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ВСТУП
Глобалізація світового економічно�

го простору зумовила поширення кризо�
вих явищ на пріоритетні сфери економі�
чної діяльності переважної більшості
країн, залучених у систему міжнародно�
го розподілу праці. Сфера праці вияви�
лася однією з найбільш сприйнятливих до
кризових шоків, що проявилося через на�
ростання негативних тенденцій на рин�
ку праці, зростання безробіття, повер�
нення практики вимушеної неповної зай�
нятості, збільшення обсягів заборгова�
ності з виплати заробітної плати. Соц�
іально�економічні наслідки кризи 2008—
2009 років позначились на проблемах
розвитку і збереження трудового потен�
ціалу України. Оскільки доступ населен�
ня до фінансових ресурсів, зайнятості,
систем освіти і охорони здоров'я було об�
межено, найбільшими у цей період для
економіки України виявились втрати
трудового потенціалу. Починаючи з жов�
тня 2008 року, ажіотажний попит на пра�
цівників практично в усіх сферах еконо�
мічної діяльності та в кожному регіоні
змінився на стрімке його скорочення та
динамічне зростання реєстрації незайня�
тих громадян в державній службі зайня�
тості. Саме тому поступово актуалізу�
ються проблеми, пов'язані з досліджен�
ням специфіки розвитку ринку праці в
умовах економічної кризи та визначен�
ням напрямів мінімізації негативного
кризового впливу на сферу праці.

Аналізу розвитку ринку праці, особ�
ливостей його функціонування в умовах
ринково орієнтованого розвитку Украї�
ни присвячено достатньо уваги у вітчиз�
няній та зарубіжній літературі. Зокре�
ма, серед вітчизняних науковців, які дос�
ліджують вищезазначені проблеми, слід
відзначити С.І. Бандура, І.Ф. Гнибі�
денко, І.С. Кравченко, Е.М. Лібанову,
О.Ф. Новікову, В.В. Онікієнка, І.Л. Пет�
рову, В.А. Савченко. Однак дотепер ок�
ремі аспекти проблеми, пов'язані із дос�
лідженням особливостей кризового
впливу на сферу праці, залишаються не�
достатньо дослідженими. Метою статті
є визначення специфіки кризових про�
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явів на ринку праці, напрямів мінімізації
їх негативних наслідків в Україні.

ЗМІСТ
Реалізація політики зайнятості в

умовах посилення кризових явищ в еко�
номіці повинна бути спрямована на по�
передження стрімкого зростання безро�
біття шляхом включення в дію меха�
нізмів, що сприяють узгодженню попи�
ту та пропозиції робочої сили на ринку
праці. За даними Держкомстату Украї�
ни, чисельність економічно активного
населення за 9 місяців 2009 року змен�
шилась порівняно з аналогічним періо�
дом 2008 року майже на 313 тис. осіб, у
тому числі серед чоловіків — на 279 тис.
осіб, серед жінок — на 34 тис. осіб. Се�
ред населення у працездатному віці чи�
сельність зайнятого населення скороти�
лась на 1 млн осіб, тоді як обсяги безро�
біття зросли на 572 тис. осіб [1]. Ще по�
над 10% загальної кількості кваліфіко�
ваних працівників, зайнятих майже на
1 млн робочих місць, працювали у ре�
жимі скороченого робочого дня. Так

званий "downsizing" (ліквідація надлиш�
кової чисельності робочих місць) став
звичним явищем для багатьох українсь�
ких компаній в умовах скорочення су�
купного попиту. Невикористання тру�
дового потенціалу в зазначених обсягах
проявилося через скорочення обсягів
виробництва продукції, робіт та послуг,
а також зменшення майже удвічі обсягів
експорту, оскільки найбільша частка
зниження зайнятості припала на індус�
тріально розвинені регіони.

Незважаючи на прийняття анти�
кризових законопроектів у сфері регу�
лювання зайнятості та ринку праці, яке
загальмувало стрімке зростання безро�
біття в країні, жодні теоретичні доро�
говкази не змогли протистояти впливу
сировинної спрямованості вітчизняної
економіки та її високої залежності від
цін на сировинні ресурси, а також
інших небезпечних макроекономічних
диспропорцій. Оскільки чистий потік
іноземних інвестицій порівняно з відпо�
відним періодом минулого року скоро�
тився майже утричі (до 3,3 млрд дол.
проти 8,8 млрд дол. США), створення
робочих місць для найманих праців�
ників суттєво загальмувалось, а їх об�
сяги були меншими (уперше з 2005
року), ніж кількість ліквідованих робо�
чих місць. Як наслідок, з листопада 2008
по листопад 2009 року середньообліко�
ва чисельність найманих працівників
скоротилась на 759 тис. осіб [2] (рис. 1).

У доповіді Генерального директо�
ра Міжнародного бюро праці Хуана
Сомавія на 98�й Міжнародній конфе�
ренції праці (2009 р.) зазначалося, що
"ризики, пов'язані з кризою, для соц�
іальної згуртованості і стабільності
надзвичайно великі, щоб їх можна було
ігнорувати" [3]. На думку МОП, на
відновлення зайнятості потрібно як
мінімум 3—5 років, а скорочення без�
робіття є можливим за умови досягнен�
ня стійких позитивних тенденцій від�
новлення економіки.

Заходи державного регулювання
безробіття у період кризи були визна�
чені Законом України "Про внесення
змін до деяких законів України щодо
зменшення впливу фінансової кризи на
сферу зайнятості населення" №799 від
25 грудня 2008 року та запроваджені в
дію з 13 січня 2009 року. Відповідно
було прийнято низку нормативно�пра�
вових актів, що дозволило практично
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Рис. 1. Середньооблікова чисельність найманих працівників, тис. осіб
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Рис. 2. Чисельність зайнятого та безробітного населення (за методологією
Міжнародної організації праці)

застосовувати передбачені законодав�
ством норми. Насамперед, були внесені
зміни до законодавства про зайнятість
та соціальне страхування на випадок
безробіття щодо статусу зайнятості
членів особистих селянських госпо�
дарств (далі — ОСГ), посилення моти�
вації до пошуку підходящої роботи,
запобігання утриманським настроям
серед незайнятого населення шляхом
застосування санкцій при отриманні
матеріальних виплат по безробіттю
громадянами, незацікавленими у пошу�
ку роботи, запроваджені профілак�
тичні заходи для працівників та випла�
ти допомоги по частковому безробіттю.

Досвід реалізації антикризових про�
грам у країнах Східної та Центральної
Європи свідчить про їх спрямованість
передусім на збільшення розмірів та
тривалості виплати матеріальної допо�
моги по безробіттю, запровадження
програм професійного перенавчання
для безробітних, а також гнучких форм
зайнятості та надання матеріальної
підтримки зайнятим у режимі неповно�
го робочого дня працівникам. У той же
час рівень безробіття в економічно роз�
винених європейських країнах та США
мав на початок 2010 року тенденції до
зростання, в той час як в Україні — до
зниження. Рівень безробіття в Україні
залишався нижчим, ніж у Франції,
Ірландії, Іспанії, Португалії, Словач�
чині, Угорщині, країнах Балтії та США.

За даними Держкомстату України,
за 9 місяців поточного року рівень без�
робіття серед економічно активного
населення зменшився до 8,6% порівня�
но з 9,5% у першому кварталі 2009 року,
а чисельність зайнятого населення
зросла майже на 360 тис. осіб (рис. 2).
Значно зменшились обсяги зайнятості
у режимі скороченого робочого дня,
утричі менше працівників перебувають
в адміністративних відпустках.

Однак прийняття антикризових за�
ходів у сфері зайнятості та безробіття
не вирішило автоматично усіх проблем.

Незважаючи на високий рівень інте�
лектуального потенціалу в Україні,
можливості ефективного використання
набутого досвіду та професійних знань
виявились обмеженими. Останнім міс�

цем роботи для майже 18 тис. безробіт�
них, зареєстрованих у четвертому квар�
талі 2009 року, були робочі місця бух�
галтерів та головних бухгалтерів, для
понад 9 тис. безробітних — інженерів,
майстрів та фахівців, біля 6 тис. — еко�
номістів, 5 тис. — менеджерів, 1 тис. —
директорів та керівників підприємств,
понад 2 тис. — заступників директора,
понад 2 тис. — спеціалістів державної
служби. Без роботи залишились понад
25 тис. продавців, 12,5 тис. водіїв авто�
мобіля та автотранспортних засобів, по�
над 8 тис. слюсарів різної кваліфікації,
6 тис. кухарів та 4 тис. трактористів.
Водночас упродовж 2009 року за спри�
яння державної служби зайнятості були
працевлаштовані 702,7 тис. незайнятих
громадян 4 проти 1084,0 тис. у 2008 році.
Отже, криза ще більше посилила про�
фесійно�кваліфікаційний дисбаланс на
ринку праці, а високий освітній рівень
безробітних свідчить про загострення
проблеми використання якісного трудо�
вого потенціалу.

Серед безробітних осіб, зареєстро�
ваних в державній службі зайнятості у
січні�вересні 2009 року порівняно з ана�
логічним періодом 2007—2008 років
суттєво зросла (до 67,1% проти 60,9%)
частка осіб з повною вищою, профес�
ійно�технічною та базовою і неповною
вищою освітою. Чисельність випуск�
ників закладів освіти, зареєстрованих
як безробітні, зросла на понад 15 тис. і
становила 68,2 тис. осіб. (рис. 3).

Найбільш високі темпи реєстрації в
центрах зайнятості спостерігалися серед
випускників професійно�технічних на�
вчальних закладів (у 1,8 рази), а найбільш
незатребуваними виявились випускники
вищих навчальних закладів (частка яких
в загальній чисельності випускників скла�
ла 57%). У 2009 році кожен другий без�
робітний, зареєстрований в центрах зай�
нятості (975,5 тис. осіб), був з числа мо�
лоді віком до 35 років.

Це свідчить, що у минулому докри�
зовому періоді населення не отримува�
ло якісних профілактичних послуг, не
набувало знань і навичок щодо власної
мобілізації на ринку праці, молодь була
зорієнтована здебільшого на так звані
"модні" професії. Відповідні зміни щодо

запровадження профілактичних за�
ходів та допомоги по частковому без�
робіттю до базового закону були вне�
сені тільки через 9 років.

Такі втрати трудового потенціалу та
платників страхових внесків позначила�
ся на можливостях Фонду загальнообо�
в'язкового державного соціального
страхування України на випадок безро�
біття щодо фінансування у 2009 році
активних програм зайнятості, адже 70%
видатків Фонду спрямовувалися на вип�
лату допомоги по безробіттю, яка згідно
з законодавством є захищеною статтею.

Зрозуміло, ця "хвороба" не повин�
на і не може бути тривалою, оскільки
матиме невідворотні для економіки на�
слідки. Не можна допустити "відтоку
мізків", як це, на жаль, сталося на�
прикінці 90�х років у суднобудівній та
судноремонтній галузях. Тому суспіль�
ство ще тривалий час має бути налаш�
тованим, що будь�яка робота (навіть
тимчасова і навіть в режимі неповної
зайнятості) є кращим засобом для вижи�
вання і збереження трудового потенці�
алу, ніж відсутність роботи взагалі.

На сучасному етапі державна служ�
ба зайнятості в практичній роботі з не�
зайнятим населенням вживає заходи,
спрямовані на підвищення мотивації до
праці, недопущення утриманських на�
строїв та зневіри в пошуках роботи.
Адже результати останнього вибірко�
вого обстеження Держкомстату Украї�
ни "Базова захищеність населення Ук�
раїни" за 2006 рік щодо динаміки якіс�
них показників трудового потенціалу
свідчать, що в українському суспільстві
тільки 54% респондентів повністю або
значною мірою використовують свій
трудовий потенціал, 37% мають при�
стосовницький тип поведінки і цей
відсоток зростає, 8,4% — підприємли�
вий і він зменшується, 21,4% — парт�
нерський, який за два попередні роки
скоротився удвічі [5]. Тому пріоритет�
ним напрямом є проведення профілак�
тичної роботи центрів зайнятості з на�
селенням, передусім з учнівською мо�
лоддю. Це запобігатиме зростанню без�
робіття та формуватиме трудоресурс�
ний потенціал держави на майбутнє.

У найближчі роки післякризового
відновлення в Україні слід очікувати
зміни параметрів конкурентного середо�
вища, коли вимоги до якості робочої сили
знову зростатимуть. Однак однією з ос�
новних причин, що стримуватиме розви�
ток трудового потенціалу в Україні, за�
лишатиметься демографічна криза та
звуження демографічної бази відтворен�
ня трудового потенціалу. Це, в свою чер�
гу, актуалізує необхідність розширення
можливостей використання трудового,
підприємницького та творчого потенці�
алу, підвищення конкурентних можливо�
стей працездатного населення.

Прийняття у липні 2009 року Кон�
цепції Загальнодержавної цільової со�
ціальної програми збереження і розвит�
ку трудового потенціалу України до 2017
року було спрямовано на забезпечення
модернізації інструментів державного
регулювання у гуманітарній сфері, а та�
кож реформування мотиваційної стра�
тегії розвитку та реалізації людського
потенціалу. Одним з шляхів збереження
і розвитку трудового потенціалу зазна�
ченою Концепцією визначено нарощен�
ня освітньо�кваліфікаційного потенціа�
лу, створення умов для безперервної ос�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 3/201010

віти, здобуття знань та підвищення ква�
ліфікації протягом трудової діяльності,
підвищення якості підготовки кадрів.

Професійне навчання та підвищення
кваліфікації дорослого населення, разом
з державною системою профорієнтації,
має виступати ключовим національним
проектом, який дозволить синхронізува�
ти зменшення безробіття з відновленням
економіки та відновленням зайнятості. В
умовах економічної рецесії — це єдиний
ефективний засіб збереження і розвит�
ку кадрового потенціалу країни. Цим
шляхом сьогодні йде Європа та США, де
рівень безробіття на відкритому ринку
праці значно перевищує середньоукраї�
нський. Антикризові програми в еконо�
мічно розвинених країнах (зокрема,
США та Франції) спрямовані, з одного
боку, на запровадження екстрених еко�
номічних заходів, з іншого — на перебу�
дову моделей освіти, впровадження інно�
ваційних технологій.

Мінімізація обсягів безробіття,
підвищення ефективності праці можли�
ве лише за умов досягнення кількісної
та якісної збалансованості попиту і
пропозиції робочої сили на ринку
праці, забезпечення оптимального рів�
ня її професійної підготовки. Водночас
"невидима рука ринку" не може само�
стійно відрегулювати дисбаланс у про�
фесійно�кваліфікованому складі робо�
чої сили, на попит і пропозицію у сфері
освітніх послуг.

На етапі відновлення економіки
державна служба зайнятості повинна
орієнтувати безробітних на здобуття
знань, вмінь і навичок для працевлаш�
тування на вакансії, що є в наявності,
хоча б на певний проміжок часу. Це
посилить сукупний попит і дасть по�
штовх розвитку торгівлі та економіки
малих і середніх підприємств.

Разом з тим, щоб уникнути безроб�
іття, працівнику в нинішніх умовах по�
трібен рівень професійної компетент�
ності, який би дозволяв змінювати місце
роботи в широкому діапазоні видів
діяльності й підприємств, забезпечува�
ти ротацію кадрів. Тому від працівника
сьогодні вимагається здатність швидко
адаптуватися до технологічних і орган�
ізаційних нововведень, володіння ком�
плексом соціальних навичок, уміння
працювати єдиною командою, гнучкість
у розумінні своїх функціональних обо�
в'язків, участь у прийнятті рішень тощо.

Упродовж 2009 року професійне
навчання за кошти Фонду загальнообо�
в'язкового державного соціального
страхування України на випадок безро�
біття проходили 158,1 тис. безробітних
[4], або 9% від незайнятого населення.
Рівень працевлаштування після профе�
сійного навчання дорослого населення
через службу зайнятості досяг 75,5%.

Функціонування система професій�
ного навчання у державній службі зай�
нятості повинно забезпечувати відрод�
ження на якісно новому рівні, на ринко�
вих умовах союзу "підприємство — на�
вчальний заклад". 90% безробітних із за�
гальної кількості, що проходили проф�
навчання у 2009 році, навчалися на за�
мовлення під конкретне робоче місце.
Кожен другий безробітний підвищив
кваліфікацію, стажуючись на конкрет�
ному робочому місці у роботодавця.
Майже половина підвищили свою ква�
ліфікацію на короткотермінових курсах
(у переважній більшості по робітничим

професіям). Для підвищення якості на�
вчання дорослого населення доцільно
використовувати навчальні заклади дер�
жавної служби зайнятості, які забезпе�
чені усім необхідним для успішної робо�
ти і чітко орієнтовані на потреби під�
приємств, але водночас не є альтернати�
вою існуючим професійно�технічним
навчальним закладам.

На 98�ій Міжнародній конференції
праці (2009 р.) в Женеві було визнано,
що служби зайнятості ніколи ще не мали
такого важливого значення, як у період
криз, адже безробіття у світі зростати�
ме до кінця 2010 року. У зв'язку з цим
запроваджено сучасні Інтернет�техно�
логії, включаючи он�лайн консульта�
ційні послуги, відбувається розширення
інформаційної бази про ринок праці,
про перспективну потребу підприємств
у кадрах в розрізі професій та спеціаль�
ностей. У 2010 році буде продовжено ре�
алізацію антикризових заходів у сфері
зайнятості, зокрема щодо надання до�
помоги по частковому безробіттю, які у
2009 році дозволили зберегти понад 12
тис. робочих місць.

ВИСНОВКИ
Для організації ефективної роботи

на регіональному рівні необхідно забез�
печити узгодженість дій місцевих ад�
міністрацій, спілок промисловців та
підприємців, роботодавців, проф�
спілок, органів освіти, центрів зайня�
тості, які забезпечують погодження
інтересів сторін і здійснення заходів
активної політики на ринку праці. Реа�
лізація цих заходів передбачає:

— Здійснення маркетингу локаль�
ного ринку праці з метою визначення
доцільності професійного навчання за
конкретними професіями чи видами
робіт, які потрібні підприємцям.

— Зміцнення взаємодії з партнера�
ми сторін соціального діалогу — робо�
тодавцями і профспілками — з метою
активізації їх навчальної функції.

— Впровадження особистіснооріє�
нтованих, гнучких модульних техно�
логій професійного навчання.

— Розширення підготовки робітни�
чих кадрів безпосередньо на вироб�
ництві під замовлення підприємств та
індивідуальних форм навчання.

— Розвиток професійного навчан�
ня як інвестиційних проектів центрів
зайнятості.

— Підвищення ролі конкуренції

між навчальними закладами на право
надання навчальних послуг.

— Орієнтація професійної підго�
товки на розширення профілю компе�
тентності безробітних з окремих видів
робіт, які потребують роботодавці.

— Підвищення рівня методичної
підготовки спеціалістів центрів зайня�
тості, які контактують з навчальними
закладами.

— Реальне впровадження прин�
ципів випереджуючого навчання на ос�
нові розробки регіональних програм
структурної та технологічної перебу�
дови галузей виробництва.

— Впровадження системного
підходу до організації професійної
підготовки безробітних перш за все за
рахунок взаємодії ринку праці і ринку
освітніх послуг.

— Налагодження профорієнтацій�
ної роботи серед населення впродовж
життя.

— Формування механізму заохочен�
ня участі роботодавців у створенні умов
для професійної підготовки кадрів (при�
міщення, нова техніка, сировина).

— Відновлення системи наставниц�
тва як важливої складової підготовки
кадрів на виробництві.

Таким чином, мінімізація негатив�
них наслідків впливу економічної кризи
на ринок праці можлива за умов забез�
печення ефективної діяльності Держав�
ної служби зайнятості, узгодження дій
усіх учасників соціального діалогу щодо
підвищення конкурентоспроможності
населення на ринку праці, результатив�
ного його працевлаштування.
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Рис. 3. Структура осіб, які перебували на обліку в службі зайнятості, за рівнем
освіти, у відсотках


