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ВСТУП
З переходом України до ринкової

економіки, її адаптації до світового еко"
номічного простору відбулися карди"
нальні зміни майже у всіх сферах жит"
тєдіяльності суспільства, зокрема в
сфері праці. В країні прийнято низку
законів, що регулюють взаємозв'язки
між суб'єктами у цій сфері, розвивають"
ся національний і регіональний ринки
праці, зросла кількість незайнятого еко"
номічно активного населення, виникли
проблеми з соціального захисту і під"
тримки неконкурентоспроможних кате"
горій населення на ринку праці тощо.

Ці питання постійно знаходяться
в центрі уваги вітчизняних і зарубіж"
них вчених, у тому числі таких як: С.І.
Бандур, Д.П. Богиня, В.С. Буланов,
Н.А. Волгін, В.С. Васильченко, В.І. Ге"
расимчук, Н.І. Єсинова, Т.А. Заяць,
А.М. Колот, Е.М. Лібанова, В.М. Пе"
тюх, В.В. Онікієнко, Л.С. Шевченко та
інші.

Більшість дослідників розгляда"
ють сутність регулювання ринку праці
й регулювання зайнятості майже як
єдине ціле. У зв'язку з цим сутність,
функції, методи регулювання ринку
праці й зайнятості тісно переплітають"
ся між собою і це недивно, бо зай"
нятість в системі ринку праці є його
головним елементом.
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Метою даної статті є визначення
соціально"економічної сутності по"
нять "державне регулювання ринку
праці" та "державне регулювання зай"
нятості населення", стану їх складо"
вих в умовах адаптації України до
світового економічного простору.

РЕЗУЛЬТАТИ
Дане дослідження доводить спра"

ведливість гіпотези про відмінність
соціально"економічної сутності регу"
лювання ринку праці й зайнятості, яка
полягає, перш за все, в співвідношенні
державних і ринкових механізмів еко"
номічного і соціального регулювання
процесів на ринку праці і зайнятості
населення.

Слід відмітити методологічні труд"
нощі, які виникають під час розгляду
сутності регулювання ринку праці й
зайнятості. Вони полягають в тому, що
за логікою розвитку вчення про ринок
праці "зайнятість" і "безробіття", з од"
ного боку, є характеристиками стану
ринку праці і об'єктами регулювання
ринку праці, з іншого боку — ці понят"
тя в практиці розвитку світової еконо"
міки і ринку праці стали самостійни"
ми категоріями, які являють собою
важливі елементи економіки в цілому,
що виступають як окремий об'єкт вив"
чення і практичного застосування.

Крім того, виходячи з сучасного
розуміння ряду понять, які є складо"
вими регулювання ринку праці й зай"
нятості, а саме: соціальна допомога,
соціальна безпека, соціальний захист,
соціальне забезпечення — необхідно
розглядати їх як частину соціальної
політики держави, яка має більш ши"
рокий зміст, а поняття підготовка, пе"
репідготовка та підвищення кваліфі"
кації кадрів слід розглядати як части"
ну дій суспільства на етапах форму"
вання і використання людського капі"
талу, на етапі забезпечення існування
і використання його після виходу із
ринку праці.

Деякі дослідники конкретизують
"зайнятість" як об'єкт регулювання
ринку праці, акцентуючи увагу на ре"
гулювання таких параметрів зайня"
тості, як регулювання пропозиції і ро"
бочої сили і регулювання робочих
місць [6].

Виходячи з цього, на нашу думку,
соціально"економічну сутність регу"
лювання ринку праці й зайнятості слід
розглядати окремо, включивши зай"
нятість в обсязі пропозиції робочої
сили і пропозиції робочих місць в
об'єкт регулювання ринку праці.

Не дивлячись на те, що такий роз"
поділ об'єктів регулювання виглядає
дещо умовним, але методологічно він
дозволяє більш чітко викласти соц"
іально"економічну сутність регулю"
вання ринку праці й зайнятості.

Так, соціально"економічна сут"
ність державного регулювання ринку
праці являє собою теоретичні основи
формування системи правових, еконо"
мічних і управлінських дій, направле"
них на врегулювання соціально"трудо"
вих відносин між роботодавцями і пра"
цівника, захист найманих працівників
і всього населення, на забезпечення
відтворювальної функції ринку праці
з одночасним використання основних
ринкових законів.

Регулюючи трудові відносини між
роботодавцями і працівниками, держа"
ва своїми законами і нормативними ак"
тами забезпечує рівні права всіх учас"
ників при наймі на роботу і звільненні,
виключаючи при цьому дискримінацію
всіх видів і порушень прав людини, рег"
ламентуючи відповідно рекомендацій
МОП та Кодексу законів України про
працю (ст. 491—494), законів України
"Про зайнятість населення", "Про обо"
в'язкове державне соціальне страху"
вання на випадок безробіття" та ін.

Поряд з цим, для розробки і реал"
ізації заходів забезпечення зайнятості
соціального захисту працівників,
підвищення доходів, їх розподілу дер"
жава залучає профспілки, підприєм"
ницькі об'єднання.

Доповнення і конкретизація чин"
них нормативно"правових відносин з
врахуванням особливостей окремих
галузей, підприємств, установ зна"хо"
дить відображення в системі колдого"
ворів. Регламентацію оплати праці
держава здійснює через діючу систе"
му встановлення кваліфікації праців"
ників, посадових окладів, рангів пра"
цівників відповідно законодавчо зат"
вердженої тарифної сітки.

Надзвичайно важливу роль в дер"
жавному регулюванні ринку праці
відіграє регулювання оплати праці че"
рез систему законодавчого встанов"
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лення мінімального рівня заробітної
плати, яка виконує як захисну соціаль"
ну функцію, так і економічну, являю"
чись базою і орієнтиром для обчислен"
ня в загальнодержавному управлінні
багатьох економічних і соціальних по"
казників.

До регулювання трудових відносин
у сфері ринку праці входить також і
державна система охорони праці на
виробництві. Державою створені спец"
іальні організаційні системи контролю
і перевірки безпеки робочих місць, в
тому числі особливо небезпечних для
здоров'я, система державних стан"
дартів і нормативів, які регламентують
безпечні умови праці, стан обладнання,
приміщень і т.п. Захисні дії регулюван"
ня держава здійснює в сфері соціаль"
них відносин між роботодавцями і пра"
цівниками за наймом і не тільки в сфері
ринку праці, а й за його межами, коли
працюючі особи закінчують свою тру"
дову діяльність. Через законодавчі й
нормативні акти держава регламентує
тривалість робочого дня, тижня, пері"
одичність і тривалість щорічних відпу"
сток, відпустки і оплату жінкам по ваг"
ітності й догляду за дітьми, учбові
відпустки молоді, яка вчиться з відри"
вом від виробництва.

Регулюючі дії держави на ринку
праці охоплюють підготовку, пере"
підготовку професійної робочої сили,
об'єктивно охоплюючи і загальноос"
вітню підготовку та готуючи в широ"
кому розумінні людський капітал,
спроможний бути конкурентоздатним
в умовах глобалізації і високих конку"
рентних вимог (широка мобільність,
високий професіональний рівень,
спроможність швидко адаптуватись до
зміни ситуації і т.д.). Тому освіта,
організація її фінансування є не"
від'ємною складовою соціальної сут"
ності регулювання ринку праці й зай"
нятості.

Велике значення для підготовки,
пропозиції і використання високо"

кваліфікованої робочої сили, її зайня"
тості у сфері дії високих технологій має
наука, напрями теоретичних дослід"
жень і практичне їх впровадження, зу"
мовлені рівнем фінансування, що та"
кож є соціально"економічною функ"
цією державного регулювання. Рівень
зайнятості населення, якість робочої
сили, економічна активність населення
значною мірою зумовлюються станом
системи охорони здоров'я.

Всі ці напрями соціальної політи"
ки держави є невід'ємною складовою
соціальної сутності регулювання рин"
ку праці.

Захисні дії держави на ринку праці
включають також систему захисту без"
робітних і пенсійне забезпечення, сти"
мулюючи і організуючи системи стра"
хування, створення відповідних фондів
і законодавчо їх регламентуючи.

Важливим об'єктом державного
регулювання ринку праці є підготов"
ка, перепідготовка і підвищення квал"
іфікації працівників, яка є частиною
державної політики формування і ви"
користання людського капіталу в на"
прямі підготовки високопрофесіо"
нальної конкурентоздатної робочої
сили, яка б відповідала вимогам адап"
тації України до світового економічно"
го простору.

Система заходів держави з регу"
лювання трудових відносин, у тому
числі заробітної плати, охорони праці,
соціальних відносин, соціального за"
безпечення, допомоги по безробіттю,
сприяння організації соціального
страхування і різних фондів соціаль"
ного спрямування, повинна бути на"
правлена на виконання функцій рин"
ку праці — відтворення робочої сили,
формування і ефективне використан"
ня людського капіталу.

Ці заходи в поєднанні з діяльністю
з підготовки, перепідготовки і підви"
щення кваліфікації працівників спри"
яють формуванню і ефективному ви"
користанню людського капіталу, а в
поєднанні з системою пенсійного за"

безпечення — і гідному існуванню цьо"
го капіталу після його виходу зі сфе"
ри ринку праці.

Тобто схематично соціально"еко"
номічну сутність регулювання ринку
праці можна представити на рис. 1.

Виходячи із наведеної схеми, мож"
на стверджувати, що державне регу"
лювання ринку праці, поряд з ринко"
вими механізмами саморегулювання
(попиту, пропозиції робочої сили, за"
робітної плати), включає: регулюван"
ня трудових відносин між роботодав"
цями і працівниками; регулювання
соціальних відносин між роботодавця"
ми і працівниками, у т.ч. соціальне за"
безпечення; регулювання пропозиції
робочої сили і робочих місць; регулю"
вання розвитку людського капіталу на
стадії його формування і використан"
ня; регулювання розподілу і перероз"
поділу робочої сили по галузям і те"
риторіям країни та регіону з метою
ефективного її використання.

Для об'єктивної оцінки товару,
робоча сила у відповідності з кон'юн"
ктурою на ринку праці, на державно"
му рівні повинні бути розроблені, з
врахуванням особливостей соціально"
економічного розвитку країни, норма"
тивні багатомірні параметри взаємоз"
в'язку показників заробітної плати і
складових законів вартості робочої
сили, граничної продуктивності праці
з обов'язковим використанням в прак"
тиці державного регулювання зайня"
тості і соціально"трудових відносин.

Такі нормативні параметри взає"
мозв'язку цих показників дозволили б
державі обгрунтовано впливати на
ринок праці й сприяти його регулю"
ванню.

Соціально"економічна сутність
регулювання зайнятості — це життє"
во необхідна діяльність кожної держа"
ви, адже зайнятість населення не
тільки задовольняє потреби людей і
якість життя, але і їх відтворення та
соціально"економічний розвиток краї"
ни. У зв'язку з цим сутність соціаль"
но"економічних регулюючих дій дер"
жави в сфері зайнятості має полягати
у забезпеченні максимально можливої
зайнятості населення при даному рівні
розвитку продуктивних сил, яка за"
безпечила б, з одного боку, виробниц"
тво цінностей, необхідних суспільству,
а з іншого — одержання доходу і до"
сягнення якості життя відповідно іс"
нуючому рівню соціально"економічного
розвитку країни.

Як свідчать дослідження, соці"
ально"економічна сутність державно"
го регулювання зайнятості зумов"
люється необхідністю сприяння мак"
симально можливому залученню еко"
номічно активного населення в сферу
трудової діяльності (виробництво і
надання послуг) при найбільш раціо"
нальному його використанні, забезпе"
ченню права на самовираження учас"
ників ринку, вільного вибору діяль"
ності і одержання відповідного дохо"
ду, і на цій основі досягнення зростан"
ня валового внутрішнього доходу —
основного джерела забезпечення
якості життя населення.

Вважаємо, можна погодитись з
В.С. Васильченком у визначенні регу"
лювання зайнятості, яка розглядаєть"
ся як сукупність цілеспрямованих
форм, методів і напрямів активного
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Рис. 1. Схема державного регулювання ринку праці
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впливу держави (в особі державних
органів різного рівня) на співвідно"
шення попиту і пропозиції робочої
сили, умови її продажу та використан"
ня [1, c. 7].

На нашу думку, при визначенні
соціально"економічної сутності дер"
жавного регулювання зайнятості не"
обхідно враховувати об'єктивні умови
розвитку світового економічного про"
стору і національної економіки, у тому
числі:

— глобалізаційні процеси, які вик"
ликали велику міждержавну поляри"
зацію в соціально"економічних показ"
никах, завдяки чому в Україні помітно
знизився рівень ВВП, рівень заробіт"
ної плати, які зумовлюють і рівень со"
ціальних стандартів;

— вступ України до СОТ, який зу"
мовив повну структуризацію націо"
нальної економіки, спеціалізацію на"
прямів розвитку;

— процеси науково"технічної ре"
волюції, що вимагають відтворення
робочої сили з високою конкурентоз"
датністю, мобільністю.

Соціально"економічна сутність
регулювання зайнятості зумовлю"
ється безпосередньо об'єктами регу"
лювання, діями збалансування попиту,
пропозиції і заробітної плати, які
складаються на ринку праці для досяг"
нення ефективної зайнятості економ"
ічно активного населення і забезпе"
чення прав людини на ринку праці.

У концентрованому вигляді регу"
люючі дії держави в сфері зайнятості
відображаються у Програмах зайня"
тості, які розробляються як для дер"
жави в цілому, так і окремо для кож"
ного регіону і призначені для обов'яз"
кового виконання.

Використовуючи свої механізми
впливу (правові, економічні, адмініст"
ративні, організаційні) держава через
систему пільг (пільгового оподаткуван"
ня, пільгових кредитів та ін.), стимулює
і сприяє найбільш повному викорис"
танню наявних на ринку праці робо"
чих місць, збільшення їх кількості з
метою найбільш повного використан"
ня на ринку праці робочої сили, змен"
шення на ньому напруги.

Крім того, держава здійснює пря"
ме регулювання зайнятості шляхом
створення нових робочих місць на дер"
жавних підприємствах для збільшен"
ня обсягів виробництва продукції, не"
обхідної для країни (регіону).

Таким чином, регулюючи попит і
відповідно задоволення його, збільшу"
ючи пропозицію робочої сили з одно"
часним підвищенням її якості і ціни,
держава сприяє досягненню рівнова"
ги цих компонентів, але вони не є ста"
тичні, а постійно змінюються, що ви"
магає від державних органів управлі"
ння введення системи їх постійного
моніторингу і прийняття своєчасних
відповідних управлінських рішень. У
довгостроковому періоді такі тактичні
дії держави забезпечують досягнення
стратегічної мети — збільшення ВВП
і, як наслідок, підвищення якості жит"
тя.

Наведені дані свідчать про те, що
економічна сутність регулювання зай"
нятості має багатомірні задачі, які по"
в'язані із складними причинно"на"
слідковими зв'язками елементів у
сфері зайнятості.

Соціальна сутність регулювання
зайнятості полягає в тому, що своїми
регуляторними діями держава сприяє
не тільки соціальній підтримці працез"
датних безробітних осіб і малозахище"
них верств населення, але й включає в
сферу зайнятості малоконкурентних
на ринку праці категорій населення
(інвалідів, малозабезпечених осіб,
жінок, які мають малолітніх дітей та
ін.), реалізуючи функції соціального
захисту, забезпечення соціальної
справедливості, які не в змозі забезпе"
чити і гарантувати ринкові механізми,
ціллю яких є одержання максимально"
го прибутку. Схематично соціально"
економічну сутність регулювання зай"
нятості наведено на рис. 2.

Як свідчать дослідження, якщо ре"
гулюючі дії держави в сфері попиту"
пропозиції робочої сили, зайнятості
на ринку праці досить широко в еко"
номічній літературі розроблені і об"
грунтовані, то проблемними залиша"
ються можливості їх подальшого вдос"
коналення та практичного впровад"
ження. В той же час в сфері регулю"
вання зайнятості як соціальної
функції забезпечення робочої сили
заробітною платою і доходом існує
багато теоретичних і практичних про"
блем, що потребують подальшої їх
розробки.

Як вказує автор економічних
праць О. Ривак, в Україні частка номі"
нальної заробітної плати у ВВП у 2006
р. становила 11,03%, а в загальній
структурі доходів населення заробіт"
на плата дорівнювала 43,2%. В еконо"
мічно розвинутих країнах вона стано"
вить 50—60% ВВП (у США — 70%) [7,
c. 36].

Україна за рівнем заробітної пла"
ти значно відстає від країн ЄС та інших
країн світу з ринковою економікою. У
2006 р. розмір мінімальної заробітної
плати (з грудня місяця) становив
близько 80 дол. США, а середня заро"
бітна плата — близько 220 дол., тоді
як у країнах ЄС мінімальна заробітна
плата коливається у діапазонах 350—
500 дол. (нові члени ЄС) та понад 1000
дол. (решта — Бельгія, Нідерланди, Ні"
меччина). Отже, мінімальна заробітна
плата в Україні порівняно з країнами
ЄС нижча в 5—15 разів, а середньомі"
сячна заробітна плата — в 5—7 разів
[3, с. 7].

Зіставлення валового внутріш"
нього продукту, наприклад із США,
дозволяє зробити висновок про над"
звичайно низький рівень цього показ"
ника в Україні. Так, у 2004 р. чи"
сельність населення України станови"
ла 16,2% населення США, обсяги ВВП
— 2,6% ВВП США (19,8% рівня Кана"
ди, 21,6% рівня Великобританії) [4, с.
5]. Надто повільні темпи зростання
ВВП свідчать про те, що регулювання
зайнятості в Україні не було направ"
лене на вирішення стратегічної задачі
(як в багатьох розвинутих країнах) —
збільшення ВВП і досягнення на цій
основі достойного рівня життя насе"
лення, це і потребує подальшого вдос"
коналення.

Сучасну державну та регіональну
політику зайнятості населення навряд
чи можна назвати адекватною вимогам
часу, оскільки відсутній взаємозв'язок
між зайнятістю і доходами населення.
Це суперечить ролі доходів загалом і

їх найважливішої частки — заробітної
плати як основного регулятора зайня"
тості. В дослідженнях проблем зайня"
тості у країнах Організації економіч"
ного співробітництва та розвитку
(ОЕСР) надзвичайна увага приділяєть"
ся впливу на безробіття реальної за"
робітної плати як досить автоматично"
го стабілізуючого фактора.

Порушення мотиваційної функції
заробітної плати значною мірою пояс"
нюється незначними темпами приро"
сту ВВП. Послаблення регулюючої і
соціальної функції призвело до вели"
кого соціального розшарування сусп"
ільства, яке яскраво видно із порівнян"
ня доцільних коефіцієнтів України з
розвинутими країнами. Як вказує в
роботі О. Ривак [7, с. 36], доцільний
коефіцієнт в Україні з 2000 р. по 2006
р. змінив співвідношення з 1:26 до 1:40.
В розвинутих країнах, наприклад в
США, він складає 1:4,1. Найвищий та"
кий коефіцієнт спостерігається серед
країн західної Європи у Великобри"
танії 1:10,4 [7, с. 36]. Тобто такий ве"
ликий розрив у значеннях доцільних
коефіцієнтів існує, незважаючи на те,
що в розвинутих країнах останні
півстоліття намітилась тенденція зро"
стання цього коефіцієнта, яка була
викликана процесами глобалізації і
зниження регулюючої дії держави на
процеси розподілу доходів [5, с. 7].
Розшарування населення в доходах, як
і низький рівень заробітної плати,
зменшує базу для соціальної підтрим"
ки і захисту неконкурентоспромож"
них верств населення на ринку праці,
скорочує внутрішній попит на товари,
а значить і не стимулює зростання зай"
нятості відповідно ВВП. Тобто можна
стверджувати, що в Україні ще не по"
вністю діє ринковий механізм ціноут"
ворення на ринку праці, а дії держави
в сфері його регулювання потребують
подальшого удосконалення, перш за
все, за такими напрямами, як:

— сприяння розвитку ринкового
механізму ціноутворення на ринку
праці;

— посилення контрольних функ"
цій держави у розподілі доходів;

— обгрунтування і практична ре"
алізація функцій регулювання соці"
ально"економічними і трудовими
відносинами, які слідують із сутності
регулювання ринку праці й зайнятості.

Як свідчать дослідження, ринко"
вий механізм ринку праці забезпечує
лише один варіант розподілу доходів
за принципом: який завгодно дохід,
отриманий в умовах конкурентної бо"
ротьби, вважається справедливим [2,
c. 253]. Але при цьому ігноруються
інтереси малозахищених верств насе"
лення до суспільно"необхідної праці і
виключення будь"якої дискримінації
(відповідно до вимог МОП) забезпечує
механізм державного регулювання
ринку праці й зайнятості населення.

Як вказує А. Колот, кожна краї"
на в умовах глобалізації економіки
відповідно до своїх національних,
культурних та інших традицій, які
історично склалися, вибудовує свою
систему і механізми досягнення соці"
альних цілей, зберігаючи при цьому
основні тенденції світового розвит"
ку [5, c. 10]. Наприклад, в Німеччині
існує соціальний бюджет, який вклю"
чає всі соціальні послуги та виплати
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в державі, які складають більше 30%
сукупного економічного бюджету
держави, і формується коштами гро"
мадян за рахунок обов'язкових соц"
іальних відрахувань — 20,6% їх до"
ходу, а також за рахунок встановле"
них законом внесків застрахованих
роботодавців і державних дотацій.
На основі нього в державі створена
система соціальної допомоги, якою
передбачається забезпечення загаль"
ного добробуту на рівні мінімального
для країни стандарту (в розрахунку
на одну особу) для сімей, які не до"
сягли цього рівня, та адресної під"
тримки малозахищених верств насе"
лення.

Виходячи з досвіду розвинутих
країн, на нашу думку, необхідно кар"
динально змінити в країні принципи
соціальної допомоги, надання пільг, об"
меживши кількість пільговиків, поклав"
ши в основу, перш за все, необхідність
соціальної допомоги малозахищеним

верствам населення та вирішення жит"
тєвоважливих функцій — відтворення,
збереження фонду людського потенц"
іалу країни і, як похідна, — відтворен"
ня і розвиток економічно активного на"
селення, яке буде сприяти в цілому роз"
виту держави та досягненню високих
стандартів рівня життя.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведені дослі"

дження соціально"економічної сут"
ності регулювання ринку праці й зай"
нятості населення, стану їх складових
в умовах адаптації України до світо"
вого економічного простору дали змо"
гу зробити наступні узагальнення,
висновки і пропозиції:

— соціально"економічна сутність
регулювання ринку праці й зайнятості
методологічно відрізняються між со"
бою об'єктами регулювання, конкрет"
ними цілями, способами і діями регу"
лювання, формами організаційної по"

будови структур управління цих двох
економічних категорій;

— для здійснення основної задачі
регулювання ринку праці — регулю"
вання трудових відносин між праців"
никами, роботодавцями і державою, в
Україні здебільшого створена система
механізмів правового, організаційно"
го впливу на ці відносини, які забезпе"
чують відносну стабільність на ринку
праці, соціальне забезпечення;

— регулювання зайнятості як го"
ловної характеристики функціонуван"
ня ринку праці й відносно самостійної
економічної категорії, яка зумовлює
якість життя всього населення, має
необхідні правові, організаційні, еко"
номічні механізми державного регу"
лювання, але напов"нення соціально"
економічної сутності цього регулю"
вання у порівнянні із світовою прак"
тикою потребує подальшого удоско"
налення. Перш за все, це пов'язано з
тим, що заробітна плата не виконує
своєї регулюючої, відтворювальної,
соціальної, оптимізаційної функцій. В
результаті в Україні, порівняно з роз"
винутими країнами, склалися значно
нижчі показники: середньої заробіт"
ної плати (у 7—10 разів); мінімальної
заробітної плати (у 5—15 разів); рівня
ВВП на душу населення (у 5 і більше
разів); низький рівень заробітної пла"
ти у ВВП (11,03%);

— з метою посилення регулюючої
ролі заробітної плати на ринку праці,
її об'єктивної оцінки у відповідності із
ситуацією попиту і пропозиції робо"
чої сили на державному рівні необхід"
но розробити нормативні багатомірні
параметри взаємозв'язку показника
"заробітна плата", складових вартості
робочої сили та граничної продуктив"
ності праці з врахуванням рівня соц"
іально"економічного розвитку країни;

— потребує подальшого вдоскона"
лення система соціальної підтримки і
допомоги в Україні, яка враховувала
б досвід розвинутих країн, пе"редба"
чала розробку і введення соціальних
стандартів, систему їх забезпечення.
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Рис. 2. Соціально(економічна сутність регулювання зайнятості


