувалося одночасним зростанням рівня зайнятості в країні. 

Для того, щоб краще оцінити вплив інфляції на ринок праці у 

трансформаційних економіках, ми побудували регресійну залежність рівня 

зайнятості (вісь абсцис) від значення ІСЦ (вісь ординат) (рис. 2.8). 
 

 
Джерело: сформовано автором на основі даних Світового банку [117] 

Рис. 2.8. Вплив ІСЦ на рівень зайнятості у трансформаційних економіках 

 

Беручи до уваги модель кривої Філіпса, за яким рівень безробіття перебуває у 

оберненій залежності від інфляції, можна припустити, що при зростанні інфляції в 

країні рівень зайнятості також зростатиме. Таку тенденцію ми спостерігаємо у 

Албанії та Росії, тоді ж як у Македонії від'ємна залежність між інфляцією та рівнем 

зайнятості. Серед країн групи 2 в Україні також існує пряма залежність, а у Вірменії 

0

40

80

120

160

200

240

40 42 44 46 48 50 52 54 56

ALBANIAE

AL
BA
NI
AI

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

48 50 52 54 56 58 60 62

RUSSIAE

RU
SS
IA
I

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

46 47 48 49 50 51 52 53 54

ARMENIAE

AR
M
EN
IA
I

0

400

800

1,200

1,600

2,000

60 61 62 63 64 65 66 67 68

KAZAKHSTANE

KA
ZA
KH
ST
AN
I

-20

0

20

40

60

80

100

51 52 53 54 55 56

UKRAINEE

UK
RA
IN
EI

-10

0

10

20

30

40

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

MACEDONIAE

M
AC
ED
O
NI
AI



 105 

та Казахстані показники практично не корелюють. Можна припустити, що не в усіх 

країнах з трансформаційними економіками інфляція є визначальним чинником 

безробіття та зайнятості. 

На початку 1990-х років у країнах з трансформаційними економіками 

Центрально-Східної Європи розпочалась масштабна реструктуризація та 

приватизація багатьох великих державних компаній. Відмова від планової 

економічної системи полягала у відмові від механізмів державного регулювання 

ринків, планування та контролю з боку державних органів. Приватизаційні процеси 

в економіці, як засіб встановлення чітких прав власності на економічні ресурси, 

перш за все, були спрямовані на підвищення ефективності діяльності підприємств, 

посилення конкуренції та демонополізації. 

Оскільки у командно-адміністративній економіці держава є гарантом робочих 

місць, то панує думка, що зростання безробіття з початком трансформаційних 

реформ є наслідком приватизаційних процесів в країні. Однак зв'язок між цими 

двома категоріями є, на нашу думку, недостатньо очевидним. Якщо, для прикладу, 

взяти Чеську Республіку, то рівень безробіття у країні до 1997 року не перевищував 

5%, а, отже, попри численні приватизаційні процеси уряд країни таки зумів 

стримати безробіття. Навіть після того, як у країні безробіття досягло позначки 8 %, 

кількість приватизованих об’єктів скоротилася майже удвічі, що ще раз доводить 

відсутність очевидного зв'язку між цими показниками [222, с. 15]. 

Країни з перехідною економікою обирали між двома методами приватизації – 

це масова приватизація та фінансова реструктизація, що передує етапу приватизації. 

За першого методу відбуваються швидкі приватизаційні процеси шляхом розподілу 

ваучерних фондів на приватизацію, однак за такого способу усі державні борги 

розподілялися разом із ваучерами. За другого методу втрачається швидкість 

переходу державної власності у приватну, оскільки спершу проходить фінансова 

реструктизація через покриття боргових зобов'язань інвестиціями, а пізніше перехід 

у приватну власність [254, с. 45]. 

Приватизаційні процеси на великих підприємствах кардинально відрізнялися у 

країнах з трансформаційними економіками за швидкістю, методами здійснення та 
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ступенем відкритості. Наприклад, такі країни як Білорусь, Туркменістан та 

Узбекистан характеризуються доволі повільними процесами приватизації, тоді ж як 

ринки Грузії, Казахстану та України стали відкритими для міжнародних тендерів, 

що дозволило брати активну участь міжнародним інвесторам у приватизаційних 

процесах [255, с. 31]. 

Однією з головних вигід країн з трансформаційними економіками від 

приватизаційних процесів – грошові коштів, отримані від приватизації. Обсяг цих 

коштів у деяких з цих країн представлено на рисунку 2.9. 

 
Джерело: [72, с. 23] 

Рис. 2.9. Обсяг грошових коштів, отриманих від приватизації, впродовж 1989-

1999 рр., у відсотках до ВВП 

 

В Грузії та Казахстані значний обсяг коштів, отриманих від приватизації, стали 

наслідком укладених договорів щодо продажу високоліквідних телекомунікаційних 

компаній. У деяких країнах – це наслідок приватизації покладів природних ресурсів, 

таких як нафтові родовища, або ж продажу фінансових установ. 

На початку 2000-х років найбільша частка приватного сектору у ВВП 

становила у Албанії (75 %). Росії (70 %), Киргизстані і Македонії (60 %). У Боснії та 

Герцеговині приватний сектор становив лише 40 %. Серед країн групи 2, частка 



 107 

приватного сектора тановила 60 % ВВП у Азербайджані, Вірменії, Грузії, Казахстані 

та Україні. Практично відсутній приватній сектор був у Туркменістані (лише 25 %) 

та Білорусі (менше 20 %) [71, с. 12]. 

У 2010 році тенденції дещо змінилися – частка приватного сектору у ВВП 

помітно зросла у Азербайджані, Вірменії, Грузії до розміру 75 % ВВП. У Білорусі 

приватний сектор зріс до 30 % ВВП. У групі країн 1 помітні зміни відбулися у 

Киргизстані, де частка приватного сектору виросла до 75 %, у Македонії – до 70 % 

та у Боснії і Герцеговині – до 60 %. У Таджикистані приватний сектор становить 

нині близько 55 % ВВП. Росія є єдиною країною, у котрої частка приватного 

сектору скоротилася до 65 % [159]. 

На рис. 2.10 ми зобразили частку приватного сектора у ВВП та зайнятості у 

деяких країнах з трансформаційними економіками у 2008 році. Як бачимо, 

приватизація та розвиток приватного сектора є важливими чинниками 

трансформації національних економік та сфери зайнятості. Для прикладу, у 

Чорногорії половина зайнятих продукували 2/3 ВВП. Така ситуація є наслідком 

високої продуктивності трудових ресурсів, зайнятих у приватному секторі. У 

Македонії на 60 % зайнятих припадало 2/3 ВВП країни. Таким чином, у 

представлених країнах приватний сектор є більш ефективним у порівнянні з 

державним сектором. 

 

 
Джерело: сформовано автором на основі даних ЄБРР [159] 

Рис. 2.10. Частка приватного сектору у зайнятості та ВВП у деяких 

трансформаційних економіках у 2008 рр., % 
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Успішність та ефективність країн з трансформаційними економіками щодо 

приватизації державної власності представлено у таблиці 2.2. Цю ефективність 

відображає індекс приватизації для великих та малих підприємств. Цей індекс, 

обчислюють фахівці ЄБРР, і він входить до критеріїв загальної оцінки 

трансформаційних процесів у перехідних країнах. Індекс коливається в межах від 

“4-” (незначна і неефективна приватизація) до “4+” (високий рівень ефективності). 

 

Таблиця 2.2. 

Індекс ефективності процесу приватизації великих та малих підприємств, 2014 р. 

Модель “шокової терапії” 
(група 1) 

Градуалістська модель переходу 
(група 2) 

 великі 
п-ства 

малі 
п-ства 

 великі 
п-ства 

малі 
п-ства 

Албанія 
Боснія та Герцеговина  
Македонія 
Киргизстан 
Росія 
Сербія  
Чорногорія 

4- 
3+ 
3+ 
4- 
3+ 
3- 
3+ 

4+ 
3+ 
4+ 
4+ 
4+ 
4- 
4- 

Азербайджан 
Білорусь 
Вірменія 
Грузія 
Казахстан 
Молдова 
Таджикистан 
Туркменістан 
Узбекистан  
Україна 

2+ 
2- 
4- 
4+ 
3+ 
3+ 
2+ 
1+ 
3- 
3+ 

4- 
2+ 
4+ 
4+ 
4+ 
4+ 
4+ 
2+ 
3+ 
4+ 

Джерело: складено автором на основі даних ЄБРР [159] 

 

Важливим чинником зростання зайнятості на приватизованих підприємствах є 

надходження у результаті приватизації іноземних інвестицій. Якщо порівнювати 

обсяг прямих іноземних інвестицій, які надійшли до країн з перехідними 

економіками, то в середньому за період з 1992-2015 рр. до країн, що обрали метод 

“шокової терапії” надійшло у 2,5 рази більше інвестицій, що становило у 

чсередньому 3,9 млрд. дол. США. Серед групи країн 2 найбільше інвестицій 

щорічно отримував Казахстан (5,5 млрд. дол. США) та Україна (3,2 млрд. дол. 

США). 

Варто зауважити, що іноземні інвестиції є важливим чинником збільшення 

обсягу виробництва та рівня зайнятості в країні. Перевагою для країн з перехідною 

економікою є підвищення рівня життя та добробуту громадян, тоді ж як рівень 
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зайнятості може знижуватися внаслідок того, що певна частина населення, після 

розпаду командно-адміністративної економіки, уже не відповідає професійно-

кваліфікаційним вимогам ринку праці. Одна із причин – невідповідність кваліфікації 

трудових ресурсів, що вимагатиме в першу чергу створення служб із підвищення 

рівня кваліфікації безробітних. 

Своєрідним парадоксом, притаманним багатьом країнам з трансформаційними 

економіками є те, що спостерігається значне зростання іноземного капіталу і 

водночас – скорочення зайнятості. Зокрема, це характерно для першого десятиліття 

трансформаційних реформ. Так, у Албанії та Боснії і Герцеговині прямий зв’язок 

між інвестиціями та рівнем зайнятості простежується лише починаючи з 2008 року, 

Білорусі –з 1994 року, Македонії – з 1997 року, в Україні – з 1993 року. Хоча у 

деяких країн, для прикладу, у Казахстані, Вірменії та Росії, зв’язок між іноземними 

інвестиціями та зайнятістю знаходяться у прямій залежності упродовж усього 

трансформаційного періоду. 

 

 
а)       б) 

Джерело: сформовано автором на основі даних Світового банку [117] 

Рис. 2.11. Динаміка чистої трудової міграції а) країн, що обрали модель 

“шокової терапії”; 

б) країн за градуалістською  моделлю переходу впродовж 1987-2012 рр. 
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Ще одним важливим чинником, під впливом якого змінювалася структура 

зайнятості у країнах з трансформаційними економіками, є міграційні потоки 

населення. Із початком трансформаційного періоду у більшості країн спостерігались 

значні потоки трудової міграції за кордон. У середньому серед країн з перехідними 

економіками щорічно країну залишали від 14 тис. осіб у Чорногорії до 0,5 млн осіб у 

Казахстані (рис. 2.11). 

Найбільший потік трудових іммігрантів із-за кордону спостерігався у Росії та 

Білорусі. Щорічно до Росії приїздили 1,7 млн іммігрантів, до Білорусії – 27 тис. 

іммігрантів [117]. Зрозуміло, що зростання потоку трудових іммігрантів у країні 

може посилити конкуренцію на ринку праці. Оскільки, праця у довгостроковому 

періоді є абсолютно еластична та здійснює перехід лише з однієї галузі економіки 

до іншої, то зростання пропозиції праці, спричинене приростом трудових 

іммігрантів може спричинити суттєві галузеві зміни у структурі зайнятості. 

Однак у більшості країн з трансформаційними економіками простежується 

від'ємна чиста міграція. Це означає, що йдеться про відтік трудових ресурсів за 

кордон. Трудова еміграція має неоднозначний вплив на економіку країни. По-

перше, якщо за кордон емігрують висококваліфіковані трудові ресурси, то таке 

явище, що тримало назву “відтік мізків”, негативно впливає на економічне 

зростання країни. По-друге, коли емігрує низькокваліфікована частина трудових 

ресурсів, то такий ефект здатний вивільнити надлишок робочої сили в країні та за 

рахунок цього підвищити рівень заробітних плат. По-третє, еміграція може 

позитивно вплинути на економіку країни через зворотні грошові перекази трудових 

емігрантів на Батьківщину, що у перспективі зменшує бідність у країні та 

збільшують сукупний попит [233, с. 150-153]. 

Оцінимо загальну картину впливу вищеописаних макроекономічних чинників, 

що чинять вплив на трансформацію зайнятості у перехідних країнах. Для аналізу 

побудуємо лінії регресії, що відображатимуть залежність між рівнем зайнятості та 

основними трансформаційними чинниками (додаток Б). 

Упродовж усього трансформаційного періоду (1989-2016 рр.) найбільший 

вплив на рівень зайнятості, за нашою оцінкою, чинила динаміка національного 
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виробництва. У 82% країн з трансформаційними економіками при зростанні ВВП 

простежувалося зростання рівня зайнятості. Серед країн групи 1 у 86 % рівень 

зайнятості зростав як результат збільшення обсягу національного виробництва, тоді 

ж як серед групи країн 2, зростання зайнятості спостерігалося у 80 % з них. 

Вплив інвестицій на економіку країн з трансформаційними економіками є 

доволі неоднозначним. У середньому у 52,5 % цих країн зайнятість зростала зі 

збільшенням прямих іноземних інвестицій. 

Проведені нами оцінки показали, що при покращенні стану торгівельного 

балансу, зайнятість у 67 % трансформаційних економік також зростала у відповідь, 

при цьому серед групи країн 2 таке зростання відбувалося у 75 % країн. Це також 

означає, що зменшення сальдо торговельного балансу, або ж збільшення його 

дефіциту помітно спричиняють зміну рівня зайнятості в країні. 

Хоча питання впливу зовнішньої торгівлі на рівень зайнятості є дискусійним. 

Дослідження американського економіста Л. Крауса спростовують думку про 

зниження зайнятості через збільшення імпорту до країни. Економіст обґрунтовує, 

що зростання імпорту і справді спричиняє зростання безробіття, однак при цьому не 

враховується непрямий ефект переходу безробітних із однієї галузі, яку заміщують 

імпортом, до іншої більш конкурентоздатної галузі. На думку Л. Крауса, імпорт 

впливає лише на незначні втрати у рівні зайнятості [202, с. 421]. 

У країнах з трансформаційними економіками простежується також зростання 

рівня зайнятості при зростанні зовнішньої заборгованості. Зокрема у групі країн 1, 

така залежність існує у 83 % країн та у 55 % країн групи 2. 

Вплив міграційних потоків має зазвичай негативну дію на рівень зайнятості у 

країнах з трансформаційними економіками. Рівень зайнятості у перехідних 

економіках буде зростати зі зменшенням чисельності трудових емігрантів з країни 

або зі зростанням чисельності трудових іммігрантів до неї. Доцільно також згадати 

про непрямий вплив міграційних потоків на зайнятість, які в основному чинять 

зміни не у рівні зайнятості, а у її галузевій структурі. Тому оцінювати вплив міграції 

на ринок праці перехідних економік є доволі складно. 
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Отже, у країнах з трансформаційними економіками ринки праці та сфера 

зайнятості формувались під впливом перебудови усієї економічної системи. 

Головними макроекономічними чинниками, які впливають на зайнятість у 

трансформаційних економіках, є динаміка обсягу національного виробництва, яку 

вимірюють через темпи приросту реального ВВП, диспропорції платіжного балансу, 

обсяг зовнішньої заборгованості, стрімке зростання інфляції, процеси трудової 

міграції, а також ефективність приватизації державної власності. 

 

 

 

2.2. Особливості реалізації активної і пасивної політики зайнятості в умовах 

переходу до ринку 
 

Після політичних змін у 1989-1991 рр. країни Центральної та Східної Європи 

зіштовхнулися із несприятливим економічними умовами, адже перехід від 

центрально-планової до ринкової економіки зумовив неминуче скорочення обсягу 

національного виробництва та рівня зайнятості. Колишні країни з командно-

адміністративною економікою відмовилися від старої моделі повної зайнятості, що 

ґрунтувалася на загальнообов'язковому примусі до праці усіх осіб працездатного 

віку. Упродовж 1990-1991 років у трансформаційних економіках обсяг виробництва 

катастрофічно скорочувався, а рівень безробіття продовжував зростати (рис. 2.12). 

Проаналізуємо особливості реалізації державної політики зайнятості на 

прикладі колишніх країн з трансформаційними економіками – сусідів України 

(Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, Єстонії). Виокремимо у цьому аналізі два 

етапи, а саме: етап трансформаційних економік та етап сформованих ринкових 

економік. 

З початком реформ у країнах із трансформаційними економіками на зміну 

моделі повної зайнятості прийшли нові механізми регулювання ринків праці. Нове 

законодавство країн заново окреслило поняття право на працю, де основний акцент 

було зроблено на вільному виборі сфери зайнятості, а також законодавством було 
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передбачено надання державою допомоги у пошуку роботи, що стало поштовхом до 

створення державних служб зайнятості. 
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Джерело: сформовано автором на основі даних [191] 

Рис. 2.12. Рівень безробіття в країнах Центрально-Східної Європи у 1991-2014 рр., 

% 

Практично в усіх країнах, що успішно реформували свої економіки упродовж 

перехідного періоду, рівень безробіття зріс щонайменше до 10 відсотків. Одним із 

винятків була Чеська Республіка, адже її перехід до ринкової економіки 

супроводжувався в основному низьким рівнем безробіття, що коливався у межах від 

2,3 % (1991 р.) до 4,8 % (1997 р.). 

Серед причин низького безробіття у Чехії, науковці Роберт Ґітер та Маркус 

Шоєр виділяють наступні [175]: 

По-перше, девальвація чеської крони на міжнародному ринку валюти 

забезпечила низьку вартість робочої сили та підвищила попит на чеські товари. 

Хоча девальвація валюти не є поодиноким випадком серед країн Центрально-

Східної Європи, рівень знецінення чеської крони у порівнянні із Угорщиною, 

Польщею та навіть Німеччиною у більшій мірі призвів до здешевлення робочої 

Трансформаційний період Ринкова економіка 
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сили, що, в свою чергу, знизило вартість товарів та зробило їх більш 

конкурентоздатними. У 1991 році, реальна вартість одиниці праці в порівнянні з 

попереднім роком скоротилася до 80%. Як результат, на європейських ринках попит 

на чеські товари зростав разом із зростанням попиту на чеських працівників [175]. 

По-друге, у країні було встановлено невисоку допомогу з безробіття. 

Очевидний той факт, що допомога з безробіття може породити так зване 

“дармоїдство” серед населення, адже негативна його дія призводить до втрати 

працівниками будь-яких стимулів до пошуку роботи. Беручи до уваги досить 

низький розмір допомоги з безробіття, який у 1995 році становив лише 24% 

середньої заробітної плати (тривалість виплати допомоги – не більше 6 місяців), то 

безробітні працівники швидше погоджувалися на низькооплачувану роботу. Як 

наслідок, це стримувало зростання рівня безробіття. 

По-третє, Чехія є країною із порівняно невеликою часткою сільського 

господарства у структурі ВВП та зайнятості. Так, у Чехії із початком 

трансформаційних процесів у сільському господарстві було зайнято 11,1% 

працівників, а уже у 1995 році цей показник становив 5,3%. Як висновок, зменшення 

таки відбулося, але на відмінну від решти перехідних економік у Чехії не було на 

стільки гостро відчутно проблеми у цій галузі. 

По-четверте, уряд Чехії забезпечив ефективне функціонування державної 

служби зайнятості через реалізацію активної політики зайнятості на ринку праці. 

Ефективність забезпечувалася через надання консультацій безробітним з питань 

вакантних робочих місць, надання роботодавцям субсидій та створення робочих 

місць у державному секторі. На початку трансформаційних процесів у Чехії служби 

зайнятості були досить успішними, як посередники на ринку праці. Особливу роль у 

стимулюванні зайнятості молоді у Чехії відігравала програма державної служби 

зайнятості, яка передбачала відшкодування упродовж року витрат на заробітну 

плату тим підприємствам, які працевлаштовували зареєстрованих безробітних 

випускників вищих закладів освіти, з метою надання їм досвіду роботи. Хоча такі 

програми сприяли зменшенню рівня безробіття серед випускників, проте через 

обмеженість коштів державного бюджету їх було скорочено до кінця 1997 року. 
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Джерело: сформовано автором на основі даних [234; 191] 

Рис. 2.13. Видатки на активну та пасивну політику зайнятості та рівень безробіття у 

Чехії у 1991-2004 рр., % 

 

Рівень безробіття у Чеській Республіці зберігався на низькому рівні лише до 

1997 року. Однією із причин його подальшого зростання стало скорочення видатків 

на політику зайнятості (1992 рік – 0,41% ВВП, 1996 році – 0,23% ВВП). Водночас, 

видатки на активну політику на ринку праці також скорочувались із 0,25% ВВП у 

1992 році до 0,1% у 1997 році [191]. Уже з 1997 року рівень безробіття почав 

зростати, що спричинило необхідність збільшення видатків на пасивну політику 

зайнятості майже удвічі. Через очікуване зростання рівня безробіття уряд Чехії 

знову почав проводити активну політику на ринку праці, видатки на яку уже у 2004 

році повернулися до рівня 1992 року. Однак, позитивних змін у рівні безробіття не 

відбулося навіть із вступом Чехії до Європейського Союзу у 2004 році. 

До 1993 року Чехія та Словаччина співіснували у межах єдиної Чехословацької 

Республіки, проте на відміну від Чехії трансформаційні процеси на ринку праці 

Словаччини були повільнішими і менш ефективними та призвели до стрімкого 

зростання рівня безробіття. Ситуація на ринку праці Словаччини ускладнювалася 

потребою швидкої конверсії воєнної промисловості, відносно високим приростом 
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робочої сили та розпадом колишньої Чехословацької Республіки. Внутрішні і 

зовнішні збурення відобразились на різкому зменшенні обсягу виробництва і 

порушенні рівноваги на ринку праці. 

Значні проблеми на ринку праці, а також спроби поставити власну економіку в 

ряд з провідними Європейськими країнами, підштовхнули до переоцінки ролі 

політики зайнятості в економіці у цілому. Це призвело до нового підходу до 

вирішення проблем безробіття зі сторони уряду Словаччини, та до створення 

державних служб зайнятості. 

Одним із недоліків регулювання ринку праці у Словаччині можна вважати 

невеликий обсяг видатків на активну і пасивну політику зайнятості, на які у 1993 

році припадало близько 0,98 % ВВП, що є доволі небагато у порівнянні з іншими 

країнами Центрально-Східної Європи, у той час як рівень безробіття був одним із 

найвищих. Крім того у порівнянні з Чехією, яка намагалась не породжувати так 

зване “дармоїдство” серед населення, а стимулювати його до пошуків роботи, у 

Словаччині, навпаки, соціальні виплати безробітним у 1993 році перевищували 

видатки на активну політику праці у півтори рази. 

 

 
Джерело: сформовано автором на основі даних [234] 

Рис. 2.14. Структура політики зайнятості у Словацькій Республіці у відсотках від 

ВВП у 1991-2004 рр. 
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Як свідчать дані рис. 2.14, починаючи з 1991 року у Словаччині спостерігалося 

переважання пасивної політики на ринку праці. Певна активізація використання 

інструментів активної політики відбулася у 1992 році (зростання видатків у 4,8 рази, 

що становило 1,11 % ВВП). У подальшому зростання ролі активної політики 

зайнятості відбулося у 1994-1995 та 2000-2003 рр., проте видатки були зафіксовані 

на рівні не вище 0,75 % ВВП (1995 р.). У структурі активної політики зайнятості 

Словаччини все більше значення набувала діяльність служб зайнятості, які 

відповідали за поширення інформації про вакантні робочі місця, перекваліфікацію 

та фінансування пошуку роботи. 

Видатки на пасивну політику зайнятості почали зростати з 1996 по 1999 роки, і 

досягнули рівня 1,04 % ВВП, що перевищувало видатки на пасивну політику у Чехії 

у 3,6 рази. Така ситуація була безумовно негативним явищем для економіки країни, 

яка вже перебувала на завершальному етапі трансформаційного процесу, адже такий 

підхід, на нашу думку, не стимулює безробітних до повернення на ринок праці. 

Важливо зауважити, що у подальшому видатки на пасивну політику знизилися до 

рівня 0,33 % у 2004 році, тоді як рівень безробіття продовжував зростати. 

На думку Охотніцького та Когутової [224, с. 12], одним із недоліків політики 

зайнятості у Словаччині була також її недостатня націленість на проблемні регіони, 

де було зафіксовано найвищий рівень безробіття. Це обґрунтовує важливість 

регіонального поділу ринку праці, що означає безпосередній контроль усіх ланок і 

прогалин на ринку праці, а також пришвидшує зв'язок між регіональними органами 

управління та об'єктами ринку праці. Хоча й Словаччина і Чехія функціонували в 

межах єдиної Чехословацької Республіки, все ж Словаччині не вдалося, на думку 

вчених досягнути позитивних зрушень із початком трансформаційних процесів та 

побороти недоліки у системі державного регулювання зайнятості. 

На початку 1990-х років ринок праці Угорщини також постав перед швидким 

зростанням рівня безробіття, що досягнув свого максимуму у 1993 році. Уряд 

Угорщини у 1989 році запровадив систему допомоги з безробіття, яка упродовж 

кількох років була основним інструментом підтримки безробітних. Так, у 1992 році 

рівень допомоги з безробіття становив 2,11 % від ВВП, проте цей показник постійно 
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знижувався одночасно зі зниженням рівня безробіття і наприкінці 

трансформаційного процесу рівень допомоги з безробіття становив лише 0,36 % 

ВВП (рис. 2.15). 

 

  

Джерело: сформовано автором на основі даних [234; 191] 

Рис. 2.15. Динаміка допомоги з безробіття та рівня зайнятості на ринку праці 

Угорщини у 1992-2004 рр., % 

 

Іншою програмою на ринку праці Угорщини була виплата допомоги з 

безробіття у розмірі 75 % від мінімальної заробітної плати випускникам вищих 

навальних закладів після 18 місяців безробіття. І хоча дана програма була націлена 

на боротьбу із безробіттям серед молоді, все ж такі заходи призвели лише до 

зростання безробіття. У 1996 році цю програму було припинено. Згодом їй на зміну 

прийшли активні заходи на ринку праці, такі як навчання, громадські роботи та 

субсидійована зайнятість. У 1997 році уряд запровадив новий вид програм 

субсидійованої зайнятості, яка покривала 50 % заробітної плати працівника 

упродовж одного року, якщо підприємство, що на межі банкрутства, зменшить 

тривалість робочого часу працівника замість його звільнення. 

В Угорщині на відмінно від Чехії, де частка сільського господарства була 

невеликою і не спричинила значного безробіття в цьому секторі, агропромисловість 

втратила близько 45 % усіх зайнятих. Переміщення праці з початком трансформації 

стало результатом двох протилежних наслідків: втратою 60 % робочих місць через 
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зменшення та ліквідацію державних підприємств та створення 23 % робочих місць в 

приватному секторі економіки. 

Характерною рисою ринку праці Угорщини було зниження загального попиту 

на працю. Протягом 1989-1992 рр. загальна кількість робочих міць у промисловості 

скоротилась на 35 %, адже пропозиція праці в основному зосереджувалась у важкій 

промисловості. Така ситуація на ринку праці спричинила структурне безробіття, 

тобто неспівпадіння між професійними навиками працівників і попитом на ринку 

праці. Спробою уряду Угорщини зменшити надлишок робочої сили була програма 

дострокового виходу на пенсію. Потенційні претенденти цієї програми повинні були 

відповідати трьом вимогам: мати стаж роботи 20 років, бути максимум за три роки 

до виходу на пенсію і не в стані знайти роботу, навіть за допомогою державної 

служби зайнятості. Таким чином у 1992 році 20 011 осіб, а у 1993 році 29 752 особи 

достроково вийшло на пенсію. Це у свою чергу збільшило навантаження на 

працівників та роботодавців, адже фінансувалося за рахунок податків на заробітну 

плату, які збільшують податковий тягар і можуть негативно позначитися на 

зайнятості населення [260, с. 7]. 

Впродовж трансформаційного періоду, уряд Угорщини використовував низку 

активних дій на ринку праці, включаючи підтримку біржі праці, програму 

перекваліфікації, громадські роботи та субсидіювання зайнятості. На початку 1990-х 

років загальні видатки на активні та пасивні заходи на ринку праці у відношенні до 

ВВП скорочувались. Після 1993 року, через посилення вимог для осіб, яким 

надавалася виплата допомоги з безробіття, загальні видатки на політику зайнятості 

скоротилися з 2,8 % ВВП у 1992 році до 0,86 % у 2000-му році, проте частка на 

активні заходи на ринку праці постійно зростала і становила у 2000-му році 45 % 

усіх видатків [165]. 

Серед успішних програм можна вважати надання допомоги безробітним у 

започаткуванні власної справи. Результатом стало значне зростання осіб, які 

започаткували власну справу, адже з 1991 року, коли 1 071 безробітний став 

підприємцем, до 1994 число зросло до 13 000 осіб. Така програма для уряду 
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Угорщини виявилась відносно недорогою – лише 5 % фонду зайнятості, у той час як 

6 % коштів йшло на усі заходи активної політики на ринку праці [240, с. 11]. 

 

Таблиця 2.3 

Видатки на політику зайнятості в Угорщині впродовж 1993-2004 рр., % ВВП 

Джерело: сформовано автором на основі даних [23440] 

 

Уряд Угорщини проводив ефективну політику на ринку праці, а її активна 

складова займала відносно стабільну частку у державних видатках. І хоча на 

початку перехідного періоду неспроможність угорського уряду стримати високий 

рівень безробіття спричинила ріст структурного безробіття, успіх Угорщини та 

достатня націленість програм дозволили досягти після 1997 році відносно низького 

рівння безробіття. 

Серед країн з трансформаційними економіками, досвід яких щодо реалізації 

державної політики зайнятості може бути корисним для України, є Польща, яка 

обрала модель “шокової терапії”. Як наслідок, упродовж 1990-1996 рр. рівень 

безробіття був доволі високим. 

У 1989 році Польща перша із країн колишнього СРСР стала на шлях ринкової 

економіки. Реформування економіки Польщі здійснювалось досить швидкими 

темпами, відомими під назвою “шокова терапія”. Як результат, обсяги ВВП 

практично не змінювалися, його приріст становив лише 0,2 %, споживчі ціни зросли 

на 250 %, а реальні заробітні плати – лише на 9 % [240]. Середній рівень безробіття 

Вид 
політики 
зайнятості 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Активна 
політика 

0,64 0,6 0,41 0,37 0,44 0,39 0,4 0,39 0,47 0,51 .. 0,31 

Пасивна 
політика 

2,09 1,19 0,88 0,73 0,61 0,6 0,56 0,47 0,37 0,37 0,36 0,37 

Загалом 2,73 1,79 1,29 1,1 1,05 0,99 0,96 0,86 0,84 0,87 .. 0,69 
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у 1994 році серед країн ОЕСР становив 8,1 %, у той час як у Польщі  – 14,4 %, до 

2002 року він зріс до 19,9 %. Досягнення макроекономічної рівноваги було 

ускладненим через скорочення державних доходів, зростання пенсійних виплат та 

виплат допомоги з безробіття. 

Польща у боротьбі з безробіттям намагалася радше обмежити негативні 

наслідки безробіття, а не побороти його першопричини. Для боротьби з безробіттям 

Польща використовувала політику на ринку праці, яка фінансувалась із фонду 

оплати праці. Основними джерелами наповнення фонду були обов'язкові внески 

підприємств у розмірі 3 % від валової заробітної плати (36 % фонду), державні 

субсидії (62 % фонду) та інші джерела (2 % фонду). 

У 1990 році відсоток соціальних виплат у відношенні до ВВП становив 33-

35 %, з них 50 % припадало на пенсійні виплати [195]. Загалом, важливим недоліком 

ринку праці Польщі упродовж 1990-1994 рр. був високий показник осіб, які 

достроково вийшли на пенсію. Їх кількість (2 107 000 осіб) приблизно утричі 

перевищувала кількість осіб у 1985-1989 рр. (661 000 осіб). Така ситуація очікувано 

призвела до зростання податків і розмірів соціальних внесків, що посилило розрив 

між заробітною платою, яку отримують працівники і витратами на оплату праці з 

боку роботодавців. 

Упродовж 1992-1996 років, рівень зареєстрованого безробіття перевищував 

рівень безробіття, обчислений за методологією МОП. Причиною цьому стало 

бажання серед безробітних не лише отримати допомогу із пошуку роботи, а й 

соціальну допомогу з безробіття. Постійно зростаючий рівень безробіття збільшував 

навантаження на державний бюджет Польщі у вигляді соціальних виплат 

населенню. Тому для послаблення тиску пасивної політики праці на економіку 

Польщі у 1998 році уряд запровадив нові критерії для осіб, які підлягали виплатам з 

безробіття. Окрім того, було скорочено їх розмір до 36 % середньої заробітної 

плати. Ринок праці Польщі демонстрував значне зниження кількості зареєстрованих 

безробітних та обсягів допомоги з безробіття. У результаті, за рік кількість звернень 

про допомогу з безробіття скоротилась з 79 до 52,3 % [249, с. 45], а у 1997 році – до 

30 % [225, с. 25]. 
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Таблиця 2.4 

Видатки на допомогу з безробіття у Польщі у 1990-1998 рр., млн злотих 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Видатки на 
допомогу з 
безробіття 

189,1  654,7 808,9 812,5 740,3 963,4 960,8 631,6 276,9 

Джерело [248] 
 
У Польщі поступово на зміну пасивній політиці прийшли активні заходи 

боротьби із безробіттям, застосування яких, як і для решти країн з перехідною 

економікою, були новим явищем і не базувались на досвіді інших країн у тому, що є 

більш ефективним для боротьби з безробіттям. Уряд Польщі в основному націлився 

на три програми активної політики на ринку праці: створення робочих місць у 

державному секторі (34% усіх видатків), надання субсидій для роботодавців (45 %) і 

перекваліфікацію осіб (15 %). 

Попри те, що у 1998-2004 роках видатки на політику зайнятості було 

збільшено, рівень безробіття у Польщі не тільки не зменшувався, але й продовжував 

зростати (рис. 2.16). 

 

Джерело: сформовано автором на основі даних [234; 191] 

Рис. 2.16. Зв'язок між видатками на політику зайнятості та рівнем безробіття у 

Польщі, 1991-2004 рр. 
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У високому рівні польського безробіття не можна однозначно звинувачувати 

неефективність програми зайнятості, адже таке безробіття є результатом збурень, 

спричинених шоковою терапією при переході до ринкової економіки. Хоча активні 

дії з боку уряду Польщі не мали суттєвого впливу на рівень безробіття, проте 

однозначно не можна ставити під сумнів їхню ефективність, адже така політика 

підтримує окремі групи осіб (недієздатних, безробітних, низькокваліфікованих 

працівників та ін.) і не дає їм вийти з категорії робочої сили. Крім того, 

ефективність активної політики на ринку праці безумовно залежить від 

правильності вибору виду програм, на які будуть виділятися кошти із державного 

бюджету. Тому потрібно розуміти важливість діяльності державних служб 

зайнятості у подоланні безробіття, які інформують про вакансії, консультують у 

виборі професії і надають допомогу у працевлаштуванні. Також, у боротьбі з 

безробіттям та тіньовою зайнятістю, важливої ролі набуває зменшення витрат 

працедавців на робочу силу [238, с. 19]. У порівняні із країнами-сусідами, такими як 

Чехія і Словаччина, вартість робочої сили у Польщі була значно вищою, через 

високий податок на заробітну плату для фінансування соціальних виплат. Тому, як 

уже зазначалось, Польща вжила заходи із скорочення соціальних виплат, а також 

провела пенсійну реформу. 

Швидкі трансформаційні процеси у переході до ринкової економіки можна 

простежити на прикладі ринку праці Естонії. Основною із причин високого рівня 

безробіття у Естонії стали структурні зміни в економіці. Крім того ринок праці 

Естонії зазнавав великих регіональних відмінностей у рівні безробіття. Так, регіони 

із найвищим рівнем безробіття могли удвічі перевищувати регіони з найнижчим 

показником рівня безробіття. Оскільки, уряд Естонії на початку трансформаційного 

етапу обмежив розмір допомоги з безробіття та використання активних інструментів 

на ринку праці, безробітні втрачали стимули для офіційної реєстрації безробіття, що 

в рази було меншим за реальні статистичні дані із національних обстежень робочої 

сили [168, с. 9]. 

Допомога з безробіття у Естонії прив'язувалася до розміру мінімальної 

заробітної плати. З 1992 року до 1999 розмір допомоги з безробіття був знижений із 
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60 % від мінімальної заробітної плати до 32 %. Дані обсягу допомоги з безробіття 

наведено у таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 

Розмір допомоги з безробіття в Естонії, 1992-1999 рр. 

 Допомога по безробіттю 
(крони - EEA) 

Співвідношення допомоги по безробіттю 
до мінімальної заробітної плати (%) 

1992 180 60 
1996 240 35,3 
1998 300 27,3 
1999 400 32 

Джерело [205, с. 41] 

 

Кількість учасників програм активної політики зайнятості щорічно 

знижувалась, а загальні видатки у період трансформації були дуже низькими і 

коливалися в межах від 0,19% до 0,33% від ВВП. У 2000 році видатки на активну 

політику зайнятості в Естонії припадало лише 0,08% від ВВП, а у структурі видатків 

лише 26,8% припадало на активні заходи. Ефективність програм навчання полягає у 

швидкому поверненні безробітних до складу робочої сили. Можна вважати, що у 

Естонії вкрай успішною ця програма була у 1997 році, коли 75,8 % безробітних в 

результаті перекваліфікації отримали робоче місце (табл. 2.6). 

На нашу думку, одним з недоліків було те, що урядом Естонії не було 

передбачено систему дострокового виходу на пенсію і хоча з 2000 року існує 

можливість вийти на пенсію за 3 роки до настання пенсійного віку, однак пенсійні 

виплати щомісячно скорочуються на 0,4 %. Унаслідок цього усього лиш 2-3% 

пенсіонерів у середньому щороку використовують можливість дострокового виходу 

на пенсію [168, с. 12]. 

Підсумовуючи зазначене вище, можна однозначно стверджувати, що країни які 

стали на шлях трансформаційних реформ постали перед затяжною рецесією, яка 

зокрема, позначилася на ринках праці. У період зростання безробіття, потреби у діях 

з боку держави набули все більшої актуальності. Країни з трансформаційними 

економіками Центральної та Східної Європи, керуючись мотивом до стимулювання 
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зайнятості, використовували низку механізмів регулювання ринку праці, які можна 

поділити на активні та пасивні. 

 

Таблиця 2.6. 

Кількість учасників активної політики зайнятості в Естонії, 1995-2001 рр. 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Кількість учасників у 
програмі навчання 9809 9434 8241 7956 7027 8150 10232 

Кількість осіб, що отримали 
роботу після програми 
навчання (%) 

52.9 64 75.8 61.9 56.2 57.3 52 

Кількість осіб, що отримали 
субсидії у відкритті власної 
справи 

459 456 434 380 433 413 421 

Загальна кількість учасників 
у активній політиці 
зайнятості 

16130 14228 13552 12243 11366 12929 11134 

Джерело [168, с. 10] 

 

Слід зауважити, що, намагаючись подолати високе безробіття, уряди країн не 

лише регулювали ринок праці, а й намагались створити сприятливі економічні 

умови для стимулювання попиту на працю. Безробіття не є результатом браку 

відповідних дій з боку уряду, а відображає ефективність макроекономічної 

політики, конкуренції на ринку товарів та послуг, гнучкості праці, інститутів 

регулювання ринку праці. Успішність функціонування економіки та поведінка 

основних суб'єктів ринку праці визначає попит і пропозицію на ринку праці, а відтак 

– і рівень безробіття. Досвід країн з трансформаційними економіками Центрально-

Східної Європи доводить, що регулювання зайнятості буде більш ефективним лише 

у тому випадку, коли вона буде складовою стратегії економічного розвитку країни. 

Упродовж останніх років трансформаційних реформ у досліджуваних країнах 

простежувалися доволі високі показники рівня безробіття. Після набуття цими 

країнами статусу розвинутих країн з ринковими економіками відбулися помітні 

позитивні зрушення на ринках праці. Рівень безробіття постійно знижувався, за 
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винятком років світової фінансово-економічної кризи. Необхідність ліквідації 

наслідків світової економічної кризи зумовив зротсання видатків на активну 

політику зайнятості до 0,32 % ВВП у Чеській Республіці, 0,55 % ВВП у Польщі та 

0,23 % у Естонії. Помітні видатки на активну політику зайнятості спостерігались в 

Угорщині (0,9 % ВВП у 2015 році), втім це не дозволило стримати високе 

безробіття, що перевищує показник перехідного періоду (6,55 % у 2003 році та 

6,77% у 2015 році). 

Ринок праці Чеської Республіки функціонує за низького рівня безробіття, що 

коливається на рівні повної зайнятості і становить 3,5%. Після того, як Чехія 

постала перед невеликою рецесією у 2014 році, рівень безробіття швидко знизився з 

7 % до 4 % в 2016 році. Чеський ринок праці проявив свою динамічність навіть у 

2009 році, тоді ж як, для прикладу, у сусідній Словаччині безробіття у цей період 

зросло вдвічі до 14,5 % та у 2010 р. Це стало результатом не лише високих видатків 

на активну політику зайнятості та низьких видатків на пасивну політику (0,43 % 

ВВП та 0,19 % ВВП у 2015 році відповідно), а й через низку інших причин. 

По-перше, за останні роки Чехія значно підвищила конкурентоспроможність 

економіки на міжнародному ринку. Цьому, зокрема, сприяли порівняно високий 

рівень державних витрат на НДДКР, який за останні 15 років подвоївся, 

модернізована інфраструктура, сприятливий інвестиційний клімат та бездефіцитний 

державний бюджет. По-друге, у Чехії діє ефективна система базової освіти, яку 

отримують приблизно 93 % громадян (середній показник в ОЕСР становить 76%). 

Таким чином, у Чеській Республіці робоча сила має високу кваліфікацію та добрі 

знання. По-третє, Чеська Республіка стала привабливою для прямих іноземних 

інвестицій завдяки сприятливому інвестиційному середовищу. Особливо активно 

інвестиції спрямовуються у машинобудівну галузь. Це сприяє розвитку експорту 

саме за цією статтею, а тому до виробництва залучається значна частка безробітних, 

що знизило загальний рівень безробіття. По-четверте, наприкінці 2013 року 

Центральний банк Чеської Республіки встановив мінімальний курс 27 крон за євро. 

Саме девальвація чеської крони стала додатковою перевагою експортної галузі 

країни, так само, як це було ще у 2000 році [145, с. 1]. 
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Упродовж декількох останніх років у економіці Чехії спостерігаються помітні 

структурні зміни – перехід до сфери послуг та зменшення частки працівників, 

зайнятих у будівництві та сільському господарстві. У той же ж час інтеграція 

чеської промисловості призвела до значних змін у структурі зайнятості, збільшивши 

частку працівників, зайнятих у транспорті, електроніці, комп'ютерній промисловості 

тощо [137, с. 7]. 

Слід також зазначити, що уряд Чехії встановив розмір мінімальної заробітної 

плати на найнижчому рівні серед решти країн ОЕСР, задля уникнення негативного 

впливу на зайнятість низькокваліфікованих працівників та молоді у віці до 20 років. 

Варто зауважити, що у 2013 році Чехія була шостою країною з країн-членів ОЕСР за 

величиною частки працівників, що займаються індивідуальною трудовою 

діяльністю. Самозайнятості в країні сприяє пільгове оподаткування, яке у 2013 році 

становило 28,1 % з прибутку, тоді ж як податок на доходи фізичних осіб становили 

37 % [137, с. 15]. Отже, уряд Чехії усіляко сприяє розвитку ринку праці, виділяючи 

кошти на активну політику зайнятості, встановлюючи низькі податки для  розвитку 

самозайнятості, сприяючи припливу іноземних інвестицій тощо. 

У Словаччині після завершення трансформаційного процесу відбулося значне 

зростання рівня зайнятості з 54 % у 2009 році до 62,7 % у 2015 році, але рівень 

безробіття знизився при цьому несуттєво (з 14,5 % у 2010 році до 10,3 % у 

2016 році). Основним викликом для словацького ринку праці є довгострокове 

безробіття, на яке припадає 65,8 % безробітних. Ринку праці Словаччини все ще 

характерні значні диспропорції у регіональному розрізі. Хоча географічна 

мобільність робочої сили може пом'якшити диспропорції на ринку праці, вона є 

досить низькою та обмежується сегментованим ринком житла. Це стримує 

мобільність робочої сили та обмежує ефективність її розподілу. 

Словаччина здійснила низку реформ у сфері соціальної політики та політики 

зайнятості упродовж 2014-2016 років. У 2015 році для сприяння зайнятості 

некваліфікованих працівників, уряд зменшив розмір обов’язкових внесків на 

медичне страхування для працівників з низькою заробітною платою. Це збільшило 

розмір чистої заробітної плати та сприяло зниженню вартості робочої сили для 
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працедавців. Окрім того, з 2015 року уряд Словаччини гарантує мінімальну пенсію 

для пенсіонерів з низьким рівнем заробітної плати, що повинна зменшити ризик 

бідності серед пенсіонерів. Програми професійного навчання є надзвичайно 

поширеними, однак вони слабо не пов’язані з заходами промислової політики. Ці 

недоліки перешкоджають ефективному регулюванню ринку праці та усуненню 

структурних диспропорцій у сфері зайнятості [196, с. 7-9]. 

На початку 2000-х років Польща мала один з найвищих показників безробіття 

серед країн-членів ЄС. Стабільне економічне зростання, починаючи з 2004 року, і 

стійкість країни до кризи 2008 року суттєво вплинули на ринок праці. У 2016 році 

рівень зайнятості становив рекордно високий рівень, а рівень безробіття – лише 5%. 

Слід погодитися з тим, що до позитивних дій у держаній політиці зайнятості Польщі 

можна віднести такі: 

- по-перше, уряд сприяє освітнім програмам оновлення робочої сили. Зокрема, 

покращення вищої освіти для абітурієнтів помітно вплинуло на працевлаштування 

випускників – показник зріс з 13,9% у 2000 році до 33,6% у 2016 році; 

- по-друге, державна політика зайнятості на сучасному ринку праці Польщі 

суттєво вплинула на працівників похилого віку, зайнятість яких після 

запровадження реформ у період 2009-2013 рр. суттєво зросла. У період з 2000 року 

по 2016 рр. рівень зайнятості населення віком 15-64 років збільшився на 9,3 %. 

Однак, вже на початку 2017 року, уряд Польщі знизив пенсійний вік, а це призвело 

до зниження участі у робочій силі людей пенсійного віку. 

- по-третє, тимчасове працевлаштування, в тому числі робота за контрактами, 

різко зросло. Це суттєво підвищило рівень гнучкості ринку праці Польщі, адже 

тимчасове працевлаштування стало альтернативою безробіттю [207, с. 3]. 

Упродовж декількох останніх років у Польщі було впроваджено дві основні 

реформи. Перша реформа, проведена в 2009 році, скасувала систему раннього 

виходу на пенсію (запроваджена ще в 1983 році), яка дозволяла працівникам 

виходити на пенсію до досягнення встановленого законом пенсійного віку. У 

працівників була можливість навіть за вісім років до досягнення пенсійного віку 

вийти на пенсію. Другу важливу реформу було запроваджено у 2013 році і вона 
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передбачала поступове збільшення пенсійного віку на чотири місяці щороку. 

Очікуваний вік 67 років повинен був бути досягнутий у 2020 році для чоловіків і в 

2040 році для жінок. Проте з 1 жовтня 2017 року ця реформа була скасована 

законом, який скоротив пенсійний вік до 60 років для жінок та 65 для чоловіків. 

Більш високі показники участі у робочій силі призвели до зростання рівня 

зайнятості, а рівень безробіття працівників віком від 55 до 64 років залишався 

нижче загального рівня безробіття і в 2016 році знизився до 4,4%. Проте скорочення 

пенсійного віку, запровадженого в 2017 році, призведе до скорочення зайнятості 

серед працівників старшого віку [207, с. 5]. 

Державна служба зайнятості Польщі реалізує програми активної зайнятості, що 

є доволі ефективними на ринку праці. Як показують дані 2014 року, більше 75% 

осіб, які брали участь у програмах зайнятості, отримали місце праці. Однак 

ефективність програм суттєво варіюється в залежності від інструментів. 

Найбільший вплив на зайнятість мали субсидії із відкриття власної справи, а 

найменш ефективними були профорієнтаційні курси. Загалом кількість осіб, які у 

2014 році брали участь у програмах ДСЗ Польщі, становила 442 тис. осіб. 

Приблизно одна людина з чотирьох отримувала місце праці в результаті проведених 

програм [151, с. 38]. 

Щодо економіки Естонії, то вона характеризувалася повільним, але стійким 

зростанням ВВП протягом останніх трьох років. Незважаючи на те, що економіка 

Естонії швидко відновилася після економічної кризи 2008 року, її ринку праці 

характерна низка проблем [166, с. 7]: 

- найвищий коефіцієнт гендерної несправедливості в оплаті праці у ЄС; 

- низький рівень мінімальної заробітної плати в ЄС (з 2017 року мінімальна 

заробітна плата в Естонії становила 470 євро); 

- висока частка осіб, які отримують допомогу з безробіття (у 2015 році її 

отримували 10% населення працездатного віку); 

- поступове збільшення осіб, що живуть за межею бідності (з 21,7% у 

2010 році до 26% у 2014 році);  
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- постійне скорочення соціальних виплат, що у 2014 році становили 15% від 

ВВП. Особливо зменшились видатки уряду на пенсійне забезпечення (7,6 % ВВП в 

2014 році, у порівнянні з середнім показником у ЄС в 12,9%). 

На ринку праці Естонії служба зайнятості активно застосовує інструменти, що 

націлені на підвищенні зайнятості населення. Ці послуги надаються естонським 

фондом з безробіття, а їх основне завдання – підтримка розвитку навичок людей з 

низьким рівнем освіти. Міністерство освіти і науки Естонії поставило за мету 

забезпечувати щорічно безкоштовне навчання 10-12 тис. осіб. Чисельність молоді із 

вищою освітою становить 69 % молодого населення і лише десята частина молоді 

без професійної освіти виявила потребу у вищій освіті. Більшість з них зайняті 

роботою, що потребує середнього або нижчого рівня кваліфікації. З цієї причини у 

реалізації політики зайнятості Естонія націлена на вирішення проблеми дефіциту 

висококваліфікованої робочої сили [166, с. 5]. 

Витрати на державну політику на ринку праці значно зросли упродовж 

останнього десятиліття, а найшвидше вони зростали у 2008 році – майже у чотири 

рази. Таке збільшення тривало до 2013 року (0,13 % ВВП) [166, с. 13]. У Естонії 

також зросла кількість послуг із активними інструментами політики зайнятості (40 

видів програм у 2017 році). У 2015 році активну політику зайнятості здійснювали 

переважно через програми підвищення кваліфікації, окрім того фонд страхування на 

випадок безробіття почав надавати субсидії на створення робочих місць у відповідь 

на зростання безробіття у Східній Естонії. З 2017 року фонд страхування на випадок 

безробіття розпочав активні заходи для людей, які працюють, але потребують 

допомоги, щоб змінити свою роботу або зберегти вже існуюче місце праці через 

брак навичок. Крім того, працедавцям надається допомога у пошуку працівників. 

Бюджет таких програм у 2017 році становив 22,3 млн євро [166, с. 13]. Отже, 

естонський ринок праці потерпає від нестачі висококваліфікованих кадрів, саме 

тому державна політика зайнятості націлена переважно на вирішення цієї проблеми. 

Однак у порівнянні з рештою країн членів-ЄС, розмір цих видатків є все ще 

низьким. 
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Тенденції на ринку праці Угорщини у 2010-2017 роках у цілому були 

сприятливими. Економіка повернулася до стійкого економічного зростання, що 

складає щорічно у середньому 3 %, доходи домогосподарств зростали, що призвело 

до збільшення споживання, кількість зайнятих осіб продовжувала зростати і 

досягнула найбільшого значення з 1992 року. Успішність угорського ринку праці 

пов'язана із значним державним втручанням та зростанням попиту на 

підприємствах. 

Однак, важливою проблемою на ринку праці є надзвичайно низький рівень 

зайнятості, як наслідок дуже високої вартості робочої сили. Рівень зайнятості у 2015 

році склав 55,4 %, що є найнижчим у ЄС після Мальти, тоді ж як середнє значення 

по ЄС становить 64,6 %. Після 2010 року рівень зайнятості збільшився, проте 

зростання відбувалося винятково у державному секторі [180, с. 234]. 

Пасивна політика в Угорщині є доволі вимогливою. З 2011 року право 

отримувати соціальну допомогу обмежилося до одної особи на сім’ю та розмір 

допомоги скоротився з 95 євро до 76. У результаті кількість безробітних, що 

позбулися права на соціальну допомогу до 2013 року становила 340 тисяч.  

Структура активної політики зайнятості дуже різноманітна у своїх 

інструментах. Особливістю Угорщини є переважання програми створення робочих 

місць у державному секторі. Розширення зайнятості у державному секторі 

розпочалося у 2009 році і щорічно зростало. Однак, у державних програмах 

зайнятості найчастіше беруть участь некваліфіковані безробітні, а також безробітні, 

що довготривалий час перебувають без праці. Тривалість програм обмежується 1-3 

місяцями і в основному направлена на прибирання вулиць та парків, лісозаготівлю, 

збереження навколишнього середовища тощо. Створення робочих місць не є 

ефективним інструментом на угорському ринку праці, адже лише 2,74 % її 

учасників змогли отримати роботу через місяць після закінчення програми та 5,5 % 

після 6 місяців [214, с. 18] 

Щодо програм підвищення кваліфікації та надання субсидій, то в Угорщині 

кількість їх учасників вдвічі перевищують кількість безробітних [214, с. 17]. У 

Угорщині більшість навчальних програм фінансуються в рамках програми 
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національного розвитку, які надходять з фондів ЄС. Ще донедавна програми 

підвищення кваліфікації адаптовувались до реальних потреб місцевого ринку праці 

та роботодавців. Однак, впродовж останніх років відбувся важливий зсув з їх 

націленістю на потреби роботодавців та на вимогу великих компаній, які планують 

створення робочих місць. 

В Угорщині субсидії, що стимулюють зайнятість, широко використовуються як 

активний захід на ринку праці. Участь у цих програмах політики зайнятості можуть 

брати роботодавці, які наймають соціально незахищених осіб (молодь, безробітних, 

які шукають роботу більше 1 року, інвалідів, матерів з маленькими дітьми, осіб, 

старше 50 років тощо). Загалом на ринку праці Угорщини існує багато 

диспропорцій, які уряд намагається вирішити шляхом проведення активної політики 

зайнятості. Однак, їхня ефективність все ще суперечлива і потребує суттєвих 

грошових вкладень з боку урядовців у майбутньому. 

У трансформаційній економіці України державна політика зайнятості ще не 

стала дієвим інструментом регулювання ринку праці. Слід відзначити, що 

спостерігається певна тенденція до зростання кількості безробітних, охоплених 

заходами активних програм зайнятості. Якщо у 1994 році чисельність таких 

безробітних становила лише 508,1 тис. осіб, у 2000 році – 2,51 млн осіб, то у 2012 

році – 4,68 млн осіб. Однак, уже у 2016 році кількість осіб, охоплених активними 

програмами зайнятості порівняно з 2012 роком зменшиласьь у 1,5 рази і становить 3 

млн осіб [79]. 

Задля регулювання пропозиції праці, зокрема, формування її якісної структури 

та підвищення конкурентоспроможності населення, ДСЗ надає послуги професійної 

підготовки та підвищення кваліфікації для різних груп населення (безробітні, 

молодь, внутрішньо переміщені особи та особи з низьким рівнем конкуренції на 

ринку праці). 

Профорієнтаційні послуги охоплюють широке коло програм, а саме: участь у 

групових консультаціях, семінарах та тренінгах, відкриття власної справи, 

ознайомлення з методами пошуку роботи, підготовка та проведення співбесід з 

роботодавцями, індивідуальні профконсультації тощо [65]. У 2016 році проф-
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орієнтаційними послугами було охоплено 3 млн осіб, з них 1,3 млн осіб були 

безробітними. До програм професійного навчання було залучено 166 тис. 

безробітних. Зростання цього показника щороку відбувається у більшості регіонів, 

за винятком Львівської та Миколаївської областей, а також міста Київ. Після 

закінчення професійного навчання рівень працевлаштування у 2016 році становив 

95,8 %, що на 1,8 % більше за показник 2015 року. Найвищий рівень 

працевлаштування після професійного навчання зафіксовано у Сумській (99,2 %), 

Хмельницькій (99,2 %) та у Івано-Франківській (99,1 %) областях [20]. 

Серед осіб, які мають додаткову гарантію у сприянні працевлаштуванню, 

професійне навчання отримали у 2016 році 53,4 тис. осіб. До цієї категорії належать 

діти-сироти, діти до 15 років, інваліди, особи, яким до настання пенсійного віку 

залишилось 10 років, та молодь, яка вперше іде на роботу після завершення 

навчання. Кількість безробітних осіб-інвалідів в Україні складало 44,3 тис. осіб., з 

них професійне навчання у 2016 році отримало 3,9 тис. осіб. Отже, категорію осіб із 

додатковими гарантіями у працевлаштуванні формують особи із низькою 

конкурентоспроможністю на ринку праці, яким особливо необхідна допомога 

держави у формуванні в них конкурентних переваг на ринку праці. 

У регулюванні попиту на ринку праці ДСЗ реалізує значно більшу кількість 

активних програм, до яких відносять створення додаткових робочих місць у 

державному секторі, надання одноразової допомоги та консультування при 

відкритті власної справи, квотування робочих місць, надання пільг підприємствам 

тощо. 

Кількість роботодавців, які упродовж 2016 року співпрацювали з центрами 

зайнятості, становила 165 тисяч, що перевищує показник 2015 року на 4 %. 

Збільшення кількості роботодавців відбулося у 22 регіонах, найбільше – у 

Полтавській, Донецькій та Луганській областях (до 15%) [79]. 

Програма створення додаткових робочих місць реалізується через оплачувані 

тимчасові громадські роботи, що сприяють відновленню трудових якостей 

безробітних, підвищенню матеріального становища та можливість отримати 
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постійну роботу. До громадських робіт у 2016 році залучено 236,8 тисяч осіб, що на 

3 % більше, ніж у 2015 році.  

За допомогою отримання одноразової допомоги з безробіття, скерованої на 

відкриття власної справи, у 2016 році кількість безробітних, що започаткували 

власну справу становить 3,8 тис. осіб. З числа колишніх безробітних 41% відкрили 

власну справу в сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних 

засобів і мотоциклів, кожен восьмий – у професійній, науковій та технічній 

діяльності, або у сільському, лісовому та рибному господарствах [79]. 

Ще одним важливим інструментом реалізації активної політики зайнятості є 

компенсація роботодавцю витрат на сплату єдиного внеску (ЄСВ). Усього за 

допомогою цього інструменту 12,7 тис. осіб отримали постійне місце праці, з яких 

5,2 тис. осіб є не конкурентоспроможними на ринку, а 7,5 тис. осіб скеровано у 

підприємства, що є з пріоритетними для економіки України видами діяльності. 

Також 1,8 тис. осіб, що належать до ВПО отримали місце праці за допомогою 

компенсації ЄСВ. 

Світова практика квотування робочих місць є доволі поширеною, адже здатна 

регулювати зайнятість тих груп населення, які є найбільш перспективними, або ж 

найбільш соціально вразливими. У європейських програмах, що націлені на групу 

безробітних осіб-інвалідів, виділяють програми податкових пільг для тих 

підприємств, на яких частка інвалідів становить не менше за визначену 

законодавством норму. В Україні доцільно було б використовувати таку програму 

зайнятості, адже заходи для інвалідів є не настільки поширеними на вітчизняному 

ринку праці, а держава пропонує пільги лише тим підприємствам, які засновані 

громадськими організаціями інвалідів. За умови частки інвалідів не менше 50 %, 

підприємства звільняються від оподаткування ПДВ (ст. 197.6 ПКУ). На нашу думку, 

це обмежує доступ соціально активних підприємств до отримання пільг і не 

стимулює найм безробітних осіб-інвалідів, яких у 2016 році зареєстровано 44300 

осіб. В Україні із 2013 року також існує практика квотування робочих місць для 

осіб, яким надаються додаткові гарантії у працевлаштуванні. 
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ДСЗ України постійно здійснює моніторинг вакансії на ринку праці. За 

допомогою співпраці із роботодавцями та бази вакансій, кількість осіб, які отримали 

роботу у 2016 рік зросла на 4 % та становить 746 тис. осіб. Рівень працевлаштування 

є основним показником ефективності діяльності ДСЗ та ефективності реалізацій 

програм політики зайнятості, зокрема їх активної складової. 

Найвищі показники зростання обсягів працевлаштування простежуються у 

Рівненській, Полтавській, Чернівецькій, Луганській та Донецькій областях (від 8 до 

18 відсотків). Основна частина безробітних отримало місце праці у сільському, 

лісовому та рибному господарстві (27 %). Слідом ідуть переробна промисловість 

(16 %) та оптова і роздрібна торгівля (15 %). Найменша частка працевлаштувань 

відбулось у сфері мистецтва, спорту та розваг (0,6 %), а також у сферу інформації та 

телекомунікації (0,7 %). У професійному розрізі найбільше безробітних отримало 

роботу з обслуговування та експлуатації технологічного устаткування (26,4 %), а 

також працівників найпростіших процесів (14,8 %) і сфери торгівлі та послуг 

(13,3 %) [20]. 

 

Таблиця 2.7. 

Кількість осіб, залучених Державною службою зайнятості України до різних 

програм у 1991-2016 рр., тис. осіб 

Вид програм 1991 1996 2001 2006 2011 2014 2015 2016 

А
кт
ив
на

 п
ол
іт
ик
а 
за
йн
ят
ос
ті

 Кількість осіб, які 
проходили 
професійне 
навчання 

1,9 68,0 203,4 137,0 215,6 202 178 166 

Кількість осіб, які 
брали участь в 
оплачуваних 
громадських 
роботах 

0,1 29,7 437,4 251,0 363 230,4 227 233 

Працевлаштовано 460 983 2760 2701 1855 495 445 409 

Джерело: складено автором на основі даних [20] 
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Динаміка залучених осіб до програм Державної служби зайнятості України та 

кількість працевлаштованих осіб із початком трансформаційних реформ зображено 

у таблиці 2.7. Відсоток працевлаштованих осіб, які були залучені до програм 

зайнятості змінюється з року у рік. Так, у 1991 році завдяки активній політиці 

зайнятості було працевлаштовано 55 % незайнятих громадян України, у 2001 році – 

28 %, у 2006 році – 37 %, у 2015 році – 30,9 % та у 2016 році – 58,7 %. Найбільша 

частка осіб, залучених до активних програм у 2016 році припадає на безробітних, 

охоплених громадськими роботами (18,4 %) та профорієнтацією (13,1 %) [20]. 

Таблиця 2.8. 

Реалізація активної політики зайнятості на ринку праці України 

у 2016-2017 роках 

Вид активної 
політики 
зайнятості 

Програми 
активної 
політики 
зайнятості 

Цільові групи 
ВПО 
(2014

-
2017) 

Безробітні 
Молодь 

(зареєстровані 
безробітні) 

Особи із 
підвищенним 
сприянням 

з них, 
інваліди 

Регулювання 
пропозиції 
праці 

Кількість осіб, 
які пройшли 
професійне 
навчання 

166560 56100 53362 3941 6100 

Регулювання 
попиту на 
працю 

Кількість осіб, 
що брали 
участь у 

громадських та 
інших роботах 

236800 68800 88 043 5446 8300 

Кількість осіб, 
що отримали 
одноразову 
допомогу по 
безробіттю на 
відкриття 

власної справи 

236800 1800 919 210 – 

Кількість 
підприємства, 
що отримали 
компенсацію 

ЄСВ 

12700 – 5200 – 
1800 
(2016 
р.) 

Врегулювання 
співвідношен
ня попиту і 
пропозиції 

Рівень 
працевлаштува

ння, % 
58,7 29,5 29 25,8 20 

Джерело: складено автором на основі даних [20] 
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Основні показники діяльності ДСЗ України щодо активної політки зайнятості 

підсумовано нами у таблиці 2.8. ДСЗ реалізує на ринку праці низку програм 

активної політики зайнятості, націлену на регулювання та узгодження попиту і 

пропозиції на ринку праці. Однак, ці програми потребують удосконалення задля 

зростання рівня працевлаштування безробітних. 

Отже, порівняльний аналіз країн з трансформаційними економіками 

Центрально-Східної Європи дав нам змогу виокремити спільні для більшості з них 

принципи реалізації політики зайнятості, а саме: 

- перехід від моделі, у якій переважає соціальний захист безробітних до моделі 

активної політики зайнятості задля спонукання працівників до пошуку роботи. 

Вкрай необхідно підтримувати хоча б мінімальний зв'язок працівників з ринком 

праці, а тому потрібно стимулювати їх до пошуку тимчасової роботи або роботи в 

режимі неповного робочого дня (принцип зв'язку працівника з ринком праці як 

альтернатива виплатам допомоги з безробіття); 

- принцип перевищення заробітної плати над розміром допомоги з безробіття 

(невисокі виплати допомоги з безробіття є стимулом до активного пошуку роботи); 

- впровадження якомога ширшого переліку активних програм зайнятості задля 

покращення професійно-кваліфікаційної структури робочої сили та уникнення 

декваліфікації безробітних. Державними службами зайнятості завжди слід надавати 

працівникам або безробітним курси із перекваліфікації аби уникнути затяжного 

безробіття, тим самим забезпечити їх конкурентоздатність на ринку праці. 

Досвід країн з трансформаційними економіками довів, що використання 

програм грошової підтримки є неефективними у боротьбі з безробіттям, а отже це 

зумовило перехід держав до використання активних інструментів. Країнам, які 

неспроможні побороти постійно високе безробіття, також слід зробити цей перехід 

до активних дій на ринку праці, які довели свою ефективність у країнах з 

трансформаційними економіками. 
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2.3. Оцінка впливу стабілізаційної політики на зайнятість в господарській 

системі України 
 

Макроекономічна політика як для країн з трансформаційними економіками, так 

і для країн з ринковою економікою, повинна бути цілісною системою, де всі 

структурні ланки мають буди взаємопов'язаними. Для ефективного макроекономіч-

ного регулювання, необхідно узгоджувати усі цілі і напрямки різних елементів 

макроекономічної політики, зокрема, грошово-кредитної, бюджетно-податкової 

політик, державної політики зайнятості тощо. 

Аналізуючи причини зростання рівня безробіття у трансформаційній економіці 

України необхідно, перш за все, зрозуміти чи причиною є дисбаланси на ринку 

праці, які можна подолати за допомогою активної політики зайнятості, чи все ж 

причиною є економічні цикли, подолання яких можливе за допомогою проведення 

відповідної монетарної та фіскальної політики? 

В Україні упродовж усього процесу трансформації економіки простежується 

погіршення ситуації на ринку праці. За 1990-2015 роки обсяг ВВП зменшився на 34,7%. 

Економічне зростання відновлено в Україні лише у 2000 році. Падіння обсягу 

національного виробництва поступово уповільнилося у 2014-2015 роках, і вже у 2016 р. 

спостерігалось незначне зростання ВВП на 2,4%. Реальний ВВП у 2017 р. зріс лише на 

2,5%. Такі низькі середньорічні темпи приросту реального ВВП після його тривалого 

падіння не поліпшують ситуації на вітчизняному ринку праці. 

Динаміка чисельності зайнятого населення у віці 15-70 років свідчить про 

високу пропозицію послуг праці, що спричинена зростанням рівня трудової 

активності населення (тривалий час домогосподарства були змушені скорочувати 

тривалість вільного часу, замінюючи його додатковою роботою). Погіршення 

макроекономічної ситуації упродовж 2013-2017 років стало причиною зниження 

рівня зайнятості до найнижчої за останнє десятиліття межі (56,1% у 2017 р.) [115]. 

Доволі високим залишається рівень безробіття (у 2017 р. – 9,5% за методологією 

МОП), зростають масштаби зовнішньої трудової міграції (за різними оцінками від 3 

до 4 млн осіб) та чисельності внутрішньо переміщених осіб (до 1,5 млн осіб). Згідно 
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з даними Державної служби статистики України, чисельність безробітних у 2017 р. 

становила 1,69 млн осіб. 

За таких умов державна політика зайнятості відіграє вкрай важливе значення. 

Макроекономічна ситуація та ситуація на ринку праці погіршується унаслідок 

загострення подітичної ситуації та російсько-українського війського конфлікту на 

Сході України. Структуру зайнятості за віковою та гендерною ознаками, а також за 

місцем проживання представлено у додатку М. 

Важливим чинником формування ринку праці в Україні є міграційні потоки. 

Слід погодитися з думкою віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубкя, який 

назвав трудову міграцію однією з найбільших загроз для держави після військової 

агресії [120, с. 49]. На думку директора Інституту демографії та соціальних 

досліджень НАН України, заслуженого економіста України Е .Лібанової, міграція з 

України може сповільнитися, коли зарплати в країні становитимуть 70-75% від 

польського рівня. За її словами, для України найбільш загрозливою є освітня 

міграція, яка орієнтована на виїзд з України молоді [120, с. 49]. 

У 2016 році приблизно 25400 українських громадян отримують освіту за 

кордоном, а переважна більшість з них походять з міських районів (69 %). З погляду 

регіонального розподілу, на відміну від тенденцій трудової міграції, міжнародні 

студенти більш рівномірно розподілені між п’ятьма регіонами України. Тим не 

менше, західний регіон продовжує переважати за кількістю студентів, а саме 35% 

усіх студентів походять з цього регіону [62, с. 34]. 

Трудова міграція в Україні активізувалася з розпадом Радянського Союзу, 

проте інтенсивність трудової міграції була відносно низькою з 1991 по 2008 рік. 

Помітне збільшення міжнародної трудової міграції відбулося в 2008-2009 роках, а 

максимальне її значення припадає на 2014 рік, що спричинене військовою агресією 

Росії у східних регіонах країни. У 2016 році приблизно 1,3 % загальної чисельності 

населення в Україні здійснює довгострокову міжнародну міграцію з метою 

працевлаштування. В цілому, українські довгострокові трудові мігранти оволоділи 

різноманітними професіями та походять з міської місцевості (53 %) та сільської 

місцевості (47 %). У 2016 році трудові мігранти чоловічої статі переважають у 
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віковій групі 30-44 років (50 % чоловіків та 36 % жінок), а трудових мігрантів-жінок 

більше в категорії 45-65 років (47 % жінок та 28% чоловіків) [62, с. 15]. 

Упродовж 2000-2009 років відбувалося помітне зростання кількості 

українських трудових мігрантів до країн ЄС, від 59 % до 86 % всіх трудових 

мігрантів. З 2010 року ця тенденція частково змінилася у протилежному напрямку. 

У той же час, цікаво відзначити зниження міграції до інших країн, таких як США, 

Канада, Австралія, ОАЕ тощо у період з 2000 по 2014 роки [62, с. 32]. 

Одним з головних макроекономічних чинників, які впливають на зайнятість у 

трансформаційній економіці України, є динаміка обсягу національного вироб-

ництва, яку вимірюють через темпи приросту реального ВВП. Аналіз динаміки 

обсягу реального ВВП України у 2014-2017 роках показав, що спад виробництва у 

2014 року та першій половині 2015 року поступово змінився на його стагнацію, а у 

другій половині 2015року виробництво в Україні поступово почало зростати. В 

Україні з 2016 р. помітна тенденція до зростання ВВП, проте його темпи незначні. 

Так, середньорічний показник приросту темпів реального ВВП за останні 2 роки 

становив лише 2,4 %. Обсяг реального ВВП у 2017 р. порівняно з 2016 р. збільшився 

на 2,5 % [120, с. 39]. 

За оцінками фахівців Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 

скорочення ВВП України лише на половину обумовлено виключенням з 

господарського життя нашої держави частини Донецької та Луганської областей. 

Решта скорочення ВВП зумовлена іншими чинниками, включаючи й кон’юнктуру 

світового ринку [120, с. 39]. 

Беручи до уваги той факт, що в Україні, як країні з перехідною економікою 

притаманні низькі обсяги виробництва у реальному секторі економіки, роль 

стабілізаційної політики є безумовно вирішальною і практика застосування 

стабілізаційної політики, направленої на підтримку економічної активності, повинна 

виходити на перший план.  

Між вченими точиться суперечка щодо причин скорочення обсягу виробництва 

у країнах з трансформаційною економікою. Одні науковці стверджують, що 

причина полягає у диспропорціях з боку пропозиції та відсутності установ, 



 141 

необхідних для ефективного функціонування ринків [219]. Інші ж вважають, що 

причиною є різке скорочення витрат із державного бюджету та падіння реальних 

доходів, спричинених інфляційними процесами [208]. Саме такі диспропорції у 

низьких обсягах виробництва та зайнятості, зокрема, можна усунути за допомогою 

стабілізаційної політики, роль якої є безумовна у вирішенні основних завдань 

соціально-економічного розвитку країни. З цих причин, важливо дослідити, які 

інструменти монетарної та фіскальної політики чинять вплив на рівень зайнятості у 

вітчизняній економіці, що є непрямими інструментами державної політики 

зайнятості. 

Грошово-кредитну політику часто розглядають як важливий інструмент у 

боротьбі із економічними циклами, а тому все більшого значення набуває 

стабілізаційна політика у підтримці стабільного економічного зростання. І хоча в 

Україні з 2015 року підтримка економічного зростання не є пріоритетом 

центрального банку та знаходиться на третьому місці після цінової та фінансової 

стабільності, світова практика показує, що висока інфляція не є перешкодою до 

економічного зростання [129, с. 24].  

Для того, щоб оцінити вплив грошово-кредитної політики на ринок праці, 

застосуємо кореляційну матрицю, розраховану на підставі даних із грошово-

кредитної та фінансової статистики НБ України (додаток В). Серед усіх описаних 

інструментів грошово-кредитної політики дослідимо такі ряди: UR (рівень 

безробіття, визначений МОП, у %); RR (розмір облікової ставки НБУ, у %); 

R_DOL_L (норма резервування за довгостроковими депозитами в іноземній валюті, 

у %); REFIN (загальний обсяг рефінансування, млн грн.); STOCK (обсяг операцій з 

розміщення державних цінних паперів на відкритому ринку, млн грн.); INTERVENT 

(інтервенції на валютному ринку (сальдо, млн дол.). 

Як видно з матриці, облікова ставка та інтервенції на валютному ринку мають 

значний вплив на ринок праці в Україні. Ступінь кореляції між залежною змінною 

рівнем безробіття та обліковою ставкою є достатньо високим впродовж усього 

періоду з IV кварталу 2008 до І кварталу 2016 рр. 
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Встановлюючи облікову ставку, центральний банк визначає кредитні 

можливості комерційних банків та співвідношення між попитом і пропозицією на 

грошовому ринку. Тому механізм грошово-кредитної політики центрального банку 

передбачає, насамперед, вплив на кредитну діяльність комерційних банків. Згідно з 

чинним законодавством, Національний банк України реалізує грошово-кредитну 

політику шляхом встановлення офіційних процентних ставок. У Положенні про 

процентну політику Національного банку України зазначено, що базовою по 

відношенню до інших процентних ставок є облікова ставка НБУ [66, с. 22]. Ставки 

на ринку грошей безпосередньо залежать від процентних ставок за активними 

операціями центрального банку, від вартості ресурсів на депозитному та 

кредитному ринках, а також від ставки за міжбанківськими кредитами. Центральний 

банк може також здійснювати депозитні операції, що впливають на ставки на 

міжбанківському ринку та опосередковано мають вплив на процентні ставки за 

залученими депозитами і наданими кредитами економічним суб’єктам [66, с. 15].  

Депозитні та кредитні операції – важливий інструмент грошово-кредитної 

політики центральних банків. Вони є монетарними операціями і застосовуються для 

регулювання ліквідності банківської системи з метою підтримання рівноваги на 

грошово-кредитному ринку. Кредитні та депозитні операції – гнучкий та 

оперативний ринковий інструмент, їх застосування призводить до змін в обсягах 

грошової бази, тобто пропозиції грошей [118, с. 132].  

Характерною рисою монетарної політики в Україні є постійне зростання 

облікової та процентної ставки. Лише за другий квартал 2015 рік облікова ставка 

зросла на 9 % і становила 30 %. Після свого піку у 2015 році облікова ставка почала 

знижуватися. На кінець 2016 року вона становила 14,0 %, на кінець 2017 року – 

14,5 %, а у травні 2018 року – 17,0 %. 

Процентні ставки за банківськими кредитами формуються під впливом двох 

компонентів, а саме базової облікової ставки та рівнем кредитних ризиків. З цієї 

причини, вітчизняні банківські процентні ставки за активними та пасивними 

процентними ставками не завжди реагували у відповідь на зміну облікової ставки. 

Наприклад, у червні 2018 року за незмінної облікової ставки НБУ, головним 
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визначником процентних ставок були зміни кон’юнктури на окремих сегментах 

ринку. Підвищення стандартів кредитування великими банками з огляду на 

зростання ризиків застави та погіршення очікувань платоспроможності споживачів 

на тлі пожвавлення автокредитування та кредитування на купівлю нерухомості 

зумовили незначне зростання ставок за кредитами більше одного року. Водночас це 

компенсувалося зниженням вартості короткострокових позик. Крім того, через 

високу конкуренцію банків за корпоративних клієнтів дохідність депозитів 

незначно, але зросла [33, с. 39].  
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Джерело: складено автором на основі [32] 

Рис. 2.17. Динаміка кредитних процентних ставок впродовж 2006 – 2016 рр. 

 

Динаміка процентних ставок зображена на рисунку 2.17. В Україні існує 

тенденція до зростання процентних ставок і лише процентні ставки за валютними 

кредитами для нефінансових корпорацій демонструють тенденцію до зниження, що 

відкриває можливість для підприємств у розширенні інвестицій у підприємницьку 

діяльність (nf_dol_trend). В Україні впродовж останнього десятиліття процентні 

ставки для домогосподарств перевищували процентні ставки для нефінансових 
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корпорацій і наблизилися до позначки 30 % річних у 2016 році. Винятком став 

початок 2009 року, коли процентні ставки на кредити для нефінансових корпорацій 

були вищими від ставок для домогосподарств. 

Яке значення для економіки несе розмір процентної ставки для нефінансових 

корпорацій? В Україні, на жаль, склалася ситуація, коли процентні ставки не 

стимулюють розвиток реального сектора економіки, а отже не дають можливості до 

створення нових робочих місць. Так як основною діяльністю нефінансових установ 

є виробництво товарів і надання послуг, обмежений доступ до банківський кредитів, 

спричинений високими процентними ставками, стає перешкодою на шляху до 

розширення ринку товарів і послуг, який перебуває у тісному зв'язку з ринком праці. 

Крім того, комерційні банки надають споживчі кредити для домогосподарств, які 

збільшують сукупний попит і тим самим стимулюють збут товарів і послуг. Знову ж 

таки, у зв'язку з високими процентними ставками українці втрачають можливість 

задовільнити власні потреби, які зможуть пожвавити економіку. 

Порівняємо динаміку річних процентних ставок для нефінансових корпорацій 

впродовж 2012-2014 рр. у країнах з перехідною економікою та країнах Центрально-

Східної Європи, що входять до складу ЄС (рис. 2.18). 

 
Джерело: складено автором за даними МВФ - http://data.imf.org/  

Рис. 2.18. Динаміка процентних ставок у країнах Центрально-Східної Європи з 

перехідною та ринковою економікою, 2012-2014 рр. 
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Як видно з рис. 2.18 Україна знаходиться серед країн-лідерів, де зафіксовано 

найвищий рівень процентної ставки. Варто зауважити, що у країнах Європейського 

Союз навіть найвища процентна ставка, яка зафіксована у Румунії, є практично 

найнижчою у порівнянні з іншими країнами з трансформаційними економіками. 

Причиною такого явища у країнах з перехідною економікою є існування ризику та 

нестабільності економічної системи. Погіршення платоспроможності позичальників, 

спричинених тривалою політичного напругою та існуючими інфляційними 

очікуваннями в країнах, загрозою введення військового стану в Україні – все це 

стримує кредитну підтримку реального сектору економіки. Підвищуючи відсоткові 

ставки, банківські установи намагаються обмежити кредитний ризик. Втім такі дії 

призводять до втрати потенційних позичальників, які отримавши кредит могли б 

стимулювати розвиток реального сектора економіки через потік інвестицій у 

виробництво. 

Перш ніж підійти до побудови економетричної моделі, проведемо оцінку 

залежної зміни UR. На сезонному графіку 2.19 видно, що найнижче середнє 

значення рівня безробіття припадає на третій квартал (6,9 %), тоді ж як найвищим 

рівнем безробіття є у першому кварталі і становить 8,6 %  
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Рис. 2.19. Сезонна динаміка рівня безробіття в Україні, 2006 - 2016 рр., % 
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Для визначення циклів рівня безробіття декомпонуємо показник за допомогою 

метода Census X-12, де отримаємо трендову та сезонну компоненту. Як видно з 

рисунку Г.1 у додатку Г, показник UR за останні одинадцять років демонструє три 

пікових цикли у 2006, 2009 та 2014 роках та чітку тенденцію до зростання упродовж 

усього періоду. За допомогою фільтру Census X-12 ми демонструємо наявність 

циклічної складової у рівні безробіття в Україні, а тому у подальшому дослідженні 

будемо застосовувати показники сезонних змін для згладжування ряду сезонних 

компонентів рівня безробіття. 

В Україні забезпеченню стабільного ринку праці перешкоджають нестійкі 

політико-економічні процеси в країні. Найбільші скачки рівня безробіття відбулися 

у третьому та четвертому кварталі 2008 року, у результаті світової фінансової кризи, 

та у четвертому кварталі 2013 року та І кварталі 2014 року, як наслідок українсько-

російської війни. Оскільки йдеться про оцінку впливу кредитного ринку на ринок 

праці, проведемо статистичний аналіз залежності рівня безробіття від обсягів 

наданих кредитів домогосподарствам (CH) та нефінансовим корпораціям (CNF). 

Проведений статистичний аналіз засвідчив, що між рівнем безробіття з 

урахуванням сезонної складової та обсягами наданих кредитів для домогосподарств 

простежується тісна від’ємна кореляція впродовж усього періоду з 2006 до 2016 р. 

(див. табл. Д.1 додатка Д). 

Більш тісною є кореляція між показниками у період до розпалу окупації 

території України, тобто до ІІІ кварталу 2013 року. Також у цьому періоді ми 

отримали зворотну залежність рівня безробіття від кредитів наданих нефінансовим 

корпораціям. Це означає, що на зростання рівня безробіття у 2014 році 

нефінансовий сектор не впливав, а вплив домогосподарств на ринку праці 

послаблювався. 

Для того, щоб оцінити вплив процентних ставок на ринок праці в Україні 

наведемо кореляційну матрицю основних процентних ставок (табл. 2.9). 
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Таблиця 2.9. 

Кореляційна матриця 

У [ ] подано t-критерій Стьюдента, а в () їх p – значення. 

 

У таблиці 2.9 наведено кореляційну матрицю основних показників кредитного 

ринку, складеної на основі звітності показників НБУ, де RCH_DOL – процентна 

ставка за валютними кредитами для домогосподарств; RCH_HRN – процентна 

ставка за гривневими кредитами для домогосподарств; RCNF_DOL – процентна 

ставка за валютними кредитами для нефінансових корпорацій; RCNF_HRN – 

процентна ставка за гривневими кредитами для нефінансових корпорацій; 

Covariance Analysis: Ordinary      

Sample (adjusted): 2006Q1 2016Q1      

Included observations: 41 after adjustments     

Balanced sample (listwise missing value deletion)     
        

Correlation       

t-Statistic       

Probability UR_SA  RCH_DOL  RCNF_DOL  RDNF_DOL  RCH_HRN  RCNF_HRN  RDNF_HRN  

UR_SA  1.000000       

 -----        
 -----        

RCH_DOL  0.350666 1.000000      

 [2.338398] -----       
 (0.0246) -----       

 
RCNF_DOL  -0.463106 0.201303 1.000000     

 [-3.263098] [1.283409] -----      
 

(0.0023) (0.2069) -----      
        

RDNF_DOL  0.238691 0.678036 0.366791 1.000000    

 [1.534993] [5.760766] [2.462218] -----     
 (0.1329) (0.0000) (0.0183) -----     

RCH_HRN  0.601983 -0.069086 -0.632674 -0.377755 1.000000   

 [4.708002] [-0.432472] [-5.101956] [-2.547862] -----    
 (0.0000) (0.6678) (0.0000) (0.0149) -----    

RCNF_HRN  0.480034 0.565865 -0.280594 0.335740 0.351142 1.000000  

 [3.417287] [4.286035] [-1.825649] [2.225900] [2.342014] -----   
 (0.0015) (0.0001) (0.0756) (0.0319) (0.0244) -----   

RDNF_HRN  0.282907 0.500454 -0.200285 0.324790 0.173989 0.907666 1.000000 

 [1.842005] [3.609914] [-1.276646] [2.144579] [1.103393] [13.50595] -----  

 (0.0731) (0.0009) (0.2093) (0.0383) (0.2766) (0.0000) -----  
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RDNF_DOL – процентна ставка за валютними депозитами для нефінансових 

корпорацій; RDNF_HRN – процентна ставка за гривневими депозитами для 

нефінансових корпорацій. Для спрощення викладу надалі будемо позначати 

ендогенну зміну, а саме рівень десезонного безробіття, через умовне позначення 

UR_SA. Вибір саме цих показників для оцінки впливу кредитної політики банків 

зумовлений їх нестабільністю та важливістю для економіки країни. 

Як видно з матриці коефіцієнти кореляції між UR_SA та показниками, окрім 

RDNF_DOL, є значущими. Рівень безробіття в Україні  позитивно корелює із усіма 

показниками, окрім RCNF_ DOL. 

Статистичні характеристики показників монетарної політики та рівня 

безробіття наведено у таблиці Д.2 додатку Д, де змінна CNF відображає зміни у 

заборгованості перед банком за кредитами для нефінансових корпорацій, млрд. грн 

та CH – зміни у заборгованості перед банком за кредитами для домогосподарств, 

млрд. грн. 

У середньому рівень безробіття в Україні за останні 11 років становив 7,8 % та 

середній приріст – 0,05 %. Найнижче значення рівня безробіття дорівнювало 5,3 %, 

тоді ж як найвище рівень безробіття піднімався до позначки 10,5 %. Значення 

середнього квадратичного відхилення рівня безробіття вказує на невеликий діапазон 

розсіяння значень рівня безробіття, відносно його середнього рівня. Така ж 

щільність розподілу характерна і для процентних ставок на кредитному ринку. 

Коефіцієнт асиметрії вказує на нормальний розподіл показника за умови його 

рівності нулю. Наближеним до нормально розподіленого показника відносимо 

процентні ставки на валютні кредити нефінансових корпорацій. В усіх показників 

кредитного ринку значення коефіцієнту асиметрії набуває позитивного значення, що 

вказує на зміщення розподілу показників управо. У показника рівня безробіття 

коефіцієнт асиметрії є від'ємним, що вказує на вищу ймовірність значення рівня 

безробіття потрапити у ліву частину, відносно середнього значення, аніж потрапити 

правіше його середнього значення. 

Оцінимо вплив процентних ставок та обсягу наданих кредитів на рівень 

безробіття у вітчизняній економіці. Емпіричний аналіз та економетричне 
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моделювання рівня безробіття в Україні з метою виявлення особливостей впливу 

кредитного ринку на політику зайнятості здійснюватимемо на основі квартальних 

даних за 2006-2016 рр., які отримано на підставі статистичних звітів Державної 

служби статистики України та Національного банку України. Загалом наша база 

даних налічує 41 спостереження. 

Для глибшого аналізу показників кредитної політики побудуємо 

економетричну модель. Залежною зміною є приріст рівня безробіття. Оскільки у 

аналізі показники CNF та CH відображають приріст та спад заборгованості перед 

банком, то у подальшому дослідженні братимемо до уваги приріст і решти 

показників через функцію d(у). 

При побудові економетричної моделі, неможливо достовірно оцінити наперед, 

яка модель краще відображатиме залежність екзогенної зміни. На підставі 

попереднього економіко-математичного аналізу обрано такі специфікації: 

 

D(UR)t = α1 + α2 CNFt + α3 CHt + α4 D (RCH_DOL)t + (2.1) 

  + α5 D (RCNF_DOL)t+α6 D (RDNF_DOL)t+α7 d2008q2+ 

     + α8 Seas(1) + α9 Seas(2) + α10 Seas(4)+  εt 

D (UR)t = α1 + α2 CNFt + α3 CHt + α4 D (RCH_HRN)t + (2.2) 

  + α5 D (RCNF_HRN)t+α6 D (RDNF_HRN)t+α7 d2008q2 +  

     + α8 Seas(1) + α9 Seas(2) + α10 Seas(4)+  εt 

D (EMPL)t = α1 + α2 CNFt + α3 CHt + α4 D (RCH_HRN)t + (2.3) 

  + α5 D (RCNF_HRN)t+α6 D (RDNF_HRN)t+α7 d2008q2 +  

     + α8 Seas(1) + α9 Seas(2) + α10 Seas(4)+  εt 

де: αi – невідомі параметри моделі, εt – випадкова величина, seas (x) – сезонна 

фіктивна змінна. 

Для моделювання змін у рівні безробіття, спричинених монетарними 

інструментами, використаємо лінійну економетричну модель для оцінювання (2.1) –
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 (2.3) із застосуванням узагальненого методу найменших квадратів. Коефіцієнти 

моделі визначають еластичність зміни рівня безробіття в Україні за відповідними 

чинниками та показують на скільки відсотків змінюється показник зі збільшенням 

фактору на 1% за умови, що всі інші фактори залишаються незмінними. Результати 

оцінювання наведено в табл. 2.10. 

Таблиця 2.10. 

Результати оцінювання рівнянь (2.1) – (2.3) 

 Ендогенна змінна 

 Модель 1 
D(UR) 

Модель 2 
D(UR) 

Модель 3 
D(EMPL) 

Екзогенні змінні Коефіцієн
т 

t-стат. 
 

Коефіцієн
т 

t-стат. 
 

Коефіціє
нт 

t-стат. 
 

Const -0,7631 -2,6938 0,0499 0,1387 * 1,2094 3,2998 *** 
CNF -0,1572 -1,8899 * -0,0045 -0,4562 -0,0017 -0,1542 
CH 0,0219 -1,4198 0,0107 0,6211 -0,0213 -1,1395 
D (RCH_DOL) 0,2304 3,1988 *** – – – – 
D (RCNF_DOL) -0,2449 -1,4353 – – – – 
D (RDNF_DOL) 0,2135 1,7499* – – – – 
D (RCH_HRN) – – 0,0107 0,1194 -0,1131 -1,1568 
D (RCNF_HRN) – – -0,1453 -0,9885 0,4001 2,4955 ** 
D (RDNF_HRN) – – 0,1538 1,3794 -0,3381 2,7805 *** 
d2008q2 0,432 1,536 0,3768 1,1233 -0,8217 -2,2456 ** 
S1 1,0168 3,6859 *** 0,6541 1,9595 ** 0,2207 0,6061 

S2 -0,7302 -2,7894 *** -0,9457 3,0249 *** 0,8677 2,5439 ** 

S4 1,9717 7,5802 *** 1,7445 5,3144 *** -2,944 8,2206 *** 

R-squared 0,8346 0,7525 0,86 
Durbin-Watson 
Stat. 

1,8059 1,9322 1,8147 

Інформаційний 
критерій Акайка 

1,8586 2,2609 2,435 

Критерій Шварца 2,2798 2,6832 2,8572 
Примітка:  * позначає відхилення нульової гіпотези про незначущість коефіцієнта на рівні 

надійності 0,90; ** – на рівні 0,95; *** – на рівні 0,99. 

Джерело: оцінки  автора. 

 

Отримані внаслідок оцінювання на підставі реальних статистичних даних 

оцінки параметрів моделей (2.1) – (2.3), ми доходимо висновків, що на зміну рівня 

безробіття найбільший вплив мають валютні процентні ставки у моделі 1, тоді ж як 

на приріст рівня зайнятості матимуть більший вплив гривневі процентні ставки 
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(модель 3). До того ж значення інформаційного критерію Акайка в першій моделі 

виявилося меншим ніж у другій моделі. Тому на початковому етапі специфікації 

перевагу надаємо моделі, що відображає вплив валютних процентних ставок на 

приріст безробіття, тобто моделі 1. 

Таблиця 2.11. 

Результати оцінювання моделі взаємозалежності між рівнем безробіття та 

інструментами кредитного ринку 

Dependent Variable: D(UR)   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2006Q2 2016Q1  

Included observations: 40 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

CNF -0.015722 0.008319 -1.889919 0.0685 

CH 0.021932 0.015447 1.419772 0.1660 

D(RCH_DOL) 0.230351 0.072012 3.198789 0.0032 

D(RCNF_DOL) -0.244849 0.170596 -1.435260 0.1616 

D(RDNF_DOL) 0.213525 0.122021 1.749911 0.0904 

D2008Q2 0.431974 0.281240 1.535962 0.1350 

C -0.763094 0.283282 -2.693760 0.0115 

@SEAS(1) 1.016806 0.275862 3.685922 0.0009 

@SEAS(2) -0.730173 0.261772 -2.789350 0.0091 

@SEAS(4) 1.971740 0.260116 7.580221 0.0000 
     
     

У результаті дослідження отримано модель, у якій збережено вже описані 

позначення: 

D (UR)t = -0,763– 0,016 CNFt +0,023 CHt + 0,23 D (RCH_DOL)t (2.4) 
    (0,069*)      (0,166)    (0,003***) 
  – 0,245 D (RCNF_DOL)t+ 0,214 D (RDNF_DOL)t+0,432 d2008q2 

    (0,162)   (0,09*)  (0,135) 
+ 1,007 SEAS(1)– 0,732 SEAS(2) + 1,972 SEAS(4) + εt 

  (0,001***)      (0,009***)      (0,000***) 

R2 = 0,84 , F = 16,82 , DW = 1,81. 
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У дужках вказано значення статистики Стьюдента параметрів моделей, де 

позначення * вказує на статистичну значущість на рівні надійності 90 %, а *** на 

рівень надійності 99 %. 

Показник d2008q2 є фіктивним показником, використання якого зумовлене 

необхідністю вирівняти ряд рівня безробіття, у котрого у 2008 році простежувався 

значний стрибок, спричинений не монетарними інструментами, а є результатом 

фінансової кризи цього ж року. 

Показники seas(1), seas(2), seas(4) є важливими фіктивними параметрами 

регресії, наявність яких обумовлює вирівнювання ряду рівня безробіття, до складу 

якого входять сезонні чинники. Оскільки параметри виявилися статистично 

значущими, то їх включення до моделі виявилося ґрунтовним. 

Аналізуючи значення t-статистик, бачимо, що із п'яти факторів, три 

екзогенних змінних виявились значущими. Параметри моделі визначають 

коефіцієнти еластичності зміни приросту безробіття в Україні за відповідними 

чинниками та показують на скільки відсотків змінюється його рівень зі збільшенням 

фактору на 1%, тобто його граничний ефект впливу, за умови, що всі інші фактори 

залишаються незмінними. Як видно з моделі: 

- існує значна позитивна залежність між процентними ставками за валютними 

кредитами для домогосподарства, яка свідчить про те, що в Україні однопроцентне 

зростання відсоткових ставок збільшувало рівень безробіття на 0,23 процентних 

пункти; 

- зростання процентних ставок за валютними депозитами в Україні для 

нефінансових корпорацій на 1 % спричиняло збільшення безробіття на 0,21 %. 

Зв’язок депозитних процентних ставок і безробіття, можна трактувати з позиції 

бажання нефінансових підприємств отримати додатковий пасивний прибуток, 

вклавши грошові кошти на депозитний рахунок банку та скорочуючи при цьому 

інвестиційні кошти у реальний сектор економіки; 

- від'ємна залежність між змінами у заборгованості перед банками за кредитами 

для нефінансових корпорацій вказують на зниження рівня безробіття в країні на 

0,016 % при зростанні показника на 10 %. 
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Негативним наслідком скорочення кредитування фізичних осіб є зменшення 

сукупного попиту, що є рушійною силою економічного зростання. У нашому 

аналізі, зростання процентних ставок для фізичних осіб, призведе до скорочення 

попиту на кредити та сукупного попиту на ринку товарів та послуг. В подальшому 

це призведе до зниження обсягу виробництва та врешті-решт до зростання 

безробіття. 

Такий підхід є традиційним і находить своє пояснення у працях Дж. Егертсона 

та П. Кругмана [161], В. Гуерєрі та Дж. Лорензона [179], А. Міан та А. Суфі [215], 

В. Мідрігана та Т. Філіпона [233], Ф. Мишкіна [217] тощо. Однак, іншу залежність 

простежують економісти Дж. Дональдсон, Дж. Пясентіно та А. Такон, які вважають, 

що зростання заборгованості перед банками у домогосподарств призведе до 

зростання безробіття [157, с. 2]. Економісти трактують цю залежність з позиції, що 

домогосподарства надаватимуть менше значення пошукам роботи, оскільки повинні 

будуть сплачувати значку частку заробітної плати кредиторам. Однак, конкурентні 

підпримства, знаючи цю потребу працівників, будуть пропонувати значно менше 

вакансій, але зі значно вищими заробітними платами. 

Як показує аналіз моделі 2.4 для вітчизняного ринку праці характерний все ж 

традиційний підхід, тобто безробіття в Україні перебуває у прямій залежності від 

процентних ставок за кредитами для домогосподарств. 

Наслідком скорочення кредитування нефінансових корпорацій є уповільнення 

інвестиційних процесів в країні, що стримує обсяг виробництва на ринку товарів та 

послуг. До аналогічних висновків дійшла Шумська С. С., яка вважає, що 

банківський кредит, за низького рівня розвитку вітчизняного фондового ринку, 

залишається основним та єдиним реальним джерелом фінансування нового бізнесу, 

що як відомо є вирішальним у створенні нових робочих місць. Якщо за кордоном 

для цього активно залучається венчурний капітал, то в Україні, як країні з 

перехідною економікою, кількість інститутів спільного інвестування є 

незначною [129, с. 31]. 

У моделі (2.4) простежуємо зв’язок між низькими обсягами наданих кредитів 

нефінансовим корпораціям та високим рівнем безробіття в Україні. Такі ж 
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результати характерні і для економік інших країн з трансформаційними 

економіками, у яких простежується тісна залежність між високим безробіттям та від 

високими процентними ставками за банківськими кредитами [9, с. 123]. 

Коефіцієнт детермінації моделі R2 =0,84, що дає підставу вважати, що модель 

пояснює більше 80 % дисперсії зміни рівня безробіття в Україні. Показник вказує, 

що 84% зміни рівня безробіття в Україні пояснюються за допомогою факторів 

моделі 2.2. Оцінка моделі на адекватність здійснюється на основі F-статистики 

Фішера. Оскільки p-значення = 0,000000, то можемо стверджувати, що отримана 

модель адекватно описує дані. Обчислене значення статистики Дарбіна-Уотсона 

DW дорівнює 1,81 та свідчить про відсутність автокореляції залишків. 

Статистичний аналіз отриманої моделі, який опирається на статистику Дарбіна-

Уотсона (DW = 1,806), статистику Фішера (F = 16,82), статистику Жарка-Бера 

(JB = 1,3 p-value = 0,52) та результати тестів Уайта та Бреуша-Пагана на 

гетероскедастичність, засвідчує, що обрана модель є адекватно побудованою (див. 

табл. Е.1, додатку Е). 

У таблиці Е.2 додатку Е наведено інтервали довіри параметрів моделі для рівня 

надійності 90 %, 95 % та 99 %, які свідчать про їх статистичну значущість. З 

ймовірністю 99 %, можна стверджувати, що 1-% зниження процентних ставок для 

домогосподарств за валютними кредитами спричинить зниження безробіття в 

Україні від 0,03 % до 0,43 %, тоді ж як для з надійністю 90 % інтервал спаду 

безробіття буде вужчим. 

На рис 2.20 представлено фактичний та оцінений рівень безробіття в Україні та 

залишки моделі. Середнє абсолютних значень відносних похибок між фактичним й 

оціненим рівнем безробіття впродовж 2006-2016 рр. становить 5,06 %. Коефіцієнт 

нерівності Тейла дорівнює 0,03 і є близьким до нуля. При цьому пропорція 

коваріації, яка дорівнює 0,999, засвідчує, що фактичні та оцінені, на основі обраної 

моделі, значення майже ідеально корелюють між собою. Отже, близькість оцінених 

на основі моделі значень рівня безробіття України та фактичних даних 

підтверджують достовірність і високу якість проведеного моделювання. 
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Рис. 2.20. Фактичний та розрахований на підставі моделі рівень безробіття в Україні, 

2006-2016 рр., % 

 

На сферу зайнятості та рівень безробіття у трансформаційній економіці 

України впливає фіскальна політика. Її роль у трансформаційних економіках 

полягає у мобілізації державою необхідних грошових коштів, їх раціональному 

розподілу та вирішенні гострих соціально-економічних проблем. У досягненні 

повної зайнятості, держава за допомогою бюджетно-податкової політики здатна 

регулювати сукупний попит та пропозицію, що корегують обсяг і структуру 

зайнятості населення. 

Одним із інструментів фіскальної політики є оподаткування прибутку 

підприємств та доходів фізичних осіб. Тоді ж як ліберальна податкова політика 

здійснює перерозподіл на користь суб'єктів господарювання і скорочує при цьому 

податкові надходження до бюджету, то жорстка податкова політика перерозподіляє 

національний дохід на користь держави. У такому випадку на державу покладено 

завдання більш ефективно розпоряджатися коштами, ніж приватний сектор. Така 

політика виглядає більш прийнятною для країн з нерозвиненими ринками, до яких 
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ми і відносимо країни з перехідною економікою, що не можуть ефективно 

інвестувати вітчизняний капітал і забезпечити приплив іноземного капіталу. 

Неефективна податкова система здатна через збільшення вартості робочої сили 

знизити попит на працю, та через зменшення розміру “чистої” заробітної плати 

знизити її пропозицію. В свою чергу високий податок на прибуток підприємств 

може стримувати підприємців інвестувати у виробництво, або ж мотивуючись 

скороченням витрат, навпаки, стимулювати їх до зниження заробітної плати 

працівникам [172]. 

 

 
Джерело: складенo автoрoм за даними KPMG 

Рис. 2.21 Ставка податку на дохід фізичних осіб та на прибуток підприємств, 

2016 р., % 

 

У 2016 році у країнах з перехідними економіками середній розмір податку на 

дохід фізичних осіб становив 17,1 %, що на 1,3 % більше, ніж середній розмір 

податку на прибуток підприємств, тоді ж як у 2015 році показники становили 

16,41 % та 10,21 % відповідно. У країнах ЄС ставки податку на дохід фізичних осіб 

дорівнює 39,9 % та розмір податку на прибуток підприємств становить 22,09 %. 

Низькі ставки податку у країнах з трансформаційними економіками (рис. 2.21), 
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зокрема, у Боснії та Герцеговина, Македонії і Молдові, свідчать про існуючі 

можливості підприємств інвестувати у виробництво і тим самим створювати нові 

робочі місця. Зазначимо, що надто високі ставки податку сприятимуть розвитку 

тіньового сектору економіки, тому країнам з перехідною економікою вкрай важливо 

стримувати ці показники на достатньо низькому рівні. 

В Україні упродовж 1991-2004 років діяла прогресивна система оподаткування 

доходів фізичних осіб, що передбачала мінімальне оподаткування на рівні 12% 

(10 % з 1993 року) та максимальне – 30 % (40% з 1993 р.). Метою прогресивного 

оподаткування було наповнення державного бюджету України в період сильного 

обвалу економіки. Однак, на практиці це призвело до переведення значної частини 

виплат заробітної плати в “тінь” [103, с. 208]. З 2004 року в Україні діяла система 

плоского оподаткування (13 %), однак вже з 2011 року запроваджено 

малопрогресивну шкалу оподаткування (15 і 20 %). Зважаючи на середній рівень 

заробітної плати у розмірі 4362 грн у 2015 р., більшість фізичних осіб сплачували 

податок за ставкою саме 15%. З 1 січня 2016 року у вітчизняній економіці відбулась 

уніфікація ставок основних податків (податок на прибуток та податок на доходи 

фізичних осіб), розмір яких становить 18% [29, с. 81].  

Впродовж останніх років вітчизняна податкова система фактично перебуває в 

постійного реформування. Така нестабільність характерна країнам з перехідними 

економіками, втім вимагає від держави гнучкої податкової політики, що буде 

націлена на підтримку малого та середнього бізнесу. В Україні з метою 

стимулювання малого підприємництва діє система спрощеного оподаткування, що 

звільняє суб’єктів від сплати окремих податків або зменшує їх розмір. В цілому 

податкова система для малого підприємництва в Україні має ряд переваг, серед яких 

легкість реєстрації суб’єкта оподаткування, простота ведення обліку та звітності, 

зниження податкового тиску, можливість включення ПДВ до складу єдиного 

податку тощо. Система оподаткування прибутку підприємств, яка зараз діє в 

Україні, в цілому відповідає міжнародним стандартам.  

Якщо оцінювати вплив податкових надходжень із сплати податку на прибуток 

підприємств та доходів фізичних осіб на рівень зайнятості, можна зауважити, що в 
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Україні простежується тісний зв'язок лише із податком на доходи фізичних осіб, 

тоді як, зважаючи на p-значення, рівень зайнятості абсолютно не корелює із 

податком на прибуток підприємств (табл. 2.12). Порівнюючи вплив процентних 

ставок на рівень зайнятості, зазначимо, що із ставкою податку на дохід фізичних 

осіб (r_income) та із ставкою податку на прибуток підприємств (r_revenue) 

простежується незначна кореляція. 

Таблиця 2.12. 

Коефіцієнти кореляції між рівнем зайнятості та податковими надходженнями із 

податків на прибуток підприємств та доходів фізичних осіб 

Період Corr [EMPL, 
TAX_INCOME] 

Corr [EMPL, 
TAX_REVENUE] 

Corr [EMPL, 
R_INCOME] 

Corr [EMPL, 
R_REVENUE] 

2007Q1—20016Q1 
-0,3567 

(p-value = 
0,0302) 

0,1744 
(p-value = 

0,3018) 

-0,2696 
(p-value = 

0,1066) 

0,2771 
(p-value = 

0,0968) 

Джерело: розрахунки автора 
 

Одні дослідження показують, що підвищення податків в основному мають 

згубний вплив для економіки країни, тоді ж як їх скорочення, як правило, не впливає 

на зайнятість населення. Винятком є скорочення податків у період рецесії, що є 

ефективним політичним інструментом коли уряд бажає стимулювати зайнятість під 

час економічної кризи [209, с. 3]. Аналогічні результати отримали економісти 

Ф. Давері та Дж. Табелліні, які визначили, що сповільнення темпів економічного 

зростання та зростання безробіття в європейських країнах за період 1965-1991 рр. 

було пов'язане з підвищенням податків на працю [156, с. 303]. М. Гора ж дослідив, 

що податки мають сильніший вплив на рівень зайнятості серед некваліфікованих 

працівників [176]. Т. Козі та С. Бойнек аналізуючи вплив податків на зайнятість у 25 

країнах ЄС за період 1997-2004 рр., виявили, що зв’язок між параметрами є 

тіснішим для країн з перехідною економікою [201]. Аналогічно, С. Казес встановив, 



 159 

що податки у країнах з перехідною економікою позитивно корелюють із 

безробіттям, особливо з безробіттям серед молоді [149]. 

Однак у дослідженні податкової сторони фіскальної політики та її вплив на 

зайнятість населення виникає низка труднощів. По-перше, зміни у податковій 

політиці не можуть бути випадковими, адже на них впливає стан економіки. 

Наприклад, у період рецесії уряд може скорочувати розмір податків, щоб таким 

чином стимулювати економічне зростання. І навпаки. Як наслідок, кореляція між 

змінами у податковій політиці та змінами у працевлаштуванні, можуть не 

відобразити або взагалі упустити ті економічні умови, які суттєво повпливали на 

зайнятість. По-друге, макроекономічні часові ряди є відносно короткі і, як правило, 

охоплюють відносно невелику частину політичних змін. А це ускладнює 

виокремлення впливу саме змін у  податковій політиці від наслідків інших подій. 

По-третє, неможливо виміряти вплив змін в податковій політиці без додаткових 

припущень про поведінку відсоткових змінних [209, с. 1]. По-четверте, і як уже 

зазначалось, податкова політика є ендогенною та немає автономних механізмів 

впливу, адже безпосередньо залежить від кількості зайнятих осіб, які сплачують 

податки [186, с. 14]. З цих причин у нашому дослідженні оцінювати вплив 

податкової політики на зайнятість населення ми не будемо, а увагу зосередимо на 

видатках із державного бюджету. 

Другою важливою складовою фіскальної політики є її бюджетна політика, 

зокрема обсяг видатків із державного бюджету. Як описувалося у графіку 2.14, в 

межах стримувальної та стимулювальної політики, будь-які зміни у державних 

видатках чинять вплив на рівень зайнятості. Однак, однією із найбільш 

суперечливих проблем в бюджетній політиці є напрям взаємозв'язку між сукупними 

видатками і економічним зростанням. Наприклад, Д. Ландау виявив, що розміри 

державних видатків негативно впливають на економічне зростання, а отже і на 

зайнятість населення [204]. До подібних висновків дійшли економісти Р. Барро, 

Б. Нілой та М. Ерманул, С. Фолстер та М. Хенрексон [134, с. 7]. Більш традиційний 

підхід досліджено у роботах Р. Рема [134, с. 467], який дослідив, що розширення 

видатків чинить позитивний вплив на економічне зростання. 
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В основному дослідження базуються або на даних тільки для розвинених країн, 

або ж на поєднанні даних для розвинених країн і для країн, що розвиваються. Так, 

позитивна залежність між видатками із державного бюджету та обсягом ВВП і 

рівнем зайнятості простежується у дослідників А. Фатас та І. Міхов [170] для 

економіки США; у економістів Р. Нелер, М. Бліні та Н. Ґеммелл [200] для країн 

ОЕСР; А. Афонсо та Р. Соуса [133] – у економіці Іспанії; Р. Перотті [229] – у 

Австралії, Канаді, ВБ та Німеччині; Р. Джордано [252] – у економіці Італії тощо. 

У подальшій роботі ми з’ясуємо, який підхід знаходить своє виправдання на 

ринку праці країн з трансформаційними економіками, на прикладі вітчизняної 

економіки. У нашому дослідженні ми оцінимо, які статті видатків із державного 

бюджету України доцільно скорочувати, а які, навпаки, варта розширити, аби 

економіка прямувала до стану повної зайнятості. 

Якщо оцінювати кореляційний зв'язок між рівнем зайнятості та загальними 

обсягами видатків із державного бюджету, то доходимо висновку, що між ними 

існує обернена залежність –0,3950 (t-statistic = –2,5433; p-value = 0,0156). Однак, до 

уваги потрібно взяти усі статті видатків і оцінити вплив кожного із них. 

Порівнюючи динаміку поточних видатків із державного бюджету за 

економічним призначенням (рис. 2.22), бачимо, що найбільше грошових коштів в 

Україні до 2012 року (ІІІ квартал) виділяли на використання товарів і послуг, тоді ж 

як найбільше коштів направлено на поточні трансфери органам державного 

управління. Далі ідуть виплати за зовнішніми борговими зобов'язаннями та виплати 

пенсій та грошової допомоги, які у другому кварталі 2010 року лідирували серед 

поточних видатків. П'ятою за обсягами видатків є оплата праці державних 

працівників та військовослужбовців. 
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Джерело: складено автором за даними [10] 

Рис. 2.22. Динаміка поточних видатків із державного бюджету, 2007-2016 рр., грн. 

Капітальні видатки є інвестиційною складовою державного бюджету. У 

науковій літературі під “капітальними видатками” розуміють видатки на 

фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, що спрямовуються на 

фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, або 

ж на структурну перебудову національної економіки [87, с. 4]. Складовими статтями 

“Капітальні видатки” є інвестиції у основний капітал (предмети довгострокового 

користування, придбання землі та нематеріальних активів, капітальне будівництво 

та ремонт) та капітальні трансфери підприємствам, органам державного управління 

інших рівнів, урядам іноземних держав та населенню (внески у статутні капітали 

суб’єктів господарювання; видатки, пов’язані із забезпеченням житлом, 

автомобілями громадян тощо). 

Перш ніж приступити до моделювання залежності рівня зайнятості від обсягу 

видатків, оцінимо ендогенну зміну нашої моделі. На рисунку 2.23 видно, що 

найвищим середній рівень зайнятості був у третьому кварталі (59,8 %), а мінімальне 

середнє значення припадає на останній квартал (57,1 %). Це свідчить про наявність 
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значущих сезонних змін, врахування яких є важливим у моделюванні та обумовлює 

виділення сезонності рівня зайнятості у економетричній моделі. 
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Рис. 2.23. Динаміка сезонності рівня зайнятості в Україні, 2006-2016 рр., % 

 

У таблиці 2.13 наведено основні статистичні характеристики рівня зайнятості, з 

яких видно, що найвищого рівня рівень зайнятості досягав у період 2009-2013 рр. 

Упродовж досліджуваних періодів рівні зайнятості переважно є густо 

сконцентрованими відносно середнього значення. До 2014 року коефіцієнт асиметрії 

був додатнім, що вказувало на те, що права частина розподілу є більшою, аніж ліва. 

В нашому випадку йдеться про більшу ймовірність рівня зайнятості бути більшим за 

його середнє значення, тоді ж як впродовж усього періоду ймовірніше, що рівень 

зайнятості буде нижчим за середнє значення. 

Таблиця 2.13. 

Статистичні характеристики рівня зайнятості 

Період  Середнє  Мінімум Максимум Стандартне 

відхилення 

Коефіцієнт 

асиметрії 

Коефіцієнт 

ексцесу 

Рівень зайнятості EMPL 

2007–2008 р. 59,0 56,9 61,1 1,59 0,007 1,48 

2009–2013 р. 59,1 56,2 61,7 1,41 0,025 2,53 

2014–2016 р. 56,5 54,2 58,3 1,25 -0,39 2,5 

Весь період 58,44 54,2 61,7 1,76 -0,15 2,54 
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Для того, щоб оцінити як змінюється рівень зайнятості під впливом змін у 

обсягах державних видатків побудуємо економетричну модель, у якій рівень 

зайнятості буде ендогенною змінною. 

Для спрощення викладу у подальших розрахунках будемо надалі 

використовувати такі умовні позначення: 

EMPL – рівень зайнятості в Україні, %; 

EMPL_COMPEN – заробітна плата, грн.; 

EXP_GOODS – використання товарів і послуг (без урахування RD), грн.; 

RD – дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм, грн.; 

DEBT – обслуговування боргових зобов'язань, грн.; 

TRANSF_STATE_FIRMS – субсидії та поточні трансфери підприємствам та 

органам державного управління, грн.; 

TRANSF_INT – поточні трансфери урядам іноземних держав та міжнародним 

організаціям, грн.; 

SOC_TRANSF – соціальне забезпечення, грн.; 

CAP_TRANSF – капітальні трансфери, грн.; 

OSN_CAP – придбання основного капіталу, грн. 

Загалом наша база налічує 37 спостережень. Емпіричний аналіз та 

економетричне моделювання рівня зайнятості здійснюватимемо на основі 

квартальних даних за 2006-2016 рр., отриманих із статистичних звітів Державної 

служби статистики України та Державної казначейської служби України. 

Для оцінки впливу бюджетної політики на рівень зайнятості наведемо 

кореляційну матрицю (додаток Ж). Вона, як решта наведених у даному підрозділі 

таблиць та рисунків, розрахована автором на підставі даних із джерела [10]. У 

кореляційній матриці ми бачимо, що на рівень зайнятості в Україні впливають 

видатки на оплату, видатки, пов'язані із борговим зобов'язанням, трансфери 

підприємствам, органам державного управління та іноземним урядам, а також 

видатки на капітальні трансфери. Саме їхній вплив на зайнятість є значущим. 
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Для моделювання змін у рівні зайнятості, спричинених змінами у видатках із 

державного бюджету, використаємо логарифмічно-лінійну економетричну модель, 

на основі специфікації моделі Коба-Дугласа, із застосуванням узагальненого методу 

найменших квадратів. На підставі попереднього економіко-математичного аналізу 

обрано модель наступного вигляду: 

 

 (EMPL)t = α1 + α2 lnEMPL_COMPENt + α3 lnEXP_GOODSt+  (2.5) 

+ α4 ln RDt+ α5 lnDEBTt+α6 lnTRANSF_STATE_FIRMS + 

    + α7 lnTRANSF_INTt+ α8 lnSOC_TRANSFt+ α9 lnCAP_TRANSFt+ 

+ α10 lnOSN_CAPt+ α11 d2014q2 + 

+ α12 Seas(1) + α13 Seas(2) + α14 Seas(4)+ εt 

 

 (EMPL)t = α1 + α2 lnEMPL_COMPENt + α3 lnEXP_GOODSt+  (2.6) 

+ α4 ln RDt+ α5 lnDEBTt+α6 lnTRANSF_STATE_FIRMS + 

    + α7 lnTRANSF_INTt+ α8 lnSOC_TRANSFt+ α9 lnCAP_TRANSFt+1 + 

+ α10 lnOSN_CAPt-2+ α11 d2014q2 + 

+ α12 Seas(1) + α13 Seas(2) + α14 Seas(4)+ εt 

де: αi – невідомі параметри моделі, εt – випадкова величина. 

 

Використання логарифмів змінних зумовлене увігнутістю теоретичних взаємо-

зв’язків між показниками та статистичними особливостями рядів. У результаті 

використання натуральних логарифмів нами отримано адекватну економетричну 

модель взаємозалежності рівня зайнятості від обсягу видатків із державного 

бюджету. 

У таблиці 2.14 наведено дані двох моделей, де у моделі (2.6) застосовано часові 

лаги від -2 до +1. Між економічними процесами існують тривалі тимчасові лаги, де 

наслідки прийнятих рішень можуть відображатися через тривалий період часу. У 

аналізі ми, по-перше, застосували для показника OSN_CAP часовий лаг (t-2), що 

відображає зміну ендогенної зміни у часі. У нашому випадку дія видатків за цією 

статтею держбюджету кварталу (t-2) чинить вплив на ендогенну зміну періоду t. По-
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друге, для показника CAP_TRANSF ми відобразили очікування підприємств з 

приводу отримання капітальних трансфертів у наступному кварталі. 

 

Таблиця 2.14. 

Результати оцінювання рівнянь (2.5) – (2.6) 

 Модель 2.5 
(EMPL) 

Модель 2.6 
(EMPL) 

Екзогенні змінні Коефіцієн
т 

t-стат. 
 

Коефіцієн
т 

t-стат. 
 

Const 19.81114 0.9035 2.910414 0.1295 
ln (EMPL_COMPEN) -0.445334 -0.2225 -0.428861 -0.2703 
ln (EXP_GOODS) -1.770818 -2.6968*** -1.433506 -2.5984 
ln (RD) 2.791602 2.9116*** 2.864737 3.3624*** 
ln (DEBT) -1.073781 -2.9301** -1.196292 -3.4716*** 
ln (TRANSF_STATE_FIRMS) 2.180434 2.4213* 1.519295 2.0529** 
ln (TRANSF_INT) 0.298731 1.9242* 0.159395 1.2089 
ln (SOC_TRANSF) -0.749768 -1.0401 -0.087657 -0.15498 
ln (CAP_TRANSF) 0.295797 1.2808 – – 
ln (CAP_TRANSF) +1 – – 0.689288 3.9663*** 
ln (OSN_CAP) 0.246210 0.76999 – – 
ln (OSN_CAP)-2 – – 0.479041 1.9013* 
d2014q2 -1.685603 -2.9776*** -1.085921 -2.3737** 
S1 -1.340470 -2.4940** -2.633327 -5.1691*** 
S2 -0.409069 -0.96798 -1.965651 -3.0749*** 
S4 

-3.103495 -6.6653*** -2.085096 
-
4.12498*** 

R-squared 0.924 0.9559 
Durbin-Watson Stat. 1.7866 2.1082 
Інформаційний критерій 
Акайка 

2.119995 1.658979 

Критерій Шварца 2.7295 2.2811 
Примітка:  * позначає відхилення нульової гіпотези про незначущість коефіцієнта на рівні 

надійності 0,90; ** – на рівні 0,95; *** – на рівні 0,99. 

Джерело: оцінки  автора. 

 

Враховуючи те, що показник Дарбіна-Уотсона у моделі (2.5) є більш набли-

женим до значення “2”, та зважаючи на значення інформаційних критерії Акайка та 

Шварца, ми вважатимемо, що врахування часових лагів є більш оптимальним у 

дослідженні впливу видатків із бюджету на рівень зайнятості в Україні, а модель 

(2.6) більш доцільною. Оскільки показники із застосуванням часових лагів є 
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статистично значущими, то це ще раз доводить про існування часових лагів і в 

українській економіці. 

Оскільки нами обґрунтовано доцільність виділення сезонних чинників у рівні 

зайнятості, тому у аналізі ми досліджуватимемо кореляційний зв’язок між 

десезонованими рядами, з яких усуваються сезонні компоненти через застосування 

параметрів seas(x). Також використаємо фіктивну зміну d2014q2, які відображають 

постійні та тимчасові зсуви. Змінна d2014q2 згладжує спад рівня зайнятості на 7,5 % 

за період з ІІІ кварталу 2013 року до IV кварталу 2014 року (рис. Г.2 додатку Г). 

У результаті наша модель (2.7) набуває наступного вигляду:  

 

(EMPL)t = 2,91 – 0,43 lnEMPL_COMPEN–1,43 lnEXP_GOODSt – (2.7) 

 (0,7896)          (0,0168***) 

+ 2,87 lnRDt –1,2 lnDEBTt+1,52 lnTRANSF_STATE_FIRMSt – 

   (0,0029***) (0,0023***)      (0,0527**) 

– 0,159 lnTRANSF_INTt– 0,09 lnSOC_TRANSFt+ 

   (0,2402)   (0,8783)   

+0,69 lnCAP_TRANSFt+1+ 0,48 lnOSN_CAPt-2 – 1,1 d2014q2 

 (0,0007***)   (0,0711*)  (0,0272**) 

– 2,63 Seas(1) –1,97 Seas(2) – 2,11 Seas(4)+ εt 

(0,0000***)    (0,0057***)    (0,0005***) 

R2 = 0,956 , F = 35,02 , DW = 2,1. 

 

У дужках вказано значення статистики Стьюдента параметрів моделей, де 

позначення * вказує на статистичну значущість на рівні надійності 90 %, а *** на 

рівень надійності 99 %. 

Коефіцієнт детермінації R2 вказує на частку змін у рівні зайнятості, яку 

пояснюють параметри моделі. У нашому випадку 96 % змін рівня зайнятості є 

наслідком змін у вибраних видатках бюджету. Також скорегований коефіцієнт 

детермінації становить 0,93, стандартна похибка регресії – 0,48, а F-статистика – 

35,0 (див. табл. Н.1, додатку Н). Критичне значення Фішера для даних рівнів 
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свободи становить 2,28, оскільки F-статистика отриманої моделі (2.7) перевищує 

його критичне значення, то вважаємо, що модель є адекватною. 

Додаткове дослідження адекватності моделі проводимо на підставі тестування 

рядів залишків. Зазначимо, що модель є адекватною, якщо залишки володіють 

властивостями білого шуму. Для оцінки випадкових відхилень на автокореляцію 

застосуємо статистику Дарбіна-Уотсона, а також Q-статистику Люнга-Бокса (див. 

табл. Н.2 додатку Н), як більш ефективними функціями для аналізу часових рядів. 

Аналіз статистик Стьюдента вказує на те, що видатки із державного бюджету 

мають статистично значущий вплив на рівень зайнятості в Україні. Обчислене 

значення статистики Дарбіна-Уотсона (DW) становить 2,1, а отже між залишками 

моделі автокореляція відсутня. Значення p-value для Q-статистики Люнга-Бокса 

вказує на відхилення гіпотези про корелювання залишків моделі (2.6). Крім того, 

статистика Жарка-Бера (див. рис. Н.3 додатка Н), вказує на нормальний розподіл 

залишків моделі (JB = 0,98; p-value = 0,61), а значення асиметрії та ексцесу є 

достатньо близькими до оптимальних значення. 

Оскільки в усіх випадках отримано значення, які не перевищують критичні 

значення, то можна стверджувати про адекватність розробленої моделі. 

Враховуючи проведені тести, це дає нам підставу вважати модель (2.6) 

адекватною, у котрої автокореляція та кореляція залишків відсутня, а розподіл 

залишків є нормальним. Отже, модель повністю відображає залежність рівня 

зайнятості від видатків із державного бюджету. 

Оскільки коефіцієнти при екзогенних змінних визначають еластичність рівня 

зайнятості і показують на скільки відсотків зміниться ендогенна зміна при зміні 

одного із фактору на 1 %, за умови, що решта факторів будуть не змінними, то ми 

отримуємо наступні значення: 

–  зі зниженням обсягу видатків на використання товарів і послуг (без 

урахування видатків на дослідження і розробку державних програм) на 0,1 %, рівень 

зайнятості зросте на 0,14 %; 

–  із зростанням видатків на дослідження і розробку державних (регіональних) 

програм на 0,1 %, рівень зайнятості зросте на 0,29 %; 
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– зі зниженням видатків на обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу 

на 0,1 %, рівень зайнятості підвищиться на 0,12 %; 

– зі зростанням видатків на трансфери підприємствам та органам державного 

управління на 0,1 %, рівень зайнятості підвищиться на 0,15 %; 

– очікування одновідсоткового збільшення капітальних трансферів для 

підприємств, населення, органів державного управління та урядів іноземних держав 

спричинить підвищення рівня зайнятості на 0,69 %; 

– одновідсоткове зростання видатків на основний капітал спричинить 

зростання зайнятості на 0,48 % із часовим лагом у два квартали. 

Отже, у нашій економетричній моделі саме видатки на оплату праці, трансфери 

міжнародним організаціям та видатки на соціальне забезпечення населення не 

мають жодного впливу на зайнятість в Україні. Оплата праці  у державному секторі 

абсолютно не має впливу на зайнятість у вітчизняній економіці, адже базується на 

тарифній сітці, про яку йтиметься у третьому розділі. І оскільки, базовий тарифний 

розряд тарифної сітки був тривалий час “заморожений” і підвищився лише у 2017 

році до розміру 1600 грн, то вплив заробітної плати державного сектору не відіграв 

жодного значення на рівень зайнятості країни. Соціальне ж забезпечення в країні є 

засобом підтримки виживання малозабезпечених верств населення (студенти, 

пенсіонери), цілями якої є коригування їх споживання, а не трудової діяльності. 

Тому видатки на соціальне забезпечення не стимулюють осіб до пошуку праці та не 

впливають на рівень зайнятості в Україні. 

Зворотній зв'язок між рівнем зайнятості простежується між видатками на 

обслуговування державного боргу та видатками на товари і послуги (без урахування 

видатків на дослідження і розробку державних програм). Тоді ж як зв'язок між 

обслуговуванням державного боргу є очевидним, виникає проблема у тлумаченні 

впливу саме видатків на товари і послуги. Зрозуміло, що зростання державних 

замовлень мало б підвищувати зайнятість у відповідь на зростання попиту на 

продукцію. Однак, не варта забувати про видатки на медикаменти, обсяг яких із 

загостренням російсько-української війни зросли, тоді ж як зайнятість за 2014 рік 

скоротилась на 5 %. 
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Видатки на заходи спеціального призначення, такі як озброєння, придбання 

боєприпасів, авіаційної техніки, також зросли за останні роки в Україні і у 2016 році 

становили 5 % ВВП.  Однак, видатки на оборонну діяльність країни часто можуть 

відбуватися за межами країни, тоді спостерігається відтік валюти за кордон. Таке 

збільшення видатків не матиме позитивного впливу на зайнятість населення. 

Прямий вплив видатків на зайнятість України простежуватиметься тоді, коли 

пріоритет буде надаватися вітчизняним виробникам. Це сприятиме розвитку воєнної 

промисловості в країні. Отже, зворотне відображення видатків на товари і послуги 

пояснюється саме зростанням воєнної складової у них. 

Іншою складовою статті “Використання товарів і послуг”, що мають прямий 

вплив на зайнятість, є видатки на дослідження і розробку державних програм. Сюди 

ми відносимо видатки на розвиток окремих галузей економіки, зокрема через 

створення науково-технічної продукції, розробку дослідних зразків із залученням 

сторонніх підприємств, ремонту та утримання доріг загального користування тощо, 

а також реалізацію навчально-тренувальних програм для молоді та підготовку 

студентів і аспірантів. Зрозуміло, що такі видатки, по-перше, створюють 

передумови для розширення можливостей для частини населення, яка після освітніх 

програм буде перспективною і конкурентоспроможною на ринку праці Україні, та, 

по-друге, через дотичність державних програм до інших галузей чи інших видів 

послуг, що стимулює зростання зайнятості опосередковано. 

Другою змінною на значенням впливу на рівень зайнятості є обсяг видатків на 

надання субсидій і поточних трансферів підприємствам та органам державного 

управління. Надання дотацій сільськогосподарським виробникам здатне здешевити 

виробництво товарів, стимулювати розвиток перспективних для України галузей 

економіки та підвищити зайнятість у сільській місцевості, яка у 2015 році становила 

55 % [18]. Також держава може уникнути банкрутства перспективних для економіки 

підприємств через покриття збитків, або ж відшкодувати відсотки за кредитами. 

Такі трансфери допоможуть державі уникнути масового звільненню працівників. 

Важливого значення у підвищенні рівня зайнятості у вітчизняній економіці 

відіграє стаття “Капітальні видатки”. Зокрема, до видатків на основний капітал ми 
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відносимо видатки на предмети довгострокового користування, видатки на 

будівництво та придбання будівель, придбання нематеріальних активів тощо. 

Зрозуміло, що як і у решти видатків, видатки за цією статтею створюють попит у 

суміжних галуззях, а це забезпечує зростання попиту на трудові ресурси. 

Однак, більший вплив на ринок праці України мають очікування капітальних 

трансферів. Капітальні трансфери є операціями із безоплатного надання активів, як 

правило, з інвестиційною метою та значно масштабнішими за розміром трансферів, 

ніж поточні трансфери. 

Свою позицію стосовно капітальних трансфертів обґрунтували Дж. Печей і 

Г. Мак-Дональд. Науковці доводять, що у країнах з трансформаційними 

економіками капітальні трансферти для органів місцевого самоврядування, що 

можуть мати обмежений доступ до ринку капіталів, повинні виступати лише як 

тимчасовий інструмент, тоді ж як необхідним є постійне забезпечення бідних верств 

населення грошовими коштами [135, с. 430]. Саме надання капітальних трансферів 

населенню буде мати позитивний вплив на економіку країни. Оскільки саме 

трансфери є активізатором інвестиційної діяльності держави, їх вплив на зайнятість 

є цілком обґрунтованими. 

В умовах реформування вітчизняної економіки, інвестиції виступають як один 

із ключових складових державної політики загалом. Ключовим важелем у 

стимулюванні підприємницької діяльності і економіки країни є інвестиційна 

політика, що безпосередньо чинить вплив на обсяги виробництва та розвязання 

таких соціальних проблем, як бідність та безробіття. 

Про важливий вплив інвестицій у пожвавленні ринку праці йшлося у 

попередніх розділах дисертації. Зокрема, важливість інвестиційного механізму було 

обґрунтовано Дж. М. Кейнсом. На думку вченого, монетарна політика є менш 

ефективним інструментом у стабілізації економіки, аніж фіскальна. Грошово-

кредитна політика, згідно з Дж. Кейнсом, повинна підлаштовуватися під бюджетно-

податкову політику і забезпечувати достатньою грошовою масою державні 

інвестиції. 
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Головним завданням інвестиційної політики є організація такого 

інвестиційного процесу, за якого обсяг інвестицій відповідатиме потребам 

економіки і стимулюватиме ріст зайнятості в країні. Перед економістами може 

постати проблема інфляційних очікувань, спричинених збільшенням грошової маси. 

З метою досягнення рівноваги між рівнем безробіття та інфляцією, держава може 

здійснювати капітальні інвестиції в економіку країни без зростання інфляції. 

Капітальні вкладення у пріоритетні галузі та сектори економіки допоможуть 

створити передумови для розвитку суміжних галузей, а згодом, за 

мультиплікативним ефектом, і у інших галузях. Крім того, держава може виступати 

в ролі інвестора у виробництво у фазі спаду, забезпечуючи цим самим зростання 

кількості робочих місць. 

У ситуаціях, коли фінансування із державного бюджету постає перед 

проблемою нестачі коштів, це актуалізує необхідність залучення іноземних 

інвестицій. Для багатьох країн з трансформаційними економіками залучення прямих 

іноземних інвестицій є ключовим аспектом стратегії розвитку, оскільки вважається, 

що інвестиції є важливим елементом для зростання виробництва і створення нових 

робочих місць. Для стимулювання припливу іноземного капіталу в економіку 

країни, держава може застосовувати податкові інструменти, які тимчасово 

звільнятимуть інвестора від сплати податку чи оподатковуватимуть за нижчими 

ставками, або ж застосовувати монетарні інструменти, за якими кредитори 

отримуватимуть кредити за пільговими відсотковими ставками. 

Можливість залучення іноземних коштів сприятиме, по-перше, забезпеченню 

національної економіки достатньою кількістю сировини; по-друге, зростанню 

обсягів виробництва та зайнятості в країні, а інноваційні впровадження – 

збільшенню продуктивності праці. Однак, у економічній літературі існують 

побоювання стосовно впливу прямих іноземних інвестицій на зайнятість. 

Більшість науковців виявили позитивний вплив іноземного капіталу на рівень 

зайнятості в країні. До них належать С. Радосевіч, Т. Міцкевич та У. Варблейн, які 

дослідили, що іноземні підприємства пропонують більше робочих місць, аніж 

вітчизняні компанії. Однак позитивну кореляцію між двома показниками науковці 
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простежують лише на завершальних етапах трансформаційного періоду у шести 

країнах Центрально-Східної Європи, тоді ж як на ранніх етапах існує від'ємна 

кореляція [194, с. 9]. 

Негативний вплив прямих іноземних інвестицій на зайнятість, який 

пояснюється підвищенням ефективності використанні праці, було обґрунтовано 

економістами В. Беначек, Д. Н. Холанд, Р. Дженкінс. Висока продуктивність праці 

потребуватиме менших затрат на одиницю продукції, а, звідси випливає, що прямі 

інвестиції спричиняють зниження зайнятості на підприємствах. Така ситуація 

характерна для ринку праці В'єтнаму [193, с. 134], а також таких країн як Угорщина, 

Польща та Чеська Республіка [251, с. 39]. 

Неоднозначний вплив прямих іноземних інвестицій на зайнятість дослідив 

науковець У. Онаран. Для прикладу, впродовж 1999-2004 рр. у Болгарії та Румунії 

рівень зайнятості скоротився із припливом інвестицій до країни. У Словенії 

простежувалося зниження зайнятості приблизно у половині секторів економіки, тоді 

ж як у Чехії, Словаччині та Угорщині зростання зайнятості відбулося лише у 

секторах із кваліфікованою робочою силою [228, с. 13]. 

Вплив іноземних інвестицій на рівень зайнятості в Україні впродовж 2009-2016 

років оцінено у додатку З. 
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Рис. 2.24. Взаємозалежність між рівнем зайнятості та прямими іноземними 

інвестиціями в Україні, 2009-2016 рр. 
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На рис. 2.24 наведено взаємозалежність між рівнем зайнятості та іноземними 

інвестиціями в Україні, яка показує на присутність прямої залежності між цими 

змінними, за якої приплив інвестицій стимулюватиме зростання рівня зайнятості. 

Беручи до уваги додаток К, у якому нами надано оцінку продуктивності 

трудових ресурсів, ми можемо простежити, що в Україні продуктивність праці 

перебуває коливається. Зокрема у кожному першому кварталі 2006-2014 рр. 

реальний ВВП на одного зайнятого в Україні є доволі низьким, тоді як у третьому 

кварталі спостерігаємо найвище співвідношення показників. Загалом в Україні не 

простежується постійного зростання продуктивності праці, тому можна вважати, що 

якраз приплив міжнародних інвестицій не призводить до підвищення 

продуктивності праці, а зростання рівня зайнятості в країні. Це ще раз підтверджує 

результати моделі про прямий зв'язок між прямими іноземними інвестиціями та 

рівнем зайнятості в України. 

Отже, побудовані економетричні залежності підтвердили вплив на рівень 

зайнятості та безробіття у трансформаційній економіці України монетарних 

чинників (облікова ставка, процентні ставки за депозитами і кредитами) та чинників 

фіскальної політики (видатки державного бюджету). З огляду на це, можна дійти 

висновку про те, що у подоланні циклічного безробіття в Україні важлива роль 

належить стимулювальній монетарній і фіскальній політиці. 
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Висновки до розділу 2 

Під трансформаційними економіками слід розуміти економіки країн, що стали 

на шлях переходу від командно-адміністративної економіки до ринкових відносин, 

основу якої становить ринковий механізм та приватна власність на матеріальні 

фактори виробництва. Першочерговими завданнями, які постали перед країнами з 

транформаційними економіками, було створення принципово нового механізму 

державного регулювання зайнятості ринкового типу та формування ефективного 

ринку праці, який би вирішував проблеми подолання вимушеної неповної 

зайнятості, нелегальної трудової міграції, зростання рівня та тривалості безробіття 

тощо. Для країн з трансформаційними економіками притаманні ринки праці 

неусталеного типу. 

У країнах з трансформаційними економіками ринки праці та сфера зайнятості 

формувались під впливом перебудови усієї економічної системи. Головними 

макроекономічними чинниками, які впливають на зайнятість у трансформаційних 

економіках, є динаміка обсягу національного виробництва, яку вимірюють через 

темпи приросту реального ВВП, диспропорції платіжного балансу, обсяг зовнішньої 

заборгованості, стрімке зростання інфляції, процеси трудової міграції, а також 

ефективність приватизації державної власності. 

Порівняльний аналіз країн з трансформаційними економіками Центрально-

Східної Європи дає змогу виокремити спільні для більшості з них принципи 

реалізації політики зайнятості, а саме: перехід від моделі, у якій переважає 

соціальний захист безробітних до моделі активної політики зайнятості задля 

спонукання працівників до пошуку роботи (принцип зв'язку працівника з ринком 

праці як альтернатива виплатам допомоги з безробіття); принцип перевищення 

заробітної плати над розміром допомоги з безробіття (невисокі виплати допомоги з 

безробіття є стимулом до активного пошуку роботи); впровадження якомога 

ширшого переліку активних програм зайнятості задля покращення професійно-

кваліфікаційної структури робочої сили та уникнення декваліфікації безробітних. 

У трансформаційній економіці України державна політика зайнятості ще не 

стала дієвим інструментом регулювання ринку праці. Задля регулювання пропозиції 
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праці та підвищення конкурентоспроможності населення ДСЗ надає послуги 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації для різних груп населення 

(безробітні, молодь, внутрішньо переміщені особи та особи з низьким рівнем 

конкуренції на ринку праці). 

Профорієнтаційні послуги охоплюють в Україні широке коло програм, а саме: 

участь у групових консультаціях, семінарах та тренінгах, відкриття власної справи, 

ознайомлення з методами пошуку роботи, підготовка та проведення співбесід з 

роботодавцями, індивідуальні профконсультації тощо. У регулюванні попиту на 

ринку праці ДСЗ реалізує значно більшу кількість активних програм, до яких 

відносять створення додаткових робочих місць у державному секторі, надання 

одноразової допомоги та консультування при відкритті власної справи, квотування 

робочих місць, надання пільг підприємствам тощо. 

Дослідження на основі економетричного аналізу виявило монетарні чинники, 

які найвагоміше впливають на рівень безробіття у трансформаційній економіці 

України: процентні ставки за валютними кредитами для домогосподарств; процент-

ні ставки за валютними депозитами для нефінансових корпорацій; заборгованість 

перед банками за кредитами для домогосподарств та нефінансових корпорацій. 

Виявлено існування тісної прямої залежності між рівнем зайнятості та обсягом 

державних видатків. Серед чинників фіскальної політики найбільший вплив на 

зайнятість мають: зростання видатків на основний капітал; очікування збільшення 

капітальних трансферів для підприємств, домогосподарств та органів державного 

управління; зростання видатків на державні (регіональні) програми; зростання 

видатків на трансфери підприємствам та органам державного управління; зниження 

видатків на обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу; зменшення видатків 

на закупівлю товарів і послуг. 

Одержані у другому розділі результати опубліковано у наукових працях автора: 

[78; 221; 75; 69; 68]. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В 

УКРАЇНІ 
 

3. 1 Реформування системи оплати праці в Україні як основа підвищення 

ефективності державної політики зайнятості 
 

Державна політика зайнятості не повинна обмежуватися лише проблемами 

регулювання ринку праці, а охоплювати також увесь спектр трудових відносин. У 

цьому відношенні важливим є підвищення якості трудових ресурсів, усунення 

диспропорцій у сфері оплати праці, надання допомоги безробітним, регулювання 

міграційних потоків, покращення демографічних показників, розвиток освітнього 

потенціалу, нагромадження людськогго капіталу тощо. 

Важливим чинником підвищення рівня зайнятості, подолання безробіття та 

стримування значних потоків трудових мігрантів є політика державного 

регулювання заробітної плати. Значні коливання ВВП у трансформаційних 

економіках, які спричинили суттєві зрушення у сфері зайнятості, супроводжувалися 

такими ж коливаннями у рівнях оплати праці. Більшість дослідників, що звичайні 

підходи до вимірювання впливу виробництва на зайнятість, такі як закон Оукена, 

що передбачає відносно стабільні рівні заробітної плати, повинні приймати до уваги 

заробітну плату, яка як і обсяг виробництва впливає на ринок праці [140, 12]. 

Як уже зазначалось, у класичній теорії безробіття є наслідком перевищення 

реальної заробітної праці її рівноважного рівня, за якої пропозиція праці перевищує 

попит на неї. У кейнсіанській теорії попит на працю формується під впливом 

ефективного попиту, а реальна заробітна плата визначає попит на працю. Із цієї 

теорії випливає, що заробітна плата виступає основним чинником безробіття у 

країні, а її оптимальний рівень дозволить знизити безробіття до природної норми. 

Слід визнати, що в економіці України заробітна плата не повною мірою 

виконує свої основні функції – відтворення трудових ресурсів і стимулювання праці. 

Низька оплата праці призводить до зростання рівня бідності, який за оцінками 

фахівців ООН становить 25% населення [258]. Низька оплата праці є критичним 
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фактором, що згубно впливає на рівень зайнятість в країні, призводить до розвитку 

тіньової економіки та ускладнює фінансування пасивної політики зайнятості на 

соціальні виплати безробітним. Оплата праці є тим інструментом, що так чи інакше, 

чинить безпосердній вплив на реалізацію державної політики зайнятості, 

відновлення людського капіталу та ефективне використання праці. Тому проблеми 

забезпечення повної зайнятості населення доцільно вирішувати разом із проблемами 

реформування системи оплати праці  у вітчизняній економіці. 

На вітчизняному ринку праці поруч із функціонуванням ринкових інституцій 

присутнє також державне регулювання, що забезпечує правила та методи 

регулювання економічних відносин. Зокрема, йдеться про регулювання заробітної 

плати у двох секторах економіки: у державному та приватному. 

В Україні у 2016 році на обліку перебували 7,9 млн штатних працівників, з них 

3,5 % працювали на приватних підприємствах; 3,3 % – на державних підприємствах; 

7,9 % – у органах державної влади та 9,2 % – у державних організаціях і установах 

[18]. У приватному секторі заробітна плата встановлюється унаслідок взаємодії 

попиту і пропозиції, а у державному секторі вона є відображенням уніфікованих 

правил щодо оплати праці працівників бюджетної сфери. 

Заробітна плата у державному секторі ґрунтується на тарифній системі оплати 

праці, основою якої є Єдина тарифна сітка. Єдина тарифна сітка пропонує 

стандартизований підхід до диференціації оплати праці працівників різних груп і 

різних рівнів складності виконуваної роботи. Так, станом на 1 січня 2018 року 

розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду у Єдиній 

тарифній сітці встановлено на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб і 

становить 1762 грн [97], що на 10 % більше, аніж оклад наприкінці 2017 року. 

Подальша тарифна ставка розраховується на основі тарифного коефіцієнту та 

“базового” посадового окладу. Тарифний коефіцієнт є співвідношенням тарифної 

ставки першого розряду та наступного [16, с. 283]. Єдина тарифна сітка із розмірами 

посадового окладу відображена у таблиці 3.1. 

Загалом до категорії некваліфікованих робіт із окладом першого розряду 

належать гардеробник, кастелянка, кур'єр, опалювач, підсобний робітник, 
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вантажник, натирач підлоги, робітник з благоустрою, сторож, склопротиральник, 

прибиральник, швейцар та інші. Для них посадовий оклад передбачений у розмірі 

1762-1921 грн. 

 

Таблиця 3.1. 

Єдина тарифна сітка, що діє в Україні з 01.01.2018 року 

Розряд Тарифний 
коефіцієнт 

Посадовий 
оклад, грн 

Розряд Тарифний 
коефіцієнт 

Посадовий 
оклад, грн 

1 1,00 1762 14 2,42 4264 

2 1,09 1921 15 2,58 4546 

3 1,18 2079 16 2,79 4916 

4 1,27 2238 17 3,00 5286 

5 1,36 2396 18 3,21 5656 

6 1,45 2555 19 3,42 6026 

7 1,54 2713 20 3,64 6414 

8 1,64 2890 21 3,85 6784 

9 1,73 3048 22 4,06 7154 

10 1,82 3207 23 4,27 7524 

11 1,97 3471 24 4,36 7682 

12 2,12 3735 25 4,51 7947 

13 2,27 4000    

Джерело: [39] 

 

Найвищі розряди у тарифній сітці відводяться керівникам вищих навчальних 

закладів, керівникам академій наук, директорам та головним інженерам театрам, 

музичним та танцювальним колективам тощо. Для них у середньому посадовий 

оклад становить 6600 грн. 
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Працівники медичної сфери перебувають у розрядах від 3-4 для молодого 

медичного персоналу та 6-11 для професіоналів та працівників, зайнятих з 

рентгенівською, ультразвуковою апаратурою тощо до 10-14 для лікаря хірурга, 

анестезіолога і сімейного лікаря та 12-18 для керівників закладу охорони здоров’я. 

У 2016 році рівень оплати праці в Україні вважається найнижчим серед 

європейських країн. Ще донедавна, розмір мінімальної заробітної плати (1450 грн) 

становив лише 27 % середньої зарплати (5358 грн), тоді ж як за рекомендаціями 

МОП мінімальний розмір не повинен бути меншим 50 % [122, с. 25]. 

Оскільки з 1 січня 2018 року розмір мінімальної заробітної плати встановлено 

на рівні 3723 грн, а у працівників розряду 1-11 розмір окладу не відповідає 

мінімальному рівні, то Постановою Кабінету міністрів України [97] передбачено 

виплата надбавок і премій у розмірі необхідному для забезпечення виплати 

мінімальної заробітної плати працівнику бюджетної сфери. Така система оплати 

праці бюджетникам є недосконалою. Адже йдеться про руйнування диференціації  у 

оплаті праці, оскільки працівники 1 та 11 розряду в кінцевому результаті 

отримуватимуть однакову заробітну плату. 

За цих умов, на нашу думку, актуалізується потреба у запровадженні нових 

розмірів посадових окладів, що не базуватимуться на занижених показниках 

прожиткового мінімуму, та підвищити міжкваліфікаційні коефіцієнти, що 

вирівнюватимуть середню заробітну плату бюджетників із працівниками 

небюджетного сектору економіки. Такі заходи, на нашу думку, дозволять відновити 

диференціацію оплати праці в межах бюджетного сфери та підвищити її рівень до 

загальносереднього в Україні. 

Саме за рахунок збільшення “базового” посадового окладу та ставки 

мінімальної заробітної плати з початком 2018 року, номінальний розмір 

середньомісячної заробітної плати у державному секторі зростатиме, а вищі темпи 

зростання заробітних плат, насамперед, простежуватимуться для низькооплачу-

ваних робіт. 

Важливим показником, що відображає реальні зміни у доходах працівників та 

стан рівня життя населення є реальна заробітна плата. Розмір номінальної заробітної 
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плати не відображає зміни у купівельній спроможності трудових ресурсів. Тому 

реальна заробітна плата виступає основною характеристикою ринку праці. 

Упродовж 2014-2015 років реальна купівельна спроможність працівників 

знижувалась та реальна заробітна плата у 2016 році у порівнянні із попереднім 

роком зросла на 9 %, а її розмір у 2017 році відображає зростання купівельної 

спроможності на 19,1 % відносно 2016 року (рис. 3.1). 

 

 
Джерело: сформовано автором на основі даних Державної служби статистики 

України [115] 

Рис. 3.1. Темпи приросту (зниження) номінальної та реальної заробітної плати, 

% відносно січня-грудня попереднього року 

Порівнюючи динаміку розподілу середньої заробітної плати за регіонами, 

бачимо, що показник є доволі нерівномірним (рис. 3.2). У середньому по Україні 

розмір номінальної заробітної плати перебував на рівні 2639 грн у 2011 році, 4207 

грн у 2015 році та 5187 грн у 2016 році. 

З регіонального розподілу середньої заробітної плати бачимо, що найбільш 

високооплачуваним регіоном України є м. Київ, де середня заробітна плата у 2016 

році становила 8586 грн у розрахунку на одного штатного працівника. У 

м. Тернопіль такий показник становив 3731 грн, що у 2,3 рази є нижчим, ніж у 
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столиці країни. У Львівській області розмір номінальної заробітної плати у 2016 

році становив 4574 грн і є 9 за величиною показником серед 24 областей України. 

За даними Львівського обласного центру зайнятості, за підсумками січня 2018 

року активність шукачів місця праці була помітно вищою, ніж активність 

роботодавців. Із кінця 2016 року до січня 2017 року відношення кількості резюме до 

кількості вакансій зросло із 2,8 до 3,1, що означає зростання конкуренції, адже на 

одне вакантне місце у середньому претендувало 3 бажаючих отримати роботу. 

Станом на лютий 2017 рік кількість офіційно зареєстрованих безробітних 

знизилась майже на 80 тис. осіб у порівняні із лютим 2016 року. Зрозуміло, що є 

позитивна тенденція до зниження безробіття, однак зареєстроване безробіття не 

відображає реалій українського ринку праці. 
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Джерело: сформовано автором на основі даних Державної служби статистики 

України [115] 

Рис. 3.2. Динаміка розподілу середньої заробітної плати за регіонами України, 

2011-2017 рр. 
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У оплаті праці існує сезонність показника, за якою найвищий розмір заробітної 

плати, припадає на кінець кожного року. Так, станом на грудень 2016 року середня 

заробітна плата по Україні становила 6475 грн, що на 23,8 % білье, ніж у грудні 2015 

року. У зв’язку із підвищенням мінімальної заробітної плати та відповідно розміру 

посадових окладів, розмір середньої заробітної плати у січні 2017 році зріс і 

становив 6008 грн, що на 7,2 % нижче за показник у грудні 2016 року та на 37,7 % 

вищий, аніж у січні 2016 року. 

Заробітна плата відіграє важливе значення у формуванні сукупних доходів 

домогосподарств, достатній рівень яких формує сукупний попит на оптимальному 

для економіки рівні. У сукупних доходах вирішальна роль належить саме заробітній 

платі, яка у 2017 році становила 53 % усіх сукупних фінансових ресурсів 

домогосподарств, тоді ж як доходи від підприємницької діяльності не були 

суттєвими (рис. 3.3). Частка оплати праці у структурі доходів з 2012 року і до 2016 

року постійно зменшувалась з 50,8 % до 46,7 % [115]. 

 

 
Джерело: сформовано автором на основі даних Державної служби статистики 

України [11] 

Рис. 3.3. Структура доходів домогосподарств у 2017 році, % 
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Основною причиною нерівномірності регіонального розподілу заробітної плати 

є її диференціація за видами економічної діяльності, що зумовлена особливістю 

територіального розміщення регіону, наявністю виробничих ресурсів, тяжіння 

економіки до тої чи іншої економічної діяльності тощо. У додатку Л представлено 

динаміку середньої заробітної плати у залежності від виду економічної діяльності. 

Перш за все, структура такого розподілу показує щорічне зростання номінальної 

заробітної плати у всіх видах економічної діяльності впродовж останніх чотирьох 

років. Особливо високе зростання заробітної плати відбулось у сфері авіації, де у 

2015 році розмір оплати праці зріс на 54 % і у 2016 році становив 24 688 грн. Це є 

найбільш оплачуваною сферою діяльності станом на 2016 рік. Слідом йде фінансова 

та страхова діяльність, що оплачується у 10 227 грн на штатного працівника. 

Найменш оплачуваною сферою є поштова та кур’єрська діяльність, тимчасове 

розміщування й організація харчування, освіта та функціонування бібліотек. 

Співвідношення рівня оплати праці в кур’єрській діяльності до середнього по 

економіці України становило у 2016 році 0,54 (додаток Л). 

У січні 2017 року середня номінальна заробітна плата у Львівській області 

становила 5372 грн, що на 41,2 % більше, аніж у січні 2016 року. Рівень середньої 

заробітної плати перевищував мінімальні соціальні стандарти у 1,7 рази. Найбільш 

оплачуваними у січні 2017 року були працівники львівських підприємств та 

організацій з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів (10431 грн), з добування сирої нафти та природного газу (8777 грн) та 

фінансової і страхової діяльності (8742 грн), а найменший розмір заробітної плати 

отримують працівники тимчасового розміщування й організації харчування 

(3964 грн), сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (3827 грн), 

поштової та кур’єрської діяльності (2925 грн). 

У 2016 році рівень оплати праці в сфері охорони здоров’я відставав від 

середнього по Україні більше ніж на третину, в освіті – на 27,3 %. У 2017 році 

відставання становило 26 % та 15 % відповідно. 

Тоді ж як у січні 2017 році середня по Україні заробітна плата у 

сільськогосподарському секторі, лісовому та рибному господарстві становила 
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4899 грн, то у Львівській області її розмір становив 7665 грн і перевищував 

відповідний показник січня 2016 року на 79,6 %. У Львівській області 

простежується відставання в оплаті праці у фінансовій та страховій діяльності, яка у 

середньому по Україні становила 11092 грн у 2017 році, а у регіоні – 8742 грн. Отже 

бачимо, що диференціація заробітної плати простежується як на галузевому, так і 

регіональному рівні. 

Нерівномірність оплати праці за видами економічної діяльності в Україні 

можна проаналізувати на прикладі швидкого розвитку ІТ-сфери. Львів є одним із 

центрів розвитку ІТ індустрії в Україні, цю галузь припадає 14,4 % регіонального 

продукту міста. У 2013 р. частка IТ-ринку у ВВП України загалом становила 0,5-

0,8 % та 9 % у загальному обсязі українського експорту [46], тоді ж як у 2018 році на 

сферу комп’ютерних та інформаційних послуг припадає 3,34 % ВВП та 3,6 млрд. 

дол. у загальному обсязі експорту [115]. 

ІТ-спеціалісти отримують одну з найвищих заробітних плат. У Львові кількість 

працівників у ІТ-галузі становить близько 20 тисяч. Середньомісячна заробітна 

плата львівського ІТ-спеціаліста у грудні 2016 року склала 570 дол. США для 

молодшого спеціаліста (junior), або 3,6 дол. США за годину, та 3000 дол. США для 

старшого спеціаліста (senior) [158]. Отже, заробітна плата львівського молодого 

спеціаліста утричі перевищує середню заробітну плату по Україні, а заробітна плата 

старшого спеціаліста – у 15,5 рази. 

Така ситуація на ринку інформаційних технологій означає існування значної 

кількості бажаючих отримати місце праці у цій сфері. Пропозиція праці зростає, але 

за допомогою інвестицій, які розширюють сферу ІТ, попит на трудові ресурси також 

зростає. Тобто ринок ІТ перебуває у рівновазі, де заробітна плата виступає основним 

регулятором цієї рівноваги. Зрозуміло, що ринку у майбутньому через збільшення 

пропозиції праці (зростання випускників та розвиток перекваліфікаційних курсів) 

перенаситить ІТ-ринок і ринкові механізми поступово знижуватимуть рівноважну 

заробітну плату. Однак, така ситуація можлива лише у довгостроковій перспективі. 

Сьогодні ж ринок ІТ забезпечує стабільні та високі заробітні плати, розширює 

інвестиційну діяльність, забезпечує зростання ВВП, а також кількості високо-
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кваліфікованих трудових ресурсів. Отже, розвиток ІТ-сфери сприяє зростанню 

зайнятості у цій галузі, а заробітна плата попри значне випереджання середнього 

рівня забезпечує стабільний сукупний попит ІТ-спеціалістів. 

Досвід багатьох країн передбачає встановлення розміру оплати праці не лише у 

мінімальному вираженні, а й погодинному, який розраховується на основі 

середньомісячної норми тривалості робочого часу. Мінімальний розмір погодинної 

оплати праці в Україні становить 19,34 грн. Середній розмір заробітної плати на 

штатного працівника із урахуванням 40-годинного робочого тижня у 2016 році 

становив 36,93 грн. Найбільший тариф встановлено у переробній промисловості, що 

пов’язана із продуктами та фармацевтичними препаратами (75,87 грн), у сфері 

інформації та телекомунікації (64,74 грн), фінансової та страхової діяльності 

(68,95 грн) та у сфері добування кам’яного та бурого вугілля (67,78 грн). 

Найбільш оплачуваним регіоном у погодинному вираженні є місто Київ 

(59,24 грн) та Донецька область (44,59 грн). Найменш оплачуваним є Тернопільська 

область (27,71 грн). У Львівській області показник становить 33,48 грн. Такий 

дисбаланс у розподілі заробітної праці зумовлює міжрегіональну міграцію у більш 

оплачуванні регіони України. 

Ситуація із низькими заробітними платами в Україні ускладняється за рахунок 

значної заборгованості із виплатами заробітної плати. Численні проблеми на 

підприємствах державного сектору відображаються на тривалому погашенні 

заборгованості. Сукупний попит, що як відомо є чинником зростання зайнятості, 

обмежується несвоєчасними виплатами заробітних плат. Наприклад, станом на 

1 грудня 2016 року заборгованість із виплатою заробітних плат простежувалася у 

всіх регіонах та становила 2 млрд грн, а на початку 2017 року – 1,79 млрд грн без 

урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та 

м. Севастополя. При цьому більше половини боргу утворено в Донецькій (29,7 %), 

Харківській (10,7 %) та Луганській (10,4 %) областях [114, с. 2]. 

У Львівській області основна частина боргу у лютому 2017 року припадала на 

сферу промисловості (53,3 %), будівництво (20,9 %), охорону здоров’я (10,4 %) та на 

наукову і технічну діяльність (7,8 %). Загалом борг підприємств у Львівській області 
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становив 19,3 млн грн. Кількість осіб, які несвоєчасно або не у повному обсязі 

отримали заробітну плату становить 2,5 тис. осіб. У середньому на кожного із них 

припадає 7733 грн боргу [114, с. 1-2]. 

Отже, державі необхідно забезпечити не лише належний рівень заробітних плат 

в країні, а й забезпечити їх своєчасність виплат, що підтримуватиме сукупний попит 

в країна на достатньому рівні. 

Одним з напрямів державного регулювання заробітної плати є встановлення її 

мінімальної ставки, що є соціальною гарантією держави, нижче якої не може 

провадитися оплата за виконану роботу працівників [96, с. 3]. 

Встановлення мінімальної заробітної плати вирішує одночасно дві цілі. По-

перше, підвищення добробуту населення та, по-друге, зниження диференціації у 

доходах працівників. Тобто мінімальна заробітна плата відіграє роль одного із 

основних чинників диференціації заробітної плати та виступає соціальним 

інструментом. 

Від підвищення розміру мінімальної заробітної плати виграють як 

малозабезпечені верстви населення, так і працівники бюджетної сфери, оплата праці 

яких ґрунтується на тарифній сітці. Держава керуючись підвищенням добробуту 

малозабезпечених верств населення, встановлює вищі мінімальної заробітної ставки. 

На практиці, низькокваліфіковані трудові ресурси отримуватимуть вищу заробітну 

плату, проте частина населення поповнить лави безробітних, що означатиме 

скорочення зайнятості в країні за рахунок збільшення розміру мінімальної 

заробітної плати. Тому виникає потреба забезпечити диференціацію оплати праці 

між працівниками різних кваліфікацій, зокрема закріпити за мінімальною 

заробітною платою роль соціальної гарантії для некваліфікованих працівників, а для 

кваліфікованої праці забезпечити зростання заробітної плати. 

Зниження зайнятості, спричинене зростанням мінімальної заробітної плати, 

можна пояснити двома міркуваннями. По-перше, вища зарплата спричинить 

зростання витрат роботодавців, які у свою чергу перенесуть частину витрат на 

споживачів. Ціни на товари і послуги зростатимуть, а купівельна спроможність 

споживачів знижуватиметься. В результаті, виробництво товарів і послуг 
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скорочуватиметься разом із попитом на працівників. По-друге, мінімальна заробітна 

плата збільшуватиме витрати низькооплачуваних працівників відносно їх вкладу у 

виробництво та більш продуктивних високооплачуваних працівників. Роботодавці 

можуть виявити більший інтерес до найму високооплачуваних працівників, 

продуктивність яких буде вищою, а оплата праці відносно дешевшою, ніж 

працівників, що отримують мінімальну заробітну плату. Таким чином, йдеться про 

ефект заміщення і зростання безробітних серед низькокваліфікованих працівників. 

Вже неодноразово згадувалось про зростання ставки мінімальної заробітної 

плати з початком 2017 року до розміру 3200 грн. Якщо у січні 2016 року 

співвідношення мінімальної заробітної плати до середньомісячної становив 31,6 %, 

а у грудні 2016 року – 24,7 %, то у січні 2017 року таке співвідношення дорівнювало 

53 %. У розвинених країнах мінімальна заробітна плата варіюється в межах від 35% 

до 60 % середньої заробітної плати. У країнах, що розвиваються співвідношення 

зазвичай є вищим [244]. 

Особливої уваги потребує з’ясування зв’язку між мінімальною заробітною 

платою та реальною. У підвищені номінального розміру мінімальної заробітної 

плати існують дестабілізаційні ризики, в тому числі і інфляційний, спричинений 

емісією грошей. Тобто зростання номінального розміру може на практиці означати 

зниження реальної заробітної плати. Адже зростання заробітної плати повинне 

відбуватись у відповідь на зростання інвестицій до країни, присутність 

високотехнологічного виробництва та високої продуктивності праці. Таким чином 

зв’язок мінімальної заробітної плати із реальною є однозначним, у одних країнах 

зростання мінімального рівня оплати праці спричиняє інфляцію і скорочення 

реальної зарплати, у інших – реальна заробітна плата зростає. 

Польські вчені А. Камінська та П. Левандовські зауважили, що серед 11-и 

країн-членів Європейського Союзу, у котрих розмір мінімальної заробітної плати з 

2011 року зріс, Польща була єдиною країною, у котрої реальна зарплата зросла у 

відповідь [197, с. 7]. На основі панельної регресії Фортіна, проведеної для 

канадського ринку праці, вчені вже до кінця 2019 року очікують зростання оплати 

праці у реальному вираженні на 0,7 % у відповідь на однопроцентне зростання 
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мінімальної зарплати [174]. На індонезійському ринку праці у першій половині 90-х 

років номінальна заробітна плата потроїлась в результаті підвищення мінімальної 

оплати праці, а її реальне значення подвоїлось. І попри кризу на Азійському ринку у 

1998 році, що спричинила зростання цін, а отже скорочення реальної зарплати, її 

значення вже після 2001 року знову зросло [185, с. 5]. У Індонезії зростання 

мінімальної заробітної плати на 1% спричинило зростання оплати праці у реальному 

виражені на 0,129 % [185, с. 12]. Американський вчений С. Лемос виявила, що 

зростання мінімальної заробітної плати в США на 10 % потягне за собою лише 0,4-

відсоткове зростання загального рівня цін [206]. 

Отже, актуальним є дослідження зв’язку між мінімальною та реальною 

оплатою праці на вітчизняному ринку, а тому включення змінної “мінімальної 

заробітної плати” до кореляційної моделі є ґрунтовним. 

Реальна заробітна плата є важливим чинником рівня зайнятості та безробіття. 

Згідно з неокласичною теорією, в умовах конкурентного середовища підприємство 

найматиме додаткову кількість працівників, за умови додатної різниці між 

додатковим виторгом (MPL * P), який отримує фірма в результаті найму працівника, 

та витратами, пов’язані із його наймом (W). Таким чином, підприємство творитиме 

попит на працю, що описується рівнянням: 

MPL * P = W,   (3.1) 

де: MPL – граничний продукт праці; P – ціна товару, грн; W – номінальна 

заробітна плата, грн. 

Отже, у визначені додаткової кількості працівників визначальним є реальна 

заробітна плата (W/P). 

Із виробничої функції Коба-Дугласа ми отримуємо граничний продукт праці, 

що описується рівнянням: 

     !"# = 1 − ' ( )*
+*       (3.2) 

Прирівнявши рівняння (3.1) та (3.2) отримаємо: 

     !
" = 	 1 − ' ( )*

+*        (3.3) 
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Отже, реальна заробітна плата дорівнюватиме капіталоозброєнності у країні, 

що є обсягом капіталу на одного працівника, та науково-технічному процесу. 

Науково-технічний прогрес перебуває у прямій залежності із реальною 

заробітною платнею. Будь-які технічні інновації попри зростання продуктивності 

праці та зниження розміру заробітної плати, передбачають залучення високо-

кваліфікованої робочої сили. Отож, реальна заробітна плата зростатиме для 

кваліфікованих працівників та спадатиме для працівників нижчої кваліфікації, 

досвід та знання яких є недостатніми для взаємодії із науково-технічними 

досягненнями. 

Аби оцінити вплив капіталоозброєнності, яка також перебуває у прямій 

залежності із реальною заробітною платою знову звернемось до виробничої функції: 

     ! = #(%, ')        (3.4) 

Поділивши обидві частини рівняння на L ми отримаємо, що продуктивність 

праці залежить від капіталоозброєнності. 

     !
" = $(&" , 1)	       (3.5) 

Отже, кількість капіталу, що припадає на одного працівника визначає обсяг 

виробництва на одного працюючого. 

Рисунок 3.4 дає уявлення про залежність рівня зайнятості та заробітної плати 

від зміни реального ВВП та продуктивності праці в Україні. Найвища 

продуктивність праці спостерігалася у 2013 році, що є наслідком приросту 

реального ВВП. Починаючи з 2013 року на економіку чинить негативний вплив 

рецесія, як наслідок політичної нестабільності та російсько-української війни,. Із 

2009 року реальна заробітна плата зростала разом із зростанням продуктивності. 

Після 2013 року продуктивність праці в Україні знижується і як наслідок 

знижується реальна зарплата. Також із 2008 року кількість зайнятих працівників 

почала спадати, а це означає, що продуктивність праці збільшується за рахунок 

вивільнення частини працівників разом із зростанням обсягів виробництва. 

Отже, як і очікувалось, зниження продуктивності праці супроводжується і 

зниженням її оплати, а підвищення заробітної плати повинне супроводжуватися 
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збільшенням обсягів національного виробництва, зростанням продуктивності та 

ефективнішим використанням виробничих ресурсів. 

 

 
Джерело: сформовано автором на основі даних Державної служби статистики 

України [115] 

Рис. 3.4. Динаміка реального ВВП, продуктивності праці, зайнятого наслення та 

приріст реальної заробітної плати відносно попереднього року, 2002-2015 рр. 

 

Для аналізу заробітної плати ми використаємо у якості залежної змінної її 

розмір у реальному вираженні. Використовуючи річні дані державної статистики 

України у період з 2002-2017 рр., отримуємо наступне кореляційне рівняння: 

 

ln (REALWAGE)t = 1,2687 + 0,2785 ln (MINIMAL) + 0,20412 ln(OSN)  (3.6) 

 (0,0996*)  (0,0314**)  

+ 0,0926 ln (PROD) + 0,356 ln (NDR) 

  (0,0108***)  (0,0881*) 

R2 = 0,9957 , F = 292,79  , DW = 2,37, 

де: REALWAGE – середній розмір реальної заробітної плати, грн; MINIMAL – 

розмір ставки мінімальної заробітної плати, грн; OSN – вартість основних засобів, 
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що припадає на 1 зайнятого, млн грн/ос; PROD – продуктивність одного зайнятого 

працівника (відношення реального ВВП до кількості зайнятого населення), млн/ос; 

NDR – витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт, млн грн. 

У дужках вказано значення статистики Стьюдента параметрів моделей, де 

позначення * вказує на статистичну значущість на рівні надійності 90 %, а *** на 

рівень надійності 99 %. 

Із моделі (3.6) бачимо, що реальна заробітна плата перебуває у тісній 

залежності із обраними показниками, адже вони описують 99% змін у реальній 

заробітній платі. Додатне значення факторів вказує на зростання розміру реальної 

заробітної плати із зростанням кожного із факторів, за умови незмінності решти 

факторів. Значення F-статистики моделі (3.6) свідчить про адекватність моделі. 

У проведеному аналізі бачимо, що зростання мінімальної заробітної плати в 

Україні призведе до зростання реальної заробітної плати. Для достовірності даного 

твердження проведемо тест Грейнджера (табл. 3.2), який перевірятиме нульову 

гіпотезу про те, що “мінімальна заробітна плата не є причиною змін у реальній 

заробітній платі”. 

 

Таблиця 3.2 
Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 07/23/18   Time: 15:33 
Sample: 2002 2016  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     RW does not Granger Cause MW  13  0.06486 0.9377 

 MW does not Granger Cause RW  4.90746 0.0407 
    
    Джерело: оцінки  автора. 

 

Оскільки р-значення менше 0,05, то ми відкидаємо нульову гіпотезу, а це 

вказує на присутню причинно-наслідкову залежність. Отже, мінімальна заробітна 

плата є причиною зростання реальної заробітної плати в Україні. 

Оскільки індекс реальної заробітної плати обчислюється як відношення індексу 

номінальної зарплати до індексу споживчих цін, то відобразимо динаміку трьох 

параметрів на рис. 3.5. 
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Джерело: сформовано автором на основі даних Державної служби статистики 

України [115] 

Рис. 3.5. Динаміка індексів номінальної, реальної заробітної плати та індексу 

споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), 2010-2017 рр. 

 

У результаті бачимо, що існує також тісна залежність між динамікою рівня цін 

та реальною заробітною платою. Наприклад, із зростанням у 2017 році номінального 

значення заробітної плати, спричинене зростанням мінімальної зарплати та 

уповільненням зростання цін, реальна зарплата зросла. 

На нашу думку, важливими напрямами зростання реальної заробітної плати та 

досягнення повної зайнятості у вітчизняній економіці є: 

- стимулювання самозайнятості, створення нових робочих місць у сфері малого 

і середнього інноваційного підприємництва. В багатьох країнах з трансформацій-

ними економіками для розвитку самозайнятості активно використовували такі 

знаряддя як спеціальні податкові режими, податкові кредити, державні програми 

підтримки інноваційних StartUp проектів тощо; 

- забезпечення підтримки стабільного рівня цін; 

- створення сприятливого економічного середовища для припливу капіталу як 

національного, так і за кордону, а також забезпечення ефективне його спрямування 

у пріоритетні галузі економіки; 
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- підтримання розвитку науково-технічних програм, що є основою майбутніх 

інновацій; 

- підвищення продуктивності праці через вищий рівень її капіталоозброєності; 

- розроблення нової методології індексації заробітної плати, що базуватиметься 

на розмірі фактичного прожиткового мінімуму; 

- підвищення рівня життя населення та розвитку людського капіталу через 

освітні програми, охорону здоров’я, розвиток навичок, культуру, екологію та інше. 

Підвищення заробітної плати також неможливе без детінізації вітчизняної 

економіки, податкової реформи, передовсім зниження податкового навантаження на 

фонд оплати праці, завершення пенсійної реформи, спрощення процедури реєстрації 

бізнесу тощо. 

Отже, проведений аналіз дає підстави зробити висновок про те, що для 

підвищення реальної заробітної плати необхідно прискорити зростання вітчизняної 

економіки, забезпечити стабільність рівня цін, активізувати інвестиційну та 

інноваційну діяльність вітчизняних підприємств через створення сприятливого 

макроекономічного, інституційного середовища, підвищити продуктивність праці у 

вітчизняній економіці, розробити нову методологію індексації заробітної плати, що 

базуватиметься на розмірі фактичного прожиткового мінімуму, впроваджувати 

державні програми розвитку людського капіталу у сфері освіти, охорони здоров’я, 

культури, екології тощо. 
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3.2 Перспективи та напрями досягнення повної зайнятості у 

вітчизняній економіці 
 

В Україні, попри існуючу напруженість у макроекономічній ситуації, велика 

частка працівників все ще не відповідає кваліфікаційним вимогам, які вимагає 

ринок. Це зумовлює потребу у ширшій реалізації програм активної політики 

зайнятості на вітчизняному ринку праці. Завдання, що є основою активної складової 

політики зайнятості, полягають у наданні громадянам допомоги у пошуку роботи та 

послуг із працевлаштуванням, підготовки та реалізації програм зайнятості для 

різних груп населення – ці та решта завдань повинні бути ключовими у діяльності 

Державної служби зайнятості в Україні. 

Важливим у оцінці активної політики зайнятості є програми, об'єктом яких є 

найбільш перспективна частина економічно активного населення – молодь. 

Відповідно до Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні” це громадяни України у віці від 14 до 35 років. Недостатня 

націленість державних програм на стимулювання зайнятості молоді, може посилити 

їх мотивацію до еміграції за кордон, адже йдеться про найменш соціально захищену, 

але найбільш активну та мобільну частину суспільства. 

Як показують дані рисунка 3.6, рівень безробіття серед молоді, до якої 

відносять перші три групи, є доволі високим. У 2016 році державною службою 

зайнятості було зареєстровано 518,2 тис. осіб у віці до 35 років. Рівень безробіття, 

визначений за методологією Міжнародної організації праці серед молоді у віці 25-29 

років за 9 місяців 2016 року становив 11,1%. Серед осіб у віці 15-24 роки цей 

показник становив 22,8% та був більш як удвічі вищий, ніж цей же ж показник серед 

всіх вікових груп [65]. 

Слід погодитися з думкою Штундер І. О. про те, що становище молоді на ринку 

праці ускладнюється як наслідок недостатнього рівня трудового досвіду, невміння 

застосовувати отримані знання на практиці, недостатньої професійної 

компетентності, перебування у стані самовизначення та становлення. Саме ці 



 195 

чинників формують молодь як соціально вразливий прошарок населення, якому 

складно на рівних умовах конкурувати на ринку праці [126, с. 55]. 

 

 
Джерело: сформовано автором на основі даних [98] 

Рис. 3.6. Рівень безробіття в Україні за віковими групами у 2015 році (9 міс.) – 

2016 (9 міс.) рр. (за методологією МОП, у відсотках до економічно активного 

населення відповідної вікової групи) 

 

Зважаючи на той факт, що середній рівень безробіття в країнах Європейського 

Союзу (2014 р. – 10,2 %; 2015 р. – 9,4 %) перевищує український показник (2014 р. – 

9,3 %; 2015 р. – 9,1 %), тенденція на ринку праці молоді є протилежною. Рівень 

безробіття для вікової групи віком до 25 років у 2016 році в Україні зафіксовано на 

рівні 22,8 %, тоді як у країнах ЄС – 18,6 %. Порівнюючи рівень безробіття для 

різних вікових категорій (рис. 3.6), бачимо, що для молоді у віці від 15 до 24 років 

рівень безробіття є найвищим. Він удвічі перевищує рівень безробіття вікової групи 

25-29 років і у 2016 році практично наблизився до чверті робочої сили у своїй 

віковій категорії. 
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Безробіття серед молоді у більшості країн є наслідком світової економічної 

кризи 2008 року. Високе безробіття серед молоді – важлива соціально-економічна 

проблема не лише розвинутих країн, але й країн з трансформаційними економіками 

(рис. 3.7). 

 

 
Джерело: сформовано автором на основі даних Світового банку [117] 

Рис. 3.7. Загальний рівень безробіття (% до робочої сили) та рівень безробіття 

серед молоді (% робочої сили, 15-24 рр.) у країнах з перехідними економіками у 

2016 році. 

 

Як видно з рис. 3.7, в Україні безробіття серед молодого населення є доволі 

високим і поступається лише Грузії, Албанії, Вірменії, Чорногорії, Сербії та Боснії і 

Герцеговині. Цим країнам також притаманний високий показник безробіття не лише 

молоді, але і серед усього населення у віці 15-70 рр. Попри те, що в Україні 

безробіття молоді не є найвищим серед досліджуваних країн, його значення є все ж 

таки високим і потребує уваги з боку ДСЗ. 
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Кількість програм зайнятості для молоді в Україні є вкрай недостатньою. 

Найважливіші серед них – профорієнтаційні послуги. Кількість офіційно 

зареєстрованих безробітних серед молоді, які отримали профорієнтаційні послуги у 

2017 році становило 489,3 тис. осіб. Серед усього молодого населення 958,8 тис. 

осіб, які навчаються у навчальних закладах різних типів, отримали профорієнтаційні 

послуги, зокрема 852,2 тис. учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Програми 

професійного навчання пройшли 56,1 тис. молодих осіб, що на 16,3 % нижче 

показник 2016 р. Зростання цього показника у порівнянні із 2015 роком відбулось 

лише у Донецькій та Луганській областях. 

Серед програм, що націлені на стимулювання пропозиції праці виділяють 

гуртки для безробітних та програми профорієнтації для молоді. Потреба відповідати 

вимогам ринку праці зумовлює те, що ще на початковому етапі вибору професії 

важливим є поширення інформацій у навчальних закладах та проведення програм 

для підвищення обізнаності школярів про кон’юнктуру ринку праці. 

Важливого значення також набувають програми розвитку молодих фахівців у 

межах самого підприємства згідно вимог конкретного роботодавця. У сучасній 

економіці підприємство розглядається не лише як виробнича, а і як навчальна 

структура. Витрати на підготовку, перепідготовку, додаткове навчання молодих 

працівників повинні розглядатися як довгострокові інвестиції, що сприяють 

зайнятості молоді та нагромадження її людського капіталу [126, с. 59]. 

Для підтримки підприємницької ініціативи серед молодих осіб ДСЗ у 2016 році 

виплачувала допомогу з безробіття 1,8 тисяч осіб. 919 неконкурентоздатних осіб та 

210 осіб із інвалідністю отримали допомогу для організації підприємницької 

діяльності. 

Окремо слід зосередити увагу на групі молодих людей, які мають додаткові 

гарантії у сприянні працевлаштуванню. Зокрема, до цієї категорії належать особи, 

що закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і 

вищих навчальних закладах, і які вперше приймаються на роботу. У 2016 році таких 

осіб серед безробітних було 2,7 тис. ДСЗ України також сприяє розвитку 

підприємницької ініціативи серед цієї категорії осіб. У 2016 році одноразову 
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допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 919 

осіб, що мають низький рівень конкурентоспроможності на ринку праці. 

У 2016 році у більшості областей Україні спостерігалось зростання чисельності 

працевлаштованих осіб у віці до 35 років (рис. 3.8). Найбільше зменшення таких 

осіб простежується у Івано-Франківській області (-22,8 %), тоді ж як найбільший 

приріст працевлаштувань – у Рівненській області (+24,4 %).  

 
Джерело: сформовано автором на основі даних [65] 

Рис. 3.8. Темпи збільшення (+) / зменшення (–) чисельності працевлаштованих 

осіб у віці до 35 років за скеруванням ДСЗ, 2015-2016 роки, % 

 

Високий рівень безробіття серед молоді, у порівнянні не лише із країнами ЄС, а 

й з рештою країн із трансформаційною економікою, вказує на все ще неефективні 

заходи стимулювання зайнятості цієї вікової групи осіб в Україні. Пріоритетом для 

державної служби зайнятості повинні бути програми, націлені саме на молодь.  

На нашу думку, серед програм, які передбачають регулювання пропозиції праці 

в Україні доцільно запровадити ті програми, які довели ефективність у інших 

країнах, зокрема у країнах-членах ЄС. Серед таких на європейських ринках праці 

найпоширенішими є програми неповної зайнятості для осіб, які зневірились у 

пошуках праці. В Україні у 2016 році кількість працівників, що вимушено перейшли 

на неповну зайнятість становить 464,5 тисяч осіб. Без сумніву, переведення на 
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неповний робочий день є менш вразливим для добробуту населення та економіки 

країни в цілому. Проте, у цьому випадку доцільніше було б застосувати інші 

програми активної політики зайнятості, зокрема професійної перекваліфікації, що 

зумовили б перехід на інше місце праці вже на повний робочий день, а програми 

неповної зайнятості все ж варта націлювати на безробітних, що тривалий час не 

можуть знайти робоче місце. 

Серед програм, які доцільно впроваджувати Державній службі зайнятості є 

програми трудової ротації, практика застосування якого широко присутня у країнах 

ЄС. Це може бути альтернативою вимушеній неповній зайнятості в Україні, адже 

програма підвищуватиме кваліфікацію як працівників, без втрати ними місця праці, 

так і безробітних осіб, шляхом отримання ними досвіду роботи. 

Не менш важливим у реалізації активної політики зайнятості є програми, які 

пов’язані з регулювання співпадіння попиту та пропозиції на ринку праці, адже 

ситуація на вітчизняному ринку праці є складною через значне переважання 

пропозиції працівників над попитом. Станом на 1 січня 2017 року кількість вакансій 

складає 36044 одиниць, а кількість зареєстрованих безробітних – 390 787 осіб. 

Станом на 1 березня 2017 року на одне вільне робоче місце претендувало 8 

безробітних та 13 осіб у відповідний період 2016 року. У переробній промисловості 

кількість вакансій становить 21,7 % усіх вакансій та 16,4 % вакансій у роздрібній та 

оптовій торгівлі. Найбільша кількість безробітних є робітниками обслуговування 

технологічного устаткування (18 %) та державні службовці, менеджери (16,5 %). На 

1 вакансію у сфері торгівлі припадає 9 працівників. Високий попит роботодавці 

творять на робітників з обслуговування устаткування та машин (21 %), а також на 

кваліфікованих робітників з інструментом (19 %). 

Одним із важливих складників активної політики зайнятості є програми 

сприяння географічної мобільності, які набули широкого поширення у країнах 

Європейського Союзу. Мета цих програм полягає у зниженні диспропорції між 

попитом та пропозицією на регіональних ринках праці. Зокрема, питання 

ефективності розподілу трудових ресурсів є ключовим у стратегіях ЄС до 2020 

року [203, с. 1]. При цьому важливим є питання підвищення мобільності трудових 
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ресурсів не лише у географічному просторі, а й у розрізі галузей, тобто переміщення 

між галузями, видами економічної діяльності та професіями, що передбачає зміну 

професій та кваліфікації [128, с. 119].  

У 2014 році у 28 країнах-членах ЄС 11,1 млн осіб проживали у країнах 

громадянами якої вони не є. З них у середньому 69 % є працевлаштованими. 

Найвищий відсоток працевлаштувань серед мігрантів простежується у Швейцарії, 

Норвегії, Великій Британії, Люксембурзі та Швеції (75 %), дещо нижчим цей 

показник є у Греції, Іспанії, Мальті та Італії (менше 60 %) [136, c. 32]. 

Для країн-членів ЄС відкриваються можливості поширення програм 

географічної мобільності не лише на внутрішньому ринку, а й на ринках праці у 

решті країн Європи. Також для громадян ЄС було створено уніфіковані рамки 

Europass, що містять інформацію про кваліфікацію працівника, володіння 

іноземними мовами та рівнем освіти тощо [153]. З 2004 року діє система карт 

мобільності для молоді ЄС, а з 2006 року застосовується новий інструмент 

Youthpass, за яким визнається досвід роботи за кордоном для молоді  [53, с. 55]. 

Досягнення повної зайнятості в України пов’язане із проблемами трудової 

міграції. Важливого значення у скороченні міграційних потоків відіграє реальна 

заробітна плата, яка є основним джерелом доходів населення і потребує підвищення, 

задля стимулювання потенційних емігрантів до трудової діяльності в Україні. 

Також, доцільно створювати альтернативу міжнародній міграції через підвищення 

мобільності працівників на внутрішньому ринку, або ж сприяти тимчасовій та 

маятниковій міграції, як альтернативу постійній. 

У рамках міграційної політики доцільно також запроваджувати програми 

сприяння поверненню мігрантів на Батьківщину – надання допомоги реемігрантам у 

пошуку місця праці та у започаткуванні власної справи. Крім того, з метою 

спрощення відкриття власного бізнесу важливого значення набуватимуть заходи 

здешевлення кредитування. 

Нажаль в Україні реалізуються програми географічної мобільності саме на 

зовнішньому ринку. Їх впроваджують через програми посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном, яких у 2017 році було надано 427 суб’єктам 
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господарювання. Всього у 2017 році за кордоном працевлаштовано 83,8 тис. осіб. 

Переважна більшість громадян (74 % або 61,9 тис. осіб) була працевлаштована за 

кордоном посередниками, які здійснювали діяльність в Одеській області [4].  

В Україні державна служба зайнятості нажаль не пропонує програми 

географічної мобільності на внутрішньому ринку праці, натомість, сприяє 

внутрішньо переміщеним особам. Упродовж останніх трьох років на українському 

ринку праці утворилась група внутрішньо переміщених осіб (надалі ВПО), які через 

окупацію частини територій України змінили своє постійне місце проживання. У 

зв’язку із цим, ДСЗ надає послуги у сприянні працевлаштуванню цих громадян. За 

трирічний період із 2014 року програмами професійного навчання охоплено 6,1 тис. 

осіб. 

У професійній структурі безробітних із ВПО 18 % є робітниками із сфери 

обслуговування, експлуатації та складання устаткування та машин, 14 % – працівни-

ками у сфері торгівлі, а 13,6 % є особами із найпростішими професіями та особи без 

професій. Таким чином, структура безробітних з числа ВПО у професійному розрізі 

відрізняється від структури інших категорій безробітних, де переважають 

представники робітничих професій, а питома вага некваліфікованих працівників 

становить майже 14%. У результаті, 1 березня 2014 року до 28 лютого 2017 року 

79,5 тис. ВПО отримували послуги ДСЗ, з них 24,9 тис. осіб були працевлаштова-

ними. Кожний п’ятий безробітний з числа ВПО, був працевлаштований за 

скеруванням ДСЗ в сферу оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних 

засобів, кожний шостий знайшов роботу у переробній промисловості, кожний 

десятий – в сфері державного управління й оборони, обов’язковому соціальному 

страхуванні або сільського, лісового та рибного господарств [130]. 

В останні роки новими для ринку праці України стали заходи Державної 

служби зайнятості у сприянні працевлаштування військовослужбовців, які брали 

участь у війських діях під час проведення антитерорестичної операції (АТО). За 

перше півріччя 2018 року послугами Державної служби зайнятості скористалися 

16,4 тис. безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в (АТО), з них 

3,8 тис. осіб отримали місце праці, а 232 особи – одноразову виплату допомоги по 
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безробіттю. Середній розмір допомоги з безробіттю становив 4 379 грн., що на 

744 грн. більше, ніж станом на 1 липня 2017 року. Також 30 % безробітних з числа 

війсковослужбовців, які брали участь в АТО, працевлаштовано в найбільш 

затребуванні за кількістю вакансій галузі економіки, а саме у сільське, лісове та 

рибне господарство [4]. Загалом можна вважати, що заходи націлені на підвищення 

зайнятості військовослужбовців успішно реалізуються на ринку праці, втім не слід 

забувати про сім’ї потерпілих, які втрачають годувальника сім’ї, але по факту так і 

не отримують соціальної допомоги. 

Вартий уваги також той факт, що неусталеним ринкам праці притаманний 
високий рівень тінізації економіки. В Україні станом у першому кварталі 2018 року 
кількість осіб, зайнятих у неформальному секторі економіки становила 3,5 млн осіб, 
а це на 48 тис. осіб менше за аналогічний показник у першому кварталі 2017 року. 
Питома вага зайнятих у неформальному секторі, серед усього зайнятого населення, 
зменшилася з 22,3 % у І кварталі 2017 року до 21,8 % у І кварталі 2018 року. Серед 
видів економічної діяльності найпоширенішою неформальна зайнятість була у 
сільському, лісовому та рибному господарствах (42 %), у оптовій та роздрібній 
торгівлі, ремонті автотранспортних засобів (19 %), а також у будівництві (15 %) [4]. 

Загалом дії уряду щодо детінізації економіки, на нашу думку, не є 
ефективними, а зниження питомої ваги неформального сектору економіки – є 
недостатнім. У цілому рівень тінізації економіки України є високим і все ще вимагає 
відповідних заходів з боку держави. Світова практика використовує програми 
розвитку малого підприємництва як ефективний спосіб боротьби із високою 
тінізацією економіки. Крім того, підвищення оплати праці у офіційному секторі 
сприятиме переходу від неформального до формального сектору економіки. 

Важливим напрямом підвищення ефективності державної політики зайнятості в 

Україні є розвиток зайнятості у сфері малого та середнього бізнесу. Зважаючи на це, 

слід погодитися з думкою Приймак В. І., який вважає за необхідне постійне спряму-

вання служб зайнятості на розвиток підприємництва та самозайнятості. Саме 

службам зайнятості доцільно брати активну участь у розробці та реалізації 

національних і регіональних програм сприяння самозайнятості й малого 

підприємництва, а також тісно взаємодіяти із регіональними центрами розвитку 
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малого бізнесу. Зокрема, вчений пропонує надавати безвідсоткові кредити, 

використовувати пільгове оподаткування та виплачувати одноразово допомогу за 

весь майбутній період безробіття [92, с. 142]. Важливим у цьому відношенні є 

спрощення процедур реєстрації та адміністрування підприємницької діяльності. 

Серед напрямів підвищення ефективності державної політики зайнятості в 

Україні слід виділити децентралізацію системи управління регіональними ринками 

праці. Ми поділяємо думку про те, про важливість регіонального управляння, адже 

державний рівень політики зайнятості не змозі врахувати особливість ринків праці 

усіх регіонів країни, а безпосередній вплив регіонального управління пришвидшує 

взаємодію і зворотній зв'язок між суб'єктами ринку праці. Приймак В. І. 

справедливо вважає, що для прийняття правильних управлінських рішень потрібні 

детальна оцінка наслідків виконання державної і територіальної програм зайнятості 

та знання регіональних відмінностей у зайнятості населення [93, с. 249]. 

Для кращого розуміння тенденцій на регіональних ринках праці України ми 

провели їхнє групування за допомогою кластерного аналізу, що дало змогу 

згрупувати регіональні ринки праці у 4 кластери. Виявлені особливості просторової 

структури ринків праць дало також змогу виділити спільні особливості розвитку 

областей України та виокремити ключові рекомендації у державному управління у 

сфері зайнятості. 

У кластерному аналізі на вітчизняному ринку праці взято до уваги 24 області 

України та м. Київ, дані Державної служби зайнятості та Державної служби 

статистики України. Автономна Республіка Крим та м. Севастополь виключені з 

аналізу, у зв’язку із тимчасовою окупацією цих територій. 

Дендрограма класифікації областей України у 2016 році наведена на рис. 3.9. 

По вертикальній осі відкладено відстані між об’єктами, а по горизонтальній – 

області України. Наведене групування дає змогу виділити спільні проблеми на 

ринку праці та запропонувати рекомендації, що будуть актуальними для усіх 

регіонів кластеру. 
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Джерело: сформовано автором на основі власних розрахунків 

Рис. 3.9. Дендрограма класифікації областей, 2016 р. 
 

 

 

В результаті побудованої дендрограми отримано 4 кластери, які описують 

ситуацію на регіональних ринках праці: 

I кластер – Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-

Франківська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська 

області; 

 II кластер – м. Київ; 

III кластер – Харківська, Одеська, Львівська, Київська та Дніпропетровська 

області; 

 IV кластер – Луганська, Донецька, Запорізька області; 

Показники, за якими здійснювалася кластеризація та їхні середні значення у 

кластерах наведено у таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3. 

Середні значення соціально-економічних показників за кластерами 
 

 
Джерело: оцінка автора. 

Кластер 

Рівень 
безробіття у 
віці 15-70 
рр. (МОП), 

% 
 

Середньомісячна 
заробітна плата, 

грн. 
 

Внутрішньо- 
регіональна та 
міжрегіональна 
міграція, осіб 

 

Міждержавна 
міграція, осіб 

 

Валовий 
регіональний 
продукт 
(ВРП) на 
1 особу, 
тис. грн. 

 

Капітальні 
інвестиції на 1 
особу, тис. грн. 

 

Прямі іноземні 
інвестиції на 1 

особу 
населення, дол. 

 

1 10,8 4213,50 -227,13 181,19 34,53 4,24 221,09 
2 6,9 8585,60 11937,00 1525,00 155,90 30,86 7913,40 
3 13,9 5250,87 -5415,33 192,00 29,42 2,44 407,23 
4 7,28 4846,40 2585,20 850,00 50,17 7,15 956,30 

Усього 9,7 5187,31 199,32 370,00 41,897 5,67 698,16 
        

Кластер 

Оборот 
роздрібної 
торгівлі, 
млрд 
грн. 

 

Зовнішньо- 
торговельний 

оборот товарів та 
послуг на 1 

особу, тис. дол. 
 

Обсяг 
реалізованої 
промислової 
продукції, млрд 

грн. 

Наявний дохід 
населення у 
розрахунку на 
1 особу, тис. 

грн. 

Витрати 
населення у 
розрахунку 
на 1 особу, 
тис. грн. 

Навантаження 
на 1 вільне 
робоче місце, 

осіб 

Частка оплати 
праці у грошових 

доходах 
домогосподарств, 

% 

1 25,93 829,75 30,13 26,633 36,25 28,94 46,11 
2 161,695 8348,595 124,31 76,24 91,65 4,00 61,70 
3 30,31 1254,55 108,65 23,73 25,91 128,33 51,60 
4 72,84 1759,66 111,66 32,60 46,25 12,60 60,30 

Усього 41,27 1367,46 59,62 29,46 39,22 36,60 50,23 
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До першого кластеру увійшли області України із помірним рівнем розвитку 

регіональних ринків праці. Рівень безробіття у кластері є другим за величиною у 

порівнянні з регіонами інших кластерів, а середній рівень заробітної плати – 

найнижчий та відстає від середнього в Україні на 973 грн. Регіонам кластеру 

притаманний високий рівень внутрішньорегіональної та міжрегіональної міграції 

населення. Позитивним явищем є низька міждержавна міграція. 

Регіони першого кластеру характеризуються низьким Валовим регіональним 

продуктом (ВРП), низькими капітальними та іноземними інвестиціями, незначним 

обсягом роздрібної торгівлі та міжрегіональної торгівлі, низькими обсягами 

виробництва промислової продукції та витратами населення, а наявний дохід у 

розрахунку на 1 особу у регіонах на 3 тис. грн нижчий за середній показник в 

Україні. Кількість претендентів на 1 вакантне робоче місце становить майже 29 осіб, 

що є наслідком високого рівня безробіття. 

Частка оплати праці у доходах населення є найнижчою і становить 46 %. 

Низька частка заробітної плати підтверджує те, що вона не виконує найважливіших 

своїх функцій – відтворення робочої сили [110, с. 23]. 

До другого кластеру належить лише один регіон – м. Київ, що є водночас 

найбільш розвиненим кластером з відносно кращими показниками стану ринку 

праці. Саме у цьому кластері рівень безробіття є найнижчим, а показники заробітної 

плати, ВРП, капітальних та іноземних інвестицій є найвищими. Обсяги торгівлі є 

значними, а показник зовнішньоторговельного обороту вказує на високий рівень 

розвитку міжнародної торгівлі та сфери послуг. Обсяги реалізації промислової 

продукції свідчить про те, що кластер належить до промислово розвинених регіонів. 

У цьому кластері простежується висока внутрішня та зовнішня трудова імміграція. З 

однієї сторони приплив працездатного населення до регіону може перенавантажити 

ринок праці, однак постійний розвиток та розширення виробництва врівноважує 

попит і пропозицію праці, що підтверджується найнижчим навантаження на 1 

вакантне робоче місце (таблиця 3.3). 

Третій кластер у нашому аналізі об’єднує п’ять областей України і 

поступається у більшості показників ринку праці лише м. Києву. Попри те, що 
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рівень заробітної плати є невисоким, рівень безробіття також є невисоким і 

становить 7,28 % на противагу 6,9 % у м. Києві. До слабин ринку праці третього 

кластеру можна віднести відносно високе навантаження на 1 робоче місце, що 

утричі перевищує аналогічний показник у другому кластері. За усіма іншими 

показниками кластер посідає друге місце після м. Києва. 

Група регіонів, що утворюють четвертий кластер належать до категорії 

найбільш депресивних. Більшість проблем пов’язані із тимчасовою окупацією 

частини Донецької та Луганської областей, що погіршило їхнє становище. Регіонам 

кластеру притаманне високе безробіття та найбільше навантаження на 1 вакантне 

робоче місце, що становить 128 осіб. Як результат, кластеру притаманна значна 

внутрішня та зовнішня міграція. Попри те, що спостерігається приплив іноземних 

інвестицій, ВРП та капітальні інвестиції є найнижчими серед усіх чотирьох 

кластерів. Роздрібна та міжнародна торгівля є слаборозвиненими, а витрати 

населення, що формують сукупний попит, найнижчі. 

На основі кластеризації та аналізу наявної ситуації на регіональних ринках 

праці можна запропонувати низку рекомендацій, що є доречними для усіх регіонів 

певного кластеру і реалізація яких покращила б становище у сфері зайнятості. 

Для регіонів першого кластеру пріоритетним завданням є підвищення рівня 

заробітної плати, яка, на нашу думку, у 2016 році не досягла рівня рівноважної, адже 

рівень безробіття є доволі високим разом із кількістю претендентів на 1 робоче 

місце. Ще одним важливим завданням для регіонів цього кластеру є зростання ВРП 

задля створення нових робочих місць. Для цього необхідно створити сприятливі 

умови для інвесторів, щоб розширити приплив інвестицій до регіонів. Ще однією 

рекомендацією є розвиток сфери рекреації, туризму, так як до кластеру належать 

області із значним ресурсним потенціалом у цьому відношенні (зокрема, 

Закарпатська, Волинська, Миколаївська та Херсонська області). 

Оскільки другий кластер є найбільш розвиненим, то серед рекомендацій, на 

нашу думку, слід назвати – ширше впровадження активних програм регіональної 

політики зайнятості. 
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Для регіонів третього кластеру пріоритетними цілями є збільшення чисельності 

робочих місць через активізацію інвестиційної діяльності, збільшення ВРП та 

впровадження програм розвитку самозайнятості. Адже попри те, що рівень 

безробіття у кластері є відносно низьким, навантаження на 1 робоче місце є доволі 

високим. Це вказує на те, що вирішення цих проблем потребує помітного 

збільшення попиту на працю. 

Щодо регіонів четвертого кластеру, то, на нашу думку, поліпшення ситуації на 

ринках праці у цих регіонах потребує вирішення конфлікту на Сході України, 

оскільки військові дії на тимчасово окупованих територіях призводять до 

скорочення обсягу виробництва, погіршення інвестиційного клімату та міграції 

робочої сили у пошуках праці до інших регіонів. 

З огляду на різноманітність активних програм на вітчизняному ринку праці, що 

регулюють попит, пропозицію та співпадіння між попитом та пропозицією, можна 

вважати, що ДСЗ справляється із реалізацією важливих програм зайнятості, що так 

чи інакше стимулює до найму безробітних осіб. Втім Україні доцільно підвищувати 

якість інструментів, аби охоплювати все більшу кількість безробітних та ключових 

верств населення.  

Підсумовуючи зазначене вище, можна запропонувати низку рекомендацій щодо 

підвищення ефективності дежавної політики зайнятості у трансформаційній 

економіці України: 

1. Враховуючи високий рівень безробіття серед молоді та її незначну частку у 

активних програмах зайнятості (лише третина від усіх залучених осіб), можна 

стверджувати про недостатню націленість цих програм на підвищення якісної 

характеристики пропозиції праці для молоді. ДСЗ доцільно звернути більшу увагу 

на розвиток та підвищення якості трудового потенціалу, зокрема залучати школярів 

до участь ще на початковому етапі вибору професій через поширення інформації у 

навчальних закладах з метою підвищення обізнаності школярів про стан ринку 

праці, активізувати заходи, що спрямовані на поліпшення загальноосвітньої та 

кваліфікаційної підготовки, активніше залучати студентів до безкоштовної участі у 

тренінгах, об’єднати зусилля підприємців і вищих навчальних закладів щодо 
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працевлаштування випускників та реалізовувати на постійній основі форум 

роботодавців, впроваджувати програми підприємницької діяльності для молоді 

тощо. 

2. Наявність вимушеної неповної зайнятості, зумовлює необхідність ширшого 

впровадження програм, спрямованих на її подолання, наприклад, програм трудової 

ротації, які усунуть необхідність вивільнення працівника із посади та зекономить 

кошти роботодавців. До програм неповної зайнятості варта залучати безробітних, 

які мають статус безробітного впродовж тривалого часу та зневірились у пошуках 

місця праці. 

3. Програми регулювання попиту на працю залучають загалом невелику 

частку безробітних. Зважаючи на це, ДСЗ першочергово повинна націлити низку 

програм на вирішення цієї проблеми. Необхідно не лише стимулювати безробітних 

до відкриття власної справи через програми мікрокредитування, а також надавати 

допомогу та консультаційні послуги у веденні підприємницької діяльності впродовж 

тривалого періоду після її започаткування; 

4. Державній службі зайнятості доцільно запозичити світовий досвід 

впровадження програм географічної мобільності, задля переміщення праці із 

праценадлишкових регіонів України в регіони із найбільшою потребою у фахівцях 

тієї чи іншої професії. 

5. Сприяти виходу із неформального сектору економіки шляхом спрощення 

процедури реєстрації бізнесу, зменшення податкового навантаження та підвищення 

оплати праці у формальному секторі; 

6. Важливо також підтримувати розвиток гнучкого ринку праці та 

стимулювати нові гнучкі форми зайнятості, зокрема, зайнятість неповний робочий 

день, сезонну, тимчасову тощо; 

7. Сприяти розвитку розгалуженої системи державної служби зайнятості та 

децентралізації державних програм між адміністративними одиницями на 

регіональному рівні, адже у реалізації державних програм зайнятості потрібно 

врахувати регіональні особливості. 
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Отже, державна політика зайнятості в Україні потребує удосконалення. Серед 

пріоритетних напрямів у цьому відношенні є запровадження нових програм 

активної політики, ширше охоплення цими програмами таких категорій населення 

як молодь, трудові мігранти, інваліди тощо. Важливою категорією населення 

України, яка недостатньо охоплена заходами державної політики зайнятості є 

внутрішньо переміщені особи, які через тимчасову окупацію частини Донецької і 

Луганської областей змінили своє постійне місце проживання. 

В Україні існує потреба у координуванні заходів державної політики зайнятості 

із заходами міграційної політики задля сприяння поверненню трудових мігрантів на 

Батьківщину. Пріоритетними у цьому відношенні є програми надання допомоги 

реемігрантам у пошуку місця праці, започаткуванні власної справи, програми 

дешевого мікрокредитування тощо. 
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Висновки до розділу 3 
 

В економіці України заробітна плата не повною мірою виконує свої основні 

функції – відтворення трудових ресурсів і стимулювання праці. Низький рівень 

оплати праці не лише не гарантує надійного соціального захисту, але й згубно 

впливає на рівень зайнятості, призводить до розвитку тіньової економіки. 

Система оплати праці працівників бюджетної сфери є недосконалою, оскільки 

постійно існує потреба у виплаті надбавок та премій для забезпечення мінімальної 

заробітної плати працівникам нижчих тарифних розрядів. За таких умов 

першочерговими завданнями щодо регулювання зайнятості в Україні є поступове 

підвищення мінімальної заробітної плати, запровадження нових розмірів посадових 

окладів, відновлення їхньої залежності від мінімальної зарплати. 

Для підвищення реальної заробітної плати необхідно прискорити зростання 

вітчизняної економіки, забезпечити стабільність рівня цін, активізувати 

інвестиційну та інноваційну діяльність вітчизняних підприємств через створення 

сприятливого макроекономічного, інституційного середовища, підвищити 

продуктивність праці у вітчизняній економіці, розробити нову методологію 

індексації заробітної плати, що базуватиметься на розмірі фактичного прожиткового 

мінімуму, впроваджувати державні програми розвитку людського капіталу у сфері 

освіти, охорони здоров’я, культури, екології тощо. 

Підвищення заробітної плати неможливе без детінізації вітчизняної економіки, 

податкової реформи, передовсім зниження податкового навантаження на фонд 

оплати праці, завершення пенсійної реформи, спрощення процедури реєстрації 

бізнесу тощо. Важливим напрямом зростання реальної заробітної плати та 

досягнення повної зайнятості у вітчизняній економіці є стимулювання 

самозайнятості, створення нових робочих місць у сфері малого і середнього 

інноваційного підприємництва. 

Серед напрямів підвищення ефективності діяльності Державної служби 

зайнятості є запровадження нових програм активної політики, ширше охоплення 

цими програмами таких категорій населення як молодь, трудові мігранти, інваліди 
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тощо. Важливою категорією населення України, яка недостатньо охоплена заходами 

державної політики зайнятості є внутрішньо переміщені особи, які через тимчасову 

окупацію частини Донецької і Луганської областей змінили своє постійне місце 

проживання. 

Особливої актуальності набувають програми зайнятості для молоді. У багатьох 

країнах Центрально-Східної Європи активно впроваджуються програми 

профорієнтації молоді уже під час навчання у школі та закладах вищої освіти. 

Важливим напрямом реформування ринку праці в Україні є його 

децентралізація, підвищення рівня гнучкості та розвиток таких форм зайнятості як 

зайнятість неповний робочий день, сезонна, тимчасова зайнятість тощо. 

Перспективними у цьому відношенні є програми трудової ротації та залучення 

безробітних до праці на умовах гнучкої зайнятості, особливо для осіб, які 

зневірилися у пошуках роботи, програми професійної перекваліфікації, програми 

сприяння географічній мобільності, метою яких є усунення диспропорцій на 

регіональних ринках праці Підвищення мобільності працівників на внутрішньому 

ринку праці України за умови зростання реальної зарплати може стати 

альтернативою зовнішній міграції. 

В Україні існує потреба у координуванні заходів державної політики зайнятості 

із заходами міграційної політики задля сприяння поверненню трудових мігрантів на 

Батьківщину. Пріоритетними у цьому відношенні є програми надання допомоги 

реемігрантам у пошуку місця праці, започаткуванні власної справи, програми 

дешевого мікрокредитування тощо. 

Одержані у третьому розділі результати опубліковано у наукових працях 

автора: [61; 72; 76; 77]. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у поглибленні теоретико-методологічних засад 

дослідження державної політики зайнятості та розробленні рекомендацій щодо 

підвищення її ефективності в умовах трансформаційної економіки України. 

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі наукові висновки: 

1. Одним з важливих складників національної економіки є сфера зайнятості. 

Зайнятість є багатогранною категорією, яку доцільно розглядати з різних позицій: як 

форму трудової активності домогосподарств, як джерело трудового доходу і чинник 

відтворення робочої сили, як фактор створення національного продукту, і, як 

соціальну категорію, що забезпечує реалізацію соціальних потреб учасників 

трудових відносин. Форми та види зайнятості доцільно поділяти за офіційною 

реєстрацією, рівнем гнучкості, тривалістю, кількістю робочих місць, способом 

участі працівників у трудових відносинах, формою оплати трудових послуг. 

2. Державна політика зайнятості – один з видів соціально-економічної політики, 

заходи та програми якої спрямовано на регулювання попиту і пропозиції на ринку 

праці, підвищення рівня зайнятості, гнучкості ринку праці, боротьбу з структурним і 

циклічним безробіттям, соціальний захист безробітних, розподіл і перерозподіл 

доходів, розвиток соціального партнерства тощо. У трансформаційних економіках, 

яким притаманні неусталені ринки праці, державна політика зайнятості виконує 

низку важливих завдань: подолання диспропорцій у галузевій структурі зайнятості, 

формування інститутів інфраструктури ринку праці, детінізація економіки та 

трудових відносин, стимулювання мобільності робочої сили, соціальний захист та 

трудова адаптація внутрішньо переміщених осіб. 

3. Ретроспективний аналіз еволюції поглядів представників різних економічних 

шкіл дав змогу дійти висновку, що не існує єдиної теорії, яка б вичерпно 

обґрунтовувала необхідність, наслідки та знаряддя державного регулювання ринку 

праці. Варто використовувати висновки школи кейнсіансько-неокласичного синтезу, 

представники якої вважають за доцільне поєднувати ринковий механізм 
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регулювання сфери зайнятості із державним, оскільки використання фіскальної та 

монетарної політики довело свою ефективність у боротьбі із безробіттям. У 

трансформаційних економіках ринковий механізм не до кінця сформований, що 

потребує ширшого втручання уряду для усунення диспропорцій у сфері трудових 

відносин. Положення сучасного інституціоналізму можна використати для 

пояснення успіхів і невдач країн з трансформаційними економіками у реформуванні 

ринків праці, впливу на цей процес політичних та соціальних інститутів. 

4. Основними макроекономічними чинниками, які впливають на зайнятість у 

трансформаційних економіках, є спадна динаміка обсягу національного 

виробництва, диспропорції платіжного балансу, обсяг зовнішньої заборгованості, 

стрімке зростання інфляції, процеси трудової міграції, а також ефективність 

приватизації державної власності. 

Ринки праці більшості країн з трансформаційними економіками 

характеризуються такими спільними ознаками, як зростання масштабів безробіття, 

помітне зниження рівня зайнятості, від’ємне сальдо зовнішньої трудової міграції, 

вимушена неповна зайнятість тощо. У країнах, які обрали ґрадуалістську модель 

переходу до ринку, нижчий рівень безробіття досягався за рахунок збереження 

неефективної структури зайнятості, вимушеного безробіття тощо. 

5. Для більшості країн Центрально-Східної Європи можна виділити спільні 

принципи реалізації політики зайнятості: перехід від моделі, у якій переважає 

соціальний захист безробітних до моделі активної політики зайнятості; принцип 

перевищення заробітної плати над розміром допомоги з безробіття; впровадження 

якомога ширшого переліку активних програм зайнятості задля поліпшення 

професійно-кваліфікаційної структури робочої сили. 

На ринку праці України активні програми зайнятості поширені ще не в 

достатньому обсязі. Переважають програми, які спрямовані на регулювання попиту на 

працю. Щодо програм, які регулюють пропозицію праці, то серед них найбільш 

поширеними є програми професійного навчання безробітних. 

6. Побудовані економетричні залежності підтвердили вплив на рівень 

зайнятості та безробіття у трансформаційній економіці України монетарних 
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чинників (облікова ставка, процентні ставки за депозитами і кредитами) та чинників 

фіскальної політики (видатки державного бюджету). З огляду на це, у подоланні 

циклічного безробіття в Україні важлива роль повинна належати стимулювальній 

монетарній і фіскальній політиці. 

Щодо впливу монетарних чинників на рівень зайнятості та бізробіття в Україні, 

виявлено такі залежності: 

- процентні ставки за валютними кредитами для домогосподарств: одновідсот-

кове зростання процентних ставок збільшує рівень безробіття на 0,23 процентних 

пункти; 

- процентні ставки за валютними депозитами для нефінансових корпорацій: 

одновідсоткове зростання процентних ставок збільшує рівень безробіття на 0,21%. 

Таку залежність можна пояснити з позиції прагнення підприємств отримати 

додатковий пасивний дохід у вигляді процентів з депозитного рахунку у банку, при 

цьому обсяг інвестицій у реальний сектор економіки зменшуватиметься; 

-  заборгованість перед банками за кредитами для домогосподарств та 

нефінансових корпорацій: при зростанні показника на 1% рівень безробіття в країні 

знижується на 0,016%. 

Щодо впливу видатків державного бюджету на рівень зайнятості та бізробіття в 

Україні, виявлено такі залежності: 

- збільшення видатків на основний капітал на 1% спричинить зростання рівня 

зайнятості на 0,48 % із часовим лагом у два квартали; 

- очікування збільшення капітальних трансферів для підприємств, домогоспо-

дарств та органів державного управління на 1% спричинить підвищення рівня 

зайнятості на 0,69 %; 

- зростання видатків на державні (регіональні) програми на 0,1 % призведе до 

підвищення рівня зайнятості на 0,29 %; 

- зростання видатків на трансфери підприємствам та органам державного 

управління на 1 % спричинить підвищення рівня зайнятості на 1,5 %; 

- зниження видатків на обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу на 

1 % зумовить підвищення рівня зайнятості на 1,2 %; 
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- зменшення видатків на закупівлю товарів і послуг на 1 % призведе до 

зростання рівня зайнятості на 1,4 %. Такий обернений зв'язок, на думку дисертанта, 

можна пояснити тим, що у розпал українсько-російської війни (2014-2016 рр.) 

значно зросли видатки на закупівлю імпортних товарів подвійного призначення, 

медикаментів, хоча рівень зайнятості у цілому знижувався. 

7. Матеріальною базою підвищення заробітної плати в економіці України 

повинні стати прискорене зростання вітчизняної економіки, стабільність рівня цін, 

активізація інвестиційної та інноваційної діяльності вітчизняних підприємств через 

створення сприятливого макроекономічного та інституційного середовища і 

підвищення продуктивності праці. Для досягнення повної зайнятості потрібна 

реальна детінізація економіки, ефективні податкова і пенсійна реформи, спрощення 

процедури реєстрації бізнесу, стимулювання самозайнятості, створення нових 

робочих місць у сфері малого і середнього інноваційного підприємництва. 

Серед пріоритетних напрямів підвищення реальної заробітної плати у тран-

сформаційній економіці України є такі: 

- забезпечення підтримки стабільного і прогнозованого рівня цін; 

- створення сприятливого економічного середовище для припливу інвестицій як 

внутрішніх, так і іноземних, а також забезпечення ефективного їх спрямування у 

галузі економіки; 

- підтримання розвитку науково-технічних програм, що є основою майбутніх 

інновацій; 

- підвищення продуктивності праці, що підвищить реальну зарплату та 

загальний рівень зайнятості;  

- запровадження нової методології індексації заробітної плати, що 

базуватиметься на розмірі фактичного прожиткового мінімуму; 
- підвищення рівеня життя населення та розвитку людського капіталу через 

освітні програми, програми охорони здоров’я, розвиток культури, покращення стану 

довкілля тощо. 

8. Удосконалення у вітчизняній економіці потребує державна політика 

зайнятості. Потрібно запроваджувати нові програм активної політики зайнятості 
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задля ширшого охоплення цими програмами таких категорій населення як молодь, 

трудові мігранти, інваліди, внутрішньо переміщені особи. Важливим напрямом 

реформування ринку праці в Україні є його децентралізація, підвищення рівня 

гнучкості та розвиток таких форм зайнятості як зайнятість неповний робочий день, 

сезонна, тимчасова зайнятість. Перспективними у цьому відношенні є програми 

трудової ротації та залучення безробітних до праці на умовах гнучкої зайнятості, 

особливо для осіб, які зневірилися у пошуках роботи, програми професійної 

перекваліфікації, програми сприяння географічній мобільності, метою яких є 

усунення диспропорцій на регіональних ринках праці. В Україні існує потреба у 

сприянні поверненню трудових мігрантів на Батьківщину через надання допомоги 

реемігрантам у пошуку місця праці та започаткуванні власної справи. 

Отримані теоретико-методологічні й науково-прикладні результати дослід-

ження можуть бути використані у процесі формування та реалізації державної 

політики зайнятості, що дасть змогу ефективно усувати недоліки функціонування 

вітчизняного ринку праці та сприятиме ефективній боротьбі із безробіттям. 
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Додаток А 

 

Схема формування пропозиції робочої сили на ринку праці 

 
 

Джеpелo: Підручник “Ринок праці”. Лібанова Е.М.– К., 2003. - 20с. 
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Додаток Б 

 

Регресійна модель залежності рівня зайнятості країн з перехідною економікою 

від макроекономічних чинників трансформації за період 1989-2016 рр. 
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Додаток В 

 

Кореляційна матриця інструментів монетарної політики 
 

Covariance Analysis: Ordinary     

Sample (adjusted): 2006Q3 2016Q1     

    

    
       

       

Correlation      

t-Statistic      

Probability UR  RR  
INTERVENT 

_DOL  REFIN  STOCK  R_DOL_L  

UR  1.000000      

 -----       

 -----       

       

RR  0.434740 1.000000     

 [2.896481] -----      

 (0.0064) -----      

       

INTERVENT_DOL  -0.416616 0.046039 1.000000    

 [-2.749689] [0.276529] -----     

 (0.0093) (0.7837) -----     

       

REFIN  0.335875 0.031675 -0.458960 1.000000   

 [2.139540] [0.190143] [-3.099486] -----    

 (0.0392) (0.8503) (0.0038) -----    

       

STOCK  0.267460 -0.173670 -0.325324 0.707084 1.000000  

 [1.665435] [-1.058102] [-2.064234] [5.999616] -----   

 (0.1045) (0.2971) (0.0463) (0.0000) -----   

       

R_DOL_L  0.337382 -0.125605 -0.208014 0.499842 0.454896 1.000000 

 [2.150375] [-0.759648] [-1.275998} [3.462645] [3.064842] -----  

 (0.0383) (0.4524) (0.2101) (0.0014) (0.0041) -----  
       
       

 У [] подано t-критерій Стьюдента коефіцієнтів кореляції між змінними,а в () їх 

p– значення. 
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Рис. Г.1 Декомпозиція рівня безробіття в Україні, 2006 - 2016 рр., % 
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Рис. Г.2 Динаміка рівня зайнятості в Україні, % 
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Додаток Д 
 

Таблиця Д.1 

Коефіцієнти кореляції між рівнем безробіття та обсягами наданих кредитів 

для домогосподарства та нефінансових корпорацій 

 

Джерело: розрахунки автора 
 
 

Таблиця Д.2 

Статистичні характеристики рівня безробіття та показників кредитного 

ринку 

 UR_SA CH CNF RCH_DOL RCNF_DOL 

 Mean  7.783162  4.353530  12.21025  13.33902  9.668293 

 Median  7.749449  2.291275  9.283346  13.00000  9.700000 

 Maximum  10.61396  66.93825  121.6678  17.60000  11.40000 

 Minimum  5.726474 -46.10367 -89.04929  10.80000  8.100000 

 Std. Dev.  1.129190  18.55629  32.79166  1.603882  0.920717 
 Skewness  0.338208  0.319337  0.690671  0.842025  0.063163 
 Kurtosis  2.555881  5.868559  7.207982  3.236223  1.958889 

 Jarque-Bera  1.118582  14.75408  33.50934  4.940207  1.878945 
 Probability  0.571614  0.000625  0.000000  0.084576  0.390834 

 Sum  319.1096  178.4947  500.6202  546.9000  396.4000 
 Sum Sq. Dev.  51.00279  13773.44  43011.73  102.8976  33.90878 

 Observations  41  41  41  41  41 
 

 

Період Corr [UR_SA, CH] Corr [UR_SA, CNF] 
2006Q1—2016Q1 -0,4416 

(p-value = 0,0038) 
-0,1988 

(p-value = 0,2127) 
2006Q1—2013Q3 -0,5513 

(p-value = 0,0013) 
-0,4536 

(p-value = 0,0104) 

 RDNF_DOL RCH_HRN RCNF_HRN RDNF_HRN 
 Mean  4.804878  25.14390  16.88049  9.126829 
 Median  4.700000  26.30000  15.80000  8.200000 
 Maximum  8.600000  30.40000  26.50000  19.50000 
 Minimum  2.800000  18.10000  13.20000  4.000000 
 Std. Dev.  1.466961  3.467856  3.026485  3.038834 
 Skewness  0.920811 -0.690292  1.090020  1.184426 
 Kurtosis  3.315202  2.287187  3.848788  5.095915 

 Jarque-Bera  5.963661  4.124113  9.349735  17.09070 
 Probability  0.050700  0.127192  0.009327  0.000194 

 Sum  197.0000  1030.900  692.1000  374.2000 
 Sum Sq. Dev.  86.07902  481.0410  366.3844  369.3805 

 Observations  41  41  41  41 
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Додаток Е 

 

Таблиця Е.1 

Параметри моделі (2.4) 
     
     

R-squared 0.834616     Mean dependent var 0.050000 

Adjusted R-squared 0.785001     S.D. dependent var 1.187974 

S.E. of regression 0.550839     Akaike info criterion 1.857571 

Sum squared resid 9.102717     Schwarz criterion 2.279790 

Log likelihood -27.15141     Hannan-Quinn criter. 2.010232 

F-statistic 16.82182     Durbin-Watson stat 1.805928 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

 

Таблиця Е.2 

Довірчі інтервали значущості параметрів моделі (2.4) 

Coefficient Confidence Intervals       

Sample: 2006Q1 2016Q4        

Included observations: 40        
           
           
   90% CI  95% CI  99% CI 

Variable Coefficient  Low High  Low High  Low High 
           
           

CNF -0.015722  -0.029841 -0.001603  -0.032711  0.001267  -0.038598  0.007155 

CH  0.021932  -0.004286  0.048150  -0.009616  0.053479  -0.020548  0.064411 

D(RCH_DOL)  0.230351   0.108128  0.352574   0.083283  0.377419   0.032318  0.428383 

D(RCNF_DOL) -0.244849  -0.534395  0.044696  -0.593253  0.103554  -0.713987  0.224288 

D(RDNF_DOL)  0.213525   0.006424  0.420626  -0.035674  0.462724  -0.122031  0.549081 

D2008Q4  0.431974  -0.045364  0.909312  -0.142395  1.006343  -0.341435  1.205383 

C -0.763094  -1.243897 -0.282290  -1.341633 -0.184555  -1.542118  0.015931 

@SEAS(1)  1.016806   0.548596  1.485016   0.453421  1.580192   0.258187  1.775426 

@SEAS(2) -0.730173  -1.174468 -0.285878  -1.264782 -0.195564  -1.450044 -0.010302 

@SEAS(4)  1.971740   1.530255  2.413225   1.440511  2.502969   1.256421  2.687059 
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Додаток Ж 

 

Кореляційна матриця рівня безробіття та видатків із державного бюджету 
 
Covariance Analysis: Ordinary         
Sample (adjusted): 2007Q1 2016Q1         
Included observations: 37 after adjustments        
Balanced sample (listwise missing value deletion)        
           
           Correlation          
t-Statistic          

Probability EMPL  
EMPL_ 

COMPEN  EXP_RD  RD  DEBT  

TRANSF_ 
STATE_ 
FIRMS  

TRANSF_ 
INT  

SOC_ 
TRANSF  

CAP_ 
TRANSF  

OSN_ 
CAP  

EMPL  1.000000          
 -----           
 -----           
           

EMPL_  -0.385127 1.000000         
COMPEN [-2.468882] -----          

 (0.0186) -----          
           

EXP_ 0.034085 -0.036812 1.000000        
GOODS  [0.201765] [-0.217929] -----         

 (0.8413) (0.8288) -----         
           

RD  -0.134046 0.753031 0.246669 1.000000       
 [-0.800248] [6.770662] [1.505845] -----        
 (0.4290) (0.0000) (0.1411) -----        
           

DEBT  -0.507073 0.912831 -0.226163 0.564560 1.000000      
 [-3.480535] [13.22528] [-1.373591] [4.046536] -----       
 (0.0014) (0.0000) (0.1783) (0.0003) -----       
           

TRANSF_  -0.366396 0.944818 -0.038836 0.761556 0.903596 1.000000     
STATE_FIRM [-2.329630] [17.06247] [-0.229932] [6.951748] [12.47879] -----      

 (0.0257) (0.0000) (0.8195) (0.0000) (0.0000) -----      
           

TRANSF_ 0.307554 -0.446024 0.727097 -0.143313 -0.574341 -0.443836 1.000000    
INT  [1.912200] [-2.948214] [6.265608] [-0.856692] [-4.150719] [-2.930191] -----     

 (0.0641) (0.0057) (0.0000) (0.3974) (0.0002) (0.0059) -----     
           

SOC_  -0.199625 0.821346 -0.108185 0.682654 0.742643 0.813718 -0.243157 1.000000   
TRANSF [-1.205259] [8.518400] [-0.643811] [5.526759] [6.560571] [8.282051] [-1.483047] -----    

 (0.2362) (0.0000) (0.5239) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.1470) -----    
           

CAP_  0.414238 -0.139354 0.621876 0.161540 -0.339477 -0.183890 0.443955 -0.210130 1.000000  
TRANSF [2.692539] [-0.832553] [4.697987] [0.968399] [-2.135170] [-1.106784] [2.931172] [-1.271537] -----   

 (0.0108) (0.4107) (0.0000) (0.3395) (0.0398) (0.2759) (0.0059) (0.2119) -----   
           

OSN_ -0.190197 0.457575 0.521630 0.576047 0.262466 0.427992 -0.045108 0.266563 0.564179 1.000000 
CAP  [-1.146145] [3.044466] [3.617100] [4.169155] [1.609183] [2.801595] [-0.267137] [1.636210] [4.042537] -----  

 (0.2595) (0.0044) (0.0009) (0.0002) (0.1166)  (0.0082) (0.7909) (0.1108) (0.0003) -----  
           
           У [] подано t-критерій Стьюдента коефіцієнтів кореляції між змінними,а в () їх 

p– значення. 
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Додаток З 
 

Модель впливу прямих іноземних інвестицій на рівень зайнятості в 

Україні 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dependent Variable: EMPL   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2009Q1 2016Q1  
Included observations: 29 after adjustments  

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C 58.03832 0.321947 180.2727 0.0000 
LOG(FDI) 1.667672 0.662257 2.518163 0.0180 

     
     

R-squared 0.190190     Mean dependent var 58.28966 
Adjusted R-squared 0.160197     S.D. dependent var 1.798679 
S.E. of regression 1.648323     Akaike info criterion 3.903866 
Sum squared resid 73.35819     Schwarz criterion 3.998163 
Log likelihood -54.60606     Hannan-Quinn criter. 3.933399 
F-statistic 6.341145     Durbin-Watson stat 1.238727 
Prob(F-statistic) 0.018031    
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Додаток К 

 

Динаміка та сезонні властивості продуктивності праці в Україні, 2006-

2014 рр. 
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Додаток Л 

 

Середньомісячна  заробітна плата за видами економічної діяльності за період 

січень-грудень 2013–2016 рр. в розрахунку на одного штатного працівника, грн. 
 
  2013 2014 2015 2016 
Усього 3265 3480 4195 5183 
Сільське господарство, лісове господарство та 
рибне господарство 2340 2556 3308 4195 
   з них сільське господарство 2270 2476 3140 3916 
Промисловість 3763 3988 4791 5902 
Будівництво 2702 2860 3552 4731 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 3010 3439 4692 5808 
Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 3589 3768 4653 5810 
наземний і трубопровідний транспорт 3163 3541 4172 5265 
водний транспорт 3445 3622 5076 6974 
авіаційний транспорт 10341 11967 18470 24688 
складське господарство та допоміжна діяльність у 
сфері транспорту 4062 4231 5356 6603 
поштова та кур'єрська діяльність 1915 1934 2180 2818 
Тимчасове розміщування й організація 
харчування 2249 2261 2786 3505 
Інформація та телекомунікації 4599 5176 7112 9530 
Фінансова та страхова діяльність 6275 7020 8603 10227 
Операції з нерухомим майном 2757 3090 3660 4804 
Професійна, наукова та технічна діяльність 4465 5290 6737 8060 
з неї наукові дослідження та розробки 4024 4268 4972 6119 
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 2527 2601 3115 3995 
Державне управління й оборона; обов'язкове 
соціальне страхування 3702 3817 4378 5953 
Освіта 2700 2745 3132 3769 
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 2367 2441 2829 3400 
   з них охорона здоров'я 2390 2463 2853 3435 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3286 3626 4134 4844 
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 2887 2841 3150 3828 
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших 
закладів культури 2739 2769 3049 3705 
Надання інших видів послуг 2707 3361 3634 4615 
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Додаток М 
 

Рівень зайнятості населення за віковими групами, статтю та місцем 

проживання, % 

 

 

 

 

 

 

 

Зайняте 
населення 
у віці 15-
70 років 

за віковими групами (років) 

15-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-70 

Усе 
населення          

2010 58,4 33,6 72,0 76,6 79,2 78,7 60,9 24,1 
2014 56,6 29,5 71,6 74,9 77,9 78,4 59,4 15,5 
2015 56,7 28,2 71,8 74,3 79,1 78,6 61,7 14,5 
2016 56,3 27,0 69,8 74,7 78,4 78,2 62,4 14,3 
2017 56,1 27,9 69,7 74,6 77,6 77,3 62,9 13,9 

Жінки         
2010 54,4 29,3 65,4 72,1 77,1 78,6 55,6 22,2 
2014 51,9 25,2 62,7 67,7 74,6 78,7 54,6 13,8 
2015 51,7 24,8 63,1 67,1 75,1 77,8 56,4 12,2 
2016 51,6 24,4 60,8 67,2 74,3 77,7 57,8 12,3 
2017 51,4 24,9 60,1 67,3 72,7 76,9 59,0 12,1 

Чоловіки         
2010 62,9 37,7 78,4 81,1 81,4 78,8 67,5 27,0 
2014 61,8 33,6 80,2 81,9 81,2 78,2 65,3 18,1 
2015 62,2 31,3 80,1 81,3 83,1 79,4 68,2 17,9 
2016 61,6 29,6 78,4 81,9 82,5 78,8 68,1 17,3 
2017 61,4 30,7 78,9 81,7 82,5 77,8 67,6 16,5 

Міські 
поселення         

2010 56,6 29,5 72,4 77,5 80,2 78,5 58,4 15,8 
2014 56,9 28,4 74,2 76,6 78,9 79,3 58,6 12,5 
2015 57,4 25,6 74,4 76,4 80,5 80,0 62,1 13,1 
2016 57,0 24,1 71,5 77,0 80,0 79,6 63,2 12,9 
2017 56,9 25,5 71,6 76,4 79,3 78,5 64,1 12,7 

Сільська 
місцевість         

2010 62,6 42,7 70,9 74,4 76,9 79,2 66,9 41,1 
2014 55,9 31,8 65,2 69,8 75,4 76,6 61,2 22,9 
2015 55,1 32,7 66,3 68,6 75,7 75,7 60,9 17,5 
2016 54,9 32,1 66,3 68,5 74,5 75,5 60,9 17,5 
2017 54,4 32,0 66,2 69,8 73,3 74,9 60,4 16,4 
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Додаток Н 

Таблиця Н.1 

Показники моделі (2.7) 
     

R-squared 0.955910     Mean dependent var 58.44000 

Adjusted R-squared 0.928616     S.D. dependent var 1.796434 

S.E. of regression 0.479968     Akaike info criterion 1.658979 

Sum squared resid 4.837752     Schwarz criterion 2.281118 

Log likelihood -15.03213     Hannan-Quinn criter. 1.873741 

F-statistic 35.02280     Durbin-Watson stat 2.108203 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Таблиця Н.2 

Тест Люнга-Бокса 
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Продовження додатка Н 
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Series: Residuals
Sample 2007Q3 2016Q1
Observations 35

Mean      -2.43e-14
Median  -0.005863
Maximum  0.678133
Minimum -0.803884
Std. Dev.   0.377209
Skewness  -0.103417
Kurtosis   2.204943

Jarque-Bera  0.984223
Probability  0.611334

 
Рис. Н.3 Результати тестування нормальності залишків моделі 
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економіки в Україні” (Львів, 19-21 жовтня 2017 р., заочна форма участі). 
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