
ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА РИНКУ ПРАЦІ

Економiка та держава № 5/200894

ВСТУП
Трансформація  України на заса$

ди ринкової економіки супровод$
жується систематичним зростанням
напруженості на ринку праці.

Посилення  світових інтеграцій$
них процесів та орієнтація економіки
України на інноваційно$інвестиційну
модель розвитку спонукають вітчиз$
няну сферу зайнятості населення  до
модернізації. До того ж у цьому зац$
ікавлені всі без винятку категорії гро$
мадян. Як багатогранна  соціально
економічна категорія, зайнятість по$
в'язана практично з усіма аспектами
життєдіяльності та суспільного
відтворення в цілому. Через сферу
зайнятості економічно активне насе$
лення залучається до виробництва
матеріальних благ. Її головні кількісні
та якісні параметри відображають
особливості структури економіки, її
динаміку, а також можливості транс$
формаційних змін. Двоєдина сутність
зайнятості — економічна та соціаль$
на — характеризує внесок живої
праці у суспільне виробництво та ре$
алізацію базових потреб людини [1].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Характерним проявом для ринку

праці в сучасних умовах є поява нової
категорії населення — безробітні.
Відповідно до ст. 2 Закону України "
Про зайнятість" безробітні (за мето$
дологією Міжнародної Організації
Праці (МОП) — особи у віці 15—70
років (зареєстровані та незареєстро$
вані в державній службі зайнятості),
які одночасно задовольняють три
умови: не мали роботи (прибуткового
заняття); протягом останніх чотирьох
тижнів шукали роботу або намагались
організувати власну справу; впродовж
найближчих двох тижнів були готові
приступити до роботи, тобто почати
працювати за плату за наймом або на
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власному підприємстві.
До категорії безробітних також

відносяться особи, які приступають
до роботи протягом найближчих
двох тижнів; знайшли роботу, чека$
ють відповіді; зареєстровані в службі
зайнятості як такі, що шукають ро$
боту; навчаються за направленням
служби зайнятості.

Рівень безробіття (за методоло$
гією МОП) — відношення (у відсот$
ках) кількості безробітних віком
15—70 років до економічно активно$
го населення (робочої сили) зазна$
ченого віку або відповідної  соціаль$
но$демографічної ознаки.

Рівень зареєстрованого безробіття
визначається як відношення (у відсот$
ках) чисельності безробітних, зареєст$
рованих у державній службі зайнятості
населення, до середньорічної чисель$
ності населення працездатного віку [2].

Основними причинами безробіт$
тя є скорочення виробництва і відпо$
відне зменшення потреби в робочій
силі, важкі  умови праці  із знижен$
ням рівня трудомістких робіт, а та$
кож  з тим, що зайняті  працюють да$
леко від  належних санітарно$
гігієнічних і психографічних умов,
нерегулярна, а то й відсутня виплата
заробітної плати, обмежена кількість
робочих місць, процеси  приватизації
та роздержавлення. Недостатність
належної об'єктивної інформації про
процеси реструктуризації сільсько$
господарських підприємств призво$
дить до того, що селянам  важко виз$
начитися  з формою господарювання.
Крім того, формування ринку праці
супроводжується  обмеженістю рин$
кового попиту  та руйнацією  продук$
тивних сил. Посилюється тенденція
до незбалансованості між пропози$
цією робочої сили та її попитом, а
також скорочення наявних трудових
ресурсів. Саме це й спонукало розг$
лядання цієї проблеми.

РЕЗУЛЬТАТИ
Пріоритети  і сфера докладання

праці громадян повинні визначатися
державою — починаючи  від професій$
ної орієнтації молоді та завершуючи
принципами регулювання  оплати
праці.

Зростання  можливостей еконо$
міки щодо забезпечення робочими
місцями відчутно особливо у сфері
підприємництва. Щодо розширення
зайнятості населення у несільсько$
господарських видах діяльності, то
воно пов'язане з підтримкою й за$
охоченням розвитку видів діяльності
на сільських територіях.

Сільські поселення  — найприй$
нятніше місце розташування агросер$
вісних служб, підприємств і органі$
зацій усіх видів обслуговування. Усе
це, при розумному використанні, здат$
не забезпечити роботою мільйони
людей, що підтверджується досвідом
розвинених країн. Але забезпечення
прискореного розвитку  несільсько$
господарських видів діяльності потре$
бує запровадження певних пільг, зао$
хочень для суб'єктів діяльності.

За останні роки ситуація на ринку
праці  області поліпшилась і харак$
теризується зростанням економічної
активності населення, збільшенням
рівня зайнятості, зниження рівня без$
робіття, збільшенням кількості ство$
рених нових робочих місць, зменшен$
ням обсягів вивільнення працівників у
зв'язку зі змінами в організації вироб$
ництва та праці, зростанням попиту
підприємств на робочу силу.

Проте гострими проблемами за$
лишаються забезпечення економіки
висококваліфікованими робочими
кадрами, професійно$кваліфікаційний
дисбаланс, невідповідність напрямів і
обсягів професійного навчання потре$
бам ринку праці, низька якість вільних
робочих місць за умовами та рівнем
оплати праці, значна диференціація
зайнятості населення  в промислово$
розвинутих та моноструктурних
містах, молодіжне безробіття, мігра$
ційний відтік  робочої сили на ринки
праці інших регіонів України та інших
держав, наявність тіньової зайнятості
та нелегальної трудової міграції.

У 2006 році по області рівень зай$
нятості населення у віці 15 — 70 років
збільшився до 59,2% , рівень безро$
біття населення за методологією
МОП знизився до 5,7%, обсяги вивіль$
нення працівників у зв'язку зі змінами
організації виробництва та праці змен$
шились в 2,6 рази, попит підприємств
на робочу силу збільшився в 2,3 рази.

За 2001—2006 роки за рахунок
усіх джерел фінансування створено
359,4 тис. нових робочих місць, в тому
числі в результаті реалізації Закону
України "Про спеціальні економічні
зони  та спеціальний режим інвестиц$
ійної діяльності в Донецькій області"
створено 16,6 тис. нових, збережено
27, 0 тис. наявних робочих місць.

Виходячи із демографічного про$
гнозу, в області очікується значне
зменшення як загальної чисельності
населення, так і його працездатної ча$
стки, при цьому погіршиться вікова

Досліджено сучасні тенденції рівня зайнятості та безробіття в До-
нецькій області. Визначено необхідність професійного навчання та
професійної підготовки безробітного населення, що активно впливає
на структурну перебудову зайнятості.

The Explored modern trends level to employment and unemployments
in Doneck area. Certain need professional education and professional of
preparing the unemployed population that actively influences upon
structured realignment of employment.
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структура працездатного населення
за рахунок значного зниження наймо$
лодшого працездатного контингенту.

За прогнозними розрахунками чи$
сельність населення у віці 15—70 років
у 2011 році проти 2005 року зменшить$
ся на 9,5% , у 2015 році — на 14,7%.

Пожвавлення економічної діяль$
ності, збільшення обсягів інвестицій$
них вкладень в розвиток малого
підприємництва позитивно впливати$
муть на створення  нових робочих
місць і сприятимуть зростанню рівня
зайнятості населення.

Більш ефективному використан$
ню наявних та створенню додатко$
вих робочих місць сприятиме впро$
вадження нового для України со$
ціального стандарту — мінімальної
погодинної заробітної плати.

Передбачається зменшення
рівня безробіття у 2015 році до 3,5%.

Ключовими завданнями та захода$
ми є: забезпечення розширеного
відтворення і збільшення тривалості
його активного трудового періоду, за$
безпечення ринку праці висококвалі$
фікованою робочою силою, всебічний
розвиток інтелектуальних, духовних
та фізичних здібностей особистості.

Здійснення державного регулю$
вання ринку праці з метою постійно$
го розширення сфери прикладання
праці та забезпечення надійного соц$
іального захисту працюючого і не$
працюючого населення, формування
державного замовлення на підготов$
ку кадрів для галузей економіки [2].

З метою підвищення мотивації до
праці безробітних, які перебувають на
обліку в службі зайнятості більше року,
спеціалістами міських та районних
центрів зайнятості постійно прово$
дяться спеціалізовані семінари з техні$
ки пошуку роботи. Протягом 2006 року
проведено близько 950 таких семінарів,

в яких взяли
участь 8,7 тис.
безробітних,
з яких 4,0 тис.
відносяться
до "довготри$
валих". Після
проведення
таких семі$
нарів було
працевлашто$
вано майже
2,0 тис. безро$
бітних.

Значно зменшилась питома вага
довготривалих  безробітних в 5 цент$
рах зайнятості — Вугледарському (на
8,7 %), Сніжнянському (на 8,4 %), Єна$
кіївському (на 7,6 %), Новоазовсько$
му (на 7,45 %), Амвросіївському (на
7,1%).  Завдяки реалізації заходів про$
грами зайнятості населення Донець$
кої області на 2006 рік дещо знизилась
тривалість безробіття області. Найви$
ща тривалість безробіття спостеріга$
лася в Амвросіївському районі (13,3
міс.), Олександрівському(11,5 міс.)
районних, Костянтинівському (10,2
міс.) міському центрах зайнятості.
Найнижчі показники в Тельманівсько$
му (6,4 міс.) районному, Докучаєвсь$
кому (6,8 міс.), Кіровському (7,0 міс.)
міських центрів зайнятості.

Одним  із дієвих важелів механіз$
му соціального захисту є система
професійного навчання безробітного
населення, яка активно впливає на
структурну  перебудову зайнятості, а
відтак на зниження напруженості в
економічній сфері. Суспільство заці$
кавлене у створенні системи профес$
ійного навчання безробітного навчан$
ня безробітних вже сьогодні вона по$
винна гнучко реагувати на зміни по$
треб економіки і ринку праці.

З метою підвищення конкурен$
тоспроможності безробітних протя$
гом 2006 року за сприяння Держав$
ного центу зайнятості профнавчан$
ня проходило 595 осіб. В 2006 році
забезпечено подальший розви$
ток позитивних тенденцій на рин$
ку праці області, зокрема зростання
рівня зайнятості, зменшення обсягів
вивільнення працівників та рівня
вимушеної неповної зайнятості,
створення нових робочих місць на
підприємствах, легалізація зай$
нятості у сфері малого бізнесу [3].

ВИСНОВКИ
Сучасні трансформаційні проце$

си у сфері зайнятості населення  по$
вністю опосередковуються  ринкови$
ми відносинами, перебуваючи під
впливом невизначеності та ризико$
вості, а відтак потребують активно$
го втручання з боку держави.

Необхідна також підтримка об$
ласних  і районних адміністрацій, які
займаються вирішенням проблем зай$
нятості, в першу чергу тих, що не по$
требують капітальних вкладень. Така
робота по розробці і реалізації актив$
ної політики зайнятості дала б змогу
цілеспрямовано впливати на пробле$
му, запобігаючи масовому безробіттю,
зокрема серед сільських мешканців.

Пропозиції щодо формування
політики зайнятості на селі: однією з
основних причин неефективної зайня$
тості та безробіття селян є недостатнє
врахування важливості  здійснення
соціальної політики на селі. Ці скла$
дові потребують кардинальних змін.
Соціальні  перетворення слід спрямо$
вувати на створення сприятливого
соціального середовища для підви$
щення престижу та мотивації праці,
насамперед у молоді, привабливих
умов для проживання у сільській
місцевості, зупинення руйнації
об'єктів соціальної інфраструктури. У
перспективі головне соціально$еконо$
мічне  завдання полягатиме у ство$
ренні  умов для "безболісного" пере$
ливу робочої сили з однієї сфери
діяльності, галузі виробництва — в
іншу, насамперед з аграрної в не аграр$
ну сфери, із суспільного у приватний
сектор, від однієї структури зайня$
тості до іншої. Необхідно вже зараз
створювати соціально$економічні та
правові умови для сприяння зайня$
тості молоді на селі, збільшення пре$
стижних робочих місць у галузях
сільського господарства і соціальної
інфраструктури відповідно до потреб
села, організаційно оплачуваних гро$
мадських робіт, захисту від безробіт$
тя, державної підтримки міжгалузевої
міграції робочої сили. Враховуючи се$
зонний характер сільськогосподарсь$
кої праці, необхідно забезпечити умо$
ви для рівномірної зайнятості протя$
гом року. З цією метою слід  стимулю$
вати розміщення у сільській місцевості
малих підприємств по переробці і збе$
ріганню аграрної продукції, вироб$
ництву будівельних матеріалів, роз$
витку служб виробничого та соціаль$
ного обслуговування [4].
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Рис. 1. Динаміка основних показників ринку праці

Таблиця 1. Рівні економічної активності, зайнятості та безробіття за віковими
групами у 2005—2006 роках


