
133
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №5

УДК 351.84

Шаманська Н.В.,
к.е.н., доцент, ТНЕУ

ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ ТА АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ НА РИНКУ ПРАЦІ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ

ПЕРЕТВОРЕНЬ

Розглянуто особливості формування національного ринку праці. Проведено аналіз сучасного
стану ринку праці Тернопільської області та висвітлено основні фактори, що мають вплив на його
формування. Окреслено проблеми національного ринку праці та запропоновано основні напрями
їх вирішення в сучасних умовах.
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ВСТУП
З огляду на події останнього десятиліття слід визнати, що економічні трансформації в Україні

певним чином активізували певні соціально-економічні проблеми, в тому числі й ті, що досі не
отримали переважно позитивної чи негативної оцінки, але потребують дедалі пильнішої уваги та
докладення значних зусиль. Це стосується, зокрема, проблем формування й розвитку ефективно
функціонуючого ринку праці. На сучасному етапі ринкових перетворень характерними ознаками
ринку праці України є наявність значних обсягів та тривалості безробіття, доволі низький рівень
зайнятості та соціального захисту населення, збільшення повного, часткового та прихованого без-
робіття, труднощі з працевлаштуванням молоді, жінок та інших соціально незахищених верств
населення. Проте найактуальнішим і найскладнішим є питання безробіття, зокрема довготрива-
лого. Успішний розвиток ринку праці, ефективність заходів сприяння зайнятості населення знач-
ною мірою залежать від стану і тенденцій фінансового забезпечення механізму реалізації соці-
ального страхування на випадок безробіття, яке проводиться в Україні, як це і прийнято в світовій
практиці, через спеціалізовану фінансову установу — Фонд загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття.

Серед сучасних українських учених, які досліджували питання функціонування вітчизняного
ринку праці, проявів безробіття як багатоаспектного суспільно-економічного та соціального яви-
ща, найбільший внесок зробили С. Бандур, В. Близнюк, Д. Богиня, В. Герасимчук, О. Грішнова,
М. Гуць, Б. Довжук, Т. Заяць, Є. Качан, В. Ковальський, А. Коверзнев, Л. Колєшня, О. Комарова,
Ю. Краснов, Г. Купалова, В. Куценко, О. Кучинська, Е. Лібанова, Л. Лісогор, О. Макарова,
Ю. Маршавін, С. Мельник, В. Мортіков, В. Онікієнко, О. Павловська, С. Павлюк, О. Пазюк, І. Петрова,
Т. Петрова, І. Петровська, В. Петюх, В. Плиса, В. Покрищук, О. Пономарьова, В. Руденко,
В. Савченко, Ю. Туранський, Л. Черенько, О. Чувардинський, Н. Юрлова, В. Яценко.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Віддаючи належне високому рівню наукових робіт названих авторів, зазначимо, що у вітчиз-

няній фінансово-економічній літературі дослідження теоретичних аспектів політики зайнятості,
аналіз сучасних тенденцій на вітчизняному ринку праці мають фрагментарний характер. Як через
об’єктивні, так і суб’єктивні причини, залишаються невирішеними низка проблем, що негативно
позначається на рівні соціально-економічного розвитку країни та добробуті її громадян. Тому
метою статті є дослідження особливостей національного ринку праці.

РЕЗУЛЬТАТИ
Ринок праці — невід’ємна сфера соціально-економічного розвитку суспільства, одна з най-

важливіших складових у системі чинників виробництва, умов економічного зростання. Безпосе-
редньо на ринку праці визначається вартість робочої сили, а відтак величина заробітної плати, її
форма та інші умови найму працівників, їх зайнятість і структура, динаміка безробіття, мобільність
робочої сили, можливості підвищення кваліфікації працівників, що характеризує виконання ними
багатосторонніх функцій. Саме ринок праці є особливою формою ринкових відносин, де
здійснюється купівля-продаж специфічного товару — робочої сили, своєрідним індикатором, що
значною мірою визначає ефективність використання праці найманих працівників. Відносини, що
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виникають у сфері праці, є фундаментальними в економічній системі будь-якої держави, що зу-
мовлено визначальною роллю праці в житті як окремої людини, так і суспільства загалом.

Однією з найскладніших соціально-економічних проблем в умовах ринкової трансформації
економіки України є формування національного ринку праці, який містить сукупність механізмів,
що забезпечують узгодження і координацію попиту й пропозиції на працю, купівлю-продаж ро-
бочої сили та визначення її ціни, організацію оплати праці та соціальний захист найманих праці-
вників через систему соціального страхування.

Початок становлення національного ринку праці в Україні пов’язують з ухваленням у 1991 р.
Закону України «Про зайнятість населення». Згідно з цим законом, держава відмовилася від моно-
польного права на працевлаштування і забезпечення абсолютної зайнятості населення та зобов’яза-
лась здійснювати матеріальне (допомога з безробіття) та соціальне (професійна перепідготовка,
працевлаштування тощо) підтримання працівників, що втратили роботу й офіційно отримали ста-
тус безробітних. Саме в цей період в Україні створені базові елементи інфраструктури ринку праці
— Державна служба зайнятості та Державний фонд сприяння зайнятості населення [1, с. 62].

Проте процес формування національного ринку праці відбувається повільно і суперечливо. І
це аж ніяк не випадково, оскільки сфера зайнятості була однією з найбільш деформованих за
період перебування України у складі СРСР. На момент проголошення Україною незалежності
сфера зайнятості характеризувалася:

 відсутністю державних і правових інститутів ринку праці, законодавства про зайнятість, а
також невизнанням безробіття на державному рівні;

 концентрацією зайнятості на підприємствах державного сектора;
 відсутністю гнучкої системи оплати праці внаслідок її державного регулювання;
 низьким рівнем мобільності робочої сили внаслідок законодавчого обмеження плинності

кадрів, зміни місця роботи (через наявність паспортної прописки, облік трудового стажу, відсутність
ринку житла тощо).

З розпадом надмірно інтегрованої радянської системи ілюзія повної зайнятості, яка впродовж
кількох десятків років характеризувала ринки праці багатьох соціалістичних країн, змінилася
реальним явищем для ринкової або перехідної економік, яке називається безробіттям.

В Україні до початку ринкових перетворень, як і в інших країнах з плановою економікою,
вважалося, що безробіття — це ознака кризи, котра охопила капіталістичну систему. Побутувала
думка, що в умовах соціалізму є повна зайнятість і тому для безробіття немає підґрунтя, а хро-
нічне безробіття — явище, властиве лише ринковій економіці [2, с. 38].

Політичні, економічні та соціальні реформи повністю змінили стан ринку праці в Україні. З
одного боку, для людей відкрилися нові можливості для самореалізації, з іншого — з’явилися
нові проблеми, насамперед пов’язані з різким зменшенням попиту на робочу силу, виникненням
безробіття. Для кількох поколінь громадян України безробіття було абстрактним поняттям і асоці-
ювалося з наслідками протиріч між працею (найманими працівниками) та капіталом (роботодав-
цями). У життя пересічного українця безробіття увійшло як наслідок економічної кризи, як не-
від’ємна складова ринкових реформ.

Разом з тим, ринок праці будь-якого регіону не є ізольованим, він функціонує в соціально-
економічному середовищі держави та перебуває під впливом різних чинників. Зрушення в еко-
номіці зумовлюють зміни на ринку праці і в показниках, що характеризують його кон’юнктуру та
рівень збалансованості цих показників [2, с. 41]. Такий взаємовплив соціально-економічного роз-
витку простежується на Тернопільщині, де загалом зберігається найнапруженіша ситуація щодо
попиту й пропозиції робочої сили.

Ринок праці Тернопільської області залежить від змін в економічній сфері, демографічних і
соціальних тенденцій, а також від ряду інших специфічних факторів: розміру заробітної плати,
перевиробництва спеціалістів з окремих профілів, обсягів вивільнення працівників з підприємств
і організацій, рівня сільського безробіття, тіньової зайнятості та трудової міграції, сезонних коли-
вань рівня зайнятості населення [3, с. 8].

Великий вплив на формування ринку праці Тернопільської області мали значні обсяги вивіль-
нення працівників, однак впродовж 2009–2010 рр. вони різко знизились (табл. 1).

Слід зазначити, що чисельність працюючих на більшості підприємствах області була доведена
до оптимальної, оскільки масові вивільнення спостерігалися у попередніх роках. Крім того, у
2010 р. фактично було вивільнено лише 13,1% від тих осіб, які планувались до вивільнення з
підприємств, установ та організацій Тернопільської області. Це пояснюється тим, що на більшості
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Таблиця 1. Динаміка вивільнення працівників з підприємств і установ Тернопільської області
та вакантних посад впродовж 2007–2010 рр., осіб *

Чисельність безробітних
Назва районів станом

на 01. 01. 2010 р.
станом

на 01. 01. 2011 р.

У відсотках до
попереднього

періоду
Бережанський 752 821 109,2
Борщівський 908 1144 126,0
Бучацький 990 1154 116,6
Гусятинський 1494 1736 116,2
Заліщицький 333 433 130,0
Збаразький 1050 984 93,7
Зборівський 756 841 111,2
Козівський 704 823 116,9
Кременецький 1410 1837 130,3
Лановецький 468 547 116,9
Монастириський 319 335 105,0
Підволочиський 470 580 123,4
Підгаєцький 319 370 116,0
Теребовлянський 538 765 142,2
Тернопільський 314 358 114,0
Чортківський 487 750 154,0
Шумський 813 845 103,9
м. Тернопіль 2551 2642 103,6
Всього 14676 16962 115,6

В тому числі для:
Станом на:

Чисельність
вивільнених
працівників

Вакантні посади
та вільні робочі

місця, всього робітників службовців

01. 01. 2008 р. 1866 1786 1285 501
01. 01. 2009 р. 1036 1364 825 539
01. 01. 2010 р. 1725 1053 631 422
01. 01. 2011 р. 1024 844 468 376

* Складено на основі статистичних даних Тернопільського обласного центру зайнятості за 2007–2010 рр.

підприємств пройшла реорганізація, об’єднання підрозділів, внутрішньоорганізаційне переміщен-
ня; процедура вивільнення була призупинена або було змінено статтю звільнення.

Разом з тим, існують проблеми щодо заповнення багатьох вакансій, заявлених роботодавцями.
Це пов’язано з низьким рівнем оплати праці, наявністю заборгованості з її виплати та з неповною
зайнятістю, неспівпаданням запитів роботодавців з наявною пропозицією на ринку праці, умова-
ми праці, відсутністю на підприємствах соціальних пакетів.

У 2010 р. до центрів зайнятості Тернопільської області за сприянням у працевлаштуванні звер-
нулось 40839 осіб. Всього послугами служби зайнятості скористалися 56099 незайнятих громадян
(у 2009 р. — 69975 чол.). Станом на 01. 01. 2011 р. на обліку в центрах зайнятості області перебувало
17972 незайняті особи, що на 2712 чол. або на 17,8% більше, ніж на початок 2010 р. (15206 осіб).

Впродовж 2010–2011 рр. мало місце значне коливання чисельності безробітних, що пояснюється,
в першу чергу, впливом світової фінансово-економічної кризи та значними сезонними коливання-
ми чисельності безробітних, пов’язаними з циклічністю сільськогосподарських робіт та тимчасо-
вим виїздом робочої сили за межі Тернопільської області. В цілому по області у 2010 р. в по-
рівнянні з 2009 р. чисельність безробітних зросла на 2286 чоловік, або на 15,6%. Крім того, впро-
довж 2009–2010 рр. зростання чисельності безробітного населення, зареєстрованого в центрах
зайнятості, було характерно для всіх районів області за винятком Збаразького (табл. 2).

Таблиця 2. Динаміка чисельності безробітних щодо районів за даними Тернопільського облас-
ного центру зайнятості впродовж 2009–2010 рр., осіб *

* Складено на основі статистичних даних Тернопільського обласного центру зайнятості за 2009–2010 рр.
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Серед загальної кількості безробітних займали робітничі місця: 2006 р. — 26348 осіб (75,5%);
у 2007 р. — 21732 особи (76,2%); у 2008 р. — 24929 осіб (75,8%); у 2009 р. — 9846 осіб (67,1%);
у 2010 р. — 11495 осіб (67,8%) (табл. 3).

Таблиця 3. Динаміка чисельності безробітних робітників і службовців за даними Тернопільсь-
кого обласного центру зайнятості впродовж 2006–2010 рр., осіб *

В тому числіДата Всього робітники % службовці %
01. 01. 2007 р. 33979 26348 75,5 7631 22,5
01. 01. 2008 р. 28523 21732 76,2 6791 23,8
01. 01. 2009 р. 32893 24929 75,8 7964 24,2
01. 01. 2010 р. 14676 9846 67,1 4830 32,9
01. 01. 2011 р. 16962 11495 67,8 5467 32,2

* Складено на основі статистичних даних Тернопільського обласного центру зайнятості за 2006–2010 рр.

Одним із важливих чинників, що визначає процес адаптації до ринкових умов, є тривалість
безробіття серед громадян, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України.
Активізація заходів Тернопільської обласної служби зайнятості щодо працевлаштування грома-
дян сприяли зменшенню тривалості безробіття впродовж 2007–2010 рр.

Як свідчать дані таблиці 4 впродовж 2009–2010 рр. спостерігалося поступове зниження серед-
ньої тривалості безробіття з 6,8 місяця у 2009 р. до 5,2 місяця у 2010 р., що є свідченням позитив-
них тенденцій на ринку праці Тернопільської області. Щодо районів, то тенденція щодо знижен-
ня середньої тривалості безробіття впродовж 2009–2010 рр. була характерна для всіх без винятку
районів області (табл. 4).

Проте відомо, що після більш ніж дев’яти місяців перебування у стані безробіття зменшується
активність пошуку роботи, бажання працювати, втрачаються професійні навички, переоцінюються
трудові цінності. Довготривале безробіття призводить до негативних соціально-економічних та
психологічних наслідків у суспільстві, спричинює бідність і подальше розшарування населення
за рівнем доходів, його маргіналізацію.

Важливим індикатором ситуації на ринку праці Тернопільської області є навантаження на одне
вільне робоче місце. Незважаючи на позитивну динаміку, його рівень досі залишається високим,
що свідчить про наявність значних диспропорцій між попитом і пропозицією робочої сили.

 Таблиця 4. Динаміка середньої тривалості безробіття щодо районів Тернопільської області
впродовж 2007–2010 рр., міс. *

Назва районів 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік
Бережанський 6,6 6,1 7,0 5,2
Борщівський 8,4 7,2 8,7 6,1
Бучацький 3,9 4,0 4,9 3,9
Гусятинський 6,7 6,2 6,1 4,5
Заліщицький 7,1 6,7 7,3 5,3
Збаразький 6,6 5,5 6,1 5,1
Зборівський 9,0 7,0 7,6 5,7
Козівський 6,7 6,5 6,9 5,4
Кременецький 7,8 6,5 7,9 6,4
Лановецький 5,1 4,2 5,0 3,6
Монастириський 5,4 5,8 6,6 4,5
Підволочиський 5,9 5,1 6,3 4,9
Підгаєцький 6,8 6,1 6,0 4,4
Теребовлянський 6,8 5,7 7,4 4,7
Чортківський 4,4 4,0 4,8 3,7
Шумський 6,5 5,9 6,5 5,3
Всього 6,8 6,0 6,8 5,2

* Складено на основі статистичних даних Тернопільського обласного центру зайнятості за 2007–2010 рр.

Шаманська Н.В. Політика зайнятості та аналіз тенденцій на ринку праці Тернопільської області в умовах соціально-
економічних перетворень



137
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №5

Дата Чисельність
безробітних, всього

Чисельність безробітних
жителів сіл

В загальній чисельності
безробітних, %

01. 01. 2005 р. 48044 31222 65,0
01. 01. 2006 р. 42558 28434 66,8
01. 01. 2007 р. 33979 23024 67,8
01. 01. 2008 р. 28523 19132 67,1
01. 01. 2009 р. 32893 21914 66,6
01. 01. 2010 р. 14676 7790 53,1
01. 01. 2011 р. 16962 9388 55,3

Станом на 01. 01. 2011 р. на кожне вільне робоче місце претендував 21 зареєстрований у службі
зайнятості незайнятий громадянин, тобто пропозиція робочої сили значно перевищувала попит на
неї. Найбільше навантаження на одне вільне робоче місце спостерігалося у Козівському (61 особа),
Чортківському (54) та Борщівському (43) районах. Крім того, слід зазначити, що переважна більшість
вільних робочих місць розрахована на працівників низького рівня кваліфікації, а в структурі пропо-
зиції на ринку праці переважають особи з вищою та професійно-технічною освітою.

Неприпустимим є те, що на ринку праці використовують висококваліфікованих працівників на
тих робочих місцях, для яких непотрібно професійної підготовки. Крім цього, витрачаються дер-
жавні кошти на перенавчання освічених спеціалістів замість пошуку для них робочих місць, які
відповідали б їхньому рівню освіти та фахові.

Проблема зайнятості сільського населення є актуальною для аграрно-промислової Тернопіль-
ської області з переважаючим обсягом сільськогосподарської продукції та більшою половиною
населення, яке проживає в селі [4, с. 10]. Поряд із об’єктивними причинами, пов’язаними з рефор-
муванням земельних та трудових відносин на селі, існують і суб’єктивні, які є наслідком недоско-
налості законодавства про зайнятість та інструкцій про порядок нарахування субсидій. Окремі
працездатні жителі сіл реєструються в центрах зайнятості з метою отримання комунальних суб-
сидій, допомоги малозабезпеченим сім’ям з дітьми, а також допомоги по безробіттю. В результаті
чого чисельність безробітних селян та відповідно рівень безробіття на селі невпинно зростає
(табл. 5).

Таблиця 5. Динаміка чисельності та питома вага сільських безробітних за даними Тернопільсь-
кого обласного центру зайнятості впродовж 2004–2010 рр., осіб *

* Складено на основі статистичних даних Тернопільського обласного центру зайнятості за 2004–2010 рр.

Важливим фактором формування ринку праці є трудова міграція. Тернопільським обласним
центром зайнятості, починаючи з 2001 р., періодично проводиться моніторинг трудової міграції з
метою вивчення її впливу на регіональний ринок праці, позитивні та негативні наслідки та мож-
ливості регулювання й обмеження обсягів міграцій «людського капіталу», спрямування його в
легальне русло.

До позитивів трудової міграції належить істотне (майже подвійне) зменшення соціальної на-
пруги на регіональному ринку праці та економія значних державних коштів, зменшення обсягів
зареєстрованого та прихованого безробіття, адаптація наших співвітчизників до реальних умов
ринкової економіки розвинутих країн, ознайомлення з новітніми технологіями та методами орга-
нізації праці, збільшення валютних ресурсів окремо взятих сімей, регіонів і держави. У разі відсут-
ності трудової міграції кількісне навантаження на вільні робочі місця, витрати бюджету Фонду
соціального страхування на випадок безробіття на допомогу по безробіттю були б значно більши-
ми [5, с. 12].

Серед негативних наслідків трудової міграції варто назвати тимчасову втрату державою певної
частини трудового потенціалу, а мігрантами — професійних навичок за здобутою освітою, оскільки
за кордоном вони переважно виконують некваліфіковану роботу (підсобні роботи на будівництві, в
сільському господарстві, догляд за літніми та немічними людьми). За даними обстеження Тернопіль-
ського обласного центру зайнятості, сумарні обсяги закордонної трудової міграції становлять
57,8 тис. осіб. До цього їх спонукає складне матеріальне становище родин, нерегулярність виплати
заробітної плати, її низький рівень, зокрема в сільському господарстві [5, с. 14].

Варто наголосити, що значний вплив на стан ринку праці має тінізація економічних процесів,
яка призводить до появи тіньової зайнятості, що відбувається без патентів, контрактів та деклару-
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вання в податковій адміністрації. Частина роботодавців уникає реєстрації трудових договорів з
найманими працівниками в Державній службі зайнятості. Зазначена ситуація потребує скоорди-
нованої дії фіскальних органів з посилення контролю, що дало б змогу наблизити рівень зареєст-
рованої зайнятості до фактичної.

ВИСНОВКИ
Отже, основними причинами високого рівня зареєстрованого безробіття на сучасному етапі є такі:
 значна тіньова зайнятість;
 низький рівень заробітної плати на підприємствах та в організаціях області;
 непристижність наявних вакансій, що призводить до збільшення терміну їх заповнення;
 значне зростання пропозиції спеціалістів з окремих профілів, у тому числі й тих, які готуються

за державним замовленням. Як наслідок, невідповідність професійно-кваліфікаційної структури
попиту та пропозиції на місцевих ринках праці, що ускладнюється низькою трудовою мобільністю
населення. Невирішеною залишається проблема прогнозу потреби ринків праці у спеціалістах. При
цьому починає виявлятися дефіцит кваліфікованих працівників за робітничими професіями;

 трудова міграція;
 відсутність ринків збуту, зумовлена фінансово-економічною кризою та зниженням купівельної

спроможності населення та недостатньою конкурентоздатністю виробленої продукції [6, с. 129].
Отже, сучасний стан ринку праці Тернопільської області характеризується наявністю певних

проблем, серед яких найважливішими є такі:
 невідповідність між попитом і пропозицією робочої сили;
 значна середня тривалість безробіття;
 наявність вимушеної неповної зайнятості;
 складна ситуація щодо працевлаштування окремих соціально-демографічних груп населен-

ня (жінки, молодь, сільське населення, інваліди);
 необхідність підвищення рівня професійної освіти, професійного навчання працівників, що

забезпечить їхню конкурентоспроможність відповідно до сучасних умов розвитку економіки.
Основною умовою позитивних зрушень на ринку праці є покращення ситуації в економіці

держави та області, формування оптимальних умов для розвитку малого й середнього бізнесу,
створення високопродуктивних і високооплачуваних робочих місць.

З огляду на соціальну важливість проблеми зайнятості ринок праці потребує державного регу-
лювання, що є результатом критичного осмислення неспроможності ринкового саморегулювання
щодо вирішення кардинальних проблем розвитку економічної системи. Це регулювання здійснює
мережа спеціальних державних установ для підтримання прийнятного рівня зайнятості, підви-
щення мобільності робочої сили, створення нових робочих місць тощо. Основними напрямами їх
діяльності є: реєстрація безробітних, вакантних робочих місць; працевлаштування безробітних
та інших осіб, які бажають отримати роботу; вивчення кон’юнктури ринку праці та надання відпо-
відної інформації; тестування осіб, які бажають отримати роботу; професійна орієнтація та пере-
підготовка безробітних, виплата допомоги [6, с. 135].
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