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Матеріалами для видання «Модернізація економічної політики 

розвитку сфер діяльності та ринків» у чотирьох частинах послужили 

результати науково-дослідної роботи «Модернізація економічної політики 

розвитку сфер діяльності та ринків» (№ держреєстрації 0118U007329), яку 

колектив науковців ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України»  виконував упродовж 2018–2019 рр.   

Мета цієї НДР полягала у розробленні напрямів та обґрунтуванні 

пропозицій щодо модернізації політики розвитку окремих ключових видів 

діяльності та ринків – сільського господарства, зовнішньоторговельної 

діяльності, державної служби і ринку праці.  

Модернізація традиційно розглядається як модель прогресивного 

переходу від досучасного або традиційного (аграрного)  до сучасного 

суспільства. Початок теорії модернізації поклали ідеї німецького соціолога 

Макса Вебера (1864–1920), у свою чергу її було покладено в основу парадигми 

модернізації, розробленої гарвардським соціологом Талкоттом Парсонсом 

(1902–1979). З позицій цієї теорії науковці розглядають і намагаються 

пояснити процеси модернізації в суспільстві, адже вона акцентує на 

внутрішніх факторах країни, припускаючи, що за умови надання допомоги 

«традиційні» країни можуть розвиватися за моделлю розвинених країн. Теорія 

модернізації домінувала у соціальних науках у 1950-х та 1960-х роках, а потім 

свою актуальність втратила1. Інтерес до неї повернувся у 1991 р., після 

розпаду Радянського Союзу, – під час дискусій щодо шляхів соціального та 

економічного розвитку пострадянських країн.   

На сьогодні поняття «модернізація» застосовують переважно у трьох 

різних значеннях: а) як внутрішній розвиток країн Західної Європи та Північної 

Америки, що відноситься до європейського Нового часу; б) як наздоганяючу 

модернізацію, яку практикують країни, що не відносяться до країн першої 

групи, але прагнуть їх наздогнати; в) як процеси еволюційного розвитку 

найбільш модернізованих суспільств (Західна Європа і Північна Америка), – 

тобто модернізацію розглядають як постійний процес, який наразі 

відбувається за допомогою проведення реформ та впровадження інновацій, що 

означає перехід до постіндустріального суспільства2. Особливістю сучасних 

модернізаційних процесів є те, що варіанти сучасного суспільства 

запропоновані не тільки країнами, що відносяться до західної цивілізації, а й 

Японією, Південною Кореєю та іншими країнами Південно-Східної Азії. 

У теорії модернізації виділяють два напрями: ліберальний і 

консервативний. Ліберальний напрям розглядає процес модернізації як перехід 

від традиційного до сучасного суспільства, тобто як своєрідну 

                                                             

1 Goorha Prateek. Modernization Theory. Oxford Research Encyclopedias. URL: 

https://oxfordre.com/internationalstudies/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.00

01/acrefore-9780190846626-e-266 
2 Гавров С.Н.. Социокультурная традиция и модернизация российского общества. Москва: 

Московский государственный университет культуры и искусств, 2002. URL: https://refubium.fu-
berlin.de/bitstream/handle/fub188/14571/9785947780208_S_N_Gavrov_Sotsiokulturnye_tradition_and_mo

dernization_of_the_Russian_society.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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«вестернізацію». Представники ліберального напряму відштовхувалися від 

універсальної картини суспільного розвитку, відповідно до якої всі країни 

розвиваються за єдиною схемою і зразком. Такі країни характеризуються 

ринковою економікою, відкритим суспільством, новими інформаційними 

технологіями, розвиненими мережами комунікацій, соціальною мобільністю, 

раціональністю, плюралізмом, демократією, свободою. Представники 

консервативного напряму акцентують на внутрішніх суперечностях процесу 

модернізації, конфлікті політичної участі та інституціоналізації, збереженні 

політичної стабільності й порядку (як умовах успішного соціально-

економічного розвитку), відповідно до характеру і спрямованості процесів 

розвитку національним та історичним особливостям країн, що розвиваються3. 

Іншими словами, консервативна модернізація полягає в зміні зовнішніх 

елементів функціонування соціально-економічної та політичної систем без 

глибокої соціально-політичної трансформації, тобто без упровадження 

ліберальних свобод, що сприяє встановленню модернізованих недемократичних 

режимів. Найбільш яскраві приклади таких змін – прийняття капіталістичної 

(ринкової) форми економічних відносин за авторитаризації політичних 

відносин – можна спостерігати в Китаї та Росії. 

Сучасна версія теорії модернізації орієнтована на визначення часового 

періоду або події, що «підштовхують» суспільство у напрямі модернізації4. 

Таку  «точку відліку» можуть зумовити у тому числі політичні події.  

Для України подією, що дала поштовх процесу модернізації за 

ліберальним напрямом, стало отримання незалежності у результаті розпаду 

Радянського Союзу. Відтоді в економіці почався період створення ринкових 

інститутів за зразком країн західної цивілізації. У цей період Україна активно 

інтегрувалася у міжнародне інституційне середовище. Зокрема, модернізація 

торговельної політики відбувається за нормами та правилами Світової 

організації торгівлі, членом якої Україна стала з 2008 р. Процеси модернізації 

економіки прискорилися після підписання Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС, яка передбачає  імплементацію інститутів ЄС в українську економіку. 

Модернізація економічної політики передбачає зміну пріоритетів 

розвитку галузей економіки / видів діяльності / ринків. За результатами аналізу 

сучасних проблем розвитку економіки України спочатку були визначені окремі 

(ключові) види діяльності та ринки, які найбільше потребують зміни 

пріоритетів розвитку, – сільське господарство, зовнішньоторговельна 

діяльність, державна служба і ринок праці. При формулюванні теми роботи 

науковці використали терміни «сфери діяльності» та «ринки» для 

узагальнення об’єкта дослідження. Термін «сфера діяльності» 

використовується з огляду на те, що дослідження охоплює модернізацію сфери 

державного управління. Хоча КВЕД-2010 містить вид діяльності 84.11 

                                                             

3 Федотова Валентина. От догоняющей модернизации к национальной: теоретический аспект. URL:  

http://www.perspektivy.info/rus/gos/ot_dogonajushhej_modernizacii_k_nacionalnoj_teoreticheskij_aspekt_2
007-12-07.htm 
4 Modernization Theory: Definition, Development & Claims. URL: 

https://study.com/academy/lesson/modernization-theory-definition-development-claims.html 
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«Державне управління загального характеру», проте – як у практиці 

державного управління, так і в науковій літературі – стосовно державного 

управління переважно використовується термін «сфера державного 

управління». Так, у підручнику «Державне управління» Національної академії 

державного управління при Президентові України використовується термін 

«сфера державного управління», натомість термін «вид діяльності» стосовно 

державного управління не використано жодного разу5.   

Сільське господарство та аграрні ринки є ключовими для розвитку 

економіки України, відповідно модернізація аграрної політики є пріоритетним 

напрямом модернізації економічної політики країни.   Унаслідок проведеної в 

рамках політики наздоганяючої модернізації аграрної реформи у 1994–2000 рр. 

у сільському господарстві України сформувалася мережа агрохолдингів, що 

призвело до вкрай негативних наслідків  для сільського населення, соціальної 

сфери села і природних ресурсів. На той час, коли для агрохолдингів і великих 

сільськогосподарських підприємств, які виробляють переважно продукцію на 

експорт, створена відповідна ринкова інфраструктура, малі 

сільськогосподарські виробники, які забезпечують переважно внутрішній 

продовольчий ринок, мають вкрай обмежені можливості реалізації своєї 

продукції. Сільське господарство як пріоритетний вид діяльності, з огляду на 

його роль в економіці та соціальному житті країни, потребує зміни 

пріоритетів аграрної політики до стимулювання розвитку малих форм 

господарювання та їх об`єднань. Результати відповідних досліджень 

представлені у першій частині видання, присвяченій модернізації аграрної 

політики. Світовий досвід засвідчує: фермерський тип господарювання не 

зійшов з історичної сцени, а навпаки – і в умовах глобалізаційних процесів 

залишається основним у країнах ЄС і – переважно – країнах світу. Але це 

стало можливим завдяки об’єднанням індивідуальних сімейних ферм,  

насамперед малих, у виробничі (для спільного ведення господарства) та 

маркетингові (для спільних дій на ринку) структури, що активно 

підтримувалися і підтримуються державами. У першій частині видання 

представлено результати досліджень засад стимулювання розвитку 

господарських об’єднань виробників в аграрному секторі у контексті 

імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і розвитку 

механізмів державної підтримки фермерства в Україні. Процеси глобалізації 

спонукали фермерів більшості країн світу до об’єднання в такі організаційно-

правові структури, які б, з одного боку, максимально зберігали переваги, 

цінності та принципи функціонування фермерських господарств, з іншого – 

становили успішну конкуренцію комерційним торговим компаніям і сприяли 

усуненню  дисбалансу щодо концентрації ринкової влади у продуктових 

ланцюжках. 

Отже, саме з метою усунення останнього модернізація аграрних ринків 

                                                             

5 Державне управління: підручник: у 2-х т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. 

кол.: Ю.В. Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко (заст. голови), Ю.П. Сурмін (заст. голови) та ін. Київ; 

Дніпропетровськ: НАДУ, 2012. Т. 1. 564 с.  



5 

виступає ключовим завданням аграрної політики.  

У цьому аспекті у першій частині видання висвітлено особливості 

маркетингових неприбуткових об’єднань, завдяки яким зменшуються витрати 

і збільшуються доходи господарств – їх членів, підвищується товарність 

малоземельних ферм. Автори пропонують низку змін до законодавчих актів 

України, які наближають наше законодавство до законодавства ЄС у сфері 

кооперації, державної підтримки об’єднань малих виробників, кооперативного 

кредитування, оподаткування господарських некомерційних об’єднань. 

Дослідження у сфері модернізації аграрної політики проводилися також 

у напрямі розвитку механізму державної підтримки фермерства. Основною 

метою останнього є оцінка сучасного стану державної підтримки 

фермерства як ефективного способу господарювання на землі та розроблення 

пропозицій щодо удосконалення цього механізму для забезпечення 

комплементарного ефекту – нарощення виробництва безпечного 

продовольства у сегменті дрібних виробників і просування його на 

низькоплатоспроможні ринки (для вразливих верств населення). Таким чином, у 

дослідженні оцінюються механізми державної підтримки фермерства в 

Україні з точки зору забезпечення оптимального поєднання інтересів держави, 

виробників і споживачів та сприяння локальному розвитку. Одним із 

апробованих у світі засобів підтримки фермерських господарств є створення 

гарантованого каналу збуту їх продукції шляхом збільшення попиту на неї 

внаслідок надання продовольчої допомоги вразливим верствам населення. У 

процесі дослідження автори узагальнили досвід реалізації програм такої 

допомоги, на прикладі США розкрито механізм, суспільні вигоди і втрати від їх 

впровадження. Обґрунтовано необхідність, оцінено можливості та визначено 

нормативно-правові передумови запровадження продовольчих субсидій 

населенню в Україні, опрацьовано основні засади формування Державної 

цільової програми допомоги малозабезпеченим громадянам на придбання 

плодоовочевої продукції в господарствах фермерського типу та заходи щодо її 

реалізації. 

Внаслідок політики наздоганяючої модернізації впродовж 1990-х і 2000-х 

років в українській економіці відбулися процеси деіндустріалізації і лібералізації 

зовнішньої торгівлі. На сьогодні результати вітчизняної моделі наздоганяючої 

ринкової модернізації економіки можна порівняти з результатами 

консервативної моделі модернізації, яка впроваджувалася у країнах Азії та яка 

вивела Китай на лідерські позиції у світовій економіці та торгівлі. Тому 

частина 2 видання – «Перспективи участі України в ініціативі «Один пояс, 

один шлях» – присвячена дослідженню торговельної та промислової політики 

Китаю, модернізації торговельної політики України на ринках Китаю і 

модернізації промислової політики України з урахуванням досвіду КНР.  Хоча 

пріоритети зовнішньої торгівлі України змістилися у бік торгівлі з ЄС, проте 

це не допомогло компенсувати втрати ринків Російської Федерації, отже, 

потрібно активно використовувати можливості розвитку торгівлі з третіми 

країнами.  Відносини з Китаєм автори досліджують у рамках ініціативи уряду 

Китаю «Один пояс і один шлях» та концентрують увагу як на можливостях, 
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так і на ризиках українсько-китайського співробітництва, особливо у разі 

лібералізації торговельних режимів і відкриття ринку земель 

сільськогосподарського призначення. Крім торгівлі, акцент у дослідженні 

робиться також на співробітництві у сфері промисловості та інновацій.  

Також на сучасному етапі розвитку необхідно активізувати політику 

зайнятості у напрямі скорочення структурного безробіття в регіонах країни. 

Відповідні проблеми і підходи до модернізації політики зайнятості 

відображено у частині 3 видання. Дослідження авторів зосереджені на 

проблемі освітньо-професійних дисбалансів регіональних ринків праці, що  

гальмує модернізацію економічного розвитку. Існує проблема значного 

дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили за професійно-

кваліфікаційним, освітнім рівнями в різних видах економічної діяльності, 

економічних регіонах, у країні загалом. Виявлення та кількісна оцінка освітньо-

професійних дисбалансів дозволить розробити інструменти оптимізації 

освітньої політики та політики зайнятості. Досягнення поставленої мети 

передбачає виявлення регіональних особливостей професійно-кваліфікаційної 

структури зайнятості населення в Україні; класифікацію основних чинників 

впливу на попит і пропозицію робочої сили; наукові оцінки освітньо-

професійних втрат регіональних ринків праці, професійного структурного 

безробіття за регіонами країни, обсягів та структури підготовки кадрів у 

ПТНЗ та ЗВО; виявлення основних освітньо-професійних дисбалансів 

регіональних ринків праці; оцінювання стану виконання регіональних програм 

зайнятості населення в частині підготовки (перепідготовки) кадрів, 

узагальнення проблем професійної підготовки на виробництві, формалізації 

неформальних навичок. 

Для ефективного проведення економічних реформ необхідна  модернізація 

регуляторної політики країни у напрямі вдосконалення оцінки наслідків впливу 

регуляторних актів на економіку.  Відповідні дослідження також 

представлені у частині 3. У питаннях модернізації регуляторної політики 

автори зосереджують увагу  на особливостях та розвитку інструментарію  з 

оцінки можливих наслідків впровадження регуляторних актів, на порівнянні 

підходів до оцінки наслідків упровадження регулювання в Україні та в 

розвинених країнах, економічних та соціологічних методах для виконання 

таких оцінок, особливостях підходів до їх проведення у транспортному та 

енергетичному секторах. Незважаючи на те, що в Україні створено сучасне 

інституційне забезпечення для реалізації державної регуляторної політики, 

загалом державне регулювання господарської діяльності не можна вважати 

ефективним, адже визначені законодавством процедури часто не виконуються 

в повному обсязі, спрощуються, спотворюються, регуляторні органи імітують 

їх виконання та переважно є формальними і не містять кількісних оцінок 

можливих наслідків упровадження регуляторного акта для громадян, суб’єктів 

господарювання, держави. Автори обґрунтовують необхідність використання 

концепції «розумного регулювання», що передбачає: комплексну систему оцінки 

регуляторного впливу на всіх етапах державно-управлінського циклу – від 

проєктування актів, прийняття рішень, до ретроспективного розчищення і 
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спрощення чинного законодавства; інтеграцію всіх зацікавлених груп та осіб у 

процес прийняття і реалізацію регуляторних рішень з метою досягнення 

максимальних економічних і суспільних вигод при здійсненні державного 

втручання на всіх рівнях державного управління; виконання прогнозних 

розрахунків; включення  процедур відстеження фактичного впливу 

регуляторних актів, ретроспективного аналізу ефектів регулювання, 

обов’язкових публічних консультацій та інших форм громадського обговорення.  

Критичним фактором для економічного розвитку країни є функціональна 

й компетентнісна спроможність державної служби та держслужбовців. 

Саме на цій проблемі зосереджені дослідження у сфері модернізації кадрової 

політики в Україні – частина 4 видання. Дослідження стосовно оцінювання 

функціональної й компетентісної спроможності державної служби та 

держслужбовців в Україні спрямоване на підтримку реформи державної 

служби, підвищення ефективності управління людськими ресурсами у сфері 

державної служби в Україні шляхом обґрунтування методології та створення 

інструментарію національної системи комплексного оцінювання 

функціональної й компетентнісної спроможності державної служби, її 

професійного потенціалу та визначення навчально-освітніх потреб, з її 

апробацією та наданням рекомендацій щодо запровадження відповідної 

системи. Такі методологія та інструментарій було як створено, так і 

апробовано, отримані результати аналізуються у частині 4. Апробація 

напрацьованої методики показала, що  існуючий професійний етос українських 

державних службовців до кінця не вписується ані в бюрократичну, ані в 

демократичну модель, тобто модернізація сфери державної служби вже 

розпочалася, але досягнення демократичної моделі поки що не зумовила. 

Автори  надають висновки та пропозиції щодо можливості та перспектив 

використання цієї системи в діяльності Національного агентства з питань 

державної служби України. 
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РОЗДІЛ 1.  

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА: ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ 

РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

Попри прийняті рішення щодо удосконалення регуляторної політики та 

регуляторної діяльності, прогнозні оцінки та аналіз регуляторного впливу 

проєктів нормативних актів із найважливіших економічних проблем на сферу 

інтересів громадян, суб’єктів господарювання та держави в Україні досить 

часто не здійснюються. У деяких випадках невірно обраний напрям  роботи не 

приводить до результатів, які дають змогу визначити ефективність регулювання 

та з-поміж різних варіантів розв’язання проблеми обрати найраціональніший, 

наслідки впровадження якого були б найоптимальнішими для громадян, 

суб’єктів господарювання і держави. Це у свою чергу ускладнює прийняття 

виважених, раціональних та економічно обґрунтованих рішень на державному 

рівні. У першому розділі монографії «Регуляторна політика: оцінка наслідків 

впливу регуляторних актів на економіку України» розглянуто: особливості та 

розвиток інструментарію з оцінки можливих наслідків впровадження 

регуляторних актів, порівнюються підходи до оцінки наслідків впровадження 

регулювання в Україні та в розвинених країнах, економічні та соціологічні 

методи для виконання таких оцінок, особливості підходів до їх проведення у 

транспортному та енергетичному секторах.  

Автори розділу відзначають: попри те, що в Україні створено сучасне 

інституційне забезпечення для реалізації державної регуляторної політики; 

успішно запроваджено процедуру прийняття регуляторного акта, що відповідає 

кращій світовій практиці; аналіз регуляторного впливу (АРВ), основною 

складовою якого є оцінка можливих наслідків уведення регулювання, 

закріплено на законодавчому рівні як обов’язкова складова підготовки проєктів 

регуляторних актів, державне регулювання господарської діяльності в цілому 

не можна вважати ефективним. Авторами встановлено, що через низку причин 

адміністративно-політичного, економічного, методичного характеру 

визначених законодавством процедур часто не дотримуються в повному обсязі, 
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вони спрощуються, спотворюються, імітуються регуляторними органами та 

переважно є формальними, як правило, не містять кількісних оцінок можливих 

наслідків упровадження регуляторного акта для громадян, суб’єктів 

господарювання, держави.  

На думку авторів, необхідно перейти до другого етапу впровадження 

інституту АРВ, який ґрунтується на використанні концепції «розумного 

регулювання», що передбачає: комплексну систему оцінки регуляторного 

впливу на всіх етапах державно-управлінського циклу – від проєктування актів, 

прийняття рішень, до ретроспективного розчищення і спрощення чинного 

законодавства; інтеграцію всіх зацікавлених груп та осіб у процес прийняття і 

реалізацію регуляторних рішень з метою досягнення максимальних 

економічних і суспільних вигід при здійсненні державного втручання на всіх 

рівнях державного управління; виконання прогнозних розрахунків; включення  

процедур відстеження фактичного впливу регуляторних актів, 

ретроспективного аналізу ефектів регулювання, обов’язкових публічних 

консультації та інших форм громадського обговорення. Частково окремі 

елементи цієї системи вже впроваджені та використовуються у вітчизняній  

практиці, однак ефективним державне регулювання може стати лише після 

створення і використання системи загалом. Слушними є рекомендації стосовно 

удосконалення та внесення конкретних змін до Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно 

Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, розроблення 

конкретних методичних підходів для проведення оцінки можливих наслідків 

прийняття регуляторних рішень із використанням ширшого за існуючий 

спектра методів, які апробовані й використовуються у зарубіжній практиці. 

1.1. Особливості та розвиток інструментарію з оцінки можливих наслідків 

впровадження  регуляторних актів 

Інституційне забезпечення державного регулювання економіки 

України 

Одним із найважливіших факторів успішного соціально-економічного 

розвитку будь-якої країни світу є якість державного регулювання економіки. В 
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Україні сучасний етап характеризується тим, що економіка перебуває в стані 

активних трансформаційних процесів, зокрема, економічної лібералізації та 

дерегуляції при переході від бюрократичної системи управління до системи 

прозорих рішень. Стратегічна мета державного регулювання трансформаційної 

економіки полягає у створенні умов на макро- і мікроекономічному рівнях для 

забезпечення повноцінного функціонування ринкових регуляторів, ефективної 

діяльності суб’єктів господарювання, становлення конкурентоспроможного 

національного виробництва, збалансованого і стабільного економічного 

розвитку, а також у формуванні гідних умов життя та праці громадян, 

задоволенні їхніх потреб, реалізації соціальних цілей суспільства. 

Суб’єктами державного регулювання економіки є державні інституційні 

органи (законодавчі, виконавчі, судові) та суб’єкти впливу: громадські та 

політичні об’єднання, засоби масової інформації, окремі особистості, об’єктами 

є всі соціально-економічні процеси, що відбуваються у національній економіці 

загалом та її секторах на макро-, мікро- та мезорівнях. 

Основні процедури та правила регуляторної політики визначені Законом 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV та іншими законами 

України та нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері 

державної регуляторної політики. 

Основними принципами державної регуляторної політики є6: 

– доцільність – обґрунтована необхідність державного регулювання 

господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми; 

– адекватність – відповідність форм та рівня державного регулювання 

господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим 

вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив; 

– ефективність – забезпечення досягнення в результаті  дії 

регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок 

                                                             

6  Закон. України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Ст.4. URL: Закон. України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності». Ст.4. 
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мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та 

держави, тобто державне регулювання має передбачати кінцевий економічний 

ефект;  

– збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу 

інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави; 

– передбачуваність – послідовність регуляторної діяльності, її 

відповідність цілям державної політики, а також планам з підготовки проєктів 

регуляторних актів, що дає суб’єктам господарювання можливість планувати 

свою діяльність; 

– прозорість та врахування громадської думки. 

У грудні 2014 р. шляхом реорганізації Державної служби України з 

питань регуляторної політики та розвитку підприємництва була створена 

Державна регуляторна служба України (ДРС) . ДРС є центральним 

спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який реалізує 

державну регуляторну політику та політику у сфері нагляду (контролю), 

ліцензування та дозвільної системи, координує дії з питань спрощення 

регуляторної бази та дерегуляції господарської діяльності7. У 2016 р. 

інституційне становлення ДРС було завершено.  

Регуляторна служба виконує зокрема такі функції: 

 – узагальнює практику застосування законодавства, розробляє 

пропозиції з удосконалення чинних законодавчих актів щодо державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності; 

 – забезпечує реалізацію державної регуляторної політики на засадах 

захисту права громадян на провадження підприємницької діяльності, 

економічної багатоманітності та рівноцінного захисту державою інтересів усіх 

суб’єктів господарювання; 

 – проводить експертизу проєктів Законів України, інших нормативно-

                                                             

7 Положення про Державну регуляторну службу України, затверджене постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 371. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/371-2014-

%D0%BF#Text 
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правових актів, які регулюють господарські та адміністративні відносини, надає 

розробникам таких проєктів пропозиції щодо їх удосконалення відповідно до 

принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; 

 – погоджує проєкти нормативно-правових актів з питань державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування; 

 – готує плани дій щодо спрощення регуляторної бази та дерегуляції 

господарської діяльності, забезпечує моніторинг, координацію, інформування 

громадськості з питань виконання таких планів; 

 – проводить аналіз якості проєктів регуляторних актів, що подаються 

для погодження, та результатів їх регуляторного впливу і приймає рішення 

щодо їх погодження/відмови; 

 – здійснює методичне забезпечення діяльності регуляторних органів 

тощо. 

Державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій 

здійснюється відповідно до Закону України «Про природні монополії» від 

20.04.2000 р. № 1682-III та низки підзаконних актів, які адаптовані до 

специфіки діяльності природних монополій у певних секторах економіки.  

Державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій має 

здійснюватися відповідно до таких основних принципів8:  

– гласності та відкритості процедур регулювання; 

–  адресності регулювання, його спрямованості на конкретний суб’єкт 

природної монополії; 

– самоокупності суб’єктів природних монополій; 

– стимулювання підвищення якості товарів і задоволення попиту на них; 

– забезпечення захисту прав споживачів.  

Регулювання здійснюють національні комісії з регулювання природних 

монополій, які формуються та функціонують відповідно до зазначеного Закону 

України. Національні комісії є центральними органами виконавчої влади із 

                                                             

8  Закон України «Про природні монополії». Ст. 8. URL: 

https://kodeksy.com.ua/pro_prirodni_monopolii/statja-8.htm 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfqOvAyfngAhVs-yoKHfKSBh4QFjABegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Frada%2Fshow%2F1682-14%2Fed20120517&usg=AOvVaw1qekzp36dPCecIKSMDaHRU
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спеціальним статусом, їх призначає та ліквідовує Президент України, вони 

діють на підставі положень, що також затверджуються Президентом України.  

Основними завданнями національних комісій є: регулювання діяльності 

суб’єктів природних монополій; сприяння створенню умов, які забезпечують 

виникнення та розвиток конкуренції та допомагають виведенню товарного 

ринку зі стану природної монополії; формування цінової політики у відповідній 

сфері регулювання; сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків 

на основі збалансування інтересів суспільства, суб’єктів природних монополій 

та споживачів товарів (послуг), що виробляються (реалізуються) суб’єктами 

природних монополій. 

Загальний державний контроль за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції у сферах природних монополій здійснює 

Антимонопольний комітет України, компетенція якого визначена Законом 

України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 р. 

Мета, роль і значення аналізу регуляторного впливу як інструменту 

оцінки можливих наслідків упровадження регуляторних актів 

Нове регулювання, як правило, веде до перерозподілу ресурсів, їх 

перетікання з однієї сфери господарської діяльності до іншої, що викликає, 

наприклад, збільшення виробництва в одному секторі і одночасно спадання 

виробництва в іншому секторі. Невміле та неякісне регулювання вартує 

суспільству дорого, бо призводить до значних витрат громадян і суб’єктів 

господарювання, пов’язаних із дотриманням встановлених регуляторних норм, 

ускладнює процес державного управління, підвищує рівень невизначеності, 

може призводити до недосягнення поставлених цілей регулювання. Тому 

надзвичайно важливими є попередня оцінка можливих наслідків впровадження 

регуляторного акта (РА), якомога повне кількісне та якісне зіставлення витрат і 

вигід як для окремих груп, так і для суспільства загалом заради підвищення 

добробуту і дотримання суспільних інтересів. Часто на етапі розробки проєкту 

РА наслідки можуть бути приховані або їх досить важко виявити. Тому для 

процесу нормотворення необхідні механізми, що дозволяють визначити, на 
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кого і яким чином ухвалене регулювання впливатиме. І таким механізмом є 

аналіз регуляторного впливу (АРВ). 

АРВ вмонтований у систему державної регуляторної політики, що 

включає9: 

– встановлення єдиного підходу до підготовки АРВ та відстеження 

результативності регуляторних актів; 

– підготовку аналізу регуляторного впливу; 

– планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів; 

– оприлюднення проєктів РА з метою отримання зауважень і пропозицій від 

фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань, а також проведення відкритих 

обговорень за участю представників громадськості; 

– відстеження результативності регуляторних актів; 

– перегляд РА; 

– систематизацію РА; 

– недопущення прийняття РА, які є непослідовними або не узгоджуються 

чи дублюють чинні регуляторні акти; 

– викладення положень РА у спосіб, доступний та однозначний для 

розуміння особами, які повинні впроваджувати цей регуляторний акт або 

виконувати його вимоги; 

– оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності. 

Аналіз регуляторного впливу – це інформаційно-аналітичний документ, 

в якому обґрунтовується оптимальний варіант вирішення проблеми, надається 

систематизована об’єктивна оцінка потенційних наслідків регулювання, що 

пропонується, окреслюється позитивний або негативний соціальний, 

економічний, екологічний вплив на громадян, державу, суб’єкти 

господарювання. Невід’ємним і дуже важливим елементом АРВ є проведення 

публічних консультацій із зацікавленими сторонами, які дозволяють більш 

точно виявити можливі позитивні та негативні ефекти від уведення 

                                                             

9 Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Ст. 

5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text 
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регулювання, віднайти баланс інтересів різних сторін.  

Інструмент АРВ країни, що розвиваються, запозичили з досвіду західних 

країн та з часом адаптували до потреб національних економік. За визначенням 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)10, АРВ – це «... 

процес визначення проблем і цілей регулювання, вибору альтернатив 

досягнення цих цілей з метою виключення зайвого і необдуманого регулювання 

та з використанням наукових та інших досліджень, які далі перевіряються із 

застосуванням усієї наявної доступної інформації, а також з урахуванням різних 

думок, отриманих під час консультацій, аналізу витрат і вигід обраних 

альтернатив ... »11. 

Іншими словами, АРВ є головним інструментом, який шляхом оцінки 

імовірних вигід, витрат та наслідків нового чи існуючого регулювання 

допомагає певному державному органу виробити та впровадити адекватну 

політику. 

АРВ дозволяє значно підвищити результативність та ефективність 

регулювання. Результативним є регулювання, що допомагає досягти 

поставлених цілей, ефективним регулювання буде у випадках, коли ці цілі 

досягнуто за мінімально можливих витрат. АРВ забезпечує систематизований 

підхід до прийняття регуляторних рішень, заснований на методах 

порівняльного аналізу, що дає змогу приймати об’єктивні рішення, без 

конфлікту інтересів, упередженості або негативного впливу. Якщо АРВ не 

проводити, існує ризик, що регулювання може призвести до витрат, які 

перевищують отримані вигоди, що створює перешкоди економічному 

зростанню, погіршує діловий та інвестиційний клімат.  

Отже, метою підготовки аналізу регуляторного впливу є визначення 

можливого ефекту від упровадження різних варіантів розв’язання проблеми та 

                                                             

10 Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – міжнародна організація, що 
об’єднує 35 економічно розвинених країн, які визнають принципи представницької демократії та 

вільної ринкової економіки. Систематично аналізує і поширює кращу світову практику регулювання 

у різних суспільних і ринкових умовах, консультує уряди щодо використання ефективного і дієвого 
регулювання для досягнення економічних, соціальних, екологічних цілей. 
11 RIA Inventory. GOV/PGC/RD(2004)1 / OECD. 2004. 
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вибір з них найоптимальнішого, що забезпечує очікуваний результат із 

найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави. 

В Україні встановлено єдиний підхід до підготовки АРВ та до здійснення 

відстежень результативності регулювання. Основні принципи, процедури та 

правила аналізу та оцінки впливу регуляторних актів визначені Законом 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV (далі – Закон) та підзаконними актами, 

зокрема, Постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) «Про затвердження 

методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності 

регуляторного акта» від 11 березня 2004 р. № 308 (далі – Методика).  

Слід зазначити, що останніми роками змінами до Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» було 

розширено коло регуляторних актів, на які його дія не поширюється 

(наприклад, актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг). Це дозволяє відповідним органам 

уникати вимог публічності підготовки регуляторних актів, оцінки 

регуляторного впливу на інтереси громадян, суб’єктів господарювання, 

держави. 

Законом визначено, що аналіз регуляторного впливу – це документ, який 

містить: 

– обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом 

прийняття регуляторного акта; 

– аналіз впливу, який чинитиме регуляторний акт на ринкове середовище, 

забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави; 

– обґрунтування відповідності проєкту регуляторного акта принципам 

державної регуляторної політики12. 

В Україні аналіз регуляторного впливу закріплено Законом як 

обов’язкову складову підготовки проєктів регуляторних актів, АРВ має 

                                                             

12  Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Ст. 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text 
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відповідати основним принципам державної регуляторної політики. 

Згідно з ідеологією державної регуляторної політики АРВ є первинним 

документом, який має передувати розробленню регуляторного акта, лише у 

цьому випадку можливо досягти якісного та збалансованого регулювання, що 

матиме позитивний вплив на сферу застосування РА. Проте упродовж десяти 

років після ухвалення Закону і Методики ґрунтовно можливі наслідки 

упровадження пропонованих регуляторних актів не оцінювалися.  

Удосконалення норм та ефективна реалізація регуляторної політики в 

Україні передбачені нормами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та 

входить до питань постійного діалогу з МВФ, Світовим банком та ОЕСР. Так, 

вдосконалення і розвиток державної регуляторної політики передбачено у 

Середньостроковому плану пріоритетних дій уряду до 2020 р., де одним із 

пріоритетних напрямів визначено створення належних умов для ведення 

бізнесу – формування обмеженого та прогнозованого регуляторного поля, а 

саме зменшення адміністративних бар’єрів шляхом розроблення та 

впровадження нормативно-правових актів із одночасним проведенням 

кількісних розрахунків вигід та витрат при запровадженні кожного 

регулювання для всіх форм бізнесу.  

Європейський досвід послідовно адаптується і впроваджується в 

національну практику регуляторної діяльності. Зокрема, у 2015 р. на виконання 

вимог Угоди про асоціацію (стаття 378) та Порядку денного асоціації між 

Україною та ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію 

(п. 7.7), було адаптовано і впроваджено в законодавче поле України норми 

європейського інструменту регуляторної політики SME-Test, який в Україні 

отримав назву М-Тест (Тест малого підприємництва), та Постановою КМУ 

були затверджені зміни до Методики, завдяки яким сформульовано більш чіткі 

вимоги та пояснення щодо виконання оцінок можливих наслідків 

впровадження РА, оновлена методика стала зрозумілішою і конкретнішою.  

Зокрема, в оновленій Методиці було встановлено: 

1) форму аналізу регуляторного впливу, що містить дев’ять розділів: 
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– визначення проблеми; 

– цілі державного регулювання; 

– визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей; 

– вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей; 

– механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми; 

– оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 

розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або 

виконувати ці вимоги; 

– обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта; 

–  визначення показників результативності дії регуляторного акта; 

– визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акта; 

2) форму визначення витрат на одного суб’єкта господарювання великого 

і середнього підприємництва, які виникають унаслідок дії регуляторного акта; 

3) форму визначення бюджетних витрат на адміністрування регулювання 

для суб’єктів великого і середнього підприємництва; 

4) тест малого підприємництва (М-Тест). 

Внесені зміни допомогли розробникам РА проводити більш якісні АРВ, а 

отже, приймати більш обґрунтовані та раціональні регуляторні рішення з 

огляду на розуміння витрат усіх стейкхолдерів – від великих компаній до малих 

підприємств.  

Важливим стало уведення в дію новітнього інструменту регуляторного 

вимірювання – М-Тесту, який уможливлює:  

– вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва; 

– оцінку їх витрат унаслідок впровадження регулювання; 

– розгляд можливості застосування компенсаторних механізмів для 

малого бізнесу. 

М-Тест перетворює АРВ на доказовий документ, що дозволяє обрати 
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найкраще із запропонованих альтернативних рішень. В основу М-Тесту 

покладено методику обчислення стандартних витрат малого бізнесу на 

виконання конкретного регуляторного акта. Результати М-Тесту дозволяють 

обґрунтувати варіанти пом’якшення адміністративного навантаження на малий 

бізнес. 

В Україні М-Тест має проводитись у випадках, коли питома вага 

суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10%. 

Методичні підходи до оцінки наслідків впровадження  регуляторних 

актів  

Законом визначено, що розробник проєкту регуляторного акта при 

підготовці АРВ серед іншого повинен визначити очікувані результати 

ухвалення запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснити 

розрахунок очікуваних витрат та вигід суб’єктів господарювання, громадян та 

держави внаслідок дії регуляторного акта13. Тобто розрахунок очікуваних 

витрат та вигід визначено лише як один із методів оцінки можливих наслідків 

уведення регулювання, адже існує багато інших кількісних та якісних методів 

оцінки, що широко використовуються у зарубіжній практиці АРВ. Проте 

подібні методи не пропонуються ані Методикою, ані іншими методичними 

рекомендаціями, розміщеними на сайті Державної регуляторної служби14. Хоча 

сьогодні існують зарубіжні системні методичні напрацювання стосовно 

виконання такої оцінки.   

У методичних рекомендаціях із проведення АРВ, які розроблені ОЕСР15, 

основними методами оцінки впливу регулювання визначено такі:  

– аналіз витрат-вигід (cost-benefit analysis, CBA); 

– аналіз витрат-ефективності (cost-effectiveness analysis, CEA); 

                                                             

13  Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 
Ст. 8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text 
14 Методичне забезпечення / офіц. сайт ДРС. URL:  http://www.drs.gov.ua/regulatory-policy-

category/metodychne-zabezpechennya/ 
15 Guide to Better Regulation / New South Wales Government. 2009. URL: http:// 

www.dpc.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/16848/01_Better_Regulation_ eGuide_October_2009.pdf 
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– мультикритеріальний аналіз рішень (MCDA – Multi-criteria decision  

analysis), або мультикритеріальний аналіз (multicriteria analysis, MCA); 

– фіскальний (бюджетний) аналіз (fiscal analysis) або фінансова оцінка 

впливу (fiscal  impact assessment, FIA). 

Найбільш застосованим методом є аналіз витрат-вигід (CBA)16. У 60-ті 

роки минулого століття цей метод став одним з основних інструментів оцінки в 

економічній політиці США. Рекомендації щодо проведення СВА містять 

нормативно-правові документи  багатьох країн світу, включаючи Євросоюз17, 

США18, Канаду19 та ін. 

Аналіз витрат-вигід можна розглядати і як загальний підхід до процесу 

прийняття рішення, і як конкретну методику проведення АРВ. У кінцевому 

рахунку будь-який АРВ ґрунтується на зіставленні витрат і вигід. У зарубіжній 

практиці регуляторний акт приймається лише у тому випадку, коли вигоди 

перевищують пов’язані з ним витрати, а це відбувається тоді, коли від 

упровадження регулювання виграє суспільство загалом. Відповідно до 

рекомендацій ОЕСР, регулювання впроваджувати не потрібно, якщо 

зазначений результат не є очевидним. 

Інформація щодо витрат і вигід може бути кількісною та 

якісною. Залежно від наявної інформації у процесі порівняльного аналізу 

витрат і вигід використовується один або декілька методів (CBA, CEA, MCA, 

FIA та ін.). Кількісна інформація виражається у чисельній (як правило, 

грошовій) формі.   

 В основу власне методу витрат-вигід покладено кількісне 

вимірювання сукупних витрат і вигід внаслідок ухвалення регуляторного акта, 

зазвичай використовуючи одну і ту ж одиницю вимірювання (найчастіше 

                                                             

16 Furubo J.-E., Rist R.C., Sandahl R. International atlas of evaluation. Transaction Publishers, 2002.  
17 European Governance. The White Paper. COM (2001) 428, 25.7.2001 / European Commission. 2001. 

URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/ com2001_0428en01.pdf;   

Impact Assessment Guidelines / European Commission. 2009. URL: http:// 
ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf 
18 Guidelines and Discount Rates for Benefit-Cost Analysis of Federal Programs / US Office of Management 

and Budget. 1992. URL: http://www.whitehouse.gov/omb/circulars_a094#8 
19 Canadian Cost-Benefit Analysis Guide. Interim / Treasury Board of Canada Secretariat. 2007. URL: 

http://sciencepolicy.colorado.edu/students/envs_5120/CanadaCBA.pdf 
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грошову). Цей метод забезпечує хорошу базу для порівняння альтернативних 

варіантів регулювання, дає змогу оцінити наслідки впровадження можливих 

альтернатив з урахуванням чинника часу. Метод витрат-вигід дає можливість: 

порівняти вигоди від витрат на потреби сьогодення із майбутніми вигодами, 

віддаленими у часі; оцінити потенційні вигоди від реалізації державних 

управлінських рішень, які приймаються на перспективу, порівняно з сумою 

пов’язаних з ними теперішніх витрат. У таких випадках, як правило, йдеться 

про мінімальні теперішні витрати для досягнення заданого результату 

(наприклад, підвищення рівня суспільного добробуту), або про максимальний 

результат у майбутньому за умови заданих обмежених витрат. 

Аналіз витрат-ефективності (cost-effectiveness analysis, CEA). Цей тип 

аналізу більше стосується поточної короткострокової діяльності, він має за 

мету визначення співвідношення витрат на проєкт регуляторного акта та його 

результатів (ефективності), коли вигоди від регулювання не можуть бути 

оцінені лише в одній системі вимірів (наприклад, у грошовому вимірі). Вигоди 

від проєкту і витрати на нього можуть бути виражені через набір благ, таких як, 

час, досвід, покращення стану довкілля, збільшення відвідуваності медичних 

закладів  тощо.  

Цей метод є більш загальним і обмеженим за аналіз витрат-вигід, для 

його проведення не потрібні великі ресурси і висока кваліфікація 

розробників. По суті, при проведенні аналізу ефективності витрат на 

впровадження РА, регулювання, що пропонується, просто приймається як 

даність, після чого обирається варіант досягнення цілей із найменшими 

витратами. Визначений варіант уважається найбільш ефективним з точки зору 

розробника РА. Для розробників, що проводять АРВ, головною перевагою 

методу аналізу ефективності витрат є те, що необхідності представляти вигоди 

у будь-якій кількісній формі немає, потрібно проаналізувати лише витрати, а 

оцінку витрат переважно виконати простіше, аніж оцінку вигід. 

Проте аналіз ефективності не дає відповіді на основні запитання: чи 

взагалі має сенс уводити регулювання або чи вартий певний регуляторний акт 
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витрат на нього? Можна отримати лише відповідь стосовно того, коли 

вводиться певна норма регулювання, то визначений варіант буде найбільш 

ефективним. 

Це означає, що аналіз ефективності може бути застосований тільки після 

прийняття остаточного рішення, що регулювання необхідне20. 

Мультикритеріальний аналіз (MCA) є порівняно новим методом, який 

використовується для АРВ та оцінки державних програм та ініціатив, наразі він 

є світовим трендом в інструментарії підтримки прийняття рішень. Рекомендації 

стосовно використання МСА прийнято на державному рівні урядом Великої 

Британії21, Європейською Комісією22. Методичні рекомендації щодо 

проведення МСА стосовно проєктів і програм із галузевою специфікою 

опубліковані міжнародними науково-дослідницькими організаціями, 

наприклад, Центром міжнародних досліджень у галузі лісового господарства 

(Center for International Forestry Research)23.   

Мультикритеріальний аналіз – це інструмент, який забезпечує 

систематизований і прозорий процес прийняття рішень навіть у тих випадках, 

коли визначити можливі наслідки запропонованого регулювання у кількісній 

формі не є можливим.  

Сутність MCA полягає у використанні ранжування критеріїв (факторів) 

для підвищення об’єктивності та прозорості оцінки різних варіантів рішень. У 

кінцевому підсумку необхідно визначити і розмістити доступні альтернативи 

рішень за перевагами.  

Уперше використання декількох критеріїв, які аргументували прийняття 

рішення, відбулося у 1980-х роках у Нідерландах, коли уряд запровадив 

використання при прийнятті рішень таких критеріїв, як «ефективність», 

                                                             

20 Офіційний сайт ОЕСР. URL:  http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/ 
21 Multi-criteria analysis: a manual / Department of Communities and Local Government, HM Government. 

2009. URL: http://eprints.lse.ac.uk/12761/1/Multi-criteria_Analysis.pdf 
22 Impact Assessment Guidelines./ European Union. 2009. URL: 

https://scholar.google.com.ua/scholar?q=Impact+Assessment+Guidelines./+European+Union.+2009&hl=uk

&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart 
23 Prabhu R. et al. Guidelines for developing, testing and selecting criteria and indicators for sustainable 

forest management. URL: http://ciifad.cornell.edu/downloads/ ME_CIFORtoolbox.pdf 
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«безпека», «економічна ефективність», «необхідність у певній сфері». Однак ці 

критерії не були чітко визначені й на практиці їх використання було істотно 

обмежено. Наприклад, у Нідерландах у сфері охорони здоров’я 

використовується такий критерій, як «важкість перебігу  захворювання» та 

максимальний рівень ефективності витрат обмежується розміром у 80 тис. євро 

для важкого перебігу захворювання і приблизно 10–15 тис. євро для 

посереднього перебігу захворювання24. 

Існують різні види методів мультикритеріального аналізу зі своїми 

перевагами і недоліки, що забезпечують максимальне охоплення інструментів 

прийняття рішення в різних сферах і при правильному застосуванні значно 

підвищують об’єктивність рішень. 

Перевагами МСА як інструменту прийняття рішень над традиційними 

методами, такими як CBA, CEA та ін., є такі: 

– МСА забезпечує просту структуру ефективного прийняття рішень та 

подання припущень і висновків, дозволяє знаходити оптимальне рішення в 

умовах надлишкової кількості неупорядкованих аргументів для прийняття 

рішення; 

– МСА забезпечує послідовний і відтворювальний процес прийняття 

рішень шляхом використання єдиного підходу в різних контекстах прийняття 

рішень. Відтворюваність процесу прийняття рішення передбачає, що на основі 

певного набору ознак різні групи осіб, котрі приймають рішення, або подібні 

особи на іншому рівні прийняття рішення, з огляду на одну і ту ж інформацію 

прийняли б однакові рішення; 

– процес прийняття рішень при МСА є більш прозорим, бо на будь-якому 

з рівнів прийняття рішення зовнішнім спостерігачам доступний набір 

використовуваних критеріїв та їх значень. Прозорість прийняття рішення 

передбачає, що докази та інші взяті до уваги чинники і процес прийняття 

                                                             

24 Sensible and sustainable care / Council for Public Health and Health Care. Zoetermeer, 2006. URL: 

www.rvz.net 
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рішень зрозумілі зовнішнім спостерігачам25; 

– МСА дозволяє досягти компромісу в ситуації, коли зацікавлені сторони 

мають різні цілі і, відповідно, критерії. 

Метод MCA також має і свої недоліки, зокрема, схильність до впливу 

упередженого та неповного вибору критеріїв для прийняття рішення; 

алгоритми розрахунку, за якими визначаються вагові коефіцієнти критеріїв із 

встановлених переваг або об’єднують різні думки, можуть приховувати власну 

зацікавленість у прийнятті певного конкретного рішення. 

Метод MCA доцільно використовувати в таких випадках, як: 

– порівняння декількох варіантів рішення при первинному аналізі, в 

результаті якого необхідно визначити можливі найкращі та найгірші варіанти 

рішень, які можна виключити з аналізу; 

– порівняння варіантів рішень за наявності декількох, іноді суперечливих, 

критеріїв; 

– необхідність досягнення компромісного рішення в ситуації, коли різні 

зацікавлені сторони мають суперечливі цілі або цінності. 

Окремим видом оцінки можливих наслідків упровадження регуляторного 

акту є фінансова оцінка впливу (FIA). Її мета – оцінити вплив державного 

проєкту, програми або регуляторного акта на витрати і доходи державних 

органів і організацій, які можуть виникнути при реалізації цього проєкту. У 

практиці державного управління зарубіжних країн механізм FIA активно 

використовують у США – як на федеральному рівні державного управління, так 

і на рівні штатів. Порядок і вимоги проведення фінансової оцінки визначаються 

такими факторами, як рівень бюджету, обсяг коштів, на який надається оцінка, 

стадія бюджетного циклу. 

Основи фінансової оцінки у 1978 та 1992 роках закладено економістами і 

фінансистами26, які запропонували механізми розрахунку витрат для бюджету, 

                                                             

25 Sussex J., Rollet P., Garau M., Schmitt C., Kent A., Hutchings A. A pilot study of multicriteria decision 

analysis for valuing orphan medicines. Value Health. 2013 Dec.№ 16(8).Р. 1163–9. 
26 Burchell R., Listokin D. The fiscal impact handbook: Estimating local costs and revenues of land 

development. New Brunswick, NJ: The Center for Urban Policy Research, 1978; 
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пов’язаних із проєктом розвитку територій. Фінансова оцінка принципово 

відрізняється від економічного аналізу, методи якого в практиці АРВ 

розглянуто вище, оскільки при її проведенні не враховуються неявні економічні 

витрати. Так, до уваги не беруться альтернативні витрати, а також витрати, 

пов’язані з додатковими витратами часу, якщо вони безпосередньо не 

впливають на показники витрат або доходів бюджетів. Фінансова оцінка є 

більш простою і менш витратною порівняно з економічною оцінкою при 

проведенні АРВ і спрямована на визначення впливу на показники бюджету без 

урахування витрат і вигід, що не можуть бути відображені у рахунках 

бухгалтерського або бюджетного обліку. 

З метою технічної підтримки проведення оцінки можливих наслідків 

впровадження регулярного акта, реалізації державних програм і загалом 

підтримки прийняття управлінських рішень у світі створено й 

використовуються різноманітні програмні продукти, важливість яких наразі 

важко переоцінити. Більшість із них розроблено науковими установами, багато 

з них комерціалізовано як програмні продукти для використання державними 

організаціями, приватними компаніями, а також з метою проведення наукових 

досліджень. 

Разом із тим органами державної влади найчастіше використовуються 

базові програмні продукти або розробляються власні для вирішення завдань 

АРВ у рамках конкретних проєктів. Так, метод СВА в рамках АРВ часто 

застосовується із використанням таблиць MsExcel через те, що аналіз не 

вимагає великої кількості комп’ютерних розрахунків. Деякі методичні 

керівництва пропонують стандартні таблиці для заповнення при проведенні 

АРВ. Разом із тим для проведення аналізу чутливості результатів АРВ до зміни 

окремих показників аналізу можуть використовуватися такі продукти, як @ 

RISK327, що дає змогу проводити аналіз чутливості та аналіз сценаріїв з 

                                                                                                                                                                                                          

Burchell R., Listokin D. Fiscal impact procedures – state of the art: The subset questions of nonresidential 

and open space costs. New Brunswick, NJ: The Center for Urban Policy Research, 1992. 
27 Програмний продукт @RISK є одним з елементів комплекту програм компанії «Palisade» The 

Decision Tools Suite (http://www.palisade.com/risk/). 

http://www.palisade.com/risk/
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урахуванням імовірнісних розподілів значень окремих параметрів. 

Також існує дуже широкий спектр програмних продуктів, покликаних 

здійснювати технічну підтримку при використанні методу МСА, який при 

збільшенні кількості аналізованих варіантів і критеріїв вимагає інтенсивних 

математичних обчислень. Наприклад, для цих цілей керівництвом 

Департаменту Великої Британії у справах громад і місцевого самоврядування 

запропоновано перелік із п’яти груп програмних продуктів28. Міжнародною 

асоціацією щодо прийняття рішень із використанням мультикритеріальних 

методів (International Society on Multiple Criteria Decision Making) регулярно 

формуються і публікуються огляди програмного забезпечення для проведення 

МСА29. Зазначені програми значно відрізняються за параметрами, включеними 

до пакетів, вимогами до аналізованих даних і моделями, які використовуються 

для ранжирування варіантів. Прикладами сучасних програмних продуктів є 

програма HIVIEW30, VisualPROMETHEE31. Інші програмні продукти, 

наприклад Definite, дозволяють проводити як СВА-аналіз, так і МСА-аналіз. 

Таким чином, вибір програмного продукту для використання в рамках 

МСА багато в чому визначається вибором моделі аналізу, а також 

характеристиками завдань проєкту регулювання, наявністю якісних та 

кількісних відомостей. 

Окремої уваги заслуговує аналіз нових підходів до організаційно-

методичної побудови системи АРВ у зарубіжних країнах. 

За ініціативи урядів багатьох країн  у нормотворенні впроваджено підхід 

під назвою «один за другим» (one in – one out, OIOO), зміст якого полягає в 

необхідності запобігти формуванню додаткових витрат для бізнесу при 

нормотворенні. Зокрема, модель передбачає, що органи виконавчої влади, які 

пропонують ініціативу, повинні забезпечити фінансування її реалізації за 

                                                             

28 Зокрема, до їх числа входять програми груп Hiview, Macbeth, Visa, Desysion Desktop, Krystalis 
Software Suite. 
29 Наприклад, огляд, складений у 2012 г., оприлюднено на сайті асоціації 

(http://www.mcdmsociety.org/soft.html). 
30 Офіційний сайт компании Catalyze. URL: http://www.catalyze.co.uk/index.php/ about-us/history/ 
31 Офіційний сайт програмного продукту VisualPROMETHEE. URL: http://www. promethee-

gaia.net/index.html 

http://www.mcdmsociety.org/soft.html
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рахунок скорочення витрат за іншими статтями бюджетних витрат або 

скасувати реалізацію іншого законодавчого акта32, тим самим не збільшуючи 

або скорочуючи вплив на функціонування бізнесу. Підхід «один за другим» 

ініційований у травні 2010 р. у рамках програми уряду Великої Британії 

«Коаліція: програма для уряду»33.  

Цей підхід є одним із механізмів політики «Нове регулювання» (New 

Regulation), яка передбачає також дерегулювання, завчасне оповіщення бізнес-

спільноти про майбутні зміни законодавства з необхідною оцінкою 

потенційних витрат і вигід для бізнесу та суспільства34. 

Реалізація підходу «один за другим» здійснюється таким чином: 

департаменти та відомства, що ініціюють регулювання, здійснюють підготовку 

висновку щодо оцінки його наслідків, які формують параметр «IN». Одночасно 

проводиться оцінка величини скорочення витрат, пов’язаних із виведенням або 

зміною чинного регулювання. Зазначений показник формує параметр «OUT». 

Рішення про доцільність уведення нормативного акта приймається на підставі 

зіставлення параметрів «IN» та «OUT». 

У липні 2012 р був опублікований четвертий звіт про реалізацію політики 

«один за другим»35, відповідно до якого використання підходу поряд з іншими 

елементами політики «Нове регулювання» дозволило уряду Великої Британії 

стабілізувати зростання витрат і бар’єрів для бізнесу, яке тривало до їх 

уведення, що відзначалося бізнес-організаціями у ході опитувань36. Підхід 

«один за другим» у нормотворенні переважно є інноваційним. Реалізація 
                                                             

32 Sunsetting Regulations: Guidance. 2011. URL: http://www.bis.gov.uk/policies/bre/effectiveness-of-

regulation/sunsetting-regulations  
33 The Coalition: Our programme for government / HM Government. 2010. URL: 
http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/coalition_programme_ for_government.pdf; 

Operating a “one in, one out” rule for regulation / Department of Business, Innovation and Skills, HM 

Government. 2011. URL: http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/ better-regulation/docs/o/11–671-one-in-one-

out-methodology.pdf 
34 Sunsetting Regulations: Guidance / HM Government. 2011. URL: http://www. 

bis.gov.uk/policies/bre/effectiveness-of-regulation/sunsetting-regulations 
35. One-in, one-out: Fourth Statement of New Regulation / Department for Business, Innovation and Skills, 
HM Government. 2012. URL: http://www.bis.gov.uk/policies/ bre/one-in-one-out/statement-of-new-

regulation 
36 Business Perceptions Survey / Department for Business, Innovation and Skills, HM Government. 2012.. 
URL: http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/better-regulation/ docs/b/12-p145-business-perceptions-survey-

2012-report.pdf 

http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/coalition_programme_%20for_government.pdf
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аналогічних ініціатив наразі відбувається також у інших країнах і регіонах. 

Так, принцип OIOO прийнятий урядом Канади і з 1 жовтня 2012 р. 

реалізується як частина плану зниження бюрократичних виявів (Red Tape 

Reduction Action Plan)37.  

Урядом штату Вікторія Австралії з квітня 2011 р. реалізується ініціатива 

«один за два» (one on, two off) стосовно основних нормативно-правових актів, 

що запроваджуються. За 2011 р. реалізація цієї політики дозволила набрати у 

штаті чинності 14 базовим нормативним актам, скасувавши 152. Відповідно до 

звіту реалізація цієї ініціативи дозволяла щорічно до 2015 р. знижувати для 

бізнесу та суспільства витрати в обсязі 750 млн дол. Разом із тим в основу 

нового підходу OIOO покладено принципи і методичні рекомендації щодо АРВ, 

які базуються на традиційних, зазначених вище методах аналізу, насамперед на 

СВА38. 

Недоліки та обмеження існуючого вітчизняного нормативно-

правового та методичного забезпечення підготовки АРВ  

Виконаний аналіз основних положень Закону і Методики та узагальнення  

зарубіжного досвіду допомогли виявити такі недоліки та обмеження 

існуючого нормативно-правового та методичного забезпечення підготовки 

АРВ. 

1. Недостатньо обґрунтованим є перелік виключень, у разі яких не 

потрібно проводити АРВ. 

Законом передбачено, що стосовно кожного проєкту регуляторного акта 

його розробник готує аналіз регуляторного впливу39, надає визначення термінів 

«регуляторний акт», «аналіз регуляторного впливу»40. При цьому Законом 

встановлено перелік виключень, до якого увійшли окремі види нормативно-

                                                             

37 Red Tape Reduction Initiative / Government of Canada. 2011. URL: http://www. 

reduceredtape.gc.ca/heard-entendu/initiatives/initiatives-eng.asp 
38 The Green Book. Appraisal and Evaluation in Central Government / HM Treasury. 2003. URL: 
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/green_book_complete.pdf 
39 Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Ст. 

8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text 
40 Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Ст. 

1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text 
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правових актів, сфери регулювання або органи виконавчої влади, яким 

передано повноваження з регулювання, на які дія цього Закону не 

розповсюджується, відповідно, вони не потребують проведення АРВ. Цей  

перелік, зокрема, включає здійснення регуляторної діяльності, пов’язаної з 

ухваленням41: 

– міжнародних договорів України; 

– постанов Верховної Ради України; 

– актів, які стосуються фінансової сфери, за винятком нормативно-

правових актів що мають ознаки регуляторного акта; 

– актів Рахункової палати, Центральної виборчої комісії та 

Національної служби посередництва і примирення; 

– стандартів, кодексів усталеної практики, технічних умов, санітарних 

норм, державних норм і правил у сферах містобудування, пожежної безпеки, 

охорони праці, ядерної та радіаційної безпеки, метрології, технологічних 

регламентів виготовлення лікарського засобу, за винятком випадків, коли у 

положеннях зазначених документів містяться вимоги до суб’єктів 

господарювання щодо проведення обов’язкових погоджень, аналізів, експертиз, 

обстежень, випробувань тощо за допомогою третіх осіб; 

– актів з питань запровадження та здійснення заходів правового 

режиму воєнного, надзвичайного стану, оголошення зони надзвичайної 

екологічної ситуації, а також з питань мобілізації та демобілізації; 

– актів, що містять державну таємницю України; 

– актів, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово-комунальні 

послуги (доповнення внесено Законом № 4231-VI від 22.12.2011 р.); 

– актів національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (доповнення внесено Законом № 

1540-VIII від 22.09.2016 р.).  

У цьому переліку можна погодитися з більшістю виключень, вони 

                                                             

41 Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Ст. 

3. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4231-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19#n520
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19#n520
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відповідають світовій практиці державного регулювання, проте дві останні 

позиції, що стосуються в тому числі питання ціноутворення, представляються 

необґрунтованими. Наприклад, усі регуляторні акти, що розробляє НКРЕКП, у 

тому числі й ті, що регулюють ціни на енергоресурси і мають значну 

економічну значимість, не потребують проведення АРВ, тобто приймаються на 

безальтернативній основі, у непрозорий спосіб, без консультацій із 

зацікавленими сторонами, без кількісної оцінки наслідків (вигід та витрат) для 

сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання, зокрема, зміни 

надходжень до бюджетів усіх рівнів, впливу на конкурентоспроможність 

суб’єктів господарювання, на міжнародну торгівлю, зміни споживчих цін, 

впливу на зайнятість, робочі місця тощо, пов’язаних із дією регуляторного акта. 

На наш погляд, за умов відсутності в Україні розвинених конкурентних ринків 

енергоресурсів така ситуація створює великі ризики прийняття рішень в 

інтересах певних зацікавлених груп, а не суспільства загалом.  

Також положення Закону не дають чіткого розуміння того, чи має 

здійснюватися АРВ на акти, що розробляються, зокрема, Антимонопольним 

комітетом України – державним органом зі спеціальним статусом, до 

повноважень якого, серед інших, належить розроблення підзаконних 

нормативно-правових актів із питань державної допомоги суб’єктам 

господарювання, надання якої може як сприяти зростанню суспільного 

добробуту і бути економічно виправданим, так і навпаки – перешкоджати 

зростанню і не мати економічного виправдання.  

2. Відсутність критеріїв та кількісних орієнтирів щодо необхідності 

підготовки АРВ, ступеня його повноти і деталізації.   

Україна є однією з небагатьох країн, де АРВ здійснюється щодо кожного 

проєкту регуляторного акта42. При цьому існує багато випадків, коли масштаб 

проблеми, на вирішення якої проєкт регуляторного акта спрямовано, настільки 

малий, що не виправдовує витрат на розробку АРВ, або попередній аналіз 

                                                             

42 Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Ст. 

8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text 
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показує, що жоден із можливих регуляторних заходів не дає можливості 

ефективно вирішити проблему при таких витратах, які би були виправданими з 

точки зору очікуваних вигід (наприклад, стосовно питань безпеки, 

справедливості тощо). На сьогодні ані Закон, ані Методика не містять чітких 

критеріїв та кількісних орієнтирів стосовно необхідності розробки АРВ, 

ступеня його повноти і деталізації. 

У зарубіжній практиці застосовуються дві моделі АРВ – класична і 

спрощена. Підготовка якісного АРВ за класичною моделлю передбачає  

проведення повного, глибокого і всебічного аналізу, що є складним і витратним 

завданням, оскільки потребує значних часових, кадрових, фінансових ресурсів, 

відповідного методичного та інформаційного забезпечення, що може бути 

економічно виправданим лише для дороговартісних та значимих для 

суспільства регуляторних ініціатив. У більшості країн ОЕСР для певних груп 

нормативно-правових актів запроваджена спрощена модель АРВ (RIA-Light), 

яка відрізняється від класичної більш вузькою сферою охоплення аналізу та 

оцінок і меншою повнотою (кількістю етапів/розділів) АРВ. Існування двох 

моделей АРВ продиктоване необхідністю дотримання принципу 

пропорційності, тобто глибина аналізу повинна відповідати ступеню 

впливу регулювання, що пропонується43. 

Наразі лише третя частина європейських країн, де запроваджена класична 

модель АРВ, має змогу систематично його проводити, серед них Фінляндія, 

Нідерланди, Швеція, Португалія, Бельгія, Ірландія, Велика Британія та 

Словаччина44. У США загалом, із загального потоку в 4,0–4,5 тис. проєктів 

регуляторних актів на рік близько 500 (приблизно 12%) визнаються як значимі, 

для яких мають розроблятись АРВ, із них  лише 70 (менше 2% від загальної 

кількості) – як економічно значимі, для яких АРВ повинні проводитися за 

                                                             

43 Аналіз регуляторного впливу: посібник / Б. Бордюг, К. Малюгіна, О. Татаревський. URL: 

 http://policy-analysis.org/wp-content/uploads/2014/10/Regylatory-impact-analysis-Posibnyk-_2007.pdf. 
44 Стан аналізу регуляторного впливу в Україні з урахуванням світових тенденцій. URL: 

http://www.commerciallaw.com.ua/attachments/article/(final).pdf 
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класичною моделлю45.    

 3. Відсутність норми щодо обов’язковості оцінки впливу регуляторного 

акта на суспільний добробут.   

Рекомендаціями ОЕСР, які ґрунтуються на аналізі кращої світової 

практики регулювання, визначено, що при підготовці АРВ завжди має 

виконуватись оцінка витрат і вигід для суспільства загалом, а не лише для 

певної групи (або груп), що може(уть) лобіювати питання введення 

регулювання. Захід із регулювання слід упроваджувати лише у тому випадку, 

якщо він може сприяти підвищенню економічного суспільного добробуту, цей 

критерій досягається, якщо для всіх членів суспільства загальна сума вигід від 

уведення регуляторного акта буде більшою за сукупний обсяг витрат, 

понесених унаслідок уведення цього регулювання. 

4. Неповна відповідність структури АРВ положенням Закону. 

Методика проведення аналізу впливу регуляторного акта є підзаконним 

актом, вона містить основні положення Закону стосовно підготовки АРВ, а 

також розвиває та конкретизує їх. Методика має обов’язково застосувуватися 

розробниками проєктів регуляторних актів46. Структура АРВ, яка визначена 

пунктом 3 Методики відповідає вимогам статті 8 Закону, однак запропонована 

у додатку 1 оновленої Методики скоригована структура АРВ не вповні 

відповідає вимогам Закону, зокрема, в ній відсутній один з ключових розділів, 

заради якого розробляється АРВ, – «Визначення очікуваних результатів 

прийняття регуляторного акта». Така невідповідність призводить до 

зниження уваги розробників регуляторних актів до ключового питання – оцінки 

можливих наслідків впровадження РА, до недостатнього методичного 

забезпечення виконання такої оцінки та вимог щодо змістовного наповнення 

зазначеного розділу, що знижує якість АРВ і зумовлює ризики настання 

негативних наслідків упровадження РА. 

                                                             

45 Jacobs S. Current Trends in Regulatory Impact Analysis: The Challenges of Mainstreaming RIA into 

Policy-making. Jacobs and Associates. The International Trade Center, Washington, DC., 2006. URL: 
https://www.wbginvestmentclimate.org/ uploads/6.CurrentTrends.pdf (дата звернення – 5 червня 2015 р.). 
46 Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Ст. 

8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text 



37 

Водночас скоригована структура АРВ (додаток 1 оновленої Методики) 

містить окремий розділ IV «Вибір найбільш оптимального альтернативного 

способу досягнення цілей». По суті це питання є останнім етапом проведення 

зіставлення вигід та витрат, що проводиться у попередньому розділі  ІІІ 

«Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей». Висвітлення 

цього питання в окремому розділі, на наш погляд, є недоцільним.   

5. Обмеженість і недосконалість методичного забезпечення оцінки 

наслідків упровадження регуляторного акта 

Законом передбачено: визначити очікувані результати прийняття 

запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснити розрахунок 

очікуваних витрат та вигід суб’єктів господарювання, громадян та держави 

внаслідок дії регуляторного акта. Тобто розрахунок очікуваних витрат та вигід 

визначено лише як один із методів оцінки можливих наслідків уведення 

регулювання, адже існує багато інших кількісних і якісних методів оцінки, що 

широко використовуються у зарубіжній практиці АРВ, проте Методикою та 

іншими методичними рекомендаціями, розміщеними на сайті Державної 

регуляторної служби47, такі методи не пропонуються.  

Чинна Методика проведення аналізу впливу регуляторного акта має такі 

основні обмеження й недоліки: 

– по-перше, визначає лише один метод (витрати-вигоди) оцінки впливу 

РА на сфери інтересів громадян, суб’єктів господарювання, держави, які часто 

суперечать одні одним. Цей метод є ключовим і в зарубіжній практиці, але його 

одного недостатньо для пошуку балансу цих інтересів, він не дозволяє 

прийняти об’єктивне й обґрунтоване рішення, особливо у тих випадках, коли 

кількісно зіставити витрати і вигоди не видається можливим; 

– по-друге, не надає конкретних методичних рекомендацій стосовно 

виконання розрахунку очікуваних витрат і вигід суб’єктів господарювання, 

громадян та держави внаслідок уведення регулювання, що часто призводить до 

                                                             

47 Офіційний сайт ДРС. URL: http://www.drs.gov.ua/regulatory-policy-category/metodychne-

zabezpechennya/ 
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прийняття рішень в інтересах окремих зацікавлених груп, а не суспільства 

загалом; 

– по-третє, запропоновані підходи до оцінки витрат і вигід для кожної 

альтернативи є неповними, по суті вони є лише окремими фрагментами методу 

витрат-вигід, який широко застосовується у зарубіжній практиці проведення 

АРВ. Зокрема, розділом IV Методики «Вибір найбільш оптимального 

альтернативного способу досягнення цілей» передбачено здійснювати вибір 

шляхом використання системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених 

цілей та складання на основі бальної оцінки рейтингу результативності. Такий 

підхід є дуже суб’єктивним. Застосування системи бальної оцінки є одним з 

елементів методу витрат-вигід, але використовується він не щодо оцінки 

альтернативи в цілому, як визначено Методикою, а лише щодо кожного із 

багатьох факторів, які зумовлюють позитивний або негативний вплив певної 

альтернативи; 

– по-четверте, у Методиці не надаються рекомендації щодо врахування 

чинника часу у випадках, коли існує значний лаг між моментами витрат і 

реальними вигодами із відповідним зіставленням величини теперішніх витрат із 

вартістю майбутніх вигід. Таке врахування можна здійснювати через процедуру 

дисконтування. 

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що в Україні на 

сучасному етапі в системі державного регулювання необхідне формування 

національної практики використання методів, категорії і параметри яких давали 

б змогу врахувати особливості фінансово-економічних, соціальних, екологічних 

та інших  процесів, які відбуваються у країні. Зокрема, для системного 

застосування методів СВА, MCA тощо на рівні державного регулювання для 

розробки АРВ необхідно підготувати детальні методичні документи для 

проведення оцінки можливих наслідків упровадження регуляторного акта. 

6. Низький рівень організації процесу АРВ.  

Загалом інструмент АРВ є досить складним, проте дуже важливим. На 

сьогодні в Україні він часто використовується формально і його потенціал 
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залишається невикористаним. Це пов’язано з багатьма проблемами, серед яких 

– відсутність досвіду і необхідних компетенцій, брак часу і ресурсів, 

відсутність мотивації залучених до процесу сторін тощо.  

Для подолання цих проблем і створення ефективної системи державного 

регулювання, на наш погляд, слід узяти до уваги досвід країн ОЕСР стосовно 

організації процесу АРВ. В Україні проведенням АРВ займаються переважно 

державні службовці різних регуляторних органів (переважно міністерств 

та інших державних, центральних, місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого  самоврядування), тоді як у більшості країн ОЕСР 

роботи з АРВ проводять спеціально створені агенції, до складу яких входять 

незалежні експерти – досвідчені економісти, юристи та інші фахівці, які можуть 

здійснити об’єктивний аналіз, незалежну всебічну оцінку можливих наслідків  

регулювання і надати висновок щодо дотримання регуляторними органами 

встановлених процедур і принципів державного регулювання. 

7. Недостатність інформаційного забезпечення для проведення якісного 

АРВ.  

АРВ передбачає проведення максимально докладних кількісних 

розрахунків та якісних оцінок. Тому без інформаційної бази, без наявності 

відкритої фінансової інформації щодо попередніх регулювань, програм і 

політики навіть найбільш довершена з методологічної точки зору оцінка не 

зможе забезпечити релевантних висновків стосовно регуляторного акта. 

Основними джерелами вихідної інформації для оцінки впливу 

регулювання на громадян, суб’єкти господарювання, економіку та її сектори 

слугують дані державної статистики, звітів органів державного регулювання 

(відомчі звітні дані), яких для виконання якісного АРВ, як правило, 

недостатньо. Наприклад, основним джерелом інформації для оцінки впливу 

регуляторного акта на економіку та її сектори слугують щорічні балансові 

таблиці «витрати-випуск». Ці таблиці публікуються для стандартного 

угруповання видів економічної діяльності (ВЕД) за 42 та 19 ВЕД. Але навіть  

при угрупованні за 42 ВЕД існує занадто великий рівень агрегування, 
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наприклад, сукупно відображаються  показники для сільського, лісового та 

рибного  господарства (код КВЕД A01–A03), постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря (D35), водопостачання, каналізація, 

поводження з відходами (E36–E39), транспорту і складського господарства 

(H53) тощо. Така ситуація унеможливлює виконання оцінок впливу 

регуляторних актів, наприклад, у сфері тарифоутворення окремо на 

електроенергію або транспортні послуги для секторів економіки, що їх 

використовують. Отримання потрібної інформації в Державній службі 

статистики за окремим видом діяльності потребує значних грошових і часових 

ресурсів, а інколи і зовсім не є можливим. 

 

1.2. Оцінки наслідків впровадження регуляторних актів: завдання  

і можливості для України 

 

Досвід впровадження і використання механізму оцінки впливу 

регуляторних актів у економічно розвинених раїнах 

Аналітичні процедури з оцінки впливу державного регулювання на 

підприємницьку діяльність у світі стали активно використовуватися у другій 

половині XX століття під час проведення реформ державного управління, цей 

процес охопив практично всі країни на всіх континентах. У цей період 

сформувалися підходи, пов’язані з оцінкою можливого впливу (ex-ante) 

проєктів законів і реального впливу (ex-post) ухвалених законів. У 80-ті роки, 

під впливом концепції нового державного менеджменту (New Public 

Management) з’явилася ідея оцінки (аналізу) регуляторного впливу 

(ОРВ/АРВ), що мала стати інструментом, покликаним підвищити якість 

управлінських рішень, які приймалися. Першими країнами, де оцінки 

регуляторного впливу були впроваджені в практику державного управління 

стали США, Австралія, Велика Британія, Нідерланди, Канада і Німеччина. 

Пізніше до них приєдналися Японія, Австрія, Норвегія, Угорщина, Данія, 

Фінляндія, Швеція і Швейцарія. 

Першою державою, де обов’язкове проведення процедури ОРВ було 
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затверджено, стали США. Механізм ОРВ під загальною назвою Regulatory 

Impact Analysis48 у 1981 р був уведений адміністрацією президента Р. Рейгана, 

вимогу проведення ОРВ було висунуто федеральним урядом США стосовно 

усіх соціальних програм. Відповідно до закону 1995 р. ОРВ мала 

застосовуватися до будь-якого регуляторного акта, який потребував річних 

витрат понад 100 млн дол.США на будь-якому державному рівні, а також на 

рівні приватного підприємництва. 

В Європейському Союзі на впровадження систематичної ОРВ вплинули 

два важливих політичних рішення Європейської Комісії (ЕК) у 2001 р. . «По-

перше, було визнано необхідність виконання оцінки для всіх законопроєктів і 

пропозицій, що стосуються державних програм і політики, для визначення їх 

впливу на навколишнє середовище, економіку і соціальну сферу. По-друге, 

Європейська Комісія закликала уряди країн ЄС спростити і покращити 

управлінське середовище у кожній державі»49. 

ОРВ є механізмом, який дозволяє зрозуміти, наскільки добре може бути 

реалізована система регулювання. У країнах Організації економічного 

співробітництва та розвитку ОРВ спирається на різні правові джерела, такі як 

закон, указ президента, постанова Кабінету Міністрів, розпорядження прем’єр-

міністра тощо. Вважається, що чим вище джерело розробки ОРВ, тим 

ефективніша його реалізація. Однак реалізація також залежить від історичної 

традиції, загальної адміністративної політики та ін. 

 ОЕСР виділяє чотири групи форм реалізації АРВ: 

1) на підставі закону: Чеська Республіка, Південна Корея, Мексика; 

2) на підставі президентського розпорядження: США; 

 3) на підставі указів і розпоряджень прем’єр-міністра: Австралія, Австрія, 

Франція, Італія та Нідерланди; 

4) на підставі директив Кабінету міністрів, рішень Кабінету міністрів, 

                                                             

48 Sunstein C.R. Simpler: The future of government. Simon&Schuster, 2013. 272 p. 
49 Руденко А.М., Брюханова Н.В. Оценка регулирующего воздействия: современное состояние, 
проблемы и перспективы применения процедуры в субъектах РФ. Сибирская финансовая школа. 

2012. № 6(95).С. 64–69. 
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постанов уряду тощо: Канада, Данія, Фінляндія, Ірландія, Японія, Нова 

Зеландія, Норвегія, Польща, Німеччина, Португалія, Швеція та Велика 

Британія50. 

У світі використовуються різні моделі АРВ, дослідники виділяють дві 

основні – централізовану і децентралізовану. При централізованій моделі 

роботу розробників проєктів регуляторних актів із виявлення обмежень для 

бізнесу фактично виконує контролюючий орган. Водночас при 

децентралізованій моделі АРВ, яка застосовується у розвинених країнах світу, 

до функцій контролюючого органу входять тільки моніторинг якості АРВ або 

оціночного звіту, надання авторам проєктів консультацій стосовно  підвищення 

якості проведення оцінки»51. 

Слід відзначити, що ОЕСР не вимагає від своїх членів чіткого 

дотримання певної єдиної схеми реалізації регуляторного інструменту. Проте 

аналіз досвіду окремих країн – членів ОЕСР дозволяє зробити висновок про те, 

що держави, як правило, схиляються до такої схеми проведення ОРВ, за якої 

ОРВ проводиться регуляторними агенціями за загального адміністрування 

цього процесу єдиним органом. 

Можна виділити такі чотири ключові функції органів, що відповідають за 

якість регулювання:  

– координація і нагляд; 

– контроль за нормотворенням; 

– консультативна підтримка; 

– сприяння регуляторній реформі52. 

На практиці можливі такі варіанти реалізації функції контролю: 

– орган, який займається адмініструванням регулювання проводить 

незалежну оцінку якості запропонованого регулювання, зазначаючи про його 

                                                             

50 Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory. Note by the Secretariat / OECD. Paris, 2004. URL: 
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/35258430.pdf (дата звернення – 08.02.2018 р.). 
51 Sunstein C.R. Simpler: The future of government. Simon&Schuster, 2013. 
52 Карпова П.Г., Цыганков Д.Б. Советы по оптимизации регулирования как неотъемлимый компонент 
«smart regulation». Вопросы государственного и муниципального управления. 2012. № 3. С. 5–34. С. 9–

10. 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/35258430.pdf
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слабкі місця й недоліки, та пропонує внести необхідні зміни; 

– орган, який займається адмініструванням регулювання має право 

накладати вето на пропоновані регуляторами нормативно-правові акти. 

Важливо відзначити, що реалізація функції контролю виправдана тільки 

за незалежності органу, який займається адмініструванням регулювання, а 

також, за наявності у його складі фахівців, які можуть винести об’єктивне 

рішення. 

При цьому дослідники відзначають, що в практиці країн ОЕСР не існує 

органу з контролю нормотворення, який виконує всі чотири основні функції, – 

як правило, ключові контрольно-наглядові функції розділені між декількома 

органами із контролю нормотворення53. 

У 1980 р. Конгрес США законом «Про скорочення документів» заснував 

спеціальну Службу інформації та регуляторних справ  (англ. – Office for 

Information and Regulatory Affairs54, далі – OIRA), що є структурним 

підрозділом бюджетного управління адміністрації Президента, центральним 

органом уряду США для розгляду регуляторних актів виконавчої влади. 

Службу очолює адміністратор ОІРА, який призначається Президентом і 

затверджується Сенатом Сполучених Штатів. OIRA наділена правом вето при 

затвердженні будь-якої норми регулювання. Без затвердження висновків про 

ОРВ OIRA жодне відомство США не має права опублікувати проєкт 

запланованого регулювання. 

У Великій Британії загальне адміністрування АРВ здійснює виконавчий 

комітет щодо вдосконалення регулювання (Better Regulation Executive) при 

Міністерстві у справах бізнесу, підприємництва та державної реформи Великої 

Британії. Цей комітет працює з державними відомствами для координації 

проведення АРВ, скорочення регуляторного тягаря, а також для забезпечення 

зрозумілості та спрямованості існуючого регулювання на більшу та меншу 

вартість для бізнесу. Склад цього комітету включає цивільних службовців. 

                                                             

53 Там само.  
54 Сайт OIRA. URL: https://www.whitehouse.gov/omb/information-regulatory-affairs/ 
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Комітет наділений повноваженнями щодо відхилення пропозицій про 

регулювання у разі, якщо для них були відсутні необхідні розрахунки витрат і 

вигід. Відповідно до рекомендацій Комітету з державному бюджету (англ. – 

Committee of Public Accounts) починаючи з 2002 р. Національне аудиторське 

управлінням Великої Британії (англ. – National Audit Office) щорічно проводить 

аналіз якості всього процесу підготовки ОРВ. Висновок про ОРВ підписує 

особисто міністр, який очолює відомство, що проводить оцінку, отже, він бере 

на себе відповідальність, що понесені адресатами регулювання витрати будуть 

виправдані сукупними потенційними вигодами. Такий захід зумовлює 

посилений внутрішній контроль якості висновків і слугує додатковою 

гарантією якості розроблених висновків55. 

У Нідерландах у 2000 р. була створена Консультативна рада з 

адміністративних бар’єрів (Adviescollege Vermindering Administratieve Lasten – 

ACTAL), яка оцінює всі проєкти нормативно-правових актів на предмет 

надмірного регулювання. Надзвичайно важливим елементом цього органу є 

його незалежність. Раду становлять три члени і секретаріат із 13 співробітників, 

члени ради обираються із числа політиків, економістів, вчених. Основним 

критерієм відбору є висока репутація та бездоганні знання у своїй сфері. 

У Німеччині з 2006 р. діє Національна рада. Рішення приймають 

незалежні експерти, звертатися до ради може кожен, хто вважає, що якийсь 

регуляторний акт потребує вдосконалення або зовсім не потрібний. 

Національна рада наділена функцією, що дозволяє фактично заблокувати АРВ, 

який не відповідає певним критеріям, однак важливою особливістю є те, що 

Національна рада:  

– не проводить альтернативний АРВ;  

– здійснює свою роботу при відомстві федерального канцлера;  

– до її складу входять провідні експерти у галузях економіки та 

юриспруденції, а не державні службовці. 

                                                             

55 Lee N., Kirkpatrick C. A pilot study of the quality of European Commission Extended Impact 

Assessments / Institute for Development Policy and Management, University of Manchester. 2004. 
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У Німеччині в разі несхвалення Національною радою проведеного 

аналізу, орган, який проводив АРВ, не може спрямувати регуляторний акт у 

вищі органи.  

У звіті німецької Національної ради, опублікованому у 2011 р. 

зазначалося, що за п’ять років її існування адміністративні обтяження для 

бізнесу вдалося знизити на 10,5 млрд євро56. 

У Швеції з 2009 р. діє Рада з покращення регулювання (Regelradet), яка  

має структуру, подібну до німецької. Шведська Рада була створена як 

незалежний орган, який призначається урядом при Агенції з економіки та 

регіонального розвитку. До складу Ради входять голова, заступник голови, три 

члени і шість альтернативних членів. Наразі головою Ради є Пернілла 

Лундквіст (Pernilla Lundqvist), що має PhD у галузі економіки, професор 

Готенбургського університету57. 

В Угорщині координатором ОРВ виступає Міністерство юстиції, до 

завдань якого входить фільтрація негативного регуляторного впливу проєктів 

законів, перш ніж щодо них буде винесено остаточне рішення на рівні уряду. 

 У Мексиці діє спеціально створена для цих цілей Комісія із 

регуляторного покращення (Regulatory Improvement Commission (COFEMER), 

до завдань якої включено координацію регуляторної політики, а також 

контроль за проведенням АРВ. Сам АРВ при цьому проводиться 

міністерствами і регуляторними агенціями, у той час як Комісія відповідає за 

підготовку висновків за готовими результатами АРВ. 

Схожа система вироблена у Південній Кореї, де АРВ проводиться 

регуляторними агенціями, а потім проходить процедуру подвійного 

рецензування – спочатку на рівні незалежних експертів, а потім Комітетом 

                                                             

56 Цыганков Д.Б. Советы по оптимизации регулирования как неотъемлемый компонент «умного 

регулирования». URL: http://opec.ru/data/2012/04/03/1233346974/Цыганов-докладАК.pdf  
57 Офіційний сайт Шведської Ради з покращання регулювання. URL: http://www.regelradet.se/in-

english/about/  

http://opec.ru/data/2012/04/03/1233346974/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%90%D0%9A.pdf
http://www.regelradet.se/in-english/about/
http://www.regelradet.se/in-english/about/
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регуляторного реформування (Regulatory Reform Committee)58 . 

В Європейському Союзі центральним органом, який відповідає за 

організацію ОРВ, є Рада з ОРВ (англ. – Impact Assessment Board, далі – IAB). У 

2009 р її повноваження з контролю якості проведення ОРВ були істотно 

розширені, згідно з новим Керівництвом із проведення ОРВ отримавши термін 

до 4 тижнів на оцінку якості підготовлених секретаріатами Європейської 

Комісії висновків, а також можливість повернення висновку про ОРВ на 

доопрацювання до секретаріату.  

У ЄС у процесі проведення ОРВ беруть участь, як мінімум, три сторони: 

 – орган-розробник проєкту нормативного акта, відповідальний за 

проведення ОРВ;  

 – Рада з ОРВ (IAB) як центральний орган з ОРВ; 

 -–  Європейська Комісія, що приймає остаточне рішення про 

затвердження проєкту регуляторного акта і його винесення на розгляд в Раду 

ЄС та Європарламент.  

 Проведення ОРВ в ЄС включає кілька стадій: 

 – на першій стадії орган – розробник проєкту регуляторного акту 

готує короткий документ, що описує суть запланованого регулювання;  

 –  на другому етапі здійснюється аналіз регуляторного акту і 

проводиться низка  публічних консультацій із зацікавленими сторонами;  

 –  на третьому етапі на основі отриманих результатів консультацій 

готується висновок про ОРВ;  

 на етапі підготовки документа орган-розробник має право 

запитувати методологічну допомогу у IAB, а також передавати йому проміжні 

версії висновків  для аналізу якості.  

Проте, основний аналіз якості підготовлених висновків відбувається після 

підготовки фінальної версії ОРВ. У разі незадовільних результатів аналізу IAB 

може порекомендувати доопрацювати висновок про ОРВ. Враховувати 

                                                             

58 Delia Rodrigo. Regulatory Impact Analysis in OECD countries: challenges for developing countries. 
Bangladesh, 2005. URL: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/35258511.pdf (дата звернення – 

08.02.2018 р.). 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/35258511.pdf
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рекомендації чи ні, вирішує орган – розробник регуляторного акту. У будь-

якому випадку, до IAB спрямовується фінальна версія висновків і на її підставі 

формується документ під назвою «IAB opinion», в якому описується позиція 

центрального органу з ОРВ щодо якості поданого висновку ОРВ. Незалежно від 

змісту «IAB opinion», проєкт регуляторного акту просувають далі, але вже 

разом із обов’язковими документами –  висновком про ОРВ та «IAB opinion». 

Цей пакет документів розглядається при міжвідомчому погодженні (inter-

service consultation) і потім – Європейською Комісією. 

Таким чином, в ЄС орган-розробник регуляторного акту проводить ОРВ, 

а центральний орган ОРВ здійснює аналіз якості проведеної оцінки. При цьому 

висновки останнього мають рекомендаційний характер і надалі можуть або 

братися до уваги, або ні.  

У теорії та практиці регулювання за останні 20–30 років в європейських 

країнах відбувся перехід від ідеї «меншого регулювання» (less regulation), яка 

була присутня в державній політиці до 1980-х років, до ідеології «кращого», 

або «якісного, регулювання» (better regulation), характерною для 

неоліберальної політики 1980–90-х років. Пов’язано це було із тим, що на 

початку 90-х років, практично через кілька років після початку використання 

ОРВ, на перший план – як у США, так і в європейських країнах – вийшла 

проблема якості ОРВ. Численні недоліки, а також негативна динаміка якості 

були виявлені у висновках, підготовлених у США, ЄС, зокрема, Великій 

Британії у період з 1998 по 2002 рр.59. У цей час істотно (у 1,7 раза у Великій 

Британії) збільшився обсяг підготовлених висновків ОРВ, із чим експерти і 

пов’язували негативний тренд, адже бракувало кваліфікованих 

держслужбовців.  

У міжнародному експертному співтоваристві розгорнулася дискусія щодо 

ефективності тих чи інших підходів до проведення ОРВ, відбувався обмін 

досвідом використання оцінки у різних країнах – усе це зумовило суттєвє 

                                                             

59 Lee N., Kirkpatrick C. A pilot study of the quality of European Commission Extended Impact 

Assessments / Institute for Development Policy and Management, University of Manchester. 2004. 
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підвищення якості стандартів проведення ОРВ та ускладнення аналітичних 

інструментів, які використовувались при її проведенні. Ті підходи, які раніше 

оцінювалися як якісні, – що забезпечували достатню достовірність результатів і 

були прийнятними при проведенні ОРВ, – перестали виконувати свою 

фунуцію. Вимоги до змісту підготовлюваних висновків також зросли. 

Відповідаючи на цей виклик, країни ОЕСР провели безпрецедентну кампанію із 

навчання держслужбовців новим підходам до проведення оцінки, а також 

почали на державному рівні застосовувати різні механізми аналізу якості ОРВ.  

Для країн Західної Європи і США саме створення і розвиток системи 

аналізу якості ОРВ стало тим фактором, який надав поштовх у процесі 

вдосконалення механізму ОРВ і допоміг подолати кризу довіри, пов’язану з 

розширенням використання ОРВ і переходом на нові стандарти якості при її 

проведенні. 

Остання світова фінансова криза частково послужила причиною 

офіційного визнання країнами Європейського Союзу у 2010 р. нової концепції 

державного регулювання – «розумного регулювання» (smart regulation), що до 

цього моменту вже отримала певний розвиток. Одним із найважливіших 

інструментів «Розумного регулювання» вважається оцінка якості 

регуляторного впливу.  

Концепція smart regulation є академічною розробкою кінця 1990-х – 

початку 2000-х років, спрямована на подолання розриву між прихильниками 

розширення державного контролю та нагляду, з одного боку, і прихильниками 

дерегулювання – з іншого. Спочатку вона була сформульована щодо 

екологічної політики60. Довгий час концепція залишалася частиною 

академічних дебатів (критикувалася, доповнювалася) і почала впроваджуватися 

після фінансової кризи 2008–2009 рр., вона була вбудована у Стратегію 

Європейського Союзу до 2020 року. 

«Розумне регулювання» передбачає фокус уваги на досягненні 

                                                             

60 Gunningham N., Grabosky P. Smart Regulation Designing Environmental Policy. Oxford University 

Press, 2004. 
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ефективності в реалізації державної політики та на додаткових консультаціях із 

зацікавленими сторонами та широкою громадськістю, що посилюють 

прозорість державних рішень і відповідальність посадових осіб. Тобто 

«розумне регулювання» передбачає дві речі: акцент на результатах та участь 

зацікавлених осіб. 

«Розумне регулювання» означає усвідомленням необхідності якісного 

регулювання, адже добре продумані регуляторні ініціативи, зокрема, можуть: 

– підвищити конкурентоспроможність; 

– сприяти відкритості ринку; 

– підвищити рівень життя; 

– захистити навколишнє середовище; 

– посилити прозорість; 

– сприяти підтримці правопорядку тощо. 

Світ демонструє значну різноманітність змісту політики «розумного 

регулювання», однак щодо змісту інструментів «розумного регулювання», які 

необхідно впровадити і використовувати, склалася єдина думка. Їх мета: 

– оцінка регуляторного впливу; 

– вимір та зменшення адміністративного тягаря; 

– спрощення чинного законодавства та регулювання, включаючи 

консолідацію, кодифікацію; 

– консультації із зацікавленими сторонами; 

– оцінка фактичного впливу; 

– доступ до законодавства61. 

Основою «розумного регулювання» слугує комплексна система 

оцінки регуляторного впливу, що передбачає інтеграцію всіх зацікавлених 

осіб у процес прийняття та реалізації рішень щодо державного регулювання з 

метою досягнення максимальних економічних і суспільних вигод при 

здійсненні державного втручання на всіх рівнях державного управління.  

                                                             

61 Монтэн Шарль-Анри. «Умное регулирование»: глобальный вызов для лиц, принимающих решения. 

23.04.2012. URL: http://www.montin.com/documents/SR1200%20_RUS.pdf 
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Крім прогнозних розрахунків, механізм включає процедури відстеження 

фактичного впливу регуляторних актів, ретроспективний аналіз ефектів 

регулювання, обов’язкові публічні консультації та інші форми громадського 

обговорення. 

Згідно з меморандумом Європейської Комісії (жовтень 2010 р.) «розумне 

регулювання» становлять три компоненти: 

– комплексна система оцінки регуляторного впливу на всіх етапах 

державно-управлінського циклу – від проєктування актів, прийняття рішень  до 

ретроспективного розчищення і спрощення чинного законодавства;  

– інститути кооперації виконавчих, законодавчих та контрольних органів 

країн – членів ЄС;  

– системи участі заінтересованих груп і громадян.  

Також воно включає вимоги щодо використання зрозумілого й 

доступного викладу регуляторних актів. 

Четвертим елементом цієї системи є перехід від «міністерської» 

організаційної моделі ОРВ до моделі рад щодо оптимізації регулювання при 

центральних органах управління. Це означає, що існуючим департаментам ОРВ 

в окремих міністерствах важко поліпшити державне регулювання62. Більше 

того, наразі ці ради координують свої зусилля як на рівні методичних розробок, 

так і у просуванні інститутів «розумного регулювання». 

Одним з основних напрямів розвитку ОРВ у країнах ОЕСР, Євросоюзу є 

оцінка регулюючого впливу на конкуренцію. Вона розглядається як джерело 

розвитку ринків і переходу на інноваційний шлях розвитку. В економічно 

розвинених країнах оцінка впливу на конкуренцію, як правило, проводиться за 

наявності певних загроз обмеження конкуренції.  

Загальні відомості щодо застосування концепцій «якісного»/«розумного» 

регулювання та загального адміністрування ОРВ у світі наведені в табл. 1.1.  

Аналіз якості ОРВ у США відіграє провідну роль. На першому етапі 

орган-розробник проводить попередню оцінку впливу, що має на меті опис 

                                                             

62 Цыганков Д. Умное регулирование. URL: 
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пропонованого регулювання, пропозиції декількох альтернатив та їх 

обов’язкове порівняння з альтернативою, за якої існуюча ситуація у сфері, що 

регулюється, зберігається. У підсумку виконується попередня ОРВ, що включає 

опис декількох альтернатив і «приблизну оцінку витрат/вигід»63. Надалі надана 

оцінка виноситься на публічне обговорення. За результатами консультацій 

орган-розробник доопрацьовує висновок і подає його на розгляд OIRA. За 

підсумками проведеного аналізу якості OIRA може схвалити результати ОРВ 

або відправити висновок на доопрацювання. В останньому випадку процес 

затвердження регуляторного акта призупиняється доти, допоки в оцінці не 

будуть усунені всі недоліки, що були виявлені OIRA. Таким чином, отримання 

позитивного аналізу якості є обов’язковим етапом на шляху проєкту 

регуляторного акту до Конгресу.  

Наразі найбільш успішним і цінним є досвід застосування процедури 

ОРВ, накопичений у країнах ОЕСР, зокрема, США та ЄС.  

Спільним у підходах до ОРВ в США та ЄС є те, що ключову роль у цьому 

процесі  відіграє  аналіз якості ОРВ, який, поряд із методологічною 

підтримкою, становить обов’язок центрального органу, відповідального за 

процедуру ОРВ. Відмінності полягають у різній адміністративній силі, якою 

наділені органи, що відповідають за механізм ОРВ, зокрема, у питанні аналізу 

якості ОРВ. Так, у США OIRA має право вето при затвердженні будь-якої 

норми регулювання, без затвердження OIRA висновків про ОРВ жодне 

відомство США не має права опублікувати проєкт запланованого регулювання, 

отримання позитивного висновку з боку OIRA щодо якості ОРВ є обов’язковим 

етапом на шляху проєкту регуляторного акту до Конгресу США. В 

Європейському Союзі Рада з ОРВ (IAB) лише у 2009 р. отримала повноваження 

щодо контролю якості висновків про ОРВ та можливість повернення висновку 

про ОРВ на доопрацювання до секретаріату ЕК. При цьому висновки IAB 

мають рекомендаційний характер, розробник РА може їх не приймати.  

  

                                                             

63 Rend A. Impact Assessment in the EU: the State of the Art and the Art of the State / Centre for European 

Policy Studies. Brussels, 2006. 
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 Таблиця 1.1 

Приклади якісного / «розумного» регулювання у світі* 

 
Країна Цільове 

призначення 

Початкова мета або зміст Ключові інститути та 

Інструменти 

США Регуляторна 

реформа 

 

* Огляд регулювання; 

аналіз витрат-вигід; 

* функція критичного розгляду 

необхідності регулювання 

 

Управління інформації та 

регуляторних питань 

Адміністративно-бюджетного 

департаменту Білого дому 

(OIRA). аказ президента 

Велика 

Британія 

 

Удосконалення 

регулювання 

(1998); 

Зменшення 

регулювання 

(2010) 
 

*Керівні принципи; 

програмна заява; 

*ОРВ;   

*правило регуляторно-

компенсаційних  заходів 

one-in one-out; 
* регулювання на місцевому рівні; 

консультації 

Виконавчий комітет з  

якісного регулювання (BRE); 

Незалежне управління з  

якісного регулювання 

(BRDO) 

Канада  

 

«Розумне регулю-

вання» (2003) 

* Багаторівнева координація, 

міжнародний діалог 

Казначейство (Treasury Board) 

Франція  

 

 

Підвищення якості 

законодавства 

 

* Якісна підготовка НПА; 

боротьба з надмірним уведенням 

норм; 

політика щодо малого і середнього 

бізнесу 

Державна Рада, відповідальна 

за публікацію французьких 

законодавчих актів онлайн 

(Conseil d'Etat Legifrance) 

Німеччина 

 

 

Зниження   

бюрократії 

 

Зниження* витрат 

регулювання 

 

Національна рада з контролю 

за нормотворенням 

Normenkontrollrat) 

Нідерланди Регуляторна 

реформа 

 

*Зниження адміністративних 

бар’єрів;  

електронний документообіг 

Консультаційна рада з  

адміністративних бар’єрів 

(ACTAL) 

Італія  
 

Спрощення 
нормативно-

правової бази 

Спрощення 
Законодавства 

* Процедура щодо скорочення 
кількості НПА («taglia leggi» 

procedure) 

Австралія 

 

Кращі практики 

регулювання 

* Політика 

перерегулювання 

Комісія із продуктивності 

(Productivity Commission) 

Мексика  

 

Регуляторна 

реформа 

Зменшення бюрократії  

Якісне регулювання на 

субнаціональному рівні 

Федеральна комісія із 

вдосконалення 

регулювання (COFEMER) 

Тайвань, 

Китай 

 

Регуляторна 

реформа 

 

Національна конкурентоспромож-

ність,  

* Індекс «Ведення бізнесу» (Doing 

Business) 

 

Європейський 

Союз 

 

Якісне регулювання 

(2002); 

«Розумне 

регулювання» 
(2010) 

 

* ОРВ;  Впорядкування загального 

зведення законодавчих актів ЄС 

(acquis communautaire); 

Зменшення бюрократіі, 
* Консультації;  

* Оцінка фактичного впливу 

(2010) 

Рада з оцінки регуляторного 

впливу (IAB);  

Група Штойбера 

(Stoiber Group) 

ОЕСР  

 

Управління,  

засноване на 

регулюванні 

Огляд національних можливостей Рекомендації з регуляторної 

політики 

Світовий банк Регуляторна 
реформа 

Поліпшення умов ведення бізнесу 
та інвестиційного клімату 

Доповідь «Ведення бізнесу» 
(Doing Business report) 

* Зірочками позначені посилання на кращі практики. 

Джерело: Монтэн Шарль-Анри. «Умное регулирование»: глобальный вызов для лиц, принимающих 

решения. 23.04.2012. URL: http://www.montin.com/documents/SR1200%20_RUS.pdf 
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Багато європейських дослідників, у тому числі Кіліан Бізер (Bizer)64 та 

Андреа Ренді (Renda)65, критикують наділення OIRA США правом 

призупинення процесу затвердження регуляторних актів. Проте прийнята в 

США система успішно працює і, за деякими показниками (зокрема якістю 

результатів аналізу витрат/вигід), уважається значно кращою за аналогічну 

систему в ЄС.  

Аналіз позитивного досвіду використання інструменту ОРВ у розвинених 

країнах показав, що аналіз якості ОРВ є основним механізмом мінімізації 

ризику конфлікту інтересів при уведенні нового регулювання. Важливим є те, 

щоб аналіз якості ОРВ проводився  незалежним органом і – обов’язково – до 

етапу  затвердження регуляторного акту. 

Особливості впровадження механізму АРВ у країнах Східної Європи 

У країнах Східної Європи була реалізована програма ЄС щодо 

уніфікації та спрощення державного регулювання. В її рамках було 

представлено необхідні передумови та умови впровадження АРВ, які 

апробовані та вже стали класичними, – їх мають дотримуватися всі країни, а 

також був розроблений базовий план дій щодо впровадження АРВ у процес 

прийняття рішень.  

На основі досвіду успішного впровадження АРВ у країнах Західної 

Європи було виділено його сім основних умов66: 

1) процес АРВ має бути невід’ємною частиною комплексної стратегії 

щодо вдосконалення нормативно-правового середовища; 

2) концепція АРВ та її застосування на практиці потребує підтримки на 

найвищому політичному рівні; 

3) аналітичні зусилля, витрачені на проведення АРВ завжди, повинні 

пропорційно відповідати очікуваним результатам регулювання, що 

оцінюються; 

                                                             

64 Bizer K., Lechner S., Fuhr M. Improving the Integrated European Impact Assessment? / Society for 
Institutional Analysis, University of Gottingen. 2010. 
65 Rend A. Impact Assessment in the EU: the State of the Art and the Art of the State / Centre for European 

Policy Studies. Brussels, 2006. 
66 Final Report / Mandelkern Group Report. Brussels, 13 November 2001. URL: 

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/docs/mandelkern.pd 
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4) там, де це можливо, підготовку АРВ слід здійснювати силами 

зацікавлених офіційних осіб і починати її потрібно якомога раніше у процесі 

розробки рішень і далі продовжувати як фундаментальну частину цього 

процесу; 

5) результати оцінки повинні спиратися на інформацію, що надходить від 

зацікавлених сторін і становити предмет обговорення в ході офіційних і 

неофіційних консультацій з ними та іншими учасниками процесу; 

6) загальне керівництво процесом проведення АРВ має здійснюватися 

окремою незалежною структурою, до обов’язків якої належить як 

вдосконалення нормативно-правової бази, так і розроблення методичних 

рекомендацій і системи навчання державних службовців. 

7) для забезпечення роботи системи, структурам, які здійснюють АРВ, 

повинні виділятися достатні ресурси для якісного і всебічного аналізу (що 

важливо, – ресурси повинні бути не тільки фінансові, а й часові). 

Перші дві умови підкреслюють важливість політичної підтримки процесу 

впровадження, а також зауважують про те, що впровадження АРВ неможливо 

здійснити саме по собі, бо цей механізм дуже складний і вимагає певного 

«настроювання» державної системи прийняття рішень.  

Якщо розглядати ОРВ з точки зору державного службовця – розробника 

регуляторного акта, то цей інструмент становить додаткову перешкоду на 

шляху уведення регулювання. Тому виконавці не завжди зацікавлені в її 

якісному проведенні. Більше того, дуже бажано, щоб, наприклад, підтримка на 

найвищому державному рівні реалізовувалася через закріплення 

відповідальності за впровадження і реалізацію АРВ на рівні центрального 

уряду, навіть не на рівні галузевого міністерства. 

Так, у роботі67 К. Староньова пише, що «якщо координуюча структура 

функціонує в рамках галузевого міністерства, а не на рівні центрального уряду, 

вона може зіткнутися з низкою труднощів у роботі з іншими галузевими 

                                                             

67 Староньова К. Изучение и классификация методов инструментария предварительной оценки 
влияния нормативно-правовой базы в Европе. URL:   

http://europeandcis.undp.org/Home/show/9FDAAE73-F203-1EE9-BF09EFE942A75C7A 

http://europeandcis.undp.org/Home/show/9FDAAE73-F203-1EE9-BF09EFE942
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міністерствами через ієрархічні або владні питання, що може перешкодити цій 

структурі управляти процесом і віддавати будь-які накази». Тому і потрібно 

підтримувати механізм АРВ на рівні центрального уряду, структурний 

підрозділ якого здійснював би контрольно-наглядові функції, а також 

перевіряв, як відбувається упровадження.   

На користь такого підходу можна навести той факт, що у двох країнах – 

Литві та Латвії – відповідальність і координуюча роль (через деякий час після 

початку процесу впровадження АРВ) була передана від галузевого міністерства 

до апарату уряду. 

Четверта і сьома умови правомірно вказують на важливість фінансових і 

часових умов, за яких проводиться АРВ, бо АРВ – найскладніший з 

інструментів, що забезпечують «зворотний зв’язок», який до того ж має 

прогностичний характер. Все це передбачає чималі фінансові та часові витрати. 

Слід зазначити, що робота над АРВ повинна починатися майже відразу після 

того, як зародилася ідея про спосіб реалізації тієї чи іншої ініціативи, а не за 

кілька місяців до її розгляду. Це фундаментальна умова, можливо, навіть більш 

важлива, ніж забезпечення процесу АРВ достатнім фінансуванням. 

Основним завданням АРВ є вибір варіанту реалізації політики. Це 

передбачає, що: 

– існують варіанти рішення; 

– можна вибирати найбільш оптимальний серед них; 

– обраний варіант буде розглядатися урядом. 

АРВ активно впливає на політику саме на стадії її розроблення, тому 

яким би ідеальним не був впроваджений механізм оцінки, якщо передбачається, 

що оцінка повинна проводитися за вже сформованим рішенням, вона просто 

втрачає будь-який сенс.  

Можливість виникнення подібної ситуації окремо виділяється як один із 

найважливіших ризиків впровадження АРВ68. При цьому описана вище 

                                                             

68 Final Report / Mandelkern Group Report. Brussels, 13 November 2001. URL: 

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/docs/mandelkern.pd 
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проблема не означає, що будь-яке регулювання приречене на довгий термін 

розроблення через необхідність проведення оцінки. Насправді на практиці у 

разі терміновості прийнятого рішення заходи з оцінки проводяться за досить 

короткий проміжок часу – кілька місяців. Головне, щоб ця оцінка проводилася 

вчасно – на стадії розробки проєкту РА. 

У шостий передумові закладено ідею про окрему державну структуру, що 

відповідає за проведення АРВ, а також зазначається про необхідність навчання. 

Причому на початкових етапах впровадження АРВ зазвичай не створюється 

окрема державна структура, що відповідає за оцінку, більш того, не завжди 

навіть виділяється окремий департамент стосовно АРВ у складі провідного 

міністерства. Цю вимогу можна віднести до бажаних, але аж ніяк не до 

необхідних для успішного впровадження АРВ. При цьому ефективність (та й 

просто наявність) програм навчання у країнах Східної Європи і СНД, навпаки, є 

ключовим фактором успішності впровадження АРВ, оскільки існуючої 

компетенції державних службовців для проведення якісного аналізу не 

вистачає. 

Нарешті, вимога пропорційності та взаємодії зі стейкхолдерами є одним 

із принципів, закладених у сам механізм АРВ, який є не менш важливим за інші 

аспекти проведення АРВ. 

Таким чином, із запропонованих умов можна виділити п’ять (1, 2, 4 та 7, а 

також 6 – у частині навчання), які є універсальними, відсутність виконання 

яких саме зазвичай і зумовлюють невдачі при впровадженні АРВ.  

Також важливою є стратегічна послідовність дій при впровадженні 

АРВ, яка добре структурована в статті К.Староньовой. Зазначена послідовність 

включає такі кроки69: 

1) проведення комплексної реформи законодавства і державного 

управління, спрямованої на зміцнення відкритості, прозорості та стратегічного 

визначення пріоритетів, де АРВ може бути використаний як інструмент; 

                                                             

69 Староньова К. Изучение и классификация методов инструментария предварительной оценки 
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2) ухвалення законодавчого акта (постанови уряду, закону та ін.), за яким 

проведення АРВ стає обов’язковим для ініціаторів найбільш значущих 

регуляторних актів (міністерств та інших органів центральної влади). АРВ слід 

розглядати як обов’язкову складову на ранньому етапі роботи над РА, коли 

регуляторний захід ще не визначений та існує кілька варіантів рішень; 

3) формування потенціалу (використання посібників, навчання, сприяння 

тощо) обраних співробітників, яким доручається проведення АРВ при 

формуванні нового регулювання в окремих галузевих міністерствах або в 

централізованій структурі; виділення ресурсів, достатніх для здійснення цього 

завдання; 

4) створення централізованої структури, відповідальної та здатної 

здійснювати загальний нагляд, координацію і «контроль якості» АРВ, який 

додається до проєкту регуляторного акта (із повноваженнями повернути АРВ 

низької якості ініціаторам регулювання на доопрацювання); 

5) поступове впровадження АРВ з метою уникнути неприйняття або 

протидії (наприклад, поетапне впровадження, проведення пілотних досліджень, 

вибіркове застосування вимог АРВ до деяких регуляторних актів та ін.). 

Водночас дуже важливо, щоб ця початкова фаза не залишилася обмеженою 

лише незначними заходами або не стала постійною; 

6) оцінка і подальше коригування початкових супровідних матеріалів до 

проведення АРВ (рішень, правил, керівництва, інструкцій, довідників) для 

закріплення результатів початкового етапу; визначення санкцій (винагород) для 

установ та організацій за недотримання або низьку якість АРВ; 

7) застосування АРВ при прийнятті будь-яких рішень, що мають значні 

наслідки (за умови, що у виняткових і заздалегідь визначених випадках 

допускаються обґрунтовані виключення) і базовий скринінг (первинна оцінка) 

АРВ за всіма сукупними заходами і пріоритетами політики у різних сферах; 

8) формування порядку оцінки якості проведених АРВ (тести на 

відповідність та якість виконання); 

9) формування професійної мережі «фахівців з ОРВ», які принаймні 
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частково можуть обмінюватися загальним професійним досвідом, способами 

розгляду проблем, методикою і практикою роботи та мають можливість 

спиратися на загальну школу і збори прецедентів (навіть на міжнародному 

рівні), що допоможе зрозуміти «важкі випадки». 

Пункти 1–5 належать до початкового етапу (перша фаза), а пункти 6–9 

можна застосовувати на етапі стабілізації.  

Зазначимо, що це є ідеальна стратегічна послідовність. Насправді, зміна 

деяких етапів не сильно впливає на підсумковий результат впровадження, 

однак необхідність більшості з них під не ставиться сумнів. 

Так, перша фаза – проведення комплексної реформи необхідна майже для 

всіх країн, особливо які входять до СНД. Увесь механізм АРВ будується 

навколо такого важливого компонента державної політики, як цілепокладання. 

Відповідно, у державних службовців має бути чітке розуміння того, куди 

рухається політика в тій чи іншій сфері, які цілі ставляться перед державним 

апаратом у середньо- і довгостроковій перспективах. Інакше АРВ втрачає будь-

який сенс, адже навіть програма/регуляторний акт, яка отримала відмінний 

відгук, може призвести до негативних результатів через те, що спочатку була 

поставлена невірна мета регулювання та вибрано неправильний напрям 

політики.  

З іншого боку, зміцнення відкритості та прозорості також необхідні, 

оскільки АРВ має на увазі проведення максимально докладних кількісних 

розрахунків та якісних оцінок. Тому без інформаційної бази, без наявності 

відкритої фінансової інформації щодо попередніх програм і політики навіть 

найдосконаліша (з методологічної точки зору) оцінка не зможе забезпечити 

релевантних висновків щодо програми/регуляторного акту. 

Наприклад, К. Староньова зазначає, що для успішного здійснення всіх 

етапів проведення АРВ країнам Східної Європи довелося досить істотно 

змінити принципи роботи уряду. Так, був забезпечений більш відкритий процес 

формування політики на заміну «традиційно існуючого закритого і 
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політизованого процесу»70.  

Також для розробки механізмів стратегічного планування, який міг би 

визначити коротко-, середньо-, і довгострокові пріоритети та потреби 

суспільства, було впроваджено або поліпшено такі інструменти: 

– стратегічне планування; 

– горизонтальна і вертикальна координація; 

– збирання даних; 

–  перевірка якості та обліку ненормативних правових інструментів при 

розгляді можливих варіантів рішення. 

Шляхом упровадження цих інструментів уряди країн вирішували 

завдання ув’язки механізму АРВ з існуючими схемами планування і 

законодавчими процесами. 

Як показує аналіз досвіду впровадження АРВ у країнах Східної Європи, 

також важливо враховувати два рівні структури, що відповідає за реалізацію 

АРВ. Перший – горизонтальний – рівень становлять державні службовці 

конкретних міністерств, які у своїй діяльності використовують АРВ. Саме вони 

і займаються проведенням АРВ, на них покладено відповідальність за його 

якість.  

З іншого боку, обов’язково повинен бути і другий рівень, що виконує 

координуючу і наглядову функції. Координуюче відомство зазвичай несе 

відповідальність за забезпечення керівництва, підтримку, оцінку та ревізію 

роботи (але не завжди). Воно може підготувати інструкції щодо проведення 

АРВ загалом для галузевих міністерств, надати рекомендації щодо проведення 

окремих висновків стосовно АРВ, а також офіційно або неофіційно оцінити 

якість і глибину вже проведених АРВ. Набагато частіше цей рівень реалізується 

шляхом створення структурного підрозділу в уже існуючому державному 

органі, наприклад, у Литві – це відділ стратегічного планування в апараті 

уряду. 
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На основі узагальнення досвіду можна зробити висновок, що 

впровадження попервах тільки спрощеного порядку АРВ або проведення 

пілотних проєктів досліджень – «найбільш раціональний підхід до питання при 

обмежених ресурсах, який формує досвід і навики цієї роботи»71. Саме таким 

чином АРВ впроваджувалося в Чехії, Сербії та Хорватії. 

Етапи 6, 8 і 9, що відносяться до періоду стабілізації, описують звичайне 

становлення і розвиток методології будь-якого інструменту, що 

впроваджується, і так чи інакше присутні в будь-який країні, де застосовується 

АРВ. 

Етап 7 є  досить дискусійним. За однієї точки зору, – АРВ має 

проводитися при прийнятті будь-яких рішень, що мають значні наслідки, а 

базовий скринінг взагалі повинен застосовуватися завжди. З другої – цей етап 

суперечить одному з базових принципів проведення АРВ – пропорційності. 

Дійсно, навіть в ЄС, де використання цього механізму найбільш ефективне 

(оскільки шляхом якісних АРВ він приносить максимальний результат) існує 

велика кількість важливих державних програм і регуляторних актів, оцінка 

яких, з огляду на їх специфіку, неможлива або економічно невиправдана. 

Польща і Словаччина пішли першим шляхом. Відповідно до 

регламентів, уведених у 2000 р. у Польщі (у 2001 р. – у Словаччині), АРВ був 

потрібний для всіх нормативних актів стратегічного характеру, які ініціювались 

урядом, вони мали бути опубліковані в польських офіційних урядових 

виданнях. Спектр регуляторних актів, для яких мали проводитися АРВ,  

включав навіть ті поточні адміністративні рішення (наприклад, про створення 

робочих груп), які не мали явних економічних, соціальних або екологічних 

наслідків.  

Подібна формальна вимога про наявність розробки АРВ для кожного 

проєкту, як відзначали експерти, з одного боку, підірвала довіру до механізму 

АРВ державних чиновників, з іншого – відволікала профільні міністерства від 
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більш якісного аналізу тих регулювань, де АРВ дійсно був потрібен. 

Отже, можна зробити висновок, що загалом більшість перерахованих 

етапів універсальні й необхідні для успішного впровадження механізму АРВ у 

будь-якій країні. З іншого боку, для адаптації стратегії впровадження АРВ 

видається можливим деяке переформатування структури стратегії. 

Практика впровадження механізму АРВ у країнах СНД 

У Росії оцінка регуляторного впливу як обов’язкова процедура була 

введена в законотворчу практику у 2010 р., однак основні кроки були зроблені 

у 2012–2013 рр.: Мінекономрозвитку Росії затвердило Методичні рекомендації 

із проведення ОРВ і форму зведеного звіту за проведеною ОРВ, було створено 

офіційний вебсайт (regulation.gov.ru). 

Наразі процедура ОРВ вже застосовується на федеральному рівні  та у 

багатьох регіонах, триває її впровадження на рівні муніципалітетів. Однак, як 

показує практика, у багатьох випадках ця процедура проводиться формально, а 

її потенціал залишається невикористаним.  

За останні роки в Росії опубліковано багато наукових статей стосовно 

питань ефективності ОРВ як правового інституту. Найчастіше ОРВ 

розглядається як сучасний інститут державного управління, який має великий 

потенціал72. У публікаціях відзначаються складність ОРВ як правового 

інституту і необхідність проведення системних досліджень73. Разом із тим у 

багатьох роботах зазначається про незавершеність процесу формування 

інституту ОРВ, трудомісткість упровадження ОРВ на регіональному та 

муніципальному рівнях, а також недоліки у процедурі проведення ОРВ. 

Ступінь впливу висновків щодо ОРВ на законотворчу діяльність 

залишається досить низькою, а органи законодавчої влади не надто бажають і 
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всіляко ухиляються від її проведення74. Публічні консультації часто 

перетворюються на формальну процедуру, під час прийняття рішення вдаються 

до підміни понять: на оцінку відправляють одну редакцію законопроєкту, а 

рішення приймається щодо іншої редакції; думки, висловлені у ході публічних 

консультацій, замовчуються і не враховуються75.  

Проте є й позитивні приклади, коли проведення ОРВ допомогло знизити 

навантаження на бізнес76. Однак такі приклади більшою мірою пов’язані з 

роботою експертів контролюючого органу – Мінекономрозвитку Росії, які 

виявили надлишкове регулювання. 

Таким чином, на практиці децентралізована модель проведення ОРВ, 

закріплена у російському законодавстві, у багатьох випадках працює як 

централізована: контролюючий орган фактично виконує за розробників 

проєктів їхню роботу щодо визначення обмежень для бізнесу. Поки ж найбільш 

успішними ОРВ можна вважати ті, що проводять незалежні експерти, у тому 

числі в рамках пілотних проєктів та поза рамками офіційної процедури77. 

Процесу формування інституту ОРВ у Росії ще досить далеко до 

завершення, а сама процедура ОРВ у багатьох випадках має формальний 

характер. Тому на нинішньому етапі у центрі уваги перебуває саме 

працездатність інституту ОРВ і висловлюються пропозиції, як задіяти 

потенціал ОРВ повною мірою. Причиною формальності ОРВ в Росії є як істотні 

відмінності цієї процедури від світових практик, так і чинники, що лежать поза 

інститутом ОРВ, серед яких великий обсяг щорічно прийнятих нормативно-

правових актів та фрагментарність російського законодавства. 

У Казахстані ідею ОРВ уперше виклали у 2014 р. у Концепції 

                                                             

74 Дидикин А.Б. Оценка регулирующего воздействия как форма общественного контроля в сфере 

экономики. Гражданское общество в России и за рубежом. 2014. № 2. С. 3–5. URL: 

http://lawinfo.ru/catalog/contents/grazhdanskoe_obshestvo_v_rossii_i_za_rubezhom/2/ 
75 Заседание Правительства. Основной вопрос повестки — о развитии института оценки 

регулирующего воздействия / Правительство Российской Федерации. 11.06.2014. URL: http://govern 

ment.ru/news/13006/  
76 Олег Фомичев: За четыре года действия оценки регулирующего воздействия удалось избежать 

дополнительных издержек в экономике на 600 млрд рублей / Министерство экономического развития 

Российской Федерации. 23.09.2014. URL: http://economy.gov.ru/minec/press/news/230 920141327 
77 Радченко Т., Паршина Е. Оценка регулирующего воздействия в России: практика применения и 

выводы из теории. Экономическая политика. 2014. № 3. С. 36–60. URL: http://ep.ane.ru/archiv/2014/3 



63 

державного регулювання підприємницької діяльності до 2020 року (далі – 

Концепція), що розроблялася за участі Національної палати підприємців (НПП) 

«Атамекен» та Світового банку і являє собою загальне бачення і основні 

підходи до державного регулювання підприємницької діяльності до 2020 року. 

З метою аналізу вигід і витрат від уведення регуляторного акта АРВ було 

визнано законом Республіки Казахстан (РК) від 16 травня 2014 «Про дозволи і 

повідомлення» і відтоді процедура АРВ стала обов’язковою. Законодавчому 

закріпленню цього інституту у законодавстві РК передувала довга робота з 

аналізу та імплементації зарубіжного досвіду, насамперед досвіду країн ОЕСР. 

В основу інституту АРВ було покладено ідею усталення механізму, який міг би 

перешкоджати впровадженню необґрунтованих, ускладнених видів дозволів та 

інших документів.  

В Узбекистані початок впровадження ОРВ, як і у багатьох країнах 

пострадянського простору, поклав спільний проєкт уряду Узбекистану та 

міжнародної організації – Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Ними був 

реалізований Проєкт щодо розвитку ділового середовища в Республіці 

Узбекистан (РУ), мета якого декларувалася як «Поліпшення ділового 

середовища для сектора малого та приватного підприємництва Узбекистану». В 

рамках цього проєкту з 2006 р. велася спільна робота щодо впровадження 

механізму Системи оцінки впливу актів законодавства (СОВАЗ) у правовий 

простір Республіки Узбекистан. Основною задекларованою метою 

використання механізму СОВАЗ стала оптимізація процесів прийняття 

законодавчих рішень шляхом усебічної оцінки можливих видів впливу рішень 

як на приватний, так і на державний сектори. 

Завдяки діяльності Міжнародної фінансової корпорації із популяризації 

та просування ідеї впровадження СОВАЗ, ОРВ отримала досить сильну 

підтримку державних службовців, впровадження механізму ОРВ уряд взяв під 

свій контроль. Слід відзначити, що велика частина інструментів, які становлять 

СОВАЗ, у тій чи іншій формі у РУ вже були представлені78 – у законодавстві 
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Узбекистану вже були передбачені можливості підготовки альтернативних 

варіантів рішення, проведення громадських консультацій, а також необхідність 

підготовки пояснювальної записки. Однак не було вимоги про проведення 

аналізу витрат/вигід як для суспільства загалом, так і для секторів, які 

потребують регулювання.   

Таким чином, наразі в РУ ще не сформоване розуміння важливості 

проведення ОРВ, інструмент ОРВ не дістав визнання на законодавчому рівні.  

Хоча навчанню державних службовців і приділяється достатня увага, 

виконується завдання щодо підвищення кваліфікації керівних і відповідальних 

працівників міністерств, відомств і структурних підрозділів уряду, які беруть 

участь у розробленні нормативно-правових актів, уже розроблено та 

реалізуються спеціалізовані програми навчання державних службовців, 

відповідні методичні матеріали, проте спеціального резерву державних 

службовців, яких би цілеспрямовано готували для проведення ОРВ, не 

створено. 

Також поки не створено централізованої структури, відповідальної за 

впровадження та здійснення контролю, навіть на базі будь-якого з відомств, у 

відомствах, за профілем яких проводиться оцінка, немає спеціальних 

структурних підрозділів, відповідальних за проведення ОРВ. 

Таким чином, наразі впровадження оцінки регуляторного впливу 

перебуває на початковому етапі. Одначе реалізуються пілотні проєкти, 

одночасно активно проходять громадські консультації, залучаються зовнішні 

експерти. Тож  в Узбекистані є шанси успішно завершити процес впровадження 

механізму ОРВ у систему прийняття державних рішень. 

У Киргизстані першим етапом можна вважати період з 2003 р. по 2004 р., 

коли основну роль відіграли зарубіжні фонди, зокрема фонд USAID. Саме в 

рамках проєкту USAID щодо поліпшення бізнес-середовища (BEI) і 

розпочалася програма популяризації механізму АРВ. Результатом проєкту 

стало проведення декількох круглих столів, а також ухвалення у 2003 р. закону, 

де зазначалося, що «до проєкту у разі потреби додаються фінансово-економічні 
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розрахунки, акти проведених наукових та інших спеціалізованих експертиз 

(правової, фінансово-економічної та ін.), статистичні дані, прогноз можливих 

соціальних, економічних, юридичних та інших наслідків дії прийнятого акту та 

інші відомості, необхідні для обґрунтування положень проєкту». Однак, 

незважаючи на явне розуміння принципів ОРВ, про необхідність та 

обов’язковість проведення ОРВ безпосередньо у законі не зазначалося, 

діяльність у цьому напрямі була заморожена.  

Відродження інтересу до механізму ОРВ відбулося у період 

президентства К. Бакієва, у 2007 р. було прийнято указ резидента «Про деякі 

заходи щодо оптимізації дозвільно-регуляторної системи в Киргизькій 

Республіці», який зазначав конкретні  терміни впровадження механізму ОРВ, і 

вони були надзвичайно короткими – один-два місяці. Цього ж року було 

прийнято методику проведення ОРВ, у 2008 р. необхідність проведення ОРВ 

при ухваленні законопроектів, спрямованих на регулювання підприємницької 

діяльності, було закріплено в Регламенті законопроєктних робіт. Однак для 

впровадження механізму ОРВ у процес прийняття державних рішень не було 

прийнято необхідних нормативно-правових актів, що не мають статус закону, 

навчання державних службовців не проводилося.  

Стосовно створення дворівневої структури можна відзначити тільки 

організацію міжвідомчої комісії, на яку було покладено функції моніторингу та 

координації проведення регуляторної реформи. При цьому на рівні міністерств 

навіть не було виділено фахівців, які відповідають за проведення ОРВ в їхніх 

відомствах. У результаті при проведенні оцінки було порушено важливий 

принцип, згідно з яким безпосередні реалізатори політики не повинні 

проводити  попередній аналіз шляхів її реалізації. Тож можна стверджувати, що 

дворівнева структура не була створена. 

Таким чином, за умов слабкої компетенції державних службовців щодо 

ОРВ, відсутності розуміння механізму ОРВ, спроби необґрунтовано швидкого 

впровадження оцінки у процес прийняття управлінських рішень, відсутності 

поетапного впровадження інструменту ОРВ, міністерства відразу приступили 
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до оцінки регуляторного впливу законопроєктів. При цьому ніякі зовнішні 

експерти до оцінки не залучалися, а це означає, що ніяких складних механізмів 

при аналізі витрат-вигід не застосовувалось, а проведення ОРВ просто додавали 

до обсягу роботи держслужбовців, при цьому побічно зазначалося, що 

особливого додаткового фінансування не виділяється. 

У результаті досвід ОЕСР щодо впровадження і використання механізму 

ОРВ до реалій країни зовсім не був адаптований, зокрема, щодо рівня розвитку 

компетенцій державних службовців, щодо обсягу та якості офіційної державної 

статистики, щодо кількості та якості працюючих у цій сфері експертів. 

Найчастіше у звітах з ОРВ фігурували фрази «оцінити неможливо», або «ефект 

може бути приблизно оцінений у суму XXX–YYY млн сомів» без будь-якого 

пояснення цих сум. 

Таким чином, процес впровадження механізму ОРВ у Киргизстані можна 

з упевненістю вважати невдалим. Відсутність достатніх часових і фінансових 

ресурсів із самого початку перетворило використання ОРВ у формальність, 

жоден зі зроблених висновків щодо законопроєктів не відповідав навіть 

базовим вимогам до звіту із ОРВ.  

Еволюція розвитку механізму АРВ в Україні 

Як зазначалося вище, основні процедури та правила АРВ були визначені 

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV (далі – Закон) та 

підзаконними актами, зокрема, Постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) 

«Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта» від 11 березня 2004 р. № 308 (далі – 

Методика).  

Законом визначено обов’язковість проведення АРВ для кожного 

регуляторного акта (РА). Згідно з ідеологією державної регуляторної політики 

АРВ є первинним документом, який має передувати розробленню РА. Проте 

упродовж десяти років після ухвалення Закону і Методики ґрунтовних оцінок 

можливих наслідків впровадження регуляторних актів, які пропонувалися, не 
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здійснювалось. 

Державна регуляторна служба України (ДРС) як центральний, 

спеціально уповноважений орган виконавчої влади була створена у 2014 р. Її 

діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. ДСУ 

реалізує державну регуляторну політику та політику у сфері нагляду 

(контролю), ліцензування та дозвільної системи, координує дії з питань 

спрощення регуляторної бази та дерегуляції господарської діяльності79. У 2016 

р. було завершено інституційне становлення ДРС. З початком роботи ДРС 

регуляторна політика набула нової якості.  

Після затвердження у 2015 р. постановою КМУ змін до Методики із 

чіткішими вимогами та поясненнями щодо виконання оцінок можливих 

наслідків впровадження РА, її принципи стали зрозумілішими, а вимоги 

конкретнішими.  

Після прийняття оновленої Методики Державною регуляторною службою 

була проведена масштабна роз’яснювальна і методична робота серед 

центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо покращення якості 

АРВ. Однак досі  рівень усвідомлення важливості врахування інтересів малого 

бізнесу недостатній (розробники проєктів РА не співвідносять розмір витрат 

суб’єктів господарювання з можливими вигодами від запровадження 

регулювання), відсутня практика застосування коригуючих (пом’якшувальних) 

заходів для малого підприємництва при запровадженні нових регулювань (поки 

жоден регуляторний орган не запропонував дієвих пом’якшуючих заходів для 

суб’єктів малого підприємництва). 

ДРС із 2016 р. постійно проводить оцінку дотримання центральними та 

місцевими органами виконавчої влади вимог та принципів державної 

регуляторної політики при підготовці проєктів РА, зокрема вимог оновленої 

методології проведення АРВ. 

В Україні розроблено і запроваджено процедуру скасування 

                                                             

79 Положення про Державну регуляторну службу України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 371.  
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Міністерством юстиції державної реєстрації регуляторного акта на підставі 

повідомлення ДРС про виявлення відповідних обставин. 

Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим 

на це органом виконавчої влади або його посадовою особою, якщо наявна хоча 

б одна з таких обставин: 

– проєкт РА не був оприлюднений; 

– проєкт РА не був поданий на погодження до ДРС; 

– відсутній аналіз регуляторного впливу; 

– щодо проєкту РА ДРС було прийнято рішення про відмову в його 

погодженні. 

Таким чином, можна констатувати, що в Україні успішно запроваджено 

процедуру прийняття регуляторного акта, яка відповідає кращій світовій 

практиці. У 2016 р. Україна посіла п’яту сходинку з-поміж 185 країн у рейтингу 

Світового банку (Global Indicators of Regulatory Governance), що досліджує 

взаємодію урядів різних країн світу із громадськістю у процесі формування 

регулювань, які впливають на бізнес-середовище. Загальний показник України 

становив 5,2 бала із 6,0 можливих (складається з: оприлюднення проєкту 

регуляторного акту – 0,8; проведення консультацій – 0,8; інформація/звіт про 

результати консультацій – 0,8; проведення оцінки регуляторного впливу – 1,0; 

наявність спеціального органу, завданням якого є огляд і моніторинг оцінки 

регуляторного впливу – 1.0; оприлюднення оцінки регуляторного впливу – 0,8) 

і перебував на рівні країн Західної Європи.  

Починаючи з 2016 р. ДРС активізувала роботу із виявлення неякісних та 

недоцільних регулювань, що пропонувались, і не допускала їх прийняття. В 

результаті кількість проєктів регуляторних актів, що надходили до ДРС на 

погодження, зменшилася у 2,3 раза (з 1819 проєктів регуляторних актів у 2015 

р. до 844 у 2016 р.) (табл. 1.2). При цьому ДРС на 10% збільшила кількість 

відмов розробникам (не погодила 36% проєктів регуляторних актів проти 2% у 

попередньому році). 
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Таблиця 1.2   

Кількість розроблених і поданих на погодження до ДРС проєктів 

регуляторних актів 

Показник 2015 2016 2017 2018 

Кількість проєктів РА, які надійшли на погодження 

до ДРС, од. 1819 844 673 778 

у тому числі розроблені:         

     регуляторними органами центрального рівня 1314 631 556 553 

    місцевими органами виконавчої влади 505 213 117 225 

Частка проєктів РА,  щодо яких ДРС  відмовила у 

погодженні, %  26 36 32 19 

Джерело: складено за даними Державної регуляторної служби України. 

Унаслідок посилення вимог до якості проєктів РА у 2017 р. на 

погодження до ДРС надійшло лише 673 проєктів РА, 32% з них не було 

погоджено.  

У 2018 р. тенденція дещо змінилася: кількість поданих на погодження РА 

зросла на 16%, а частка проєктів, щодо яких ДРС відмовила у погодженні, 

скоротилась на 13%. Отже, проєкти регуляторних актів стали дещо якіснішими. 

У 2018 р. ДРС було досліджено регуляторну діяльність 46 регуляторних 

органів центрального рівня (міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, національних комісій) та  місцевих органів виконавчої влади 

25 регіонів України.  

Що стосується розроблення аналізу регуляторного впливу, то назагал в 

Україні до нього досі ставляться формально – як до додаткового навантаження. 

У 2015–2016 рр. окремі міністерства та відомства, місцеві органи виконавчої 

влади ігнорували вимоги про погодження проєктів регуляторних актів з ДРС. 

Особливо ж ті, які  булив найбільше задіяні у процесах реформування 

економічної та соціальної сфер. Це може свідчити про невпевненість 

розробника у якості підготовленого проєкту РА, недостатню професійну 
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кваліфікацію або наявність у проєктах прихованих корупційних схем80.  

Значні проблеми у регуляторній діяльності були виявлені ДРС в органах 

місцевого самоврядування, де масово приймались неефективні або й шкідливі 

управлінські рішення. З проєктів, поданих до ДРС у 2016 р. (1287), 90% 

виявилися неякісними. При цьому майже у жодному випадку розробниками не 

проводились розрахунки витрат, які понесуть суб’єкти господарювання 

внаслідок запровадження запропонованих регулювань. 

Зазначимо, що проведення якісного АРВ, як визначено законодавством, 

не право, а обов’язок кожного регуляторного органу. Проте і на сьогодні 

актуальною залишається проблема якості підготовки АРВ. Через низку причин 

адміністративно-політичного та економічного характеру визначених Законом 

процедур в повному обсязі часто не дотримуються, їх спрощують, 

спотворюють, імітують та переважно ставляться до їх виконання формально. 

АРВ часто із комплексної процедури підготовки регуляторного рішення, що 

відповідає правовим вимогам та європейським стандартам адміністративного 

управління, перетворюється на старий варіант пояснювальної записки до 

документу щодо необхідності прийняття певного проєкту регуляторного акта.  

Аналіз майже п’ятнадцятирічного застосування органами виконавчої влади  

Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта  показав, що на тлі 

покращення загального рівня відповідності регуляторних актів вимогам та 

принципам державної регуляторної політики актуальними для більшості 

розробників проєктів регуляторних актів залишаються такі проблеми: 

– відсутність комплексного підходу до обґрунтування необхідності 

прийняття регуляторних актів (розробники часто не оцінюють альтернативи, не 

співвідносять розмір витрат суб’єктів господарювання із можливими вигодами 

від запровадження регулювання); 

– відсутність практики застосування коригуючих (пом’якшувальних) 

заходів для малого підприємництва при запровадженні нових регулювань.  

Типові недоліками під час проведення АРВ: 

                                                             

80 Аналітичний звіт за 2016 рік / Державна регуляторна служба України. URL: 
http://www.drs.gov.ua/press-room/derzhavna-regulyatorna-sluzhba-ukrayiny-oprylyudnyla-analitychnyj-

zvit-pro-svoyu-robotu-u-2016-rotsi/ 
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– у більшості розроблених АРВ фактично не визначено проблему, яку 

передбачається розв’язати впровадженням регуляторного акта, не  аналізуються 

причини та умови її виникнення, не виявляються і не оцінюються реальні 

масштаби негативного впливу проблеми (характер і розмір збитків від 

існування проблеми держави, суб’єктів господарювання і громадян), не 

обґрунтовується, чому проблему неможливо розв’язати за допомогою 

застосування ринкових механізмів або діючих регуляторних актів.  На практиці 

розробники лише в поодиноких випадках визначають суб’єктів, щодо 

діяльності яких  негативний вплив зчинить проблема недостатності державного 

регулювання; 

– не завжди чітко і лаконічно формулюються цілі прийняття РА, не 

зазначається, чи розв’язує регуляторний акт проблему загалом, а чи окремі її 

складові; чи є визначена ціль реально досяжною, такою, щоб її досягнення до 

можна було одночасно виміряти з урахуванням якісного, кількісного та 

часового вимірів. Не завжди визначається відповідність регулювання, що 

пропонується, вимогам регуляторних актів вищого рівня, а також стратегічним 

і програмним документам, затвердженим на державному, регіональному та 

місцевому рівнях; 

– відсутнє виявлення та оцінка адекватних і реалістичних альтернатив, 

тобто ігнорується сам сенс АРВ – знайти найоптимальнішій варіант розв’язання 

проблеми. Інколи розробники АРВ зазначають лише два способи, одним з яких 

є залишення ситуації незмінною (фактично пропонуючи одну альтернативу), 

що є прямим порушенням п. 5 Методики, відповідно до якого необхідно 

навести не менш ніж два можливих способи, описати усі можливі альтернативи 

та обґрунтувати переваги обраного способу; 

– не завжди визначається і наводиться ґрунтовний опис практичного 

механізму і способів впровадження підготовленого проєкту регуляторного акта, 

а саме, чітко не сформовано і у логічній послідовності не перераховано 

організаційні заходи, які  мають здійснити органи влади для впровадження РА 

із зазначенням, яким чином діятимуть норми РА (тобто якою прогнозується 

ситуація після набрання РА чинності). У більшості випадків не визначаються 
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механізми і способи його впровадження, які: містять стимули щодо виконання 

цих вимог відповідними суб’єктами господарювання і/або громадянами; 

враховують існуючі проблеми недотримання вимог діючих регуляторних актів 

(тобто створюють умови, в яких порушення встановлених регуляторних вимог 

обійдеться для суб’єктів господарювання/громадян дорожче, ніж їх виконання). 

– відсутність визначення показників  результативності РА та їх 

прогнозних значень, що не дозволяє надалі належним чином провести 

відстеження результативності РА, бо саме за допомогою показників 

результативності можна визначити, чи досягає регуляторний акт мети, заради 

якої його було прийнято.   

– відсутність визначення строків проведення базового та повторного 

відстеження результативності дії регуляторного акта, а також методів 

(статистичного чи соціологічного) і заходів, за допомогою яких 

здійснюватиметься відстеження результативності РА у разі його прийняття. 

 

1.3. Соціологічні методи аналізу та оцінки можливих наслідків 

впровадження регуляторних актів 

 

Від якості розробки регуляторних актів та – в подальшому – результатів 

їх відстеження залежить легкість ведення бізнесу в країні, якість надання 

населенню адміністративних послуг, соціально-економічна ефективність цих 

процесів та вигоди, що отримують усі суб’єкти суспільних відносин: держава, 

населення, підприємництво тощо. В Законі про державну регуляторну політику  

термін відстеження результативності визначається як заходи, спрямовані на 

оцінку стану впровадження регуляторного акту та досягнення цим актом цілей, 

задекларованих при його прийнятті. Ми виходимо з розуміння, що відстеження 

результативності регуляторних актів є механізмом/інструментом державної 

регуляторної політики для оцінки ефекту (успішність або неуспішність) того чи 

іншого регуляторного акту; що оцінювання державних рішень – це 

систематичний аналіз державних рішень, який проводиться експертами для 

того, щоб оцінити здатність державних рішень (політики) приводити до 

бажаних змін. Розглядаємо оцінювання як систематичну оцінку операцій та/або 
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результатів програми чи політики порівняно з комплексом явних та неявних 

стандартів, з метою вдосконалення програми чи політики. Очікуваним 

результатом є інформація щодо можливих необхідних поправок чи навіть 

припинення дії регуляторного інструмента. Крім того, відстеження 

результативності дозволяє виконати три важливих завдання:  

по-перше, забезпечує підзвітність регуляторних органів через оцінку 

наслідків його регуляторної діяльності;  

по-друге, є основою для вдосконалення регуляторних актів. Відповідно 

до діючої процедури, за наслідками відстеження результативності (у разі, якщо 

регуляторний акт не досягає поставлених цілей) регуляторний акт може бути 

переглянуто і змінено або скасовано;  

по-третє, забезпечує публічність регуляторної діяльності органів влади 

завдяки оприлюдненню результатів відстеження результативності.  

Головна ідея процесу відстеження результативності полягає у тому, щоб 

порівняти кількісні та якісні значення показників результативності 

регуляторного акту, які були визначені та розраховані під час підготовки 

аналізу регуляторного впливу, із реальними значеннями аналогічних 

показників, що встановлені під час відстеження результативності, тобто 

порівняти очікувані наслідки з реальними. З огляду на це очевидно, що при 

оцінці різних видів впливу від дії конкретного регуляторного акту мають 

застосовуватися ті ж самі методики, що і при підготовці аналізу регуляторного 

впливу такого акту. Інакше результати не можна буде порівнювати. 

Відповідно до Закону про державну регуляторну політику регуляторні 

органи зобов’язані проводити: 

  базове відстеження результативності – здійснюється до дня набрання 

чинності регуляторним актом або більшістю його положень з метою оцінки 

стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акту; 

  повторне відстеження результативності – здійснюється через рік 

після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше 

ніж через два роки, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей 

акт, не встановлено більш ранній строк, з метою оцінки ступеня досягнення 
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цим актом визначених цілей; 

  періодичне відстеження результативності – здійснюється раз на три 

роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження, у тому 

числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з 

метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені 

кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із 

значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного 

відстеження. 

У контексті аналізу та оцінки можливих наслідків упровадження 

регуляторних актів має йтися саме про етап, який передує етапу базового 

відстеження результативності, коли регуляторний акт лише формується або 

навіть планується. 

При цьому важливо забезпечити:   

– незалежність та об’єктивність; 

– компетентність та всебічність; 

– залучення зацікавлених сторін, які представляють інтереси широкого 

кола людей, цільових груп дотичних до проблематики, бізнесу, держави, 

інвесторів, майбутніх поколінь тощо. 

Соціологічні методи збирання інформації можуть бути надійним 

інструментом на етапі аналізу та оцінки можливих наслідків впровадження 

регуляторних актів. Для отримання більш повної інформації рекомендується 

використовувати комбінацію різних методів.  

У табл. 1.3 представлено огляд ключових соціологічних методів збирання 

інформації, їх переваги та недоліки. Вибору методів має передувати попередній 

аналіз з метою структурування всіх важливих аспектів оцінки впливу в їх 

взаємозв’язках. А саме необхідно структурувати: перелік зацікавлених сторін; 

категорії впливу регуляторного акта (структурні, політичні, економічні, 

екологічні, гуманітарні, міжнародні, юридичні, на людський розвиток, на 

майбутні покоління тощо); рівень впливу регуляторного акта; прогнозне 

бачення впливу в часі; вартість упровадження (пряма та непряма або фінансова 

та економічна). 



75 

Таблиця 1.3 

Ключові методи збирання соціологічної інформації для оцінки можливих 

наслідків упровадження регуляторних актів 
Метод  Переваги  Недоліки  

Кількісні 

Одноразове масове 

соціологічне опитування 

Низькі витрати на проведення Неможливість 

відстеження динаміки 

Багаторазове масове 

соціологічне опитування 

Можливість відстеження 

динаміки показників 

Висока вартість, 

складність організації 

Онлайн-опитування Можливість використання 

мультимедійних матеріалів, 

низька вартість, швидке 

формування масиву даних. 

Процес відстеження вибірки може 

бути спрощено шляхом додавання 

до анкети контрольних питань, 

щодо компетентності респондента. 

Складність відстеження 

якості вибірки. 

Самовідбір учасників 

Експрес-опитування 

цільових аудиторій 

Відносно низькі витрати на 

проведення. 

Високий рівень обізнаності з 

проблемою, компетентна думка 

Складність формування 

вибірки та оцінки її якості. 

Відсутність інформації про 

генеральну сукупність. 

Складність повного 

виконання 

Опитування експертів Високий рівень обізнаності з 

проблемою, компетентна думка 

Формування вибірки 

об’єктивних експертів. 

Необ’єктивність, відстою-

вання корпоративних 

інтересів 

Якісні 

Групові фокусовані 

інтерв’ю 

Думка респондентів не 

формалізується запитаннями 

анкети. 

Можливість обговорення питань, 

які потребують колективного 

обговорення. 

Наслідування лідера у 

формулюванні позиції. 

Необхідність проведення 

досить значної кількості 

ФГ з різним складом 

учасників. Тривалість 

збирання даних 

Індивідуальні, гнучкі, 

фокусовані інтерв’ю. 

Експертне інтерв’ю 

Думка респондентів не формалі-

зується запитаннями анкети. 

Можливість обговорення питань, 

які потребують колективного 

обговорення. 

Використання думки респонден-

тів, які мають досвід та є спеціа-

лістами в досліджуваній сфері 

Можливі високі витрати, 

складність доступу до 

респондента. 

Формування достатньо 

повного та збалансованого 

списку експертів. 

Тривалість збирання 

даних 

Аналіз документальних джерел (контент-аналіз) 

Огляд наявних 

регуляторних актів 

Економія часу та коштів для 

збирання первинних даних 

Необ’єктивність та 

неповнота інформації 

Огляд наявних аналітичних 

матеріалів 

Огляд скарг, критичних 

матеріалів ЗМІ тощо 
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Кабінетний аналіз 

Джерело Переваги Недоліки 

Дані державних 

статистичних органів 

Інформація є відкритою, 

достовірною, у більшості 

випадків наведено 

методологію розрахунків 

Може містити неповний 

перелік інформації, 

необхідної для проведення 

ОРВ. Інформація 

оновлюєится неперіодично  

Дані зі звітів та доповідей 

державних органів 

Інформація є об’єктивною, 

може мати вузьку 

спеціалізацію 

Складність пошуку, 

інформація не завжди 

перебуває у загальному 

доступі, може бути відсутня 

методологія розрахунку 

Дані бізнес-асоціацій Можуть бути 

спеціалізованими, є 

можливість отримання 

роз’яснень 

Інформація може бути 

неповною, не об’єктивною, 

не в кожній сфері є бізнес-

асоціації 

Результати досліджень та 

опитувань 

При проведенні опитувань у 

цільовій аудиторії інформація є 

повною та достовірною, може 

бути сфокусована саме на 

проблематиці ОРВ 

Необ’єктивні, можуть бути 

непрофесійними, за рахунок 

вибору некваліфікованих 

експертів, отримання може 

вимагати додаткових витрат 

Дані наукових та 

аналітичних статей 

Можуть бути специфічними та 

містити додаткові розрахунки 

Не завжди наявне первинне 

джерело інформації, а отже, 

виникають складнощі щодо 

перевірки її достовірності 

Зарубіжні джерела 

інформації 

Можуть містити специфічні 

методи розрахунків, частіше за 

все викладено методологію та 

роз’яснення до неї 

Не всі дані можуть 

застосовуватися для 

вітчизняної оцінки 

Інформація, отримана в 

результаті проведення 

публічних консультацій 

Можуть бути сфокусовані на 

проблематиці ОРВ 

Дані можуть бути 

необ’єктивними, адже 

отримані лише від 

зацікавлених осіб 

Джерело: складено автором. 

 

Соціологічні методи оцінки можливих наслідків впровадження 

регуляторного акта мають обиратися з огляду на наявні умови – часові межі, 

відведені для здійснення оцінки, наявність коштів та інших ресурсів, а також – 

ступінь інформаційного забезпечення та рівень визначеності проблемної 

(оцінюваної) ситуації.  

Можна виокремити три умовні варіанти:  

(1)  ситуація з високим рівень визначеності (наявні дані, які дотичні до 
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проблематики регуляторного акту; є надійна статистика; є аналітичні довідки, 

результати досліджень, які досить повно висвітлюють аспекти оцінки впливу; є 

результати соціологічних досліджень тощо. При цьому наявна аналітична 

інформація несуперечлива, достатньо повна, достатньо комплексна/всебічна, 

представляє інтереси різних суб’єктів потенційного впливу); 

(2)  ситуація з середнім рівнем визначеності/невизначеності (є певні дані, 

але вони не відповідають критеріям повноти та достатності, або містять 

суперечливі висновки, або ігнорують інтереси окремих суб’єктів потенційного 

впливу); 

(3) ситуація з високим рівнем невизначеності або низьким рівнем 

визначеності (інформація відсутня або її замало, або вона застаріла, або 

джерела не можна вважати надійними, або представлені інтереси не всіх, а 

лише обмеженого кола суб’єктів, на яких впливатиме впровадження 

регуляторного акту).  

Якщо ситуація має високий рівень визначеності, то доцільно 

застосовувати методи кабінетного аналізу та форсайту із залученням 

репрезентативного кола експертів різних (національного, відомчого, місцевого 

тощо) рівнів, що, як правило, можливо реалізувати за один-два місяці і на 

основі якого можна приймати рішення щодо подальшої долі регуляторного 

акта.  

Якщо ситуація має середній рівень визначеності, то доцільно розробити 

програму соціологічного дослідження, враховуючи наявні ресурси та структуру 

проблеми; графік збирання даних; методи аналізу, методи підготовки 

рекомендацій щодо регуляторного акту. При цьому важливо передбачити 

оцінку вартості, аналіз структури витрат, прогнозні оцінки економічної 

ефективності.  

Якщо ситуація має високий рівень невизначеності, то доцільно 

спланувати оцінку в два етапи. На першому етапі застосовувати метод швидкої 

оцінки ситуації (ШОС), який, як правило, можливо реалізувати за один-три 

місяці і на основі якого можна приймати рішення щодо подальшої оцінки, її 
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структури та методів. 

Метод ШОС є досить універсальним та оперативним у часі методом для 

оцінки можливого впливу, бар’єрів та заходів з мінімізації негативних 

наслідків. Основні цілі швидкої оцінки ситуації – визначити можливість 

досягнення запланованих результатів; визначити потребу в інформаційній 

підтримці, спрямованій як на широкий загал, так і на цільові групи впливу. 

Завдання ШОС визначаються з урахуванням специфіки регуляторного акта. 

Зважаючи на переваги та недоліки різних методів соціологічних 

досліджень, дуже важливо розуміти та обґрунтувати підстави для вибору тих чи 

інших методів.   

▪Напівструктуроване інтерв’ю – свого роду бесіда, прямий контакт з 

різними типами респондентів – сприяє створенню довірливих психологічних 

взаємин між дослідником та респондентом, дає можливість варіювати питання, 

що є неможливим у жорстко структурованому інтерв’ю. 

▪ Фокус-група – це поглиблене інтерв’ювання, що відбувається у формі 

групової дискусії. Такий метод збирання даних корисний тим, що дає 

можливість стимулювати активність кожного учасника групи за допомогою 

емоційного впливу з боку інших учасників. Колективна дискусія дозволяє за 

відносно короткий час обговорити широке коло питань та вислухати і 

зафіксувати думки різних людей з обговорюваної проблеми. 

▪ Спостереження (структуроване, за чітким планом) – цей метод 

обирається тому, що він дозволяє за відносно короткий час отримати цінні 

факти, достовірну інформацію про поведінку в природних умовах, не 

впливаючи на неї та, відповідно, не змінюючи. 

▪ Картування – дає можливість скласти загальну картину поширення того чи 

іншого явища, визначити географічні та просторові райони локалізації.  

▪ Метод аналізу існуючої інформації (офіційної статистики, даних 

соціологічних та епідеміологічних досліджень та ін.) – за допомогою цього 

методу можна оцінити наявні дані, порівняти їх поміж собою, виявити пробіли 

щодо знання та розуміння ситуації, а також помітити певні тенденції. Це, у 
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свою чергу, допомагає ефективному плануванню наступних кроків 

дослідження, виокремленню конкретних питань, які необхідно включити в чек-

лист опитування.  

▪ Метод контент-аналізу публікацій – цей метод кількісно-якісного аналізу 

текстів дозволяє сформувати певні характеристики, зробити висновки про 

рівень висвітлення або адвокації досліджуваної проблеми в ЗМІ. 

▪ Метод коефіцієнтів – використовується для отримання кількісної оцінки в 

умовах неповноти інформації з джерел офіційної статистики та наявних даних 

досліджень щодо обмежених територій або спільнот.  

▪ Метод тріангуляції – застосовується з метою забезпечення достовірності, 

адекватності отриманих у ході дослідження даних, полягає у використанні 

різних джерел та методів отримання інформації та її порівнянні з цією ж метою 

(в інтерв’ю та під час фокус-груп з різними групами респондентів ставляться 

одні й ті ж самі запитання та порівнюються/зіставляються відповіді на них; 

зіставляються статистичні дані з різних джерел, отриманих в результаті  різного 

рівня узагальнення тощо).  

Для оцінки впливу на різні сфери суспільного життя доцільно 

застосовувати наявні інструменти, розроблені, зокрема, у сфері громадського 

здоров’я, народонаселення, макроекономіці. 

Можна також виокремити різні часові горизонти оцінки впливу 

регуляторних актів – швидкі наслідки (як правило ті, що очікуються протягом 

1–2 років), наслідки середнього часового горизонту (залежно від характеру та 

змісту регуляторного акта цей часовий горизонт може бути визначено як 3–5 

років або навіть більше), наслідки реального впливу (5–10 років) та 

відтерміновані наслідки (не менше ніж через 10 років).   

Одним із проблематичних аспектів у багатьох дослідженнях сучасної 

України є питання репрезентативності та обґрунтованості вибіркової 

сукупності, що зумовлено відсутністю публічних реєстрів, ненадійністю або 

недоступністю статистичних даних. 

У теорії, для визначення складу будь-якої цільової групи можуть 
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використовуватися відкриті для загального доступу дані реєстрів, які ведуть 

регуляторні органи та інші органи державної влади. 

При формуванні цільової групи необхідно пам’ятати про такі правила: 

– структура вибіркової сукупності має відповідати структурі самої 

цільової групи за критеріями, які є значущими для проблеми дослідження; 

– чисельність цільової групи, яка визначається для повторного 

відстеження з використанням опитування, повинна дорівнювати чисельності 

цільової групи, яка була визначена для базового відстеження; 

– під час повторного і періодичного відстеження застосовуються ті 

самі підходи до визначення складу цільової групи та вибіркової сукупності 

(частина цільової групи, яка відбирається для участі в опитуванні за 

допомогою спеціальних методів для достовірного відображення структури та 

основних характеристик цієї групи), що і для базового відстеження;  

– у разі, коли чисельність цільової групи не перевищує 150 осіб, 

доцільно намагатися опитати всіх представників цільової групи без визначення 

вибіркової сукупності; 

– за умов високого рівня однорідності цільової групи доцільно 

використовувати методи групової дискусії; 

– за умови високого рівня латентності або важкої доступності цільової 

групи та наявності міжгрупових соціальних зав’язків доцільно використовувати 

методику RDS (вибірка, що здійснюється самими респондентами). 

На етапі оцінки можливого впливу регуляторного акта під час його 

розроблення та адвокації доцільно також передбачити оцінку ризиків та 

бар’єрів, що можуть виникати під час його впровадження. 

Місце та роль вивчення громадської думки у структурі оцінки можливих 

наслідків впровадження регуляторного акту. Вивчення громадської думки 

соціологічними методами є важливою складовою на всіх етапах: під час 

обґрунтування та адвокації регуляторного акту, під час моніторингу його 

впровадження та оцінки впливу, під час оцінки ефективності дії. Разом з 

іншими методами дослідження та думкою експертної спільноти громадська 
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думка як соціальний інститут надає важливу оцінку готовності суспільства до 

впровадження регуляторної дії та оцінку задоволеності. 

Актуальним прикладом є підготовка до земельної реформи в країні та 

громадська думка про земельну політику та земельну реформу в Україні. За 

результатами дослідження в червні 2019 р., питання земельної реформи не 

потрапляло до переліку першочергових та найбільш актуальних напрямів 

реформування. До переліку першочергових п’яти реформ потрапили 

антикорупційна реформа (63%), реформа охорони здоров’я (57%), реформа 

пенсійна та системи соціального захисту (52%), реформа органів правопорядку 

(37%), а також люстрація чиновників (33%). Питання земельної реформи 

посідало 14-те місце (7,2% опитаних). Притому статистично значущої різниці  

в оцінках важливості реформи між містом та селом не було (6,1% – місто, 9,6% 

– село). Конкретно до земельної реформи негативно ставилися 48,5% 

опитаних, позитивно – 15,9%81. Викладені тенденції підтверджуються й 

результатами іншого дослідження82, згідно з яким земельна реформа не є 

найбільшою проблемою українців. Лише 11,4% громадян вважають, що вона 

вплине на їхній добробут. Для порівняння: медичну реформу вважають 

ключовою для якості життя 67,3% людей, пенсійну – 51,1%. Це означає, що 

більшість противників земельної реформи розмірковують щодо неї винятково 

гіпотетично, не вважаючи, що впровадження чи відсутність реформи вплине на 

якість їхнього життя. Хоча є сфери, реформування яких українці вважають іще 

менш важливими: приватизація (11,3%) та судова реформа (10,7%). Разом із 

тим вважають, що скасування мораторію матиме великий вплив на 

економічний розвиток України досить значна кількість громадян – 20% (для 

порівняння: приватизація – 15,5%, децентралізація – 20,7%, реформа освіти – 

27,9%, боротьба з корупцією – 59,2%). 

                                                             

81 Дослідження Центру Разумкова. URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-
doslidzhennia/stavlennya-gromadyan-do-reform-v-ukrayini  
82  Дослідження компанії GfK на замовлення програми Світового банку «Підтримка прозорого 

управління земельними ресурсами в Україні». Грудень 2018 р. 

http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennya-gromadyan-do-reform-v-ukrayini
http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennya-gromadyan-do-reform-v-ukrayini
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Відповідно до дослідження GfK Ukraine 2017 р.83, про земельну реформу 

були поінформовані та підтримували 23%, поінформовані та проти – 48%, 

нічого не чули про реформу – 29%. Детальніші результати цього опитування 

щодо поінформованості показали: 18,8% багато знають, мають достатньо 

інформації; 52,4% дещо знають, хотіли би знати більше; 28,8% нічого не чули 

про реформу; щодо рівня підтримки серед тих, хто знає: 32,4% підтримують; 

3% важко відповісти; 64,6% не підтримують.  

Загалом в Україні переважає негативна оцінка земельної політики влади – 

як діючої, так і попередньої: істотне переважання негативних оцінок над 

позитивними спостерігалось усі останні роки. Так, за даними зазначеного 

опитування 2017 р.,  відповідаючи на запитання: «Що в першу чергу  повинна 

робити держава, щоб стимулювати розвиток аграрного виробництва в Україні, 

розвиток села в цілому?», найчастіше респонденти називали сприяння 

соціальному розвитку села (розвиток шкіл, лікарень, інфраструктури тощо) – 

38%; боротьбу з корупцією – 34%; забезпечення дотацій аграрним виробникам 

з державного бюджету – 30%; більш доступні кредити для 

сільськогосподарських виробників – 30%. На останньому місці за частотою 

згадувань опинився варіант відповіді «запровадження вільного ринку землі» 

(6%). Отже, проведення земельної реформи не сприймається населенням як 

чинник розбудови українського села та аграрного сектора.  

Питання ринку землі доцільно розглядати комплексно, враховуючи як 

історичний контекст, так і ставлення населення до низки суміжних категорій, 

що мають значне ціннісне навантаження (як-от приватна власність, 

приватизація тощо). Варто звернути увагу на трансформацію суспільних 

настроїв у ставленні до приватизації землі. У 1992 р. у багатьох українців, 

особливо у міських мешканців, було романтично-ліберальне ставлення до 

приватизації землі: 63,5% ставилися скоріше позитивно, лише 13,9% – скоріше 

                                                             

83 Опитування здійснила компанія GfK Ukraine методом телефонних інтерв’ю та фокус-груп. 

Проведено 2070 інтерв'ю за ключовими реформами – пенсійною, освітньою, медичною, земельною та 
приватизаційною. Оцінка земельної реформи: опитано 833 респондента, максимальна теоретична 

похибка підвибірки – 3,4%.  
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негативно. Баланс оцінок змінився наприкінці 1990-х років – противників 

приватизації землі стало більше, ніж її прихильників. З 2006 р. противники 

приватизації землі становлять трохи більше половини населення країни (51–

53%), прихильники – 24–26%.  

Ставлення до купівлі-продажу землі було неоднозначним і на початку 

1990-х років У 1994 р. 38,5% респондентів виступали за те, щоб дозволити 

купівлю-продаж землі, 44,4% були проти. Але вже у 2010 р. противники 

купівлі-продажу землі становили 57,2% населення країни, прихильники – лише 

25,8%. У 2018 р., за даними моніторингу Інституту соціології НАНУ, частка 

тих, хто виступає проти приватизації землі, становила 57,3% ( рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Розподіл відповідей на запитання: «Як Ви ставитесь до передачі у 

приватну власність (приватизації) землі?», %  

Джерело: побудовано за даними моніторингу ІС НАН України. 

 

Якщо у 1994 р. були згодні дозволити купівлю-продаж землі 38,2%, то у 

2018 р. їх стало значно менше – 22,6%, а от тих, хто не згоден дозволити 

купівлю-продаж землі, побільшало з 44% у 1994 р. до 64% у 2018 р. (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Розподіл відповідей на запитання: «Чи можна, на Вашу думку, 

дозволити купівлю-продаж землі?», %  

Джерело: побудовано за даними моніторингу ІС НАН України. 

 

Варто зазначити, що протягом 2005–2006 рр. спостерігалося значне 

зниження підтримки громадянами приватизації крупних підприємств, землі, а 

також повільне зниження підтримки приватизації малих підприємств. В останні 

роки ця тенденція збереглася, хоча темпи зниження підтримки дещо знизилися. 

До того ж прикметно, що в порівнянні зі ставленням до приватизації великих та 

малих підприємств найбільшу негативну динаміку протягом років незалежності 

демонструє саме підтримка громадянами приватизації землі (зменшилась з 

63,5 % у 1992 р. до 20,4 % у 2018 р.).  

Водночас при аналізі результатів опитувань слід мати на увазі, що дані 

про ставлення населення до питань купівлі-продажу земель 

сільськогосподарського призначення вкрай чутливе до формулювання 

відповідних запитань.  

Так, у 2017 р. в опитуванні групи «Рейтинг» лише 11% респондентів 

(удвічі нижче показників моніторингу ІС НАН України) вважали, що в Україні 

потрібно дозволити вільну купівлю-продаж землі сільськогосподарського 

призначення, 25% вважали, що для уведення вільного ринку землі відсутні 
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умови, а половина опитаних (53%) були впевнені, що земля не повинна бути 

товаром взагалі, 2% мали іншу думку, 9% – не визначилися. Очевидно, що в 

цьому випадку на відповіді респондентів вплинуло їхнє ставлення до 

Міжнародного валютного фонду (МВФ). 

Так, дослідження компанії GfK на замовлення програми Світового банку 

«Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні»84 виявило, 

що частка українців, які підтримують скасування мораторію на землю, значно 

менша, ніж за даними інших досліджень. В їх постановці запитання наприкінці 

2018 р. 45% опитаних не підтримували (скоріше не підтримували) скасування 

мораторію, що суттєво відрізнялося від даних спільного дослідження групи 

«Рейтинг», КМІС та Центру Разумкова (72% приблизно в той же час). 

За даними останнього публічного дослідження85, половина населення 

України вважає, що людина, яка має у власності землю, повинна мати право її 

продати. Не згодні з цим 28% і ще 21% певної думки не мають. Водночас 

третина громадян України (33%) переконані, що земля в принципі не може бути 

об’єктом купівлі-продажу, лише 8% вважають, що земля повинна перебувати у 

вільному продажу, без будь-яких обмежень.   

Отже, думки населення України щодо питання купівлі/продажу землі є 

амбівалентними, тобто результати голосування на гіпотетичному референдумі 

щодо купівлі/продажу сільськогосподарських земель діаметрально протилежні 

результатам висловлення думки щодо особистого права громадянина продати 

свою землю/пай. Населення у земельному питанні сприйнятливе й чутливе до 

формулювання запитань, що призводить до суперечливих результатів. 

Вочевидь бракує надійної інформації з цього питання, якій би громадяни країни 

довіряли, і що дозволило б сформувати стійку громадську думку. 

                                                             

84 Опитування про скасування мораторію на землю виявилося маніпулятивним. URL: 

https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/20/642808/ 
85 Ставлення громадян до ринку землі. URL: https://dif.org.ua/article/stavlennya-gromadyan-do-rinku-

zemli 

https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/20/642808/
https://dif.org.ua/article/stavlennya-gromadyan-do-rinku-zemli
https://dif.org.ua/article/stavlennya-gromadyan-do-rinku-zemli
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Особливості сприйняття земельної реформи в соціологічних оцінках 

дають уяву щодо сегментів підтримання чи непідтримання ринку землі. За 

результатами відповіді на запитання «Чи володієте Ви земельним паєм?», 

71,7% опитаних зазначили, що не володіють земельним паєм чи ділянкою землі 

сільськогосподарського призначення; 22,6% – що володіють ділянкою землі 

сільськогосподарського призначення, отриманою в результаті розпаювання 

сільськогосподарських земель. Притому 14% володіють земельним паєм 

(земельною ділянкою без чіткого визначення її меж); 11% – земельною 

ділянкою сільськогосподарського призначення з чітким визначенням її розміру, 

розташування та меж. Водночас за даними опитування групи «Рейтинг» 2017 

р86, частка власників земельних паїв становила 33%.  

За результатами опитування, проведеного в грудні 2018 р. КМІС87, було 

отримано найвищий показник підтримки вільного обігу землі (формулювання 

запитання: «На Вашу думку, повинен чи ні громадянин України, який володіє 

землею/земельним паєм, мати право вільно розпоряджатися нею, у т.ч. мати 

право продати?») – 66,3%. До того ж вищі показники підтримки були в таких 

соціально-демографічних групах: респонденти віком 18–39 років – 71%; 

учнівська молодь –74%; опитані в Західному регіоні – 78%; мешканці міст із 

населенням 20–99 тис. – 74%. 

За даними одного з наймасштабніших опитувань, проведеного у 

листопаді 2018 р.88, 72% виступали проти продажу земель 

сільськогосподарського призначення, лише 13%  підтримували започаткування 

ринку землі (запитання «Якби сьогодні проводився референдум щодо питання 

                                                             

86  Опитування IRI: динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні. URL: 
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/poll_iri_dinamika_obschestvenno-

politicheskih_vzglyadov_v_ukraine.html 
87  З 30 листопада по 14 грудня 2018 р. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів 

власне всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю опитано 2034 
респондента, які мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 

чотирьохступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 

18 років. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% 
для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників 

близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%. 
88  Опитування проводилося з 19 жовтня по 2 листопада 2018 р. Вибірка – 10 тис. респондентів у 
всіх областях України (без урахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької та 

Луганської областей). Статистична похибка вибірки – не більше 1,0%.   

http://ratinggroup.ua/research/ukraine/poll_iri_dinamika_obschestvenno-politicheskih_vzglyadov_v_ukraine.html
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/poll_iri_dinamika_obschestvenno-politicheskih_vzglyadov_v_ukraine.html
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купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення, як би Ви 

проголосували?»).  

Згідно із дослідженнями, які вже тривалий час здійснюються GfK89, понад 

половина з власників паїв (52,1%) згодні, що мораторій позбавляє їх частини 

доходів, оскільки вони отримують за свої паї меншу орендну плату; 50,8% 

вважають, що через мораторій аграрні холдинги мають можливість отримувати 

під свій контроль дедалі більше землі, а кількість фермерів знижується. 

За даними одного з останніх оприлюднених досліджень, ставлення до  

купівлі/продажу землі суттєво залежить від постановки запитання та вказівки 

на конкретного кінцевого власника (табл. 1.4).  

Таблиця 1.4  

Розподіл відповідей на запитання: «Якщо ринок землі 

сільськогосподарського призначення стане доступним для купівлі, чи 

повинні такі категорії людей або організацій отримати дозвіл на купівлю 

або продаж землі?», %90 

Варіанти відповідей Дозволити, 

% 

Не 

дозволити, 

% 

Важко 

вiдповiсти, 

% 

Фермери 57 32 11 

Великі землевласники, 

агрохолдинги 
23 63 15 

Іноземці  10 78 12 

Олігархи  5 82 12 

Джерело: складено за даними групи Рейтинг 2019 р. 

За даними іншого національного дослідження громадської думки 91, серед 

тих, хто має землю, 56% певні, що власник землі повинен мати право її 

продати, 33% дотримуються протилежної думки, а серед тих, хто землі не має, 

                                                             

89    Земельна реформа не є найбільшою проблемою українців. URL:  

https://agroreview.com/news/zemelna-reforma-ne-ye-najbilshoyu-problemoyu-ukrayinciv. 
90  Моніторинг електоральних настроїв українців (13–17 липня 2019 року). URL:  

http://ratinggroup.ua/research/ukraine/monitoring_elektoralnyh_nastroeniy_ukraincev_13-

17_iyulya_2019_goda.html 
91  Загальнонаціональне опитування було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» спільно 

із соціологічною службою Центру Разумкова  з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за 

винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. 
Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. URL:  

https://dif.org.ua/article/stavlennya-gromadyan-do-rinku-zemli 

https://dif.org.ua/article/stavlennya-gromadyan-do-rinku-zemli
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за право продажу виступають 46%, проти – 28%. Серед жителів міста 

підтримують право власників землі на її продаж 51% (проти – 27%). Серед 

жителів сіл – відповідно, 46 і 35%. За даними цього ж дослідження, мають у 

власності земельний пай або землю 45% українців. У 35% ця власність 

офіційно оформлена, у 10% – ні. У селі мають у власності землю 70%, у місті – 

44%. Серед тих, хто має пай або земельну ділянку, більшість (51%) здає її в 

оренду: 40% – офіційно, 11% – неофіційно. Ще 38% власників землі вирощують 

на ній продукти для потреб своєї сім’ї. Власне ринковим фермерством, тобто 

вирощуванням продуктів на продаж, займаються лише 10% власників землі. У 

8,5% земля пустує, не обробляється.  

У разі зняття  мораторію 48% власників землі відповіли, що вони не 

вживатимуть ніяких дій, лише 7% збираються продати землю або частину 

землі, а 4% – навпаки, докупити землі ще, 11% мають намір залишити землю у 

свого орендаря, а 2,5% – навпаки, орендаря змінити. Ще 26% не визначилися, 

робитимуть вони щось чи ні. Серед тих, хто здає землю в оренду, 19% готові її 

продати, решта й далі здаватиме в оренду92. 

Таким чином, детальний аналіз соціологічних опитувань громадської 

думки різними соціологічними кампаніями забезпечує всебічний об’єктивний 

(неупереджений) аналіз та дозволяє серед уявлень громадян про ринок земель 

виокремити найголовніші позиції, які люди відстоюють. Насамперед це 

домінуюче негативне ставлення до купівлі-продажу землі 

сільськогосподарського призначення. А за умов, якщо ринок 

сільськогосподарських земель все ж буде запроваджено, необхідно враховувати 

гостру потребу в: 

– забезпеченні захисту прав дрібних і середніх власників, тих, хто 

самостійно обробляє землю; 

– створенні перепони для спекуляції земельними ділянками, їх 

нецільового та хижацького використання, для появи великих землеволодінь; 

                                                             

92  Ставлення громадян до ринку землі. URL: https://dif.org.ua/article/stavlennya-gromadyan-do-rinku-

zemli  

https://dif.org.ua/article/stavlennya-gromadyan-do-rinku-zemli
https://dif.org.ua/article/stavlennya-gromadyan-do-rinku-zemli
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– забезпечувати прозорість функціонування ринку землі; 

– сприяти зменшенню його забюрократизованості, викоріненню 

корупції. 

Для розвитку аграрного сектора країни, на думку громадян, держава 

повинна насамперед сприяти соціальному розвитку села (розвивати мережу 

шкіл, лікарень, інфраструктуру тощо), подоланню корупції, забезпеченню 

дотацій з держбюджету аграрним виробникам та отриманню більш доступних 

кредитів для сільськогосподарських виробників. 

Ставлення громадян до приватної власності на землю 

сільськогосподарського призначення, розвитку ринку таких земель, права їх 

вільної купівлі-продажу є суперечливим та неузгодженим. Зокрема й тому, що 

значна частина людей не ототожнює зазначені поняття. Часто прихильність до 

ідеї приватної власності на землю сільськогосподарського призначення 

пов’язана з переконанням, що вона не передбачає запровадження вільного 

ринку таких земель і права на її купівлю-продаж. 

Відносна більшість громадян вважає, що ринкові відносини в 

сільськогосподарському секторі можливі за умови переважання державної чи 

комунальної власності на землю, та виступає за те, щоб віддати перевагу 

державній і комунальній власності на землю сільськогосподарського 

призначення з правом її довгострокової оренди приватними особами. 

Більшість опитаних вважає, що на цей час в Україні не створено 

передумови для запровадження ринку сільськогосподарських земель, 

громадяни переважно позитивно ставляться до чинного мораторію на продаж 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 

Негативне ставлення до купівлі-продажу землі значною мірою 

зумовлюється тим, що значна частина опитаних ототожнюють купівлю-продаж 

землі із спекуляцією землею. 

Більшість опитаних підтримують позицію, згідно з якою питання про 

запровадження вільного ринку землі має бути винесене на всеукраїнський 

референдум, притому переважно мають намір проголосувати на цьому 
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референдумі проти запровадження ринку. 

Отже, з точки зору оцінки наслідків регуляторних актів щодо земельного 

питання, можна зробити висновок, що в українському суспільстві переважає 

негативна оцінка земельної політики влади та неготовність до запровадження 

ринку землі. Запровадження ринку землі мусить бути всебічно підготовленим, у 

тому числі відкритою, зрозумілою і прозорою для суспільства інформаційною 

політикою, роз’ясненням, яким чином буде запроваджена відповідальність за 

надання неправдивих відомостей про власність на землю і шляхи її набуття, а 

також за неефективне та недбале використання земель сільськогосподарського 

призначення. Тож законодавчі та регуляторні акти повинні реагувати на 

зазначені больові точки суспільних настроїв, а інформаційна політика має 

передувати прийняттю відповідних регуляторних актів з метою забезпечення 

суспільної згоди та попередження соціальних конфліктів. 

Не менш важливою є експертна оцінка або експертна думка як інструмент 

професійного консультування та компетентної підтримки впровадження 

регуляторних актів.  

Розглянемо приклад оцінки наслідків розвитку епідемії ВІЛ-інфікування 

залежно від обсягу витрат, які будуть виділені з державному бюджеті на 

Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, 

лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2014–

2018 роки, який у 2013 р. було розроблено за участі автора. Проблематика 

ВІЛ/СНІД не є суто медичною, впливає на різні сфери суспільного та 

економічного життя країни, а її наслідки відчуваються як на індивідуальному, 

сімейному чи колективному рівнях, так і в ширших межах – на регіональному 

та національному рівнях. Усвідомлення проблеми, належний аналіз її 

макроекономічних і соціально-демографічних наслідків, соціологічне вивчення 

соціальних аспектів епідемії, оцінки соціоекономічних наслідків, системний 

біоповедінковий моніторинг серед ключових груп, оцінки економічної 

ефективності заходів протидії тощо створюють підґрунтя для запровадження 

ефективних заходів щодо пом’якшення наслідків та протидії розвиткові 
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епідемії ВІЛ/СНІДу. Оцінка загальної кількості людей, які живуть з ВІЛ, та 

чисельності груп, вразливих до інфікування ВІЛ, є важливим стратегічним 

ресурсом для прийняття рішень щодо відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції і 

допомагає моделювати сценарії розвитку епідеміологічної ситуації ВІЛ/СНІД. 

В Україні завдяки об’єднаним зусиллям уряду та міжнародних донорських 

організацій та необхідним обсягам фінансування програм забезпечення 

профілактики ВІЛ-інфекції, досягнуто відчутні успіхи щодо покращення 

епідеміологічної ситуації. 

Однак, незважаючи на позитивні тенденції окремих показників 

епідеміологічної ситуації, поширеність ВІЛ серед дорослого населення на рівні 

0,9%93 вивела Україну на друге місце в Європі серед країн, найбільш уражених 

ВІЛ. З огляду на це завдання стримування епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні 

потребує подальшого розвитку профілактичних заходів. Крім того, факт 

активізація передачі ВІЛ-інфекції статевим шляхом на засвідчує, що 

епідемічного процес із середовища споживачів ін’єкційних наркотиків та інших 

груп ризику поширився у благополучні прошарки населення, що ускладнює 

епідеміологічну ситуацію. Тенденцією останніх років є зменшення частки 

нових випадків ВІЛ-інфікування серед груп високого ризику (СІН, ЖКС, ЧСЧ) 

із одночасним зростанням питомої ваги серед загального населення 

працездатного віку.  

Високий рівень епідеміологічної ситуації, зміни структури 

захворюваності, поширення захворюваності серед загального населення 

становлять суттєві виклики не лише системі охорони здоров’я (яка першою 

відчуває наслідки погіршення), а й збільшують навантаження на систему 

соціального захисту та забезпечення, ринок праці, систему освіти тощо, 

потребуючи зростання видатків для їх належної роботи.  

Скорочення населення в результаті смертності від СНІДу погіршує і без 

того негативну демографічну ситуацію, збільшуючи коефіцієнт смертності. 

Поширення ВІЛ/СНІД серед осіб працездатного віку негативно впливає на 

                                                             

93 За даними UNAIDS, 2012. 
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трудові ресурси країни. За розрахунками ІДСД НАН України середній вік 

смерті від інфекційних та паразитарних хвороб в Україні становить: 43,0 роки 

серед чоловіків та 40,3 року серед жінок. А від хвороб, зумовлених ВІЛ/СНІД, 

середній вік смерті становить 37,1 та 36,5 року відповідно. 

Окрім очевидних наслідків, епідемія ВІЛ/СНІД негативно впливає на 

соціокультурну сферу суспільного життя: цінності, норми, рівень толерантності 

(терпимості) до різноманітних соціальних груп. Так, за даними соціологічного 

моніторингу Інституту соціології НАН при оцінці соціального самопочуття та 

суспільних настроїв, вимірюється рівень поширених суспільних фобій та 

побоювань у різноманітних сферах суспільного життя. Значення показника 

фобії захворювань близьке до значення страху перед економічним колапсом – 

зупинкою підприємств. 

Страх перед інфікуванням на ВІЛ може спричинити зниження 

толерантного ставлення до груп населення, які мають ВІЛ-позитивний статус, 

та зумовити їх дискримінацію і стигматизацію. Такі тенденції призводять до 

зменшення соціальної згуртованості та консолідації та можуть спричиняти 

соціальні розколи в суспільстві.  

Національна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 рр. 

передбачала сім ключових показників охоплення: 

1.  Забезпечення доступу до профілактичних програм для всіх ГПР. 

2.  Охоплення 100% школярів та студентської молоді програмами 

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу у навчальних закладах усіх форм 

власності. 

3.  Охоплення медико-соціальними послугами з догляду та підтримки 100% 

ВІЛ-інфікованих осіб. 

4.  Забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для 

100% хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують. 

5.  Зменшення на 50% смертності від туберкульозу серед хворих з ко-

інфекцією ВІЛ/ТБ;  

6.  Охоплення безперервними програмами ЗПТ щонайменше 35% СІН 
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(опіоїдних), які цього потребують, із залученням їх до реабілітаційних 

програм;  

7.  Формування толерантного ставлення до ЛЖВ та представників ГПР і 

зниження на 50% рівня стигматизації і дискримінації цих осіб. 

Для оцінки дієвості та ефективності нової комплексної програми 

порівняно з фінансуванням на рівні 2013 р., спеціалістами Інституту економіки 

та прогнозування НАН України спільно з Проєктом політики в охороні 

здоров’я (Health Policy Project) у рамках допомоги Держслужбі України 

соцзахворювань були застосовані інструменти моделювання сценаріїв розвитку 

епідеміологічної ситуації з використанням програмного забезпечення «Goals» 

(комп’ютерна модель, розроблена з метою удосконалення стратегічного 

планування шляхом поєднання програмних цілей та розподілу ресурсів). 

Програма дозволяє оптимально визначити співвідношення між ефективністю 

політики, її вартістю та впливом на розвиток епідемії94.  

Було розроблено чотири сценарії протидії епідемії ВІЛ/СНІД з 

урахуванням впровадження Загальнодержавної програми забезпечення 

профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і 

хворих на СНІД на 2014 – 2018 роки (НПС):  

сценарій 1 – охоплення послугами на рівні 2013 р.;  

сценарій 2 – охоплення послугами на рівні, передбаченому проєктом 

НПС на 2014–2018 рр.;  

сценарій 3 – охоплення послугами на рівні універсального доступу;  

сценарій 4 – оцінка ризиків (без підтримки Глобального фонду з 2016 р.).  

У сценаріях відображено варіанти фінансового забезпечення та відповідні 

прогнози розвитку епідемії. За результатами порівняння очевидно, що 

впровадження Національної програми ВІЛ/СНІД дозволить скоротити щорічну 

кількість нових випадків інфікування з 9905 у 2013 р. до 7281 у 2018 р. (рис. 

                                                             

94 Goals» ефективно використовувалась в Україні у 2008 р. для обґрунтування витрат у межах 

Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та 
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 рр. і продемонструвала позитивні 

результати. 
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1.3), кількість нових випадків інфікування ВІЛ знизиться на 26,5% в 2018 р. 

порівняно з 2013 р. (табл. 1.5). 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
сі

б

Нові випадки інфікування ВІЛ, 
2014 - 2018 рр.

1. Охоплення на рівні 
2013

2. Національна програма 
ВІЛ/СНІД

3. НПС з універсальним 
доступом

4. Оцінка ризику 
(без ГФ)

Рис. 1.3. Нові випадки інфікування ВІЛ, 2014–2018 рр. 

Джерело: за даними соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН. 

 

Повноцінне фінансування Національної програми ВІЛ/СНІД 

прогнозовано знизить кількість випадків смерті внаслідок СНІДу кожного року 

майже удвічі за період її впровадження (з 11388 у 2013 р. до 5083 у 2018 р. (рис. 

1.4). Такі заходи дадуть змогу майже 18 тис. осіб уникнути інфікування ВІЛ-

інфекцією та збережуть життя понад 39 тис. людей, які живуть з ВІЛ (табл. 1.5). 

Отже, експертна оцінка показала, що ефективна реалізація цілей 

програми потребує фінансування у розмірі 6 380,2 млн грн (близько 779,6 млн 

дол. США) з різних джерел. Ключовими цілями програми є зменшення 

кількості нових випадків інфікування ВІЛ серед загального населення; 

зниження кількості випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини та 

зменшення на 50% кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед груп 

підвищеного ризику. 

У разі невиконання програми та збереження фінансування на рівні 2013 р. 

прогнозувався низький рівень охоплення програмами профілактики ВІЛ/СНІД не 

тільки серед груп ризику, а й серед загального населення (зокрема молоді та 

дітей). Низький рівень доступу до консультативної допомоги населення щодо 
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шляхів поширення ВІЛ та його діагностики може збільшити чисельність нових 

випадків ВІЛ-інфікування на 22,5% (близько 60 тис. осіб). Обмежений доступ до 

антиретровірусної терапії може спричинити зростання смертності від СНІДу і 

сягне майже 70 тис. осіб за п’ять років (табл. 1.5). Можливе зменшення 

профілактичних заходів підвищить рівень сприйнятливості та вразливості 

українського суспільства щодо ВІЛ-інфекції і спричинить зростання чисельності 

ВІЛ-інфікованих, збільшення летальних випадків через втрату доступу до засобів 

та спеціалізованих закладів лікування, поширення інших захворювань, що 

пов’язані з ВІЛ-інфекцією (туберкульозу, вірусного гепатиту тощо). 

Таблиця 1.5 

Порівняння результатів Програми при поточному та  

запропонованому рівнях фінансування 
 

 
Обмежене фінансування на 

рівні 2013 р. та цілі 

охоплення 

Запропоноване фінансування 

Національної програми на 

2014–2018 рр. та цілі охоплення 

Вартість Програми у цінах (грн) станом на вересень 2013 року 

Загальний бюджет на програму 

2014–2018 рр. (тис. грн.) 
3 681 815 157 6 380 148 420 

Результати за 2014–2018 рр. 

Нові випадки ВІЛ-інфікування 

(од.) 
59 081 41 324 

Відвернені випадки ВІЛ-

інфікування (од.) 
 17 757 

Невідвернені випадки 

смертності 
70 311 30 989 

Збережені життя  (особи)    39 322 

Щорічна захворюваність 

(кількість нових випадків 

інфікування) в 2018 р. 

порівняно з 2013 р. 

+ 22,5% – 26,5% 

Охоплення профілактикою та лікуванням у 2018 р. 

Населення ДКТ, % 11,8 7,9 

Споживачі ін’єкційних 

наркотиків, % 
46 53,4 

Замісна терапія для СІН, % 2,9 8,8 

Працівники комерційного 

сексу, % 
35 46,6 

Діти вулиці, % 23 41,5 

ЧСЧ, %  10,9 28,3 

Антиретровірусна  

терапія, %  
41,4 82,75 

Джерело: складено за даними соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН. 
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Рис. 1.4. Смертність від СНІД, 2014–2018 рр. 

Джерело: побудовано за даними соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН. 

 

Натомість своєчасна підтримка досягнутих успіхів дозволить уникнути 

погіршення демографічної ситуації, зростання смертності, зниження темпів 

економічного зростання внаслідок скорочення частки населення працездатного 

віку та погіршення людського потенціалу загалом. Очевидною є нагальна 

потреба формування достатнього рівня  фінансування заходів із протидії 

епідемії. Крім того, необхідні конкретні консолідовані кроки з боку всього 

суспільства, адже проблема є комплексною і повинна вирішуватися комплексно 

на засадах міжсекторального підходу через поєднання зусиль держави, 

громадськості та приватного сектора. Необхідне також посилення системи 

управління та координації національної відповіді на епідемію з метою 

забезпечення ефективного використання ресурсів. 

На підставі здійсненої оцінки були сформовані рекомендації щодо 

регуляторного акта – визнати, що реальні потреби фінансування 

Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, 

лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2014–

2018 рр. сягають 6,38 млрд грн; досягти згоди щодо оцінки реальних 

необхідних коштів на національному та місцевому рівнях з урахуванням рівня 

інфляції та зростання цін, а також використовувати цю оцінку при 
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стратегічному плануванні; затвердити Програму та фінансування її заходів на 

2014 р. у розмірі мінімум 927 млн грн (з різних джерел); передбачити щорічний 

перегляд Верховною Радою України стану виконання Програми і на підставі 

уточненої інформації планувати її фінансування в обсязі, необхідному для її 

повного та ефективного впровадження; докласти максимальних зусиль для 

залучення коштів від міжнародних донорів, бізнесу та приватного сектора тощо 

на виконання Програми; посилити системи управління та координації 

національної відповіді на епідемію ВІЛ з метою забезпечення ефективного 

використання наявних ресурсів. 

Для розкриття сутності аналізу та оцінки можливого впливу 

регуляторних актів (АОМВРА) необхідним є визначення завдань соціально-

економічного змісту, на вирішення яких регулятивний акт спрямовано.  

У контексті оцінки можливого впливу дослідницькими та політичними 

завданнями стають: 

– уникнення прийняття неефективних регуляторних актів; 

– уникнення прийняття недієвих регуляторних актів; 

– уникнення прийняття регуляторних актів, які можуть викликати 

правову неузгодженість та суперечливість; 

– уникнення прийняття несвоєчасних регуляторних актів (які можуть 

створити ризик соціальної нестабільності та конфліктів); 

– уникнення корупційних ризиків; 

– покращення інвестиційної та ділової привабливості країни, окремих 

регіонів; 

– забезпечення балансу інтересів держави, суспільства (широких верств 

населення), бізнесу (суб’єктів господарювання), окремих груп; 

– забезпечення інтересів майбутніх поколінь; 

– забезпечення здорової конкуренції та інноваційного розвитку; 

– визначення вимірюваних індикаторів впливу (прогнозних показників 

результативності), які будуть відслідковуватися в межах моніторингу 

впровадження регуляторного акту, а також джерел та методів їх виміру. 
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Слід наголосити, що в процесі аналізу та оцінки можливого впливу 

регуляторного впливу фактично формуються методи та інструменти (в тому 

числі й соціологічні) для вимірювання довгострокових наслідків реалізації 

регуляторного акту в різних сферах та на різних рівнях економіки та 

суспільства загалом. На різних стадіях АОМВРА використовуються різні наявні 

джерела інформації, а також здійснюється збирання необхідних даних з 

використанням доцільних та придатних до завдань соціологічних методів. 

(табл. 1.6 (детальніше – див. Додаток 1). Для більшості стадій АОМВРА 

експертні оцінки та експертні інтерв’ю є майже єдиним джерелом даних, що 

формує нагальну потребу формування експертних панелей із залученням 

експертів національного та регіонального рівнів, з різних наукових шкіл за 

тематичними напрямами. Така традиція для науково-дослідних установ 

України ще не стала поширеною практикою, але слугує доволі успішним та 

результативним методом збирання необхідної інформації та оцінки можливих 

рішень. 

Таблиця 1.6 

Стадії АОМВРА та спектр рекомендованих соціологічних методів 
 

Стадія АОМВРА Соціологічні методи 

Характеристика проблеми на етапі розроблення та 

адвокації РА 
 Аналіз документальних джерел 

 Експертні інтерв’ю 

 Контент-аналіз 

 ШОС 

 ФГД 

 Експрес-опитування ГД 

Визначення цілей РА та аналіз їх відповідності 

проблемі 
  Експертні оцінки 

 ФГД 

Визначення та оцінка альтернативних способів 

вирішення проблемної ситуації 
 Експертні оцінки 

 ФГД 

 Прогнозне моделювання 

Визначення та аналіз суб’єктів інтересів   ФГД 

 Експертні оцінки  

Визначення та аналіз сфер впровадження РА  Експертні оцінки  

Визначення та аналіз суб’єктів впровадження РА 

(відповідальні) 
 Експертні оцінки  

Визначення та аналіз бар’єрів та ризиків  Експертні оцінки  

Визначення та аналіз суб’єктів політичної 

підтримки 
 Експертні оцінки  

Оцінка впливу (наслідків) за сферами впливу  Експертні оцінки  

Визначення та аналіз зацікавлених сторін 

(суб’єктів) РА 
 Експертні оцінки  
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Закінчення табл. 1.6 
Стадія АОМВРА Соціологічні методи 

Оцінка наслідків для суб’єктів впливу РА   Експертні оцінки 

 ФГД 

 Глибинні інтерв’ю 

Визначення показників результативності РА  Експертні опитування  

Визначення заходів, за допомогою яких 

здійснюватиметься відстеження результативності 

РА 

 Експертні опитування  

 

Оцінка виконання вимог РА (моніторинг 

запланованих показників) 
 Опитування цільових груп 

 Опитування експертів 

 Експрес-опитування  

 Круглі столи 

 ФГД 

 Опитування ГД 

Оцінка економічної ефективності  Опитування 

Джерело: розробка автора. 

 

1.4. Методологія, методи і практика аналізу та оцінки впливу 

 регуляторних актів у транспортному секторі на економіку  

 

Система державного регулювання у транспортному секторі 

Якщо визначати державне регулювання економіки (ДРЕ) як систему 

заходів держави для здійснення підтримуючої, компенсаційної та регулюючої 

функцій, спрямованих на створення нормальних умов ефективного 

функціонування ринку та вирішення складних соціально-економічних проблем 

розвитку національної економіки і всього суспільства, то державне 

регулювання в транспортному секторі, що у багатьох дослідженнях відносять 

до одного із суспільних благ, послуг колективного користування, полягає у 

здійсненні відповідних функцій стосовно цілеспрямованого впливу на суб’єктів 

господарювання з метою створення цивілізованого ринку транспортних послуг, 

основними критеріями якого мають бути: висока якість послуг, співпраця, 

висока інформативність, висока результативність ринку .  

При вивченні зарубіжних державних економічних стратегій відповідно до 

сучасних потреб економічних агентів нами виділено три теоретичні підходи до 

державного регулювання процесами модернізації та розвитку транспортної 

інфраструктури (два перших основні та третій еклектичний). 

1. Ліберальний підхід передбачає мінімальну участь держави щодо 
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рішення питань модернізації транспортної інфраструктури (цей підхід 

переважно застосувувався до 30-х років XX століття – в епоху винаходів із 

політикою laissez-faire, тобто принципом необмеженої свободи 

підприємництва, за становлення основних видів сучасного транспорту). 

Основними механізмами його застосування на практиці слугують проєктне 

фінансування у сфері фінансів, а в керуванні – саморегулювання, тобто держава 

передає громадським організаціям та приватному сектору свої повноваження 

щодо регулювання процесів у транспортному секторі . 

2. Патерналістський підхід декларує і забезпечує контроль держави за 

розвитком транспортної інфраструктури (з 30-х років по 70-ті роки XX століття 

– жорсткий державний контроль за діяльністю транспортних організацій). У 

сфері модернізації провідна роль надається державним інститутам 

фінансування. 

3. Комбінований (еклектичний) підхід припускає поєднання приватних і 

державних інститутів керування та фінансування залежно від ступеня розвитку 

конкуренції на транспорті. Основним (проте не єдиним) механізмом здійснення 

модернізації виступає державно-приватне приватно-державне партнерство. 

На сучасному етапі ліберальний підхід активно просувається асоціаціями 

транспортних організацій. Так, наприклад, у галузі повітряного транспорту 

провідна роль належить Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO), 

питання дерегулювання залізничного транспорту в Європі ініціює Міжнародна 

торговельна палата (ICC). Ліберальна політика на транспорті спрямована на: 1) 

дозвіл створювати нові транспортні організації; 2) припинення субсидування та 

пільгового кредитування; 3) загальне дерегулювання; 4) звільнення тарифів та 

цін; 5) пом’якшення вимог щодо якості та безпеки; 6) легітимізацію 

конкурентних стратегій, які раніше вважалися незаконними, наприклад, злиттів 

і поглинань, вертикальної інтеграції, стратегічних альянсів. 

У патерналістському підході держава жорстко регламентує всю 

діяльність транспорту. Обсяги ресурсів, що спрямовують для транспорту, 

визначаються політичними процесами. Використовуються адміністративні 
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методи регулювання. Специфічні критерії економічної ефективності 

транспортної інфраструктури не застосовуються і її модернізація може 

здійснюватися без урахування потреб споживачів. 

В умовах сучасного економічного контексту найбільшого поширення 

набув комбінований підхід. Активну участь держави у створенні, розвитку та 

обслуговуванні транспортної інфраструктури зумовлює виконання нею трьох 

основних функцій: 

–  як власника і провайдера транспортної інфраструктури, 

– як регулятора функціонування транспортної інфраструктури, 

– як джерела підтримки процесів інвестування та формування необхідних 

інституціональних умов функціонування транспортної інфраструктури. 

Питання державної власності стосовно транспортної інфраструктури 

мають два аспекти: а) щодо державної власності на транспортну 

інфраструктуру і б) обслуговування об’єктів транспортної інфраструктури 

державними організаціями. 

Щодо першого із зазначених аспектів слід зазначити, що в практиці 

світової економіки приналежність прав власності щодо транспортної 

інфраструктури приватним особам зустрічається надзвичайно рідко, особливо 

це стосується справедливо для мереж різних видів транспорту. Одночасно із 

цим обмежено (відносно з рівнем по галузі загалом) має застосування і 

практика обслуговування приватним сектором за договором концесії об’єктів 

транспортної інфраструктури, що перебувають у державній власності. 

У багатьох країнах існує чітка переконаність, що транспортна 

інфраструктура є частиною державної власності, яка має надаватися як 

суспільне благо, а не існувати як комерційний вид діяльності з метою 

отримання прибутку. Все це приводить до того, що загальноприйнятою 

практикою переважної кількості країн світу є державна власність (на рівні як 

національних, так і місцевих органів влади), а також до надання та 

обслуговування транспортної інфраструктури державою. Як відзначає Світовий 

банк, це стосується для майже всіх автомобільних доріг, внутрішніх водних 
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шляхів, аеронавігаційних каналів, міських видів транспорту та майже всієї 

залізничної інфраструктури на чотирьох із п’яти континентах (Північна 

Америка в цьому випадку слугує винятком). Приватні компанії також беруть 

активну участь у проєктуванні та будівництві об’єктів транспортної 

інфраструктури. 

Держава як провайдер транспортної інфраструктури має контролювати 

ефективність та стабільність послуг, що надаються, разом із контролем за 

державними компаніями, що пропонують транспортні послуги. 

Для забезпечення ефективності державних транспортно-

інфраструктурних організацій звичайно потрібна наявність у них спеціального 

джерела доходів із платежів користувачів, а також узгодження та затвердження 

бюджетних коштів у довгостроковій фінансовій угоді між підприємством та 

його власником в особі держави. У цьому контракті варто спеціально 

передбачити заходи щодо забезпечення ефективності діяльності таких 

організацій. 

Логіка розвитку та світова практика свідчать, що для досягнення цілей 

транспорту, як і будь-якого іншого об’єкта керування, необхідні чіткі принципи 

та діючі механізми їх реалізації. Крім того, для комплексного подолання 

інфраструктурних обмежень на транспорті недостатньо використання тільки 

одного інструментарію. 

Координація дій, як правило, здійснюється на основі розроблення та 

здійснення стратегій розвитку транспорту і відповідних програм, які слугують 

дієвим діючим інструментом модернізації та розвитку транспортної 

інфраструктури у разі, якщо державні органи їх дійсно виконують 

Державне регулювання транспортом в Україні здійснюють Міністерство 

інфраструктури, спеціально уповноважені органи виконавчої влади, а також 

місцеві ради. Міністерство інфраструктури виступає центральним органом, 

який забезпечує управління транспортом на території всієї держави. 

Міністерство реалізує державну політику у сфері транспорту і дорожнього 

господарства; сприяє структурній перебудові економіки; здійснює керівництво 



103 

транспортно-дорожнім комплексом; несе відповідальність за його розвиток; 

координує роботу об’єднань, установ, підприємств та організацій залізничного, 

морського, річкового, авіаційного, автомобільного і дорожнього господарства, 

що входять у сферу його управління.  

Специфіка державного регулювання у транспортному секторі 

Специфіка державного регулювання у транспортному секторі 

обгрунтована завданнями, що покладені на Міністерство інфраструктури 

України. Серед них95:  

– здійснення державного управління транспортним комплексом 

України; 

– реалізація державної політики становлення і розвитку транспортного 

комплексу України для забезпечення своєчасного, повного та якісного 

задоволення потреб населення і суспільного виробництва у перевезеннях;  

– забезпечення взаємодії та координації роботи автомобільного, 

авіаційного, залізничного, морського і річкового транспорту та дорожнього 

господарства;  

– створення єдиної транспортної системи України; забезпечення рівних 

умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту всіх форм 

власності;  

– забезпечення входження транспортного комплексу України в 

європейські та світові транспортні системи.  

Відповідно до цих завдань міністерство забезпечує виконання єдиної 

державної економічної, тарифної, інвестиційної, науково-технічної та 

соціальної політики на транспортно-дорожньому комплексі; забезпечує захист 

прав громадян під час їхнього транспортного обслуговування; сприяє розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків, а за дорученням Кабінету Міністрів 

представляє інтереси транспортно-дорожнього комплексу в міжнародних 

організаціях та укладає міжнародні договори; видає ліцензії на міжнародні 

                                                             

95 Ляшенко О. Транспорт як об’єкт державного регулювання. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNL

OAD=1&Image_file_name=PDF/apdyo_2012_4_30.pdf 
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перевезення пасажирів і вантажів залізничним і автомобільним, повітряним, 

річковим, морським транспортом, виконання авіаційно-хімічних робіт; 

контролює дотримання ліцензійних умов при здійсненні цих видів діяльності; 

організовує роботу, спрямовану на забезпечення мобілізаційної готовності 

підприємств; здійснює контроль за дотриманням підприємствами 

законодавства і міжнародно-правових норм.  

Правові засади регулювання відносини, пов’язаних з діяльністю 

транспорту, визначаються законом «Про транспорт», кодексами окремих видів 

транспорту, іншими актами законодавства України.  

Транспортна система наражається на велику кількість проблем, 

пов’язаних з державним регулюванням.  

Насамперед основна проблема – це неефективне державне регулювання 

транспортної політики. Основне призначення державного регулювання      

становить здійснення виконавчої влади, у процесі якої реалізуються завдання, 

функції та інтереси держави. Разом із тим для безпосереднього управління 

галузями економіки, соціально-культурною сферою та адміністративно–

політичною діяльністю необхідна розпорядча діяльність.  

Виконавча і розпорядча діяльність органів виконавчої влади мають свої 

характерні риси: 1) це діяльність загальнодержавного характеру й охоплює 

найбільш важливі сторони життя суспільства; 2) вона спрямована на виконання 

Законів України, інших нормативних актів, а також міжнародних правових 

актів; 3) її зміст – організаційний, з його допомогою здійснюється 

безперервний, постійний і цілеспрямований вплив на настрої громадських 

колективів з метою регулювання й координації їхньої спільної праці; 4) ця 

діяльність має юридично-розпорядчий характер.  

Таким чином, під державним регулюванням розуміють організаційно-

владну виконавчо-розпорядчу діяльність органів державного управління, що 

функціонує на основі та для виконання законів і займається повсякденним 

практичним виконанням функцій держави.  

Державне регулювання в галузі транспорту має забезпечувати:  
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– своєчасне, повне та якісне задоволення потреб населення і суспільного 

виробництва у перевезеннях та потребах оборони України;  

– захист прав громадян під час їхнього транспортного обслуговування;  

– безпечне функціонування транспорту; 

– дотримання необхідних темпів і пропорцій розвитку національної 

транспортної системи;  

– захист економічних інтересів України та законних інтересів підприємств та 

організацій транспорту і споживачів транспортних послуг;  

– створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств 

транспорту;  

– обмеження монополізму та розвиток конкуренції;  

– координацію роботи різних видів діяльності в галузі транспорту;  

– охорону навколишнього природного середовища від шкідливого впливу 

транспорту.  

Ще конкретніше цілі та завдання державного регулювання визначено в 

галузевих нормативних актах. Зокрема, у статті 4 Закону України «Про 

залізничний транспорт»96 зауважується, що Кабінет Міністрів З метою 

забезпечення державних і суспільних інтересів, свободи підприємництва і 

формування ринку транспортних послуг, безпеки перевезень, захисту 

навколишнього природного середовища визначає умови і порядок організації 

діяльності залізничного транспорту загального користування, сприяє його 

пріоритетному розвитку, надає підтримку в задоволенні потреб залізничного 

транспорту у рухомому складі, матеріально-технічних і паливно-енергетичних 

ресурсах.  

Крім того, управління процесом перевезень у внутрішньому та 

міжнародному сполученнях, а також регулювання виробничо-господарської 

діяльності у сфері організації та забезпечення цього процесу залізницями, 

підприємствами, установами та організаціями, провадяться централізовано і 

                                                             

96 Закон України «Про залізничний транспорт» № 273/96-ВР в редакції від 16.10.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80#Text 
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належать виключно до компетенції Укрзалізниці, що виконує функції 

господарського суб’єкта.  

У статті 5 Закону України «Про автомобільний транспорт» зазначено97, що 

основним завданням державного регулювання та контролю у сфері 

автомобільного транспорту є створення умов безпечного, якісного й 

ефективного перевезення пасажирів та вантажів, надання додаткових 

транспортних послуг. 

Державне регулювання та контроль у сфері автомобільного транспорту 

спрямовані на: 

забезпечення балансу інтересів держави, органів місцевого самоврядування, 

користувачів транспортних послуг та підприємств, установ, організацій, інших 

юридичних та фізичних осіб – суб'єктів господарювання на автомобільному 

транспорті незалежно від форм власності; 

забезпечення якісного та безпечного функціонування автомобільного 

транспорту; 

розвиток та удосконалення нормативно-правової бази діяльності 

автомобільного транспорту; 

визначення загальних засад стратегічного розвитку, системи управління, 

реформування та регулювання автомобільного транспорту; 

визначення пріоритетних напрямів розвитку та шляхів оптимізації діяльності 

автомобільного транспорту; 

захист прав споживачів під час їх транспортного обслуговування; 

захист національного ринку транспортних послуг та суб'єктів 

господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного 

транспорту; 

створення рівних умов для роботи всіх суб’єктів господарювання, що 

здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту, обмеження 

монополізму та розвиток конкуренції; 

                                                             

97 Закон України «Про автомобільний транспорт» № 2344-ІІІ в редакції від 16.10.2020. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14#Text 
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забезпечення зайнятості населення, підготовки спеціалістів і робочих кадрів, 

охорони праці; 

раціональне використання енергетичних та матеріальних ресурсів; 

охорону довкілля від шкідливого впливу автомобільного транспорту, 

проведення науково-технічної роботи, досліджень та розвиток системи 

статистики. 

Регулювання діяльності цивільної авіації здійснюється державою з 

допомогою Міністерства інфраструктури України та Комітету з використання 

повітряного простору України за такими напрямами (ст. 5 Повітряного кодексу 

України98), як:  

1) здійснення комплексних заходів щодо забезпечення безпеки польотів, 

авіаційної, екологічної, економічної та інформаційної безпеки; 

2) створення умов для розвитку авіаційної діяльності, повітряних перевезень 

та їх обслуговування, виконання авіаційних робіт та польотів авіації загального 

призначення; 

3) організація використання повітряного простору України; 

4) представництво України в міжнародних організаціях цивільної авіації та у 

міжнародних відносинах з питань цивільної авіації. 

Аналогічні цілі та завдання державного регулювання торговельного 

мореплавства закріплено у ст. 3 Кодексу торговельного мореплавства України99 

щодо розвитку мореплавства, його правового забезпечення та умов праці на 

морському транспорті.  

З огляду на викладене  вище можна зробити висновок про те, що 

державне регулювання передбачається на всіх видах транспорту, але для 

нормального і безпечного функціонування транспортної системи як однієї з 

найскладніших галузей виробництва бракує ефективної транспортної політики, 

оскільки єдина національна транспортна політика становить основу державного 

                                                             

98 Повітряний  кодекс  України  № 3393-VI, в редакції від 07.08.2020. URL  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17#Text 
99 Кодекс торговельного мореплавства України в редакції від 16.10.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95 
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управління.  

Транспортна політика держави становить комплекс пріоритетів, якими 

керуються органи державної влади, використовуючи можливості транспорту 

для вирішення завдань, пов’язаних із соціально-економічним розвитком.  

Транспортна політика має бути спрямована на вирішення таких важливих 

завдань соціально-економічного розвитку:  

– держава несе повну відповідальність за стійкий розвиток транспорту, 

за стан і розвиток стратегічної транспортної інфраструктури;  

– ринок транспортних послуг розвивається на основі конкуренції 

незалежних транспортних операторів;  

– держава відповідає перед суспільством за безпечне, економічно 

ефективне та економічно стійке функціонування транспортної системи.  

По-друге100, неефективне регулювання транспортної політики викликає 

ще одну проблему, з якою стикається транспортна система, − дуалізм 

повноважень. Наразі держава відштовхується від того, що економічною 

основою функціонування і розвитку транспортної системи повинні стати 

конкуренція недержавних операторів та залучення приватного капіталу в 

транспортний сектор. Завдання держави – організаційно забезпечити 

подальший розвиток та удосконалення діяльності транспортної системи 

України.  

При цьому реалізується принцип мінімально необхідного втручання у 

транспортну діяльність. До найважливіших напрямів реформування відносяться 

перегляд ролі та функцій державних органів управління, скорочення розмірів 

державної власності, виключення прямої участі держави у виробничій 

діяльності, приватизація підприємств, не пов’язаних із виконанням державою 

прямих функцій щодо забезпечення обороноздатності та безпеки країни, 

підвищення ефективності управління державною власністю.  

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що державні органи, які займаються 

                                                             

100 Ляшенко О. Транспорт як об’єкт державного регулювання. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNL

OAD=1&Image_file_name=PDF/apdyo_2012_4_30.pdf 
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регулюванням транспортної діяльності, поділяються на вищі державні та 

місцеві. У процесі управління – як на вищому державному, так і на місцевих 

рівнях – виконуються різноманітні за своїм призначенням і характером функції, 

що формуються на основі обміну організаційних, економічних і технічних 

потреб транспортного процесу та його управління, а також відповідно до 

чинного законодавства і компетенції органів управління. 

Основні вимоги нормативно-правової бази щодо оцінки можливих 

наслідків впровадження регуляторних актів у транспортному секторі 

Вимоги нормативно-правової бази щодо оцінки можливих наслідків 

упровадження регуляторних актів є універсальними для всіх секторів 

національного господарства та обов’язковими для тих регуляторних актів, які 

подаються через державні органи та відомства, що підпорядковуються Кабінету 

Міністрів України. 

Оцінювання впливу актів законодавства на господарську діяльність в 

Україні відбувається відповідно до Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності»101.  

Відповідно до цього Закону: 

регуляторний акт – нормативно-правовий акт, який спрямований на 

правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних 

відносин між органами публічної влади та суб’єктами господарювання; 

регуляторна діяльність – діяльність, спрямована на підготовку, 

приймання, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка 

здійснюється органами публічної влади, фізичними та юридичними особами, 

територіальними громадами. 

Забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає:  

встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного 

впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів;  

планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів;  

                                                             

101  Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» № 

1160-ІV в редакції від 01.07.2020. URL   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text 
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оприлюднення проєктів регуляторних актів з метою одержання зауважень 

і пропозицій від фізичних та юридичних осіб та проведення їх обговорення;  

відстеження результативності регуляторних актів;  

недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не 

узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти;  

викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та 

зрозумілий для всіх сторін;  

оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності. 

Аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування 

необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, 

аналіз впливу, який цей акт чинитиме на ринкове середовище, забезпечення 

прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави. 

У березні 2016 р. в Україні набрали чинності зміни до законодавства 

щодо регуляторної діяльності, які передбачають розрахунок витрат на 

запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва. 

Цей розрахунок – так званий М-Тест – проводиться у разі, коли питома вага 

суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на діяльності яких відображається проблема, перевищує 10%. 

Окрім нормативно-правових методів регулювання, можна виокремити й 

інші форми та методи, які застосовуються при державному регулюванні та 

впливі на суб’єктів господарювання у транспортному секторі. Ці форми та 

методи виділено та систематизовано за аналізу транспортних стратегій і 

спеціалізованої літератури:  

– методи стратегічного управління, у тому числі:  

а) методи опосередкованого впливу через економічну підтримку: надання 

субсидій і податкових пільг, тарифне регулювання, уведення в дію режиму 

вільних економічних зон для об’єктів інфраструктури, наприклад, у портах, 

державні інвестиції у розвиток транспортно-логістичних систем. До цієї ж 

групи методів можна віднести й уведення додаткових податків для 

акумулювання коштів для державних і регіональних програм розвитку 
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транспортної інфраструктури;  

б) методи прямого управління окремими елементами інфраструктури як 

природними монополіями: контроль за ціноутворенням і тарифне регулювання. 

Держава визначає правила визначення та уведення тарифів, встановлює 

обов’язковий рівень тарифів і максимальний рівень рентабельності для окремих 

видів діяльності;  

– методи фінансового менеджменту, в тому числі:  

а) організацію системи платежів для користувачів об’єктами транспортної 

інфраструктури, у першу чергу для вантажних машин великої 

вантажопідйомності, здійснення на практиці принципу «користувач повинен 

платити»;  

б) залучення інвестицій через використання інструментів публічно-

приватного партнерства та розвиток системи державних гарантій і покриття 

ризиків фінансування в об’єкти транспортної інфраструктури;  

– нормативно-правові та ліцензійні методи: науково-методичне 

забезпечення функціонування суб’єктів інфраструктури. Вони дозволяють 

організувати ринок за допомогою визначення прав і відповідальності його 

суб’єктів, формування мінімальних вимог до кваліфікації співробітників і 

самих транспортних перевізників, використовуваних стандартів діяльності та 

якості послуг, що надаються. Сюди ж відноситься необхідність узгодження 

планів розміщення та розвитку транспортної інфраструктури з політикою 

прогнозування потреб і планування землекористування, соціальної й освітньої 

системи.  

Інформаційні методи: проведення досліджень для розвитку технологій і 

подальшої їх передачі транспортним організаціям з метою підвищення безпеки 

руху та поліпшення умов експлуатації устаткування. Сюди ж відносяться 

залучення зовнішніх експертів для аналізу місцевих проблем і визначення 

ефективності заходів діючої транспортної політики з урахуванням 

закордонного досвіду щодо вирішення аналогічних ситуацій, а також для 

надання технічного сприяння при впровадженні інституціональних та 
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організаційних реформ, різних заходів щодо поліпшення роботи регулювальних 

органів та існуючих норм ділової активності. Для практичної реалізації 

інструментарію цього виду дуже важливе створення єдиного інформаційного 

простору та ведення відповідної статистики, а також постійна аналітична 

діяльність загалом.  

Логіка розвитку та світова практика свідчать, що для досягнення цілей 

розвитку транспорту, як і будь-якого іншого об’єкта управління, необхідні чіткі 

принципи й діючі механізми їхньої реалізації. Крім того, для комплексного 

подолання інфраструктурних обмежень на транспорті недостатньо 

використання тільки одного інструментарію. Координація дій, як правило, 

здійснюється на основі розроблення та втілення стратегій розвитку транспорту 

та відповідних програм, які слугують дієвим інструментом модернізації 

інфраструктури, коли дійсно виконуються. 

Мета, роль і значення оцінки можливих наслідків упровадження 

регуляторних актів у транспортному секторі  

Найбільш узагальнено цілями державного регулювання економіки є: 1) 

стійке та ефективне зростання національної економіки; 2) повна зайнятість; 3) 

стабільний рівень цін; 4) економічна свобода та захист економічної 

конкуренції; 5) соціальна справедливість та матеріальний захист соціально 

незахищених верств населення, 6) ефективність зовнішньоекономічних зв’язків. 

Розглянемо мету, роль і значення оцінки можливих наслідків 

упровадження регуляторних актів у транспортному секторі на конкретному 

прикладі.  

Наприклад, місцевій раді необхідно встановити збір за місця для 

паркування транспортних засобів на наступний рік. Так, згідно зі статтею 10 та 

пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України102  законодавчо закріплено 

право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та 

збори в межах своїх повноважень. Рішення про встановлення місцевих податків 

та зборів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному 

                                                             

102 Податковий кодекс України. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 
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періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та 

зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення 

міської ради застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає 

за плановим періодом. Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового 

кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення 

відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими за нормами 

Податкового кодексу України, то до прийняття рішення такі податки,  

відповідно до норм цього Кодексу, встановлюються із застосуванням їх 

мінімальних ставок. Місцеві податки та збори зараховуються в повному 

обсязі до міського бюджету та є його бюджетоформуючим джерелом, 

забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та використовуються  

для забезпечення нагальних потреб громади міста. Зважаючи на викладене, з 

метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення 

суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини міського бюджету, 

міська рада може приймати рішення «Про встановлення збору за місця для 

паркування транспортних засобів на наступний рік».  

Застосувати для вирішення зазначеної проблеми ринкові механізми 

неможливо, оскільки здійснення зазначених вище заходів є засобом державного 

регулювання та, відповідно до Податкового кодексу України, входить до 

компетенції міської ради. 

У цьому випадку основними цілями регулювання є: 

– встановити доцільні та обґрунтовані розміри ставок місцевих податків 

та зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів 

господарювання; 

– встановити пільги щодо сплати місцевих податків та зборів; 

– здійснити планування та прогнозування надходжень від збору за місця 

для паркування транспортних засобів при формуванні бюджету; 

– забезпечити додаткові надходження до міського бюджету з метою 

забезпечення фінансування міських цільових програм; 

– забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого 
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самоврядування; 

– привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог 

Податкового кодексу України. 

У  разі  якщо рішення не буде прийнято та цілі не досягнуто,  збір за 

місця для паркування транспортних засобів буде справлятись за мінімальними 

ставками, що  призведе до втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок, не 

будуть профінансовані міські цільові програми: соціальні, економічні, 

екологічні, розвитку підприємництва. 

Принципи аналізу та оцінки можливих наслідків впровадження 

регуляторних актів у транспортному секторі  

Найбільш узагальненими принципами державної регуляторної політики, 

відповідно до ст. 4 Закону України «Про засади державної регуляторної полі-

тики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-IV, є:  

 – доцільність – обґрунтована необхідність державного регулювання 

господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;  

– адекватність – відповідність форм та рівня державного регулювання 

господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим 

вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;  

– ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного 

акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально 

необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;  

– збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу 

інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;  

– передбачуваність – послідовність регуляторної діяльності, її 

відповідність цілям державної політики, а також планам з підготовки проєктів 

регуляторних актів, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати 

планування їхньої діяльності;  

– прозорість та врахування громадської думки – відкритість дій 

регуляторних органів для фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань на всіх 

етапах регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1160-15&text=%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0%ED%EE%BF+%EF%EE%EB%B3%F2%E8%EA%E8
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1160-15&text=%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0%ED%EE%BF+%EF%EE%EB%B3%F2%E8%EA%E8
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1160-15&text=%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0%ED%EE%BF+%EF%EE%EB%B3%F2%E8%EA%E8
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ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку 

фізичними та юридичними особами, їхніми об’єднаннями, обов’язковість і 

своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та 

юридичних осіб, їхніх об’єднань, інформування громадськості про здійснення 

регуляторної діяльності.  

З огляду на останній пункт прозорості та відкритості громадської думки 

дуже прикрими є факти з управлінської практики, коли, наприклад, за рішенням 

органу місцевої влади оприлюднення громадської думки відбувається після 

прийняття необхідного рішення. 

Можливі наслідки впровадження регуляторних актів розглядаються за 

принципами, які спираються на  визначення та оцінку альтернативних способів 

досягнення цілей. Оцінка альтернатив є визначальним принципом. 

У наведеному прикладі стосовно встановлення збору за місця для 

паркування транспортних засобів на наступний рік можна було би виокремити 

декілька альтернатив. По-перше, якщо на розгляд сесії міської ради не 

виносити та не приймати рішення «Про затвердження ставки збору за місця для 

паркування транспортних засобів на наступний рік», то, відповідно до 

підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України,  збір буде 

справлятися з огляду на норми Кодексу із застосуванням мінімальних ставок, 

що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету. По-друге, подібне 

рішення можна було б прийняти із установленням максимальних ставок, проте 

в такому разі така альтернатива не може бути прийнятною, оскільки 

збільшується податкове навантаження на існуючих платників податку, 

громадян та гостей цього населеного пункту. Третя альтернатива передбачає 

прийняття рішення міської ради «Про затвердження ставки збору за місця для 

паркування транспортних засобів на наступний рік» у запропонованому 

вигляді, що створить сприятливі фінансові можливості міської влади для 

задоволення потреб громади міста та забезпечить максимальні надходження 

коштів до місцевого бюджету. За другим варіантом до бюджету можуть надійти 

надлишкові фінансові ресурси, які можна було б спрямувати на соціально-

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1160-15&text=%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0%ED%EE%BF+%EF%EE%EB%B3%F2%E8%EA%E8
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економічний розвиток громади. Проте це збільшить податковий тиск на 

громадян населеного пункту. 

Відповідно до методології необхідно здійснити оцінку вибраних 

альтернативних способів досягнення цілей з точки зору вигід і витрат для 

органів місцевого самоврядування. 

Обґрунтування специфіки аналізу та оцінки можливих наслідків 

впровадження регуляторних актів у транспортному секторі 

Загалом вивчення специфіки аналізу та оцінки можливих наслідків 

впровадження регуляторних актів у транспортному секторі в західних країнах 

ґрунтується на трьох методологічних підходах до оцінки суспільної 

ефективності, їх систематизація дозволяє виокремити три групи підходів: 

1) мікроекономічні підходи, 2) макроекономічні та 3) багатокритеріальні. 

Мікроекономічний підхід більш відомий як cost-benefit analysis – аналіз 

витрат і результатів. Цей підхід найбільш поширений на практиці, тоді як 

багатоцільовий і макроекономічний підходи розглядаються скоріше як 

допоміжні, що його доповнюють, – так у європейському дослідженні стосовно 

стандартизації методів оцінки інвестпроєктів ці підходи взагалі не розглядають 

зачіпають. Вважається, що початок практичного застосування принципів 

аналізу витрат і результатів було покладено на початку ХХ ст. військово-

будівельними частинами армії військами США (US Army Corps of Engineers), 

які, як і військово-будівельні частини Радянської Армії, широко залучалися і до 

спорудження цивільних об’єктів, зокрема, гідротехнічних споруд, а перша 

законодавча вимога до обґрунтування суспільних проєктів на основі цих 

принципів було встановлено в 1939 р. у законі США про боротьбу з повенями 

(Flood Control Act of 1939)103. 

Теоретично аналіз витрат і результатів був обґрунтований і розвинений у 

рамках економічної теорії добробуту. Відповідно до неї проєкт повинен бути 

визнаний ефективним, якщо він задовольняє критерій Парето: покращує 

                                                             

103 Gramlich E.M. Benefit-cost analysis of government programs. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 

1981. 
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положення частини суспільства без погіршення становища хоча б одного із 

членів суспільства. Однак на практиці цей критерій не працює через 

неможливість міжособистісних зіставлень добробуту (корисностей), тому 

замість нього був розроблений критерій Калдора – Хікса («потенційний 

критерій Парето» у 1939–1940 рр.). Він полягає в тому, що виграш від реалізації 

проєкту повинен перевищувати програш, при цьому передбачається, що та 

частина суспільства, яка виграла, потенційно може компенсувати втрати тим, 

чий добробут погіршився. Цей критерій покладено в основу сучасного аналізу 

витрат і результатів.  

Аналіз витрат і результатів базується на схемі рівноваги, що заснована на 

прямих ефектах інвестиційних проєктів, які відбиваються на користувачах 

системи, створеної в результаті реалізації інвестпроєкту, її операторах та уряді. 

Це передбачає, що всі сектори, які використовують цю систему, перебувають у 

стані абсолютно конкурентної рівноваги за відсутності помітної економії від 

масштабу. Це дозволяє локалізувати проєкт і зосередити соціально-

економічний аналіз на певному секторі (у нашому випадку транспортному)104  

Разом із тим також беруться до уваги деякі зовнішні стосовно нього ефекти 

(наприклад, екологічні). 

Розгляд з точки зору інтересів суспільства вимагає оцінки суспільної 

цінності ресурсів, які залучаються в інвестпроєкт, якою є в той же час 

альтернативна вартість ресурсів. В ідеальному випадку їх добре 

характеризують ринкові ціни. Проте насправді в ринкових цінах присутні 

суттєві викривлення, які повинні бути усунені при оцінці проєкту (досить 

докладні практичні рекомендації з цього приводу містяться в довіднику 

Світового банку105 ). 

Загальна схема розрахунку ефективності інвестпроєкту може бути 

                                                             

104 Mackie P.J., Nellthorp J., Laird J.J., Ahmed F. Toolkit for the evaluation of World Bank transport 
projects. Washington, D.C.: World Bank, 2003. 
105 Handbook on economic analysis of investment operations. Washington, D.C.: World Bank, 1998. 
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представлена в такому вигляді106 : 

ΔW = ΔCS + ΔPS + ΔGR - ΔEE - ΔIC,            (1.1) 

де ΔW – загальний ефект проєкту (зміна добробуту суспільства), 

ΔCS – приріст виграшу споживачів створюваної транспортної системи,  

ΔPS – сальдо зміни експлуатаційних витрат і виручки оператора 

транспортної системи (приріст виграшу виробника транспортних послуг),  

ΔGR – зміна надходжень до державного бюджету,  

ΔEE – зовнішні ефекти (вплив на навколишнє середовище, втрати від 

аварій тощо),  

ΔIC – інвестиції (у тому числі спрямовуються на пом’якшення негативних 

впливів проєкту). 

У зарубіжній практиці оцінки залізничних (і взагалі транспортних) 

інвестпроєктів найбільш часто виграш споживачів квантифікується у термінах 

грошової оцінки економії часу на доставку вантажу (поїздку) від початкового 

до кінцевого пункту.  

Витрати на доставку тонни вантажу (або витрати пасажира на одну 

поїздку) від початкового до кінцевого пункту становлять pt, де t – тривалість 

доставки (поїздки), p – цінність економії одиниці часу. Обсяг перевезень 

вимірюється кількістю перевезених тонн вантажу (числом пасажирів). У 

результаті реалізації інвестпроєкту час доставки вантажу (поїздки) знижується з 

t0 до t1, що супроводжується зростанням обсягу перевезень з Q0 до Q1. 

Результати інвестпроєкту – збільшення виграшу споживачів – оцінюють у цих 

європейських рекомендаціях за формулою 

ΔCS = (Q0 + Q1)(t1 - t0)p/2                       (1.2) 

Як видно, в цій формулі передбачається лінійність функції попиту. Це 

повсюдно прийняте припущення позбавляє від необхідності емпірично 

оцінювати функцію попиту (що являє собою досить непросте завдання) – 

виявляється достатньо оцінити зменшення часу доставки і спрогнозувати 

                                                             

106 Developing harmonised European approaches for transport costing and project assessment. Deliverable 5. 

Proposal for harmonised guidelines / European Commission EC-DG TREN. 2006. 
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зростання обсягу перевезень. Але при цьому знижується точність оцінки 

величини ΔCS. 

Оцінка зміни виграшу споживачів проводиться для трьох напрямів 

використання транспортних послуг: ділові пасажирські перевезення (коли 

пасажир здійснює поїздку в інтересах роботодавця), інші пасажирські 

перевезення, перевезення вантажів, кожному з яких відповідає своє значення p. 

Методи оцінки величини p складні й досить різноманітні, тому розглядати їх не 

будемо. В ідеалі така оцінка повинна проводитися для кожного інвестпроєкту, 

однак на практиці часто використовують «нормативні» значення – величини p, 

оцінені для певної країни і зафіксовані в національних методиках оцінки 

транспортних інвестпроєктів. Табл. 1.7 дає зведення наведених результатів 

мета-аналізу різних досліджень з оцінки p для різних країн ЄС. Автори цієї 

роботи рекомендують використовувати їх у разі відсутності національного 

«нормативу» і неможливості оцінити цінність економії одиниці часу для умов 

конкретного проєкту. 

В праці107 (с. 78) пропонуються такі визначення: витрати – споживання ресурсів 

оператором транспортної системи (при їх скороченні щодо бази для порівняння 

вони входять з негативним знаком), результати – ресурсні виграші споживачів 

транспортних послуг та третьої сторони (окремі складові також можуть мати 

негативний знак) і надходження державі або оператору. 

Таблиця 1.7 

 Цінність економії одиниці часу 

Вид перевезень Одиниця виміру Середнє по 

25 країнах ЄС 

Мінімум 

(Литва) 

Максимум 

(Люксембург) 

Ділові поїздки 
 

 Евро/год на 1 

пасажира 

23,82 11,58 38,02 

Інші поїздки (залежно 

від довжини маршруту) 

 Евро/год на 1  

пасажира 

8,48-10,89 4,43-5,69 11,91-15,30 

Вантажні перевезення  Евро/год на 1 т 

вантажу 

1,22 0,72 1,70 

Джерело: Bewertungsmethode fur die Priorisierung von Projekten im Schienenverkehr. Bern: ECOPLAN, 2005. 

 

                                                             

107 Bewertungsmethode fur die Priorisierung von Projekten im Schienenverkehr. Bern: ECOPLAN, 2005. 
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Таким чином, до витрат долучаються інвестиції та експлуатаційні витрати. 

Зниження експлуатаційних витрат, наприклад, після реконструкції існуючої 

дороги, виступають як негативні витрати. Результати охоплюють економію 

часу доставки, безпеку, вплив на навколишнє середовище, надходження 

державі або оператору. Що стосується цін, використовуваних при розрахунку 

різних показників, то основою для їх оцінки служать ринкові ціни, з якими 

здійснюють перетворення (конверсію) у факторні ціни. На практиці ця 

конверсія полягає в «очищенні» ринкових цін від непрямих податків і дотацій. 

Проте у ряді європейських країн використовуються безпосередньо ринкові 

ціни. Від факторних цін вони відрізняються на від 7,7% (у Швейцарії) до 25% (в 

Угорщині) 108, с. 20. Хоча аналіз витрат і результатів заснований на вартісних 

оцінках, інвестпроєкт може викликати ефекти, які не піддаються оцінці в 

грошових одиницях. Такі ефекти беруть до уваги на основі додаткового аналізу, 

але, природно, будь-які універсальні рекомендації тут відсутні. 

Для характеристики ефективності інвестпроєктів використовуються різні 

показники. Одним з найпоширеніших є чистий дисконтований дохід – ЧДД 

(NPV): 

NPV =               (1.3) 

де Bt – результати інвестпроєкту, Ct – витрати (поточні й капітальні), t – 

рік, в якому отримані відповідні результати і здійснено витрати, r – норма 

дисконтування. Критерій ефективності інвестпроєкту – NPV> 0. Поряд із 

результатами і витратами, у ЧДД (і споріднених йому показниках) фігурують 

плановий горизонт (період оцінки) T і норма дисконтування r, вибір величин 

яких пов’язаний із певними проблемами. 

Теоретично величина T повинна дорівнювати терміну життя створеної в 

результаті реалізації проєкту системи. Однак у випадку залізничних 

інвестпроєктів цей термін потенційно нескінченний (у всякому разі більший за 

                                                             

108 Developing harmonised European approaches for transport costing and project assessment. Deliverable 1. 
Current practice in project appraisal in Europe / European Commission EC-DG TREN. 2005. URL: 

http://heatco.ier.uni-stuttgart.de/hd1final.pdf 
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будь-яку довгострокову перспективу). У деяких країнах (у Нідерландах та іноді 

у Швейцарії) ЧДД транспортних інвестпроєктів дійсно розраховується на 

нескінченний термін. При цьому передбачається, що з якогось року річні 

результати і витрати стають постійними: Bt = B, Ct = C при t ≥ Ө. Тоді формула 

(2) з T = ∞ набуває вигляду: 

NPV =                               (1.4) 

Разом із тим очевидно, що припущення про постійність витрат і 

результатів на нескінченному відрізку часу малореалістичні. Загалом можна 

сказати, що більш-менш суворі методи вибору горизонту планування відсутні. 

Кінцеві планові горизонти для оцінки ефективності транспортних 

інвестпроєктів, прийняті в різних країнах (на основі евристичних міркувань) 

перебувають у діапазоні від 20 до 60 років109.  Для загальноєвропейської 

методики оцінки транспортних інвестпроєктів пропонується величина 40 

років110 . Норму дисконтування також не можна отримати з будь-яких ринкових 

показників (наприклад, ринкової ставки відсотка). Вони зазвичай ґрунтуються 

на суспільній альтернативної вартості капіталу або на громадських міжчасових 

перевагах. Наразі більшість країн ЄС, схоже, використовує норми 

дисконтування, засновані на суспільних міжчасових перевагах. Способи їх 

оцінки досить складні, крім того, в деяких країнах до них включається поправка 

на ризик (що збільшує значення r). Величини ставки дисконтування, прийняті в 

різних країнах для транспортних інвестпроєктів, мають значення від 0,03 до 

0,12; у ряді країн вона визначена в деякому діапазоні (наприклад, у США – 

0,03–0,07, Чехії – 0,05–0,07, Кіпрі – 0,06–0,12). Учасники дослідницького 

проєкту UNITE, спрямованого на уніфікацію розрахунків з оцінки ефективності 

транспорту в ЄС, рекомендують приймати r = 0,03 , тоді як у методиці ЄС з 

оцінки інвестиційних проєктів пропонується використання європейської 

                                                             

109 Глущенко К.П. Оценка эффективности транспортных проектов: опыт и проблемы. URL: 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/34096/; MPRA Paper No. 34096, posted 13. October 2011 / 23:03. 
110 Guide to cost-benefit analysis of investment projects / European Commission, Directorate General for 
Regional Policy. 2002. URL: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_en.pdf) 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/34096/
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громадської норми дисконтування, що дорівнює 0,05111 .  

Показником, спорідненим до ЧДД, є відношення результатів до витрат 

(BCR): 

BCR =  / .                                       (1.5) 

Критерій ефективності інвестпроєкту при використанні цього показника – 

BCR> 1. 

Ще один споріднений ЧДД і широко застосовуваний показник – внутрішня 

норма прибутковості (IRR): величина r*, що є рішенням рівняння NPV = 0 щодо 

r. У цьому випадку критерій ефективності інвестпроєкту виглядає як r*> r, де r 

– норма дисконтування, що застосовується при розрахунку ЧДД. 

Рідше використовується ряд інших показників, таких як ЧДД у розрахунку 

на одиницю вкладень (на одиницю бюджетних вкладень у випадку приватно-

державного партнерства), термін повернення інвестицій та ін. 

Щодо показників, які характеризують ефективність інвестпроєктів, 

необхідно відзначити, що аналогічні показники використовуються у 

фінансовому аналізі, тобто оцінці комерційної ефективності проєктів 

приватними фірмами (при розробці техніко-економічних обґрунтувань або 

бізнес-планів). Через це у вітчизняній літературі деякі автори плутають 

фінансовий аналіз із аналізом витрат і результатів. Однак за подібності форми 

вони принципово відмінні за змістом: аналіз витрат і результатів враховує 

оцінки з точки зору суспільства і всі складові показника ефективності – далеко 

не ринкові параметри. У разі ж фінансового аналізу результати 

прогнозуватимуть реальні фінансові надходження фірми, витрати – витрати в 

ринкових цінах, а норма дисконтування – ринкову ставку відсотка.  

Аналіз витрат і результатів при оцінці транспортних інвестпроєктів за 

кордоном лише іноді супроводжується фінансовим аналізом, роль якого досить 

обмежена і суто допоміжна: вона полягає в тому, щоб перевірити, чи 

забезпечується беззбитковість оператора створюваної транспортної системи. 
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Але в більшості країн методики оцінки транспортних проєктів питання 

фінансового аналізу взагалі не зачіпають. Річ у тім, що в цих країнах є усталена 

тарифна система, і всі оцінки проводяться при неявному припущенні про її 

незмінність (хоча, треба відзначити, що в деяких роботах містяться 

рекомендації щодо врахування при оцінці ефективності транспортних проєктів 

припущення про тарифну політику). 

Таким чином, мікроекономічний підхід – аналіз витрат і результатів – 

заснований на єдиному критерії: максимізації суспільного добробуту. Але 

конкретний інвестпроєкт може бути спрямований на досягнення цілей, які, хоча 

в кінцевому рахунку і пов’язані з добробутом суспільства, в принципі не 

можуть бути оцінені в таких термінах (і, тим більше, «монетизовані»). 

Прикладами можуть служити: зміцнення політичної та економічної єдності 

країни, забезпечення доступу до районів нового господарського освоєння, 

посилення обороноздатності країни та ін. У таких випадках використовується 

багатокритеріальний підхід, в якому ефективність проєкту розглядається як 

багатовимірна (векторна) характеристика. 

У світовій практиці оцінки транспортних інвестпроєктів він завжди 

застосовується поряд із аналізом витрат і результатів, при цьому зведений 

показник останнього, наприклад ЧДД, є одним із критеріїв. Хоча при оцінці 

транспортних інвестпроєктів багатокритеріальний підхід застосовується досить 

широко – приблизно в половині країн, охоплених оглядами, у разі залізничних 

інвестпроєктів його застосовує тільки п’ята частина цих країн. 

По суті багатокритеріальний підхід не становить єдину цілісність, це 

скоріше сукупність різних методів багатокритеріальної оптимізації, що 

різняться по залежно від країн. Для них поки не існує ані загальної теоретичної 

схеми, ані якоїсь єдиної сукупності принципів аналізу (хоча деякі дослідники 

вважають, що більшість методів являють собою різні способи виявлення та 

аналізу переваг осіб, які приймають рішення 112. 

                                                             

112 Facts and furphies in benefit-cost analysis: transport. Canberra: Bureau of Transport Economics, 1999. 

URL: http://www.bitre.gov.au/publications/24/Files/r100.pdf 
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Результатом багатокритеріального аналізу може бути синтетичний 

показник ефективності (як у випадку аналізу витрат і результатів), що дозволяє 

ранжувати альтернативи, або саме ранжування без будь-якого синтетичного 

показника. Показники, що характеризують окремі аспекти (вимірювання) 

ефективності, можуть бути кардинальними (числовими), ординальними 

(порядковими) або навіть якісними. Через різноманіття можливих критеріїв, 

щодо них існують лише загальні рекомендації: чітко розрізняти цілі та засоби, 

перевіряти систему критеріїв на узгодженість, уникати накладання критеріїв. 

Макроекономічний підхід. Характерною рисою мікроекономічного підходу 

є «локалізація» інвестпроєкту, тобто аналіз у межах однієї галузі або ринку. 

Однак, як зазначалося раніше, реалізація проєкту може впливати на економіку 

за межами її локалізованої частини, наприклад, на зайнятість і завантаження 

потужностей у суміжних галузях. Це зумовлює необхідність оцінки 

ефективності проєкту в контексті економіки країни загалом, враховуючи вплив 

проєкту по всьому ланцюжку секторів економіки. Макроекономічний підхід 

зазвичай розглядається як доповнюючий до аналізу витрат і результатів. В 

рамках останнього вплив проєкту на інші частини економіки трактується як 

непрямі соціально-економічні ефекти; в праці 113 їх рекомендується оцінювати 

(поза рамками методології аналізу витрат і результатів) за допомогою тієї чи 

іншої макроекономічної моделі.  

Найбільш простою формою макроекономічного підходу є оцінка внеску 

інвестпроєкту в зміну ВВП. Вона здійснюється прямим розрахунком, без 

використання будь-яких моделей. Поряд із безпосереднім внеском проєкту за 

допомогою мультиплікатора доходу (а іноді й акселератора) розраховується 

його непрямий внесок, що виникає за рахунок зростання попиту в ланцюжку 

взаємопов’язаних галузей і зростання кінцевого споживання. 

У праці 114, зазначено, що вплив розвитку транспортної системи на 

                                                             

113 Глущенко К.П. Оценка эффективности транспортных проектов: опыт и проблемы. URL: 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/34096/. MPRA Paper No. 34096, posted 13. October 2011 / 23:03. 
114 Щербанин Ю.А. Транспорт и экономический рост: взаимосвязь и влияние. Евразийская 

экономическая интеграция. Август 2011. № 3 ( 2). С. 65–78. 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/34096/
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економічне зростання може визначатися за такими підходами: 1) зіставлення й 

оцінка впливу розвитку транспорту на економічне зростання (вклад транспорту 

у ВВП, виробничі функції тощо); 2) продуктивність праці в транспортному 

секторі як за видами транспорту, так і загалом по сектору, що дозволяє 

оцінювати ефективність роботи транспорту в контексті національної економіки, 

виявляти втрати і доходи; 3) логістичні витрати та їхня оцінка як частки від 

ВВП, що допоможе оцінити всі логістичні витрати на шляху вантажу від 

відправника до отримувача; 4) вартість перевезення пасажирів та вантажів, 

обумовлена тарифною політикою на транспорті. За цим показником можна 

оцінювати, як міжнародні перевезення вантажів та пасажирів впливатимуть на 

доходну частину бюджету країни; 5) швидкість доставки товару та мобільність 

населення в країні; 6) рівень використання транспорту та його потужностей. 

Проте зазвичай для оцінки макроекономічного ефекту інвестпроєкту 

використовуються економіко-математичні моделі, які можна розділити на три 

типи: моделі «витрати-випуск», імітаційні макроекономічні моделі, моделі 

обчислювальної загальної рівноваги. 

Ці типи моделей досить добре відомі, за своїм характером вони 

передбачають позитивний аналіз, тоді як рішення про вибір системи 

інвестпроєктів або варіанта інвестпроєкту – це скоріше відноситься до 

нормативного аналізу. Модель «витрати-випуск» (її варіант, що включає тільки 

галузі матеріального виробництва, відомий як модель міжгалузевого балансу) 

дозволяє простежити вплив транспортного інвестпроєкту по ланцюжку 

взаємопов’язаних галузей і зміну кінцевого споживання, визначивши загальну 

зміну зайнятості та зміну ВВП. Для цього у складі секторів, представлених у 

таблиці «витрати-випуск», повинен бути виділений транспортний сектор. 

Розглянутий інвестпроєкт (варіант інвестпроєкту) представляється зміною 

параметрів відповідних рядка і стовпчика таблиці. У практиці оцінки 

ефективності транспортних інвестпроєктів вони застосовуються, наприклад, в 

Італії, де для визначення впливу інвестпроєктів на економіку країни в розрізі 

видів діяльності використовуються регіональні таблиці «витрати-випуск». 
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Імітаційна макроекономічна модель являє собою опис взаємозв’язків в 

економіці країни за допомогою системи економетричних рівнянь, параметри 

яких оцінено на основі ретроспективних статистичних даних. Розглянутий 

інвестпроєкт або його варіанти включаються у модель шляхом зміни значень 

керованих змінних моделі (склад яких визначається детальністю конкретної 

моделі), після чого розраховуються зміни таких показників, як загальна 

зайнятість в економіці, виробничі витрати, ціни та заробітна плата і т.ін. 

Перевагою таких моделей є те, що вони можуть включати в явному вигляді 

динаміку (на відміну від статичних моделей «витрати-випуск» і 

обчислювальної загальної рівноваги), що дозволяє простежити розвиток 

ефектів проєкту в часі. 

Подібні можливості – за винятком обліку динаміки – представляє модель 

обчислювальної загальної рівноваги (computable general equilibrium), її іноді 

теж вважають імітаційної моделлю. Така модель будується на основі функцій 

корисності, в свою чергу визначають функції попиту і виробничих функцій або 

функцій витрат (природно досить простих), і включає обчислювальний 

алгоритм знаходження загальної рівноваги. Початковим матеріалом для 

розробки моделі обчислювальної загальної рівноваги слугують таблиці 

«витрати-випуск».  

Моделі останніх двох типів при оцінці транспортних інвестпроєктів 

застосовуються тільки епізодично, в основному тими чи іншими 

дослідницькими групами. Так, в ЄС модель обчислювальної загальної 

рівноваги CGEurope використовується для досліджень, пов’язаних з 

європейською транспортною політикою, що включають аналіз деяких 

передбачуваних транспортних проєктів 115. Ще одним прикладом є модель SASI 

(Spatial and socio-economic impacts of transport investments and transport system 

improvements – просторовий і соціально-економічний впливи інвестицій у 

транспорт і вдосконалення транспортної системи), що використовувалась у 

                                                             

115 Jonkhoff W., Rustenberg M. Indirect effects in European transport appraisal. Infrastructure Productivity 

Evaluation. New York; Dordrecht; Heidelberg; London: Springer, 2011.  C. 79–94. 
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декількох дослідницьких проєктах під егідою різних органів ЄС. Це досить 

складна імітаційна модель соціально-економічного розвитку регіонів Європи, в 

явному вигляді включає географічний аспект, у тому числі опис транспортної 

інфраструктури116.  

Проте макроекономічний підхід на практиці застосовується досить рідко і 

те, що макроекономічні моделі використовуються мало, визначається трьома.  

По-перше, побудова таких моделей – дуже складне завдання, що вимагає 

високої і специфічної кваліфікації. Готових же моделей в будь-якій країні у 

кращому випадку обмаль, і їх застосування навряд чи можливе без участі 

фахівців, які розробили модель або регулярно використовують її у своїх 

дослідженнях. По-друге, в макроекономічних моделях транспортний 

інвестпроєкт представляється досить агреговано, втрачаючи багато деталей, які 

враховуються при аналізі витрат і результатів. Як наслідок, отримані оцінки 

виявляються дуже наближеними. 

Але головна причина – в особливостях транспортних інвестпроєктів, які 

наразі реалізуються за кордоном. Існуюча там транспортна мережа досить 

щільна, ці проєкти покликані її вдосконалити, тобто не зумовлюють 

принципових змін мережі. При цьому проєкт, дійсно, досить добре 

локалізується в межах транспортної галузі, лише трохи впливаючи на іншу 

частину економіки (що може бути враховано додатково до аналізу витрат і 

результатів без звернення до макроекономічних моделей). 

Аналіз оцінок ефективності та впливу на суспільний добробут розвитку 

окремих проєктів транспорту, особливо крупних інвестиційних, у вітчизняній 

науковій літературі показує, що макроекономічний підхід застосовано в 

поодиноких дослідженнях і заснований він переважно на оцінці 

транспортноємності ВВП. Спеціальні макроекономічні моделі, що описані в 

зарубіжній науковій літературі, у сучасних дослідженнях в Україні не 

застосовуються. Це ж саме  можна зауважити і щодо досить розповсюдженого 

                                                             

116 Economic corridor development for inclusive Asian regional integration: modeling approach to economic 

corridors. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2014. 
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на державному рівні в країнах Європи мікроекономічного підходу, а саме 

аналізу витрат і результатів, що було розвинено в рамках загальної теорії 

добробуту та максимізації суспільної корисності.  

Обґрунтування критеріїв  аналізу та оцінки можливих наслідків 

впровадження регуляторних актів у транспортному секторі 

Найбільш чітко критерії можливих наслідків впровадження регуляторних 

актів для транспортного сектора та на усіх рівнях державного регулювання 

визначає те, чи відповідає зазначений регуляторний акт основоположним цілям 

державного регулювання в транспортному секторі, якими є:  

– цілі, пов’язані з експлуатаційною діяльністю транспортних засобів, до 

яких належать: координація роботи підприємств, установ та організацій 

автомобільного, авіаційного, залізничного, морського і річкового транспорту, 

дорожнього господарства та їхніх об’єднань; підготовка і спрямування 

рухомого складу транспортних засобів відповідно до планів перевезень і 

укладених договорів; складання і узгодження графіка руху транспортних 

засобів; встановлення технічних вимог; придбання нового рухомого складу і 

контейнерів, забезпечення їх капітального ремонту та модернізації;  

– цілі, що пов’язані із правовим забезпеченням діяльності транспортної 

системи: розроблення та затвердження у встановленому порядку правил 

перевезень вантажів, технічні умови навантаження і кріплення вантажів, 

правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти, правила 

дорожнього руху, правила надання послуг, інші нормативні акти, пов’язані із 

забезпеченням на транспорті норм санітарного стану та гігієни, безпеки руху 

транспортних засобів, охорони праці та пожежної безпеки, сертифікації і 

технічної експлуатації рухомого складу, правила поведінки громадян на 

транспорті та їхня безпека; затвердження статутів, укладання і розірвання 

контрактів з керівниками підприємств, підготовка та укладання договорів;  

– цілі, пов’язані з фінансово-економічною діяльністю: формування ринку 

послуг, утворення нових організаційних структур усіх форм власності; 

формування і реалізація єдиної тарифної та цінової політики на транспорті, 
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організація проведення розрахунків за перевезення вантажів і пасажирів, 

здійснення інноваційної та інвестиційної політики; управління майном, що 

перебуває у загальнодержавній власності, та його закріплення за 

підприємствами, здійснення контролю за ефективністю використання і 

збереженням закріпленого за підприємствами державного майна;  

– цілі, пов’язані із соціальним розвитком, охороною навколишнього 

середовища: формування галузевих програм наукових, проєктних і проєктно-

конструкторських розробок, впровадження у практику досягнень науки і 

техніки та нових технологій; здійснення заходів, спрямованих на створення 

безпечних умов праці, соціальний захист працівників транспорту, поліпшення 

житлових і культурно-побутових умов; розробка та здійснення заходів, 

спрямованих на зменшення шкідливого впливу транспорту на навколишнє 

природне середовище;  

– цілі адміністративно-політичного спрямування: вживання заходів щодо 

розвитку єдиної транспортної системи України, створення і функціонування 

національної мережі міжнародних транспортних коридорів та інфраструктури 

транспортного комплексу і дорожнього господарства України; вживання 

заходів щодо реалізації галузевого співробітництва України з Європейським 

Союзом, підготовка пропозицій про укладення міжнародних договорів; 

здійснення управління єдиною транспортною системою України; контроль за 

станом профілактики і попередження правопорушень, дотриманням 

законодавства України та міжнародних договорів; розробка і здійснення заходів 

стосовно захисту державної, службової та комерційної таємниці; організація та 

забезпечення мобілізаційної підготовки і цивільної оборони на транспорті, 

розробка заходів на час ліквідації наслідків аварії, стихійного або іншого лиха.  

Проте сьогодні спостерігається дуалізм повноважень, тобто одні й ті самі 

функції виконуються на всіх управлінських рівнях, тому потрібен раціонально 

розподілити функції між органами управління, – щоб на кожному державному 

рівні виконувалися різні функції, наприклад, на вищому рівні ухвалюються 

статути, кодекси, закони, що відносяться до окремих видів транспорту, 
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встановлюються єдині вимоги із забезпечення безпеки та екологічності 

транспортного процесу, приймаються принципові рішення з розвитку опорної 

транспортної інфраструктури, ухвалюються нормативні правові акти стосовно 

міжнародних перевезень.  

На рівні місцевих адміністрацій мають вирішуватися такі питання: 

розподіл централізованих дотацій, матеріальних ресурсів, контроль за 

місцевими тарифами, видача ліцензій на види транспортної діяльності. 

 

1.5. Оцінка впливу регуляторних актів в енергетичному секторі на 

економіку України 

 

Оцінка особливостей регулюючого впливу держави в енергетичному 

секторі. Система державного регулювання в енергетичному секторі 

Систему державного управління в енергетичному секторі становлять 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (Міненерго), 

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері електроенергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП), Державна інспекція з енергетичного нагляду за 

режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергонагляд) 

та Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж, Державне 

агентство з питань енергоефективності та енергозбереження 

(Держенергоефективності), Міністерство регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства (Мінрегіонбуд), Антимонопольний 

комітет України (АМКУ), ради ринків енергоносіїв та національні компанії. 

Система ставить ціллю регулювати та реформувати з метою підвищення 

ефективності механізм забезпечення енергоносіями споживачів, систему 

взаєморозрахунків між суб’єктами ринку, формувати напрями стратегічного 

розвитку, вирішувати питання надійності та безпеки, а також створювати умови 

для залучення інвестиційних ресурсів з метою розвитку і розширеного 

відтворення підприємств ПЕК, досягнення стратегічних цілей щодо 

енергетичної сталості та інтегрованості у пан’європейський енергетичний 

простір.. 
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Послуги з державного управління у сфері ПЕК можна узагальнити таким 

чином:  

  реалізація державної політики в ПЕК, стратегічне планування – 

Міненерговугілля; 

  забезпечення ефективності функціонування ринків електроенергії та 

житлово-комунальних послуг на основі збалансованості інтересів суспільства, 

суб’єктів природних монополій та споживачів, встановлення ринкових правил, 

надання дозволів на здійснення діяльності в електроенергетиці, формування 

тарифної політики, стимулювання ефективності діяльності, встановлення 

показників та контроль за якістю послуг – НКРЕКП;  

  розроблення правил технічної експлуатації систем та установок 

електро- і теплопостачання, забезпечення надійності постачань – 

Держенергонагляд та Державна інспекція з експлуатації електричних станцій та 

мереж; 

  технічне регулювання, енергоефективність ЖКГ – Мінрегіонбуд;  

  дотримання законодавства про захист економічної конкуренції на 

енергетичних ринках – АМКУ; 

  формування тарифної політики і контроль за якістю послуг – ради 

оптових ринків енергоносіїв; 

  стимулювання енергоефективності та використання ВДЕ, контроль за 

якістю послуг, енергетичне маркування – Держенергоефективності. 

Функції контролю за якістю послуг та захисту прав споживачів можуть 

дублюватись громадськими, приватними та іншими організаціями, 

енергетичним омбудсменом, але повна «приватизація» такого продукту є 

небезпечною, оскільки це безпосередньо впливає на рівень енергетичної 

безпеки держави. 

Державне регулювання підприємств енергетичної галузі здійснюється за 

допомогою сукупності інструментів, серед яких антимонопольні заходи, 

правове регулювання, застосування систем оподаткування, регулювання цін, 

встановлення тарифів і затвердження тарифних методик і правил 
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ціноутворення, надання державних дозволів на здійснення діяльності, контроль 

за якістю послуг. 

Проблемним є конфлікт інтересів стейкхолдерів: енергокомпаній 

(намагання збільшити тарифи шляхом включення до них необґрунтованих 

витрат, конкуренція щодо першочерговості отримання оплати за 

електроенергію, тобто розподілу грошової маси на ринку, витіснення з 

добового графіку, НКРЕКП (недискримінаційність ринкових правил, 

обмеження тарифів шляхом доведення необґрунтованості витрат), АМКУ 

(нагляд за дотриманням антимонопольного законодавства), споживачів 

(реалізація права вибору постачальника, обґрунтованість нарахувань за 

фактично неспожиті енергоносії, необгрунтовані нарахування, облік 

енергоресурсів, підключення/відключення, якість послуг). 

Специфіка державного регулювання в енергетичному секторі  

Держава покликана брати участь у регулюванні енергетичних ринків за 

такими основними напрямами: 

  встановлення правил енергетичних ринків згідно з основними 

принципами, закладеними Третім енергетичним пакетом ЄС. Формування 

диверсифікованого і динамічного енергоринку. Забезпечення балансу інтересів 

всіх його учасників;  

  забезпечення інтересів споживачів шляхом стимулювання підвищення 

якості та надійності постачань енергоресурсів: встановлення показників якості 

послуг постачання енергоресурсів, моніторинг їх дотримання, визначення умов, 

порядку та розмірів відшкодування (компенсації), що застосовується у разі 

недотримання встановлених показників якості послуг), оптимізація цін на 

ринку як результат підвищення оперативної та інвестиційної, інституційної та 

ресурсної ефективності (непряме регулювання вільних цін шляхом 

встановлення ринкових правил, які забезпечують конкурентне ціноутворення і 

безперешкодну участь у ринку), захист вразливих споживачів, зокрема шляхом 

врахування у відповідних нормативно-правових актах особливостей 

взаємовідносин учасників ринку з такими споживачами; 
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  нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності з метою 

забезпечення безпеки інвестувань в енергетичні об’єкти згідно з Директивою 

2005/89/ЕС стосовно заходів для забезпечення безпеки інвестування до системи 

електропостачання та інфраструктури; 

  забезпечення розвитку регіональних та глобальних конкурентних 

відносин шляхом структурно-функціональної перебудови економічних зв’язків 

та лібералізації енергетичних ринків згідно з Директивою 2009/72/ЕС про 

спільні правила внутрішнього ринку електричної енергії, у т.ч. підтримання 

недискримінаційності ринкових правил і регулювання та обмеження 

монополізму;  

  економічні нецінові методи впливу (оподаткування і кредитування, 

законодавчі основи амортизаційної політики, регульована рента тощо), у тому 

числі з метою мінімізації впливу на довкілля та підвищення енерго- та 

ресурсоефективності; 

  укладання міждержавних угод у сфері енергетики та торгівлі 

енергоресурсами, технічне співробітництво з метою поглиблення інтеграції до 

міждержавних енергетичних утворень та ринків.  

На енергетичних ринках із високим ступенем лібералізації, досягти якого 

стало одним із головних завдань реформування українських ринків паливно-

енергетичних ресурсів, державне регулювання зведено до затвердження правил 

ринку, ліцензування окремих видів діяльності, розробки ліцензійних вимог, 

технічного нагляду, визначення політики оподаткування. При цьому для 

переважної кількості великих систем енергетики критерії надійності постачання 

енергоресурсів споживачам та критерії економічної вигоди для виробників 

товарів і послуг енергоринку різняться, що паралізує дію класичних законів 

ринкових відносин. Створення ідеального економічного механізму, який би 

задовольняв цілі ефективного функціонування таких систем, лише на основі 

ринкових принципів без участі держави, є майже неможливим. 

  Класичним прикладом цьому є криза електроенергетичного ринку 

Каліфорнії США у 2000 р., спричинена різким та нерівномірним 
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упровадженням лібералізованих ринкових відносин. Інші масштабні аварії 

енергосистем США також свідчать, що, попри великий обсяг системного 

резерву в електроенергетиці, який у США був у 3–5 разів вищий, ніж у 

колишньому СРСР, виконання завдання забезпечення надійності та безпеки 

енергопостачань зазнавало фіаско там, де був відсутній або заслабкий 

системний ефект енергетичної системи під час дії ринкових принципів. 

  Іншим прикладом є брак інвестицій у резервну енергогенеруючу 

потужність для переважної кількості країн Євросоюзу. Будівництво резервних 

потужностей, необхідних для забезпечення роботи таких джерел в 

енергосистемі, також може бути недостатньо забезпеченим регулюючими 

механізмами ринку і тому, разом із питаннями щодо приєднання  об’єктів ВДЕ, 

є прерогативою регуляторного впливу. Попри високу потребу в них для 

задоволення вимог надійності електропостачання, ринкові механізми на ринку 

електроенергії не завжди надають чіткі сигнали для розвитку оптимальної 

кількості та структури енергогенеруючих потужностей, які б відповідали 

обов’язковим вимогам надійності та забезпечували резерв потужності в 

енергосистемі. Тому вони не сприяють припливу таких інвестицій у необхідній 

кількості. Рішенням цієї проблеми стало посилення ролі недержавних 

організацій: утворення міждержавних енергетичних об’єднань ENTSO-E та 

Європейського енергетичного співтовариства (стосуються суб’єктів ринків 

електроенергії та природного газу) та запровадження пан’європейських 

інвестиційних проєктів на кшталт управління попитом та розвитку «розумних 

мереж» (Smart Grids), проєктів із розширення транскордонної передаючої 

енергопотужності для ліквідації «вузьких місць» або масштабних проєктів 

розвитку енергогенерації з відновлювальних джерел. Об’єднання фінансових 

ресурсів та ефект «пулу» таких наднаціональних об’єднань, що виражається у 

перерозподілі навантажень між учасниками об’єднань та згладженні «піків» 

попиту в енергоносіях, сприяє вирішенню завдань надійності функціонування 

енергетичних ринків і систем.  

  Децентралізація теплопостачання в Україні: через подорожчання 
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вартості тепла, яке вироблялося на ТЕЦ, промислові споживачі вдалися до 

будівництва власних джерел теплової енергії, що знизило 

конкурентоспроможність виробництва електроенергії ТЕЦ.  

Проте державне регулювання енергоринків не є панацеєю від вад 

ринкового механізму через вади самої державної влади. Так зване «фіаско 

держави» є ситуацією, коли методи державного втручання виявляються 

неефективними, переважно через часові лаги або лаги регулювання, 

недосконалість політичного процесу та обмеженість контролю над 

бюрократією.  Вітчизняні енергетичні ринки зазнають дії подібних лагів, 

зокрема, у врегулюванні питань реформування газового ринку, ефективності 

функціонування енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств в 

умовах приватизації. Недосконалість політичного процесу повною мірою 

проявилася на різних етапах реформування вітчизняного ПЕК: лобізм, 

раціональне ігнорування, підміна цілей (просування того чи іншого рішення під 

гаслом виконання міжнародних вимог), псевдоконкуренція, недосконалість 

роботи законотворчого органу, прагнення політичної ренти, а також політико-

економічний цикл (зміна активності уряду в часі через вибори). Баланс між 

двома групами дисфункцій – ринку та державного втручання – це баланс між 

ступенем державного регулювання та ступенем ліберальності обраної моделі 

розвитку ринку. 

  Аналізуючи світовий та вітчизняний досвід регулювання 

енергетичних ринків, слід виокремити такі основні «підводні камені», які слід 

враховувати під час регулювання та реформування енергетичної сфери: 

– неспівпадіння критеріїв надійності постачання енергоресурсів 

споживачам та економічної вигоди для виробників товарів і послуг у 

переважній кількості великих систем енергетики та на більшості енергетичних 

ринків, не збігаються, що паралізує дію класичних ринкових механізмів і 

потребує регулюючого впливу держави та/або наддержавних енергетичних 

утворень; 

– неузгоджене регулювання/реформування паливних та енергетичних 
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(електроенергії та тепла) ринків; 

– нерівномірність регулювання, у т.ч. цінового, що створює нерівність 

квазірент між пов’язаними видами діяльності, також негативні ефекти від 

застосування цінових «стель»; 

– вади державних регулюючих механізмів, часові та політичні лаги 

регулювання, неповна незалежність регуляторів у енергетичній сфері від 

учасників енергетичних ринків та держави. 

Перехід на засади повномасштабного конкурентного ринку (ринку 

двосторонніх договорів та балансуючого ринку – РДДБ) в електроенергетиці 

посилює дію конкурентних механізмів оцінки доцільності витрат, які, на 

відміну від механізму суспільного визнання витрат, створюють ризик збиткової 

діяльності та банкрутства в разі витіснення з ринку. Зменшуючи цей ризик, 

учасники енергоринку самостійно несуть відповідальність за участь у ринку, 

планування графіків виробництва/споживання електроенергії і тепла, 

виробничу програму, діапазон цін, а також відповідальність за обсяги і напрями 

здійснених витрат, що є головним позитивним суспільним наслідком цінової 

конкуренції, оскільки приводить до зниження цін і підвищення ефективності 

використання ресурсів.   

  Особливості енергетичних ринків, які визначають специфічність 

процесів регулювання, є такими: 

– технологічні особливості, обумовлені суттю процесів виробництва, 

розподілу та споживання енергії (взаємозамінність ресурсів, що 

використовуються, послідовність фаз перетворення енергії – енергетичний 

ланцюг; безперервність процесу виробництва електроенергії, її розподілу та 

використання); 

– внутрішньогалузеві особливості (висока капіталоємність 

енергетичних об’єктів, значний термін  їхнього спорудження та експлуатації); 

– характер зв’язку з іншими галузями (широке використання 

електроенергії у всіх галузях економіки, різноманітність споживачів, наявність 

зворотних зв’язків між електроенергетикою та іншими галузями); 
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– суттєвий вплив на довкілля і клімат (необхідність мінімізації 

шкідливих викидів). 

Під час певних виробничих фаз (транзиту, розподілу, постачання енергії), 

коли існує щільний зв’язок між передавальними, розподільчими електричними 

і тепловими мережами та споживачем, існує територіальний бар’єр (локалізація 

на ринку громадських послуг), що слугує вагомим фактором послаблення 

конкуренції. Хоча відсутність конкуренції за одним видом продукції або 

послуги і вважається монополією, проте щодо пропозиції альтернативних видів 

послуг конкуренція зростає, що  передбачає: 

  відсутність перешкод доступу на ринок для його учасників, що 

відповідають ліцензійним умовам;  

  вільний вибір постачальника енергоресурсу кваліфікованим 

споживачем; 

  наявність достатніх виробничих потужностей для задоволення попиту 

без обмеження пропозиції (у сфері виробництва, розподілу, постачання 

електроенергії, теплоенергії, палив); 

  формування адекватних ринкових сигналів про недостатній рівень 

оперативної та балансової надійності системи енергопостачань з метою 

акумулювання інвестицій для ліквідації дефіцитів генеруючих, резервних і 

пропускних потужностей, формування запасів палив, модернізації та 

реконструкції обладнання. 

Слід також зауважити важливість визначення товарних меж ринку при 

оцінці й регулюванні ступеня конкурентності / монополізованості 

енергетичного ринку в сферах виробництва базової / напівпікової / пікової 

електроенергії та потужності для забезпечення добового навантаження в 

енергосистемі залежно від конфігурації (щільності) добового графіку 

навантаження. Так, суб’єкт – виробник електроенергії, який, згідно з 

Методикою оцінки монопольного становища, не визнаний таким на ринку 

електроенергії загалом, може ним стати у сегменті ринку пікової потужності 

або певних додаткових системних послуг.    
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Основні вимоги законодавства з оцінки наслідків впровадження 

регуляторних актів в енергетичному секторі 

Уже зазначена у попередніх підрозділах Методика проведення аналізу 

впливу регуляторного акта (РА) (далі – Методика), передбачає такі складові 

оцінки наслідків впровадження РА, а саме визначення:  

  груп суб’єктів, на які чинить вплив регулювання; 

  цілей регулювання;  

  можливих альтернативних шляхів досягнення таких цілей та 

(рекомендовано) оцінку впливу цих альтернатив на інтереси держави, 

громадян, господарюючих суб’єктів; 

  прогнозних значень показників результативності РА (надходження 

до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, кількість суб’єктів 

господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія РА, 

розмір коштів і час, необхідний для виконання вимог акта, на кожного 

суб’єкта господарювання та/або фізичну особу, рівень поінформованості щодо 

вимог РА). 

Специфіка сфер регулювання в законодавстві України щодо АРВ 

визначена окремо лише для сфери регулювання Національного банку України 

шляхом затвердження окремої методики. Також Державною регуляторною 

службою України надано Рекомендації щодо оцінки регуляторного впливу 

проєкту РА на конкуренцію в рамках проведення АРВ (далі – Рекомендації). 

Перелік критеріїв впливу РА (на що впливає і якою мірою) для опису вигід і 

витрат альтернатив, який прописаний в чинному законодавстві України і має 

рекомендаційний характер, подано в табл. 1.8. 
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Таблиця 1.8 

Критерії опису вигід і витрат 

за альтернативами способів досягнення цілей регулювання (згідно з 

Методикою) та критерії впливу на конкуренцію (згідно з Рекомендаціями) 
Вплив на 

інтереси держави 

Вплив на міжнародну торгівлю; 

вплив на злочинність, зокрема економічні злочини; 

вплив на корупційні можливості; 

зміни надходжень до бюджетів усіх рівнів; 

вплив на тіньову економіку; 

вплив на обсяги інвестицій, у тому числі міжнародні; 

кількість суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у певній 

сфері; 

вплив на позиції України у міжнародних рейтингах та виконання 

міжнародних зобов’язань 
 

Вплив на 

інтереси 

громадян 

Зміни споживчого вибору; 

зміни споживчих цін; 

вплив на отримання інформації споживачами та їхній захист; 

вплив на зайнятість, робочі місця; 

вплив на здоров’я, безпеку, права та гідність громадян; 

вплив на екологію; 

вплив на гендерний баланс 

Вплив на 

інтереси 

суб’єктів 

господарювання 

Вплив на продуктивність та конкурентоспроможність суб’єктів 

господарювання; 

вплив на інновації та розвиток; 

вплив на доступ до фінансів. 

 

Вплив на 

конкуренцію 

Категорія впливу:  

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників. Такий наслідок 

може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:  

1) надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів 

чи послуг;  

2) запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу 

погодження підприємницької діяльності із органами влади;  

3) обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари 

чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку);  

4) значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього;  

5) створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання 

робіт, надання послуг або інвестицій.  

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати. Такий наслідок 

можливий, якщо регуляторна пропозиція:  

1) обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та 

послуги;  

2) обмежує можливості постачальників рекламувати або здійснювати 

маркетинг їх товарів чи послуг;  

3) встановлює стандарти якості, що надають окремим постачальникам 

необґрунтовану перевагу порівняно з іншими, або стандарти вищого 

рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані 

споживачі;  

4) суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємств порівняно 

з іншими (зокрема, внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих 

та нових учасників ринку).  
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Закінчення табл. 1.8 
 В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції. Такий 

наслідок можливий, якщо регуляторна пропозиція:  

1) запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання;  

2) вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги 

виробництва чи реалізації, ціни та витрати підприємств.  

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації. 

Такий наслідок можливий, якщо регуляторна пропозиція:  

1) обмежує здатність споживачів вирішувати, у кого купувати товар;  

2) знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або 

непрямих витрат на заміну постачальника;  

3) суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для прийняття 

раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів 

Джерело: побудовано на основі Методики та Рекомендацій.  

Аналіз оцінок впливу РА проєктів нормативно-правових актів, що мають 

ознаки РА, підготовлених Міненерговугілля та НКРЕКП, свідчить про 

подекуди формальний підхід до оцінки регулюючого впливу, вибірковий аналіз 

критеріїв, недостатню оцінку впливу на конкуренцію, на інтереси громадян, 

зокрема на зміни споживчих цін, екологію. Так, оцінка впливу проєктів РА 

щодо методик тарифоутворення, формування плати за послуги, правил ринків, 

кодексів тощо, тобто актів регуляторної дії, що формують правила та умови 

здійснення економічної діяльності, проводиться на загал, без урахування 

багатокомпонентності,при цьому можуть бути випущені деякі компоненти 

впливу.    

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» мета 

діяльності НКРЕКП – здійснення державного регулювання з метою досягнення 

балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави, забезпечення 

енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків електричної енергії та 

природного газу України. У табл. 1.9 зведено критерії та основні показники, що 

визначають вплив РА на баланс інтересів в енергетичній сфері з урахуванням її 

специфіки. 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
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Таблиця 1.9 

Критерії оцінки регулюючого впливу, 

що випливають з цілі балансу інтересів в енергетичній сфері 
Вплив на баланс інтересів учасників ринку 

Критерій Показники 

Конкуренція та ефективність обмеження 

монополізму 

Рівень та інтенсивність конкуренції; 

недискримінаційність доступу на ринок і 

недискримінаційність регулювання (правила 

тарифоутворення, умови приєднання тощо); 

ефективність заходів щодо протидії 

зловживанню монопольним становищем 

Прозорість і доступність інформації 

 

Рівень доступності інформації згідно з 

Ініціативою прозорості видобувних галузей в 

Україні 

Енергетична безпека, оперативна і балансова 

надійність постачань та якість послуг 

Достатність резервів, технічний стан, 

культура безпеки, темпи модернізації та 

реконструкції, достатність запасів палива, 

SAIFI, SAIDI 

Джерело: укладено автором. 

 

Сталий розвиток є основою формування політики країн ЄС і 

розвинених країн світу, де ухвалено національні стратегії сталого розвитку. 

В Україні діє Стратегія сталого розвитку – 2020. Національною доповіддю – 

2017 «Цілі сталого розвитку: Україна» для виконання цілі «Доступна і чиста 

енергія» визначено чотири завдання і сім індикаторів сталого розвитку в 

енергетичній сфері, а також цільові значення цих індикаторів до 2030 р. 

(табл. 3). Разом із цим, зважаючи на Трилему енергетичної сталості, рейтинг 

країн, який щорічно обраховує і публікує Всесвітня енергетична рада, 

значення Індексу енергетичної сталості (ESI) формуються на основі критеріїв 

(таких як енергетична безпека; доступність енергії; екологічна сталість) 

(табл. 1.10). 
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Таблиця 1.10 

Критерії оцінки регулюючого впливу, 

що випливають із цілей сталого розвитку енергетичної сфери 

Вплив на сталість розвитку  

згідно з Національною доповіддю – 2017 «Цілі сталого розвитку: Україна» 

Критерій (завдання) Показники (індикатори) 

Розширення та модернізація 

енергетичної інфраструктури для 

сталого енергопостачання на основі 

інноваційних технологій 

Виробництво електроенергії; 

технологічні витрати електроенергії в 

розподільчих мережах; 

втрати тепла в тепломережах 

Диверсифікація постачання 

первинних енергоресурсів 

Максимальна частка імпорту первинних 

енергоресурсів (крім ядерного палива) від одного 

джерела в загальному обсязі постачання; 

частка одного постачальника на ринку ядерного 

палива 

Збільшення частки ВДЕ Частка енергії з ВДЕ у загальному кінцевому 

споживанні 

Підвищення енергоефективності 

економіки 
Первинна енергоємність ВВП за ПКС 

Вплив на сталість розвитку 

згідно з методологією Всесвітньої енергетичної ради 

Енергетична безпека Диверсифікованість постачань енергоресурсів, 

рівень надійності постачань, рівень енерго- та 

ресурсоефективності  

Екологічна сталість Вплив на довкілля та клімат (вплив на рівні 

викидів забруднюючих речовин, парникових газів, 

динаміка приведення рівнів викидів до 

встановлених НПСВ, вплив на використання 

водних та земельних ресурсів, біорізноманіття, 

ландшафт, шумове забруднення, поводження з 

відходами) 

Доступність енергії Фізична та економічна доступність енергоресурсів 

(рівень газифікації, забезпеченість лічильниками, 

рівень енергетичної бідності або частка витрат на 

енергоресурси в структурі доходів 

домогосподарств, вплив на кількість реципієнтів 

субсидій) 

Джерело: укладено автором. 

Принципи аналізу та оцінки можливих наслідків впровадження 

регуляторних актів в енергетичному секторі на економіку України 

Ефективність як загальна категорія, рівень якої фактично оцінюється при 

АРВ, за своїм змістом є результативністю, що виражається у відношенні 

кінцевих результатів її функціонування до витрачених ресурсів. Економічна 

ефективність, за своєю суттю, є «комплексною (інтегральною) оцінкою 

успішності розвитку (функціонування) господарської системи будь-якого рівня 
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та визначається сукупністю кількісних і якісних показників», що визначають 

комерційну, бюджетну, соціальну, технологічну, виробничу та інші види 

ефективності. 

В економічній науці довгий час категорії «ефективність» протиставлялася 

справедливість та існувало три погляди на проблему справедливості та 

ефективності економіки: 

 паретіанський: ефективність є відстанню від точки Парето, а 

справедливість є результатом, який надає конкурентний ринок; 

 бентамівський: ефективність є відстанню від точки максимальної 

сукупної корисності агентів або сумою функцій індивідуальних 

корисностей агентів; 

 егалітарний: ефективність є відхиленням від параметрів «держави 

суцільного благоденства», яка передбачає рівність доходів і доступу до 

благ (справедливість). 

Концепція Х-ефективності Г. Лебенстайна також вимірює не 

ефективність, а її втрату як недовикористаний ресурс, який закладає у 

функціонування системи недовироблений продукт або дохід. 

Із проблемами визначення ефективності та справедливості тісно пов’язані 

концепції суспільного добробуту. Так, роулсіанська концепція ґрунтується на 

стратегії максиміну (максимізація добробуту суспільства як зростання 

добробуту найбіднішого його агента). Утилітарна концепція, на противагу 

роулзіанській, передбачає зростання загального добробуту при умові, якщо 

гранична корисність грошової одиниці доходу бідних перевищує втрату 

граничної корисності грошової одиниці доходу багатих.  

Концепція «основних потреб», яка конфліктує з основними теоріями 

добробуту, представляє собою прикладну стратегію розвитку економіки, що 

передбачає реалізацію цілей (виробництво їжі, одягу, житла у необхідному 

обсязі, забезпечення послуг освіти та охорони здоров’я, енерго- та 

водопостачання, утилізацію відходів, створення інфраструктури, реалізацію 

права на працю і отримання доходу, забезпечення політичних прав). 
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Дослідники вважають такі цілі цілком придатними для проєктування функції 

суспільного добробуту, але недостатніми для формування критерію 

ефективності.   

У дослідженнях виділяють алокативну (ефективність розподілу, або 

ресурсну) та адаптивну (ефективність інститутів або інституціональну) 

ефективності. Виміром адаптивної ефективності системи вважається ступінь 

розширення або звуження її дисфункційності. Однак такий вимір не вбачається 

за можливе застосувати при аналізі ефективності регуляторної політики в 

енергетиці, оскільки він не враховує екстернальних ефектів (сталості). Оцінка 

алокативної ефективності може бути дана за співвідношенням інтенсивних та 

екстенсивних факторів. При цьому деякі рішення стосовно інфраструктурних 

питань можуть бути алокаційно неефективними, проте необхідними для 

функціонування і розвитку системи. Функція Кобба – Дугласа, еластичність та 

інші показники зводяться до показників саме алокативної ефективності. Згідно 

з аксіомою № 7 теорії ефективності О. Сухарева фактори та ефективність 

різних елементів системи, так само як і різні види ефективності, неадитивні, 

оскільки можуть бути взаємопов’язаними. Також він виділяє значущість 

інституційних регуляторів: вони мають значний вплив на алокативну 

ефективність, при тому що визначають адаптивну ефективність. 

Коли говорять про ефективність регуляторної політики в енергетиці, 

мають на увазі зокрема результативність енергоринків. Існує декілька підходів 

до її визначення: за обсягом ринку через порівняння із моделлю ідеального 

інституційного устрою, через порівняння із альтернативною моделлю (близько 

до оцінки ефективності політики), та через величину трансакційних витрат. За 

методологією ОЕСР, величина трансакційних витрат ринку (країни) 

визначається як різниця між довгостроковим виробничим потенціалом ринку 

(країни) та поточним обсягом виробництва на ринку (в країні). 

Проте, із посиленням інтеграційних процесів, ефективність реалізації 

ринками своїх функцій дедалі більше базується не на ефективності роботи 

ринків у межах забезпечення економіки однієї країни, а на компромісі інтересів 
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сукупності ринків декількох країн та недержавних, міждержавних або 

наддержавних інституцій. Стабільність і надійність функціонування ринків стає 

другим і третім критерієм оцінки. І вже потім слідують усі інші критерії, за 

якими прийнято оцінювати ринкову ефективність. Вочевидь назрів перехід до 

розгляду функціонування ринків не лише з позицій економічного зростання, а 

комплексно, з урахуванням так званих екстерналій – екологічних, соціальних, 

ресурсних тощо, за рахунок яких таке зростання відбувається, а також 

геополітичних глобалізаційних та інтеграційних факторів. 

Помилковість оцінки ринків спричинена її вартісною природою, яка не 

дає враховувати багато факторів, зокрема ціновий диспаритет, диспаритет у 

квазіренті між різними видами економічної діяльності (або між різними 

ринками). Наразі неповною є оцінка результативності розподілу ресурсів, або 

оцінка алокативної, або ресурсної, ефективності, не кажучи вже про адаптивну 

ефективність або про внесок на перспективу.  

Пошук співвідношень між параметрами ефективності, надійності та 

сталості є необхідним і достатнім при опису проблеми безпечного розвитку 

системи. Однак ці параметри не є адитивними, розроблення інтегрального 

показника є складним завданням через суб’єктивність вагових коефіцієнтів при 

його складових. Дискусійним є розгляд сталості поруч із ефективністю та 

надійністю, адже перша категорія може як включати дві інші, так і містити їхні 

окремі параметри. Разом із цим переважна кількість розроблених теоретичних 

моделей ефективності ринків не враховують дві фундаментальні речі: наявність 

інститутів та інституційних ефектів (ефективність базових інститутів, 

траєкторію змін, дисфункцію регулюючих важелів, негативні екстерналії тощо) 

та психологічні моделі ринкових агентів та їхню динаміку (альтруїзм, 

ірраціональність тощо). Табл. 1.11 узагальнює підходи до оцінки ефективності 

регуляторної політики.  

Ефективість функціонування енергетичних ринків значною мірою 

визначається моделлю або структурою ринку (принципом та правилами 

ціноутворення), характером правових відносин (видами договорів між 
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суб’єктами ринку) та ступенем лібералізації (сформованим рівнем 

регульованості), що віддзеркалює ступінь впливу органів державної влади на 

ринкові відносини (кількість, повноваження та взаємоузгодженість 

регулювання). Суттєву роль також відіграють структура підприємств 

(анбандлінг (розділення видів діяльності), вертикальна чи горизонтальна 

(географічна) інтеграція), форма власності суб’єктів енергоринків, а також 

вхідні бар’єри на ринок. У табл. 1.12 узагальнено види ефективності рішень 

щодо регулювання енергетичних ринків та наведено показники синергетичної 

ефективності енергетичних ринків, що задає алгоритм оцінки зміни такої 

ефективності енергетичних ринків у результаті регуляторних рішень та 

інституційних змін. 

Таблиця 1.11  

Універсальна система оцінки ефективності регуляторної політики 

№ Група індикаторів Індикатори 

1 Матеріалоефективність Технологічна доцільність; 

суспільна доцільність; 

якість, надійність, термін служби, % 

від нормативного;  

рівень технологічного переділу 

(доданої вартості); 

рівень вторинної переробки ресурсів 

2 Енергоефективність ККД паливного циклу від видобутку 

енергоресурсу до кінцевого 

використання; 

ексергетична ефективність; 

рівень використання вторинних 

енергоресурсів 

3 

Е
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н
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ст

в
о
м

 Ефективність володіння природним 

ресурсом 

Частка природного капіталу; 

частка ренти (явної, неявної) в 

бюджеті; 

екологічний відбиток 

4 Ефективність використання 

суспільного багатства (алокативна 

ефективність) 

Обсяг бюджету; 

бюджетна ефективність 

5 Ефективність володіння 

нематеріальним багатством 

(людський капітал, духовний 

капітал, соціальний прибуток) 

Частка людського капіталу; 

індекс людського розвитку; 

індекс якості та безпеки життя; 

індекс К-суспільства 

Джерело: складено автором. 
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Таблиця 1.12 

Показники та складові синергетичної ефективності рішень щодо 

регулювання енергетичних ринків  

 
Складові Показники 

Алокативна ефективність 

Зміна виробничої ефективності  Зміна ресурсоефективності; 

зміна енергоефективності 

Зміна трансакційної ефективності Зміна трансакційних витрат на одиницю 

доданої вартості (товарної продукції) 

Зміна доступності та якості функцій агентів Прийнятність тарифів; рівень 

відшкодування тарифами собівартості; 

рівень платежів; вільність і доступність 

приєднання до мережі, відсутність/наявність 

обмежень пропускної спроможності, якість 

електроенергії (газу, нафтопродуктів тощо) 

Адаптивна ефективність 

Зміна основного ресурсу (основного, 

природно-ресурсного капіталу) 

Зміна основних фондів; 

зміна розвіданих запасів 

Зміна інвестиційної ефективності Зміна освоєних інвестицій 

Зміна інноваційної ефективності Зміна частки інноваційних товарів 

(технологій) 

Розширення/звуження ринків Паралелізація та об’єднання енергосистем, 

стандартизація, уніфікація, подолання 

бар’єрів 

Надійність 

Технічні характеристики Середнє фізичне зношування ОПФ; 

коефіцієнт оновлення ОПФ; аварійність 

(питомі коефіцієнти позапланових 

простоїв); 

можливість відновлення після аварії 

Економічні та фінансові характеристики Витрати на оновлення ОПФ; 

обсяги інвестицій в просту та розширену 

модернізацію 

Балансові характеристики Відношення наявної потужності до 

максимуму навантаження (споживання, 

попиту); 

ступінь забезпеченості власними 

джерелами ПЕР (енергії) 

  

Сталість 

Забезпеченість запасами Відношення потенційно можливих запасів 

первинних ПЕР до необхідного максимуму 

потреби 

Стійкий дохід 
 

Дохід, відокремлений від амортизації 

капіталу та витрат на нівелювання 

негативних екстерналій економічного 

зростання 

Зміна екологічного навантаження Зміна рівня викидів шкідливих речовин; 

зміна еколого-економічних збитків 

Джерело: складено автором. 
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Неповнота оцінки ресурсної ефективності, що не враховує екологічного 

відбитку, ефективності використання основного ресурсу економіки, 

використання продуктивного потенціалу покоління звужує оцінку алокативної 

ефективності до ефективності використання деяких видів матеріальних 

ресурсів, або ж взагалі до технологічної ефективності виробничих процесів, і не 

оцінює балансу ресурсів, що залишаються для майбутнього. Адже рівень 

адаптивної ефективності тісно пов’язаний із успішністю закладення 

економічного потенціалу на середньо- та довгострокову перспективи. 

Актуалізується завдання оцінки ефективності як сукупності критеріїв 

досягнення компромісу інтересів, стабільності та надійності ринків. Найкраще 

це завдання вирішує оцінка енергетичної сталості. 

Методи оцінки можливих наслідків впровадження регуляторних актів у 

енергетичному секторі. Регулятивний аналіз впливу є системний підходом до 

критичної оцінки позитивного і негативного впливу нормативних актів, що 

пропонуються або які вже діють. Він використовується у країнах ОЕСР і має 

низку методів. Застосування методів відрізняється наявністю таких елементів, 

як:  

  необхідність запровадження нового регулювання або посилення 

(удосконалення) існуючого; 

  чутливість об’єктів до регулювання; 

  існування альтернатив або можливих збігів із існуючим 

регулюванням; 

  порівняльний аналіз вигід і витрат від регуляторного впливу; 

  включення елементів, що обмежують конкуренцію; 

  об’єктивність і чіткість регулювання. 

Через широкий спектр об’єктів регулювання, особливого підходу при 

оцінці регулюючого впливу дотримуються тоді, коли така оцінка, імовірно, 

змінить рішення і напрями в регуляторній політиці. Наскільки це можливо, 

оцінюється за такими критеріями, як: перевищення річним обсягом впливу, 

вираженого у грошових одиницях, певного ліміту; якщо вплив 
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розповсюджується на більше за певну кількість людей; якщо регуляторний 

вплив не відповідає принципам конкуренції; якщо регуляторний вплив не 

відповідає міжнародним стандартам або міжнародним нормам.  

При АРВ актів регуляторної політики у світі та при оцінці громадських 

проєктів поширеним є метод аналізу вигід і витрат. Зіставляються вигоди  

(табл. 1.13) від регулюючого впливу із витратами, пов’язаними з регулюванням 

(табл. 1.14).  

Цей метод застосовується не завжди ефективно через неможливість точно 

і кількісно оцінити вигоди і витрати, пов’язані з прийняттям регуляторного 

рішення. Уречевлення впливу на такі категорії в енергетичній сфері, як 

надійність і безперебійність, якість постачань, безаварійність, рівень  

Таблиця 1.13  

Приклади витрат, пов’язаних із регулюванням 

Витрати  

з боку 
Приклади 

Бізнесу Витрати, пов’язані з дотриманням нових норм регулювання і планування 

способів їх дотримання;  

збільшення собівартості виробництва через здорожчання матеріалів та 

через зміни виробничих, транспортних і збутових процесів; 

витрати, пов’язані зі втраченим збутом через обмеження внаслідок 

регулювання; 

ліцензійні платежі та інші збори у зв’язку з регулюючими заходами; 

витрати, пов’язані з дотриманням вимог звітності та зберігання 

інформації; 

витрати на проведення внутрішніх перевірок.   

Споживачів Зростання цін на товари та послуги; 

скорочення асортименту; 

затримки з появою нових товарів і послуг.  

Держави Витрати регулювання; 

витрати на перевірки і моніторинг результатів; 

витрати правозастосування (розслідування). 

Інші Витрати, пов’язані зі створенням нерівних умов конкуренції; 

витрати, пов’язані зі збутом; 

обмеження на інновації та продажі.  

Джерело: Victorian Guide to Regulation. Victoria. Office of the Commissioner for Better 

Regulation. East Melbourne, November 2016, P. 5–12.  
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Таблиця 1.14  

Приклади вигід, пов’язаних із регулюванням 

 
Вигоди для Приклади 

Бізнесу Підвищення безпеки на виробництві; 

зростання продуктивності праці; 

поліпшення доступу до інформації про стан ринку; 

підвищення продуктивності / ефективності унаслідок регулятивної 

заборони  антиконкурентної поведінки. 

Споживачів Зниження цін на товари та послуги у т.ч. завдяки регулятивній забороні 

на антиконкурентну поведінку; 

підвищення безпеки та надійності постачання товарів та послуг; 

поліпшення інформаційного забезпечення; 

підвищення мінімальних стандартів якості послуг. 

Держави Поліпшення стану здоров’я населення; 

поліпшення доступу до інформації. 

Інші Вигоди, пов’язані з покращенням умов конкуренції; 

вигоди, пов’язані з розподілом. 

Джерело: Victorian Guide to Regulation. Victoria. Office of the Commissioner for Better 

Regulation. East Melbourne, November 2016, P. 5–12. 

енергетичної безпеки, потребує застосування для оцінки АРВ в енергетичній 

сфері інших методів. 

Метод оцінки за рівнем енергетичної сталості.  Енергетична сталість, 

тобто, за визначенням, ступінь рівномірності розвитку енергетичної системи, 

що забезпечує безперервність такого розвитку, дозволяє інтегровано оцінити 

розвиток енергетичної системи за різними енергетичними сценаріями. При 

цьому більш важливим є не абсолютний рівень показника, який через 

особливості обрахунку та агрегування критеріїв має доволі суб’єктивний 

характер, а відносна зміна рівня енергетичної сталості та її складових у межах 

окремих сценаріїв та у часі.  

Метод оцінки за рівнем енергобезпеки. Оцінка рівня енергетичної безпеки 

за тими чи іншими енергетичними сценаріями на середньо- та довгострокову 

перспективи полягає фактично в оцінці впливу регуляторних рішень за такими 

сценаріями на збільшення або зменшення ризиків, до яких уразлива 

енергетична система, оскільки за А. Черпом та Дж. Джевелл, уразливість 

енергетичної системи – це її чутливість до ризиків. Однак оцінка вразливості 

утруднена відмінністю модельної та фактичної взаємозамінності різних 

енергетичних технологій.   



151 

Якщо в енергетичній моделі обраний метод оцінки рівня енергобезпеки 

на основі оцінки ризиків (наприклад, модель MOSES), то оцінюється саме 

вразливість енергетичної системи країни (суверенність, відновлюваність та 

стійкість). Переважно превалює уніфікована система показників для 

визначення позитивного або негативного тренду енергобезпеки енергетичної 

системи у межах визначеного типу економічної системи або підсектора 

енергосистеми, конкретного типу енергоносія.  

Метод Індексу постачання/попиту (Supply/Demand Index), комбінований 

із методом Індексу кризової спроможності (Crisis Capability Index) є стандартом 

ЄС щодо вимірювання безпеки постачань.  

Метод витрати-ефективність. Базуючись на теорії eкстерналій 

(Баумоль) та теорії соціотехнічних трансформацій (Гілс), соціальна вигода 

регуляторного впливу може бути описана як: 

                 (1.6) 

де  – соціальна шкода від status quo, який заміщено регуляторним 

впливом;  – НЕСТ. 

Гранична соціальна вигода регуляторного впливу може бути описана як:  

         (1.7) 

де Q – обсяг попиту/споживання (для сталої енергетичної трансформації – 

обсяг енергетичного попиту/споживання: тонн н.е., МВт*год тощо, для 

електромобілів: пас*км, тонн*км. 

Якщо 

,          (1.8)  

таке рішення може вважатися прийнятним. 

Рівняння (2) відображає різний вплив екстерналій на різні рівні попиту 

або споживання. Характер зростання негативних екстерналій від регуляторного 

рішення при цьому нелінійний.  

Рис. 1.6. демонструє в термінах теорії екстерналій трансформацію 

соціотехнічних режимів (технологій) з So у ST. Соціальний прибуток 
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трансформації дорівнює уникненій соціальній шкоді режиму So, зменшеній на 

величину негативних екстерналій.  

 

  

Рис. 1.6. Гранична соціальна вигода регуляторного впливу 

Примітки: So, ST – криві постачання попереднього та нового соціотехнічних режимів 

(технологій); D – крива попиту; MSDo – гранична соціальна шкода (негативна екстерналія) 

попереднього соціотехнічного режиму (технології); MSDT – гранична соціальна шкода 

(негативна екстерналія) трансформації; MSBT – гранична соціальна вигода від 

трансформації. 

Джерело: побудовано автором. 

 

Негативні екстерналії потребують детальної уваги при реалізації 

державної енергетичної та екологічної політики на основі типів зовнішніх 

факторів. 

Джерела інформації для оцінки можливих наслідків впровадження 

регуляторних актів в енергетичному секторі 

Регулювання енергетичних ринків є одним із головних чинників, що 

впливають на їх ефективність. Недостатньо регульований і структурований 

ринок не функціонуватиме ефективно, а будь-які несвоєчасні заходи щодо 

виправлення деформованих ринкових механізмів можуть призвести до кризи 

ринку. Структура ринків та дія системи має створювати умови для найвищої 

віддачі як для споживачів, так і для підприємств – виробників і постачальників 

енергоресурсів. Це потребує, щоб всі витрати і вигоди кожної технології 

концентрувалися для створення стимулів для конкуренції, із можливістю 

взаємодії між великою кількістю учасників ринку. 
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Конкуренція покликана підвищити операційну та інвестиційну 

ефективність. Довгостроковий тренд трансформує енергетичний ринок у більш 

технологічно диверсифікований і динамічний, що використовує переваги 

зростаючих зв’язків та торгівлі. Традиційна й альтернативні моделі організації 

конкурентних енергетичних ринків не виключають можливості переходу до 

нерегульованого спотового ринку покупців. Конкуренція передбачає: 

 відсутність перешкод для доступу на ринок для інвесторів у 

енергетичну систему; 

 наявність достатніх виробничих потужностей для задоволення попиту 

без обмеження пропозиції (у сфері виробництва, передачі, постачання 

електроенергії, палива тощо); 

 інформування (цінові сигнали) про потреби в інвестиціях у нові 

енергогенеруючі потужності та стимулювання інвестиційного процесу. 

Ці умови досягаються шляхом уведення зобов’язань енергокомпаній 

щодо потужності, утворення додаткового ринку потужності (із запровадженням 

двоставкових тарифів – за енергію та потужність або шляхом розвитку 

строкового ринку енергоресурсів, на якому ціни сигналізують про майбутнє 

співвідношення попиту і пропозиції. 

В енергетичній політиці України актуалізувалися питання корпоратизації 

та зміни форм власності підприємств ПЕК, подальшого управління 

енергетичними активами та регулюючої ролі держави в цих процесах. Триває 

процес вертикальної дезінтеграції в енергетиці: диверсифікації інвестиційного 

портфеля підприємств паливно-енергетичного комплексу, спрямування 

інвестицій у енергетичну діяльність – від видобутку первинних енергоносіїв до 

виробництва електроенергії. Такі структурні зміни відбиваються на межах 

товарних паливно-енергетичних ринків, а також на ступені монополізації цих 

ринків. В антимонопольному законодавстві немає чіткого визначення товарних 

ринків в енергетичній сфері.  

Відповідний проєкт методики визначення ринку оприлюднено АМКУ в 

2019 р. Згідно з Методикою визначення монопольного (домінуючого) 
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становища суб’єктів господарювання на ринку, товарні межі ринку – це товар 

(товарна група), сукупність схожих, однорідних предметів господарського 

обороту, в межах якої споживач за звичайних умов може перейти від 

споживання певного виду предметів господарського обороту до споживання 

іншого. Товарні межі ринку визначаються шляхом формування групи 

взаємозамінних товарів (товарних груп), яке здійснюється із переліку товарів за 

показниками взаємозамінності, якими зокрема є: 

  подібність призначення, споживчих властивостей, умов використання 

тощо; 

  подібність фізичних, технічних, експлуатаційних властивостей і 

характеристик, якісних показників тощо; 

  наявність спільної групи споживачів товару (товарної групи); 

  відсутність суттєвої різниці в цінах; 

  взаємозамінність товарів (товарної групи) з точки зору їх виробництва,  

тобто здатності виробників запропонувати нові товари на заміну 

існуючим. 

При цьому виникає справедливе питання щодо співіснування в межах 

одного ринку, а отже, й у межах однієї групи взаємозамінних товарів базової та 

пікової електроенергії: між цими товарними категоріями є суттєва різниця в 

цінах та не існує взаємозамінності. Більше того, спосіб і задіяні потужності для 

виробництва пікової електроенергії суттєво відрізняються від способу і 

задіяних потужностей для виробництва базової електроенергії, попит на пікову 

електроенергію при пікових і напівпікових режимах електричних навантажень 

енергосистеми є абсолютно нееластичним. 

Окрім ГЕС, енергоблоки ТЕС, працюючи за ціновими заявками, також 

беруть участь у покритті пікових і напівпікових електричних навантажень, 

часто в неекономічних непроєктних режимах глибокого розвантаження. 

Важливо, що електроенергію, ціна на яку формується за ціновими заявками, 

тобто вироблену на маневрених потужностях, слід вважати окремим товаром 

від інших видів генерації електроенергії– наприклад, базової атомної, принципи 
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ціноутворення на яку значно відрізняються. Або послуги з маневреності слід 

вважати окремим ринком послуг (ринок пікової потужності). 

Отже, зміни форм власності, що ведуть до трансформації форм 

управління енергетичними активами, можуть призвести до монополізації 

балансуючого ринку. Тому вони мають супроводжуватись оцінкою ступеня 

монополізованості ринків окремих видів товару (пікова, базова електроенергія, 

теплова енергія) з огляду на наведені вище міркування. 

У процесі трансформації структури ринку електроенергії ступінь її 

лібералізованості підвищився. При цьому кожна електростанція матиме право 

встановлювати вільні ціни на електроенергію і потужність незалежно від типу 

ринку (оперативний чи договірний) і терміновості угод, та буде скасовано 

співіснування двох систем ціноутворення: частково вільної і регульованої.  

В умовах вільного конкурентного електроенергетичного ринку його 

суб’єкти – енергетичні компанії різної форми власності – є незалежними 

(державне регулювання відсутнє) і тому зацікавлені у створенні умов для 

отримання монопольного прибутку (створенні дефіциту на ринку), а також у 

диверсифікації вільного капіталу в інші види діяльності економіки. Наявність 

дефіциту як базової, так і пікової потужностей призводить до неефективного 

ціноутворення на ринку, коли рівноважні ціни формуються на рівні, що 

перевищує граничні витрати виробників, із формуванням у них монопольного 

прибутку. 

 Будь-який швидкий і масштабний перерозподіл прав власності загрожує 

спадом інвестиційної діяльності як у паливно-енергетичному комплексі, так і в 

державі загалом, оскільки інвестори порівнюють очікувані доходи зі ступенем 

ризику своїх вкладень, тому вимагають більш високого відшкодування за ризикові 

вкладення. Отже, норма дисконту зростає при збільшенні ризику. Під час 

приватизації енергетичних компаній стратегічними інвесторами норма прибутку на 

інвестиції була встановлена на досить значному рівні, що спричинило суспільну 

стурбованість щодо різкого підвищення цін на електроенергію (стимулююче 

ціноутворення 2001 р., спроби запровадження RAB-регулювання у 2018 р.). 
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Необхідно відзначити, що якщо за певний проміжок часу позитивний 

економічний ефект від приватизації визначений (наприклад, подолання 

збитковості, підвищення збирання коштів за відпущену товарну продукцію), це 

ще не може слугувати доказом абсолютної економічної ефективності. Зміна 

умов функціонування та реалізації управлінських рішень так чи інакше впливає 

на абсолютні показники економічного ефекту. Отже, економічна ефективність 

може змінюватися залежно від таких факторів, як співвідношення державного 

регулювання та ринкових відносин, системи управління підприємствами, 

кон’юнктури ринків сировини та кінцевої продукції, фінансових ризиків. Для 

підприємств ПЕК впливовими є не лише ресурсні обмеження, а й екологічне 

навантаження на навколишнє середовище, соціальні фактори, 

інфраструктурний характер природних монополій, необхідність дотримання 

необхідного рівня надійності енергопостачання.  

Отже, джерелами інформації для оцінки можливих наслідків 

впровадження регуляторних актів в енергетичному секторі можуть бути  

(табл. 1.15). 

Таблиця 1.15  

Джерела інформації для оцінки наслідків впровадження РА за їхніми 

видами в енергетичній сфері 

№ з/п Основна мета регулювання Джерела інформації 

1. Затвердження ліцензійних умов, 

ліцензування / позбавлення ліцензії 

Звіти з проведення технологічних обстежень; 

звіти з операційної діяльності 

2.  Встановлення ринкових правил та 

підтримка конкуренції 
Динаміка цін на ринку; 

рівень розрахунків на ринку; 

висновки АМКУ про ступінь конкурентності 

енергетичних ринків 

3.  Стимулювання підвищення 

ефективності діяльності 

Кількість і тривалість перерв у постачанні 

енергоносіїв; 

кількість аварійних відключень; 

рівень втрат; 

рівень енергоефективності; 

фінансова звітність 

4.  Стимулювання підвищення якості 

послуг 

Звіти щодо якості постачань енергоресурсів; 

кількість скарг споживачів і результативність 

їх розгляду; 

 

 

Закінчення табл. 1.15 

№ з/п Основна мета регулювання Джерела інформації 
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5.  Пряме обмеження цін  Звіти щодо рівнів розрахунків за спожиті 

енергоносії; 

фінансова звітність підприємств 

аналіз впливу цін на енергоносії на 

макропоказники 

6.  Регулювання фінансових 

розрахунків на ринку 

Фінансова звітність підприємств 

звіти щодо рівнів розрахунків за спожиті 

енергоносії 

7.  Технічне регулювання Кількість і тривалість перерв у постачанні 

енергоносіїв; 

кількість аварійних відключень; 

рівень втрат; 

рівень енергоефективності 

8. Стимулювання розвитку технологій 1-технологія, 1-інновація 

9. Сприяння інвестиційній діяльності Звіт про капітальні інвестиції; 

фінансова звітність 

10. Захист прав споживачів Звіти щодо якості постачань енергоресурсів; 

кількість скарг споживачів і результативність 

їх розгляду; 

звіти щодо рівнів розрахунків за спожиті 

енергоносії 

11. Захист навколишнього природного 

середовища 
ОВНСи проєктів; 

№ 2-ТП (повітря) «Звіт про охорону 

атмосферного повітря»;  

№ 1-екологічні витрати «Витрати на охорону 

навколишнього природного середовища та 

екологічні платежі»;  

№ 1-відходи «Поводження з відходами». 

Джерело: укладено автором. 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗДІЛУ 1 

1. Наразі в Україні створено сучасне інституційне забезпечення для   

реалізації державної регуляторної політики; успішно запроваджено процедуру 

прийняття регуляторного акта, що відповідає кращій світовій практиці; аналіз 

регуляторного впливу (АРВ), основною складовою якого є оцінка можливих 

наслідків уведення регулювання, закріплено на законодавчому рівні як 

обов’язкову складову підготовки проєктів регуляторних актів; розроблено і 

впроваджено Методику проведення аналізу впливу регуляторного акта (далі – 

Методика) та Методику відстеження результативності регуляторного акта, 

однак державне регулювання господарської діяльності не можна вважати 

ефективним. Однією з причин такого стану є проблема якості АРВ – через 

низку причин адміністративно-політичного, економічного, методичного 

характеру визначених законодавством процедур часто не дотримуються в 

повному обсязі, ці процедури спрощуються, спотворюються, імітуються 

регуляторними органами та у переважній кількості випадків вони є 

формальними, як правило, не містять кількісних оцінок можливих наслідків 

впровадження регуляторного акта для громадян, суб’єктів господарювання, 

держави.  

2. Однією з причин, що зумовлює проблему якості АРВ в Україні, є 

істотні відмінності процедури впровадження механізму АРВ порівняно з 

кращими світовими практиками. Виконана оцінка відповідності цієї процедури 

в Україні базовому плану дій, розробленому Євросоюзом для країн Східної 

Європи, показала, що із семи основних умов, які є  універсальними і 

необхідними для будь-якої країни, в Україні виконано шість, але не повною 

мірою, зокрема: не завжди існує тверда політична підтримка процесу 

впровадження АРВ, який потребує певного «підстроювання» державної 

системи прийняття рішень; компетенції держслужбовців не забезпечують 

проведення якісного АРВ. Невиконана умова дотримання принципу 

пропорційності, закладеному у сам механізм АРВ, який передбачає сумірність 

аналітичних засиль на проведення АРВ ступеню можливого впливу проєкту 
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регуляторного акта і зумовлює ефективність використання ресурсів. Усе це 

свідчить про незавершеність процесу формування механізму АРВ в Україні. 

3. Специфіка державної регуляторної політики у транспортному секторі, 

який у багатьох дослідженнях відносять до одного із суспільних благ, послуг 

колективного користування, полягає у здійсненні відповідних функцій щодо 

цілеспрямованого впливу на суб’єктів господарювання з метою створення 

цивілізованого ринку транспортних послуг, основними критеріями якого мають 

бути: висока якість послуг, співпраця, висока інформативність, висока 

результативність ринку. Регуляторні акти, що розробляються у транспортному 

секторі, пов’язані з уведенням: правил перевезення вантажів, технічних умов 

навантаження і кріплення вантажів, правил перевезення пасажирів, багажу, 

вантажобагажу і пошти; правил дорожнього руху, правил надання послуг, 

інших нормативних актів щодо забезпечення на транспорті норм санітарного 

стану і гігієни, безпеки руху транспортних засобів – охорони праці та пожежної 

безпеки, сертифікації і технічної експлуатації рухомого складу, правил 

поведінки громадян на транспорті та їхньої безпеки; затвердженням статутів, 

укладанням і розірванням контрактів з керівниками підприємств, підготовкою 

та укладанням договорів.  

4. На енергетичних ринках із високим ступенем лібералізації, досягти 

якого стало одним із головних завдань реформування енергетичного сектора, 

державне регулювання зведено до затвердження правил ринків, ліцензування 

окремих видів діяльності, розроблення ліцензійних вимог, технічного нагляду, 

визначення політики оподаткування. При цьому виникає конфлікт інтересів 

стейкхолдерів державного регулювання – енергокомпаній, регулятора, 

споживачів. Тому регуляторні акти, які встановлюють правила натомість 

ринкових, мають отримати деталізовану оцінку регуляторного впливу. 

Особливість державного регулювання та АРВ в енергетичному секторі 

полягає у наявності в об’єктів регулювання природно-монопольного ядра, 

суспільній значущості та малоеластичному попиті на енергоресурси або 

пов’язані з ними надавані послуги, а також у суттєвому екологічному відбитку.  



160 

Специфіка оцінки можливих наслідків регулювання має ґрунтуватися не 

лише на оцінці впливу на баланс інтересів споживачів, суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, і держави, а й оцінці впливу на сталість розвитку енергетики і вимагає 

деталізованого підходу з урахуванням галузевої специфіки.  

Метод оцінки вигід і витрат не завжди ефективно застосовується в 

енергетичній сфері через неможливість точно і кількісно оцінити вигоди і 

витрати, пов’язані з прийняттям регуляторного рішення. Уречевлення впливу 

на такі категорії, як надійність і безперебійність, якість постачань 

енергоресурсів, безаварійність, рівень енергетичної безпеки, потребує 

застосування інших методів для проведення АРВ. Тому варто застосовувати 

методи, що включають оцінки таких категорій, як: витрати-ефективність, рівень 

енергетичної безпеки, доступність енергоресурсів, безпека постачань 

енергоресурсів, рівень енергетичної сталості, вплив на довкілля тощо. 

5. Проведений аналіз вимог нормативно-правової бази України, 

зарубіжного досвіду щодо впровадження і використання механізму АРВ 

дозволили виявити низку конкретних недоліків та обмежень, які знижують 

якість АРВ, серед них:  

1) недостатньо обґрунтованим є перелік винятків, на які не поширюється 

дія Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» і, відповідно, вимога щодо обов’язковості 

проведення АРВ. Це призводить до можливості прийняття регуляторних актів в 

інтересах певних зацікавлених груп, а не суспільства загалом, уникаючи 

процедуру підготовки АРВ, яка передбачає підготовку і впровадження 

регулювання у прозорий спосіб, із визначенням і оцінкою можливих 

альтернатив, проведенням консультацій із зацікавленими сторонами, 

кількісною оцінкою наслідків (вигід та витрат) для громадян, суб’єктів 

господарювання, держави;  

2) відсутні критерії та кількісні орієнтири щодо необхідності підготовки 

АРВ, ступеня його повноти і деталізації. Україна є однією з небагатьох країн, в 
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яких АРВ готується до кожного проєкту регуляторного акта, а це завдання 

складне і витратне, оскільки потребує значних часових, кадрових, фінансових 

ресурсів. При цьому існує багато випадків, коли масштаб проблеми (на 

вирішення якої спрямований проєкт регуляторного акта) настільки малий, що 

не виправдовує витрат на розробку АРВ. Такий підхід суперечить одному з 

базових принципів державного регулювання, прийнятих у розвинених країнах – 

принципу пропорційності; 

3) відсутня норма щодо обов’язковості оцінки впливу регуляторного акта 

на суспільний добробут. Рекомендаціями ОЕСР, які ґрунтуються на аналізі 

кращої світової практики регулювання, визначено, що при підготовці АРВ 

завжди має виконуватись оцінка витрат і вигід для суспільства загалом, а не 

лише для певної групи (або груп), яка може лобіювати питання введення 

регулювання. Захід з регулювання слід впроваджувати лише у тому випадку, 

якщо він може сприяти підвищенню суспільного добробуту, цей критерій 

досягається, якщо для всіх членів суспільства загальна сума вигід від уведення 

регуляторного акта буде більшою за сукупний обсяг витрат, понесених 

внаслідок уведення цього регулювання; 

4) неповна відповідність структури АРВ положенням Закону. У формі 

АРВ, яка запропонована у додатку 1 оновленої Методики, відсутній один із 

ключових розділів, заради якого розробляється АРВ, – «Визначення очікуваних 

результатів прийняття  регуляторного акта». Таким чином розробники 

проєктів регуляторних актів  не надають належної уваги ключовому питанню – 

оцінці можливих наслідків упровадження регулювання, недостатньо 

розвивається методичне забезпечення виконання такої оцінки та виконуються 

вимоги щодо змістовного наповнення цього розділу, що зумовлює  ризики 

настання негативних наслідків упровадження регуляторного акта; 

5) обмежене і недосконале методичне забезпечення оцінки наслідків 

упровадження регуляторного акта. Наразі розробники проєкту РА при 

підготовці АРВ використовують лише один метод оцінки можливих наслідків 

уведення регулювання – метод витрат та вигід для суб’єктів господарювання, 
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громадян та держави, але для пошуку балансу інтересів сторін, які часто є 

суперечливими, його недостатньо. Хоча у зарубіжній практиці існує багато 

інших кількісних та якісних методів оцінки, які широко використовуються, 

Методика та інші методичні рекомендації, що розміщені на сайті ДРС, такі 

методи не пропонують; 

6) недостатньо ефективною є організація проведення АРВ. Інструмент 

АРВ хоч і дуже важливий, проте досить складний. На сьогодні в Україні його 

часто використовують формально і потенціал АРВ залишається 

невикористаним. Пов’язано це з багатьма проблемами, серед яких  відсутність 

досвіду і потрібних компетенцій, брак часу і ресурсів, відсутність мотивації 

залучених до процесу сторін тощо; 

7) недостатнє інформаційне забезпечення проведення якісного АРВ. АРВ 

передбачає проведення максимально докладних кількісних розрахунків і 

якісних оцінок. Тому без інформаційної бази (статистичних, соціологічних 

даних, іноді даних наукових досліджень), без наявності відкритої фінансової 

інформації щодо попередніх регулювань, програм і видів політики навіть 

виконана із повним знанням справи (з методологічної точки зору) оцінка не 

надасть релевантних висновків щодо можливих наслідків регулювання. 

На основі виконаного аналізу зарубіжного досвіду та з урахуванням 

світових тенденції розвитку механізму АРВ можна запропонувати такі 

рекомендації щодо підвищення ефективності регуляторних рішень і вирішення 

проблеми якості АРВ. 

1. Враховуючи європейський досвід покращення якості АРВ, необхідно 

перейти до другого етапу впровадження інституту АРВ, який ґрунтується на 

використанні концепції «розумного регулювання», що передбачає: 

комплексну систему оцінки регуляторного впливу на всіх етапах державно-

управлінського циклу – від проєктування актів, прийняття рішень, до 

ретроспективного розчищення і спрощення чинного законодавства; інтеграцію 

у процес прийняття всіх зацікавлених груп та осіб і реалізацію регуляторних 

рішень з метою досягнення максимальних економічних і суспільних вигід при 
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здійсненні державного втручання на всіх рівнях державного управління; 

виконання прогнозних розрахунків; включення процедур відстеження 

фактичного впливу регуляторних актів, ретроспективного аналізу ефектів 

регулювання, обов’язкових публічних консультації та інших форм 

громадського обговорення. Частково окремі елементи цієї системи вже 

впроваджено й використовуються у вітчизняній практиці розроблення 

регуляторного акта, однак ефективним державне регулювання може стати лише 

після створення і використання системи загалом. 

2. Для успішного впровадження комплексної системи оцінки 

регуляторного впливу важливим є вирішення проблеми компетенції фахівців, 

що проводять АРВ, бо, як свідчить вітчизняна практика, при існуючій 

«міністерській» організаційній моделі, коли в більшості вітчизняних 

міністерств проведенням АРВ переважно займаються фахівці юридичних 

підрозділів, комплексну оцінку можливих економічних, соціальних, 

екологічних наслідків регулювання провести нереально. Позитивний 

європейський досвід демонструє, що для подолання цієї проблеми слід перейти 

до моделі Рад, яка передбачає створення агенцій для проведення АРВ для 

найбільш економічно значимих та суспільно чутливих проєктів регуляторних 

актів. До складу таких агенцій мають увійти незалежні експерти – досвідчені та 

компетентні економісти, юристи, інші фахівці, які зможуть провести 

об’єктивний аналіз, виконати незалежну всебічну оцінку можливих наслідків 

для різних альтернатив регулювання шляхом проведення багатоваріантних 

розрахунків, із вибором і використанням набору найбільш прийнятних методів 

та відповідних існуючих або власно розроблених для цих цілей програмних 

продуктів, з урахуванням вітчизняних реалій і зважаючи на галузеву специфіку 

регулювання. Ради повинні координувати свої зусилля як на рівні методичних 

розробок, так і у просуванні інструментів «розумного регулювання». 

3. Вирішення проблеми якості АРВ потребує забезпечення  відкритості та 

прозорості, бо проведення максимально докладних кількісних розрахунків і 

якісних оцінок можливе лише за наявності відповідної інформаційної бази; без 
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відкритої фінансової інформації щодо попередніх програм і регулювань 

неможливо зробити обґрунтованих висновків щодо програми / регуляторного 

акта. Вирішення цієї проблеми лежать поза інститутом АРВ і потребує 

політичної підтримки на рівні центральних органів влади. 

4. Для подолання виявлених цим дослідженням конкретних недоліків та 

обмежень нормативно-правового та методичного забезпечення оцінки наслідків 

впровадження регуляторних актів можна рекомендувати такі напрями його 

удосконалення:  

1) внести зміни до Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» в частині перегляду існуючого 

переліку винятків, на які не поширюється його дія і, відповідно, вимога щодо 

обов’язковості проведення АРВ. Обґрунтування винятків має ґрунтуватися 

передусім на економічній значимості регуляторного акта, такий підхід 

дозволить оцінити можливі наслідки впровадження регулювання для громадян, 

суб’єктів господарювання і держави, тобто для суспільства загалом, як це 

прийнято у зарубіжній практиці, та мінімізувати ризики прийняття рішень в 

інтересах певних зацікавлених груп; 

 2) розробити і шляхом внесення змін до Методики проведення 

аналізу впливу регуляторного акта впровадити критерії поділу регуляторних 

актів на групи, для яких може застосовуватися класична або спрощена модель 

АРВ, та структуру спрощеної моделі АРВ, що дозволить впровадити у 

вітчизняну практику державного регулювання принцип пропорційності, 

оптимізувати витрати на введення нового регулювання;  

3) розробити методичні рекомендації з оцінки впливу регуляторного акта 

на суспільний добробут, запровадити обов’язковість виконання такої оцінки в 

рамках проведення АРВ і використання як основного критерію доцільності 

прийняття регуляторного рішення, як це прийнято у практиці розвинених країн. 

Такий підхід дозволить мінімізувати ризики прийняття регуляторного акта в 

інтересах певної групи (або груп), яка може лобіювати питання уведення 

регулювання; 



165 

4) привести структуру АРВ, зазначену в додатку 1 оновленої Методики, у 

відповідність до вимог Закону, зокрема, доповнити розділом  «Визначення 

очікуваних результатів прийняття  регуляторного акта», в якому мають 

визначатись і оцінюватись різні аспекти можливих економічних, соціальних та 

екологічних наслідків впровадження запропонованих альтернатив 

регуляторного рішення;  

5) розробити і впровадити детальні методичні рекомендації для 

проведення оцінки можливих наслідків прийняття регуляторних рішень з 

використанням більш широкого, ніж існуючий, спектра методів, які апробовані 

і використовуються у зарубіжній практиці (зокрема, методів СВА, MCA) із 

визначенням можливих сфер їх застосування; 

6) розробити і впровадити методичні рекомендації для оцінки впливу 

регуляторного акта на конкуренцію із визначенням чітких критеріїв прийняття 

рішення. Така оцінка є однією з ключових у кращій світовій практиці 

регулювання; для України, зважаючи на високий рівень монополізації багатьох 

ринків, цей напрям оцінки є надзвичайно актуальним;  

7) з метою покращення інформаційного забезпечення оцінки можливих 

наслідків упровадження регуляторних актів для економіки та її секторів 

необхідно розробити пропозиції для Державної служби статистики України 

стосовно розроблення більш детальних таблиць «витрати-випуск» зі значно 

меншим за існуючий рівнем агрегування, передусім для видів економічної 

діяльності, пов’язаних із постачанням енергоресурсів, наданням транспортних 

послуг, які використовуються практично в усіх секторах економіки і впливають 

на витрати.  
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Додаток до розділу 1 

 

Методичні рекомендації 

 щодо аналізу впливу регуляторних актів у сфері енергетики та 

комунальних послуг 
 

 

 Методика проведення аналізу впливу регуляторного акту (РА), затверджена 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308, є загальним 

методичним документом у сфері аналізу регуляторного впливу в Україні. З метою 

врахування специфіки сфери енергетики і комунальних послуг для ефективного 

аналізу впливу РА ці Методичні рекомендації щодо аналізу впливу регуляторних 

актів у сфері енергетики та комунальних послуг (далі – Методичні рекомендації) 

деталізують проблеми, цілі та засоби державного регулювання у сфері енергетики 

та комунальних послуг з урахуванням мети діяльності НКРЕКП, цілей сталого 

розвитку, вимірів енергетичної сталості, а також цілей економічної та 

енергетичної політики України під впливом євроінтеграційного руху та 

міжнародних зобов’язань України як асоційованого члена Європейського Союзу 

та члена Міжнародного енергетичного співтовариства. 

 Специфіка державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг 

має ґрунтуватися на оцінці впливу на баланс інтересів споживачів енергоресурсів 

та комунальних послуг, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у 

сферах енергетики та комунальних послуг, і держави, а також впливу на сталість 

розвитку енергетики і вимагає деталізованого підходу з урахуванням значення 

ефективного функціонування енергетичного та житлово-комунального секторів 

для національної економіки та соціального-економічного розвитку держави. 

 Особливість регулювання та аналізу регуляторного впливу (АРВ) в енергетичному 

секторі полягає насамперед у наявності в об’єктів регулювання природно-

монопольного ядра, суспільної значущості та малоеластичному попиті на 

продукти або надавані послуги, а також суттєвому екологічному відбитку. У табл. 

1 конкретизовано засоби регуляторного впливу в енергетичній сфері, зважаючи на 

основну мету такого впливу, які формують зміст відповідних РА. 
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Таблиця 1  

Види і специфіка РА в енергетичній сфері 

№ 

з/п 

Основна мета 

регулювання 

Природний газ (ПГ) Електроенергія Комунальні 

послуги (КП) 

А Затвердження 

ліцензійних 

умов, 

ліцензування / 

позбавлення 

ліцензії 

Видача ліцензій на 

видобуток, 

транспортування, 

розподіл та 

постачання ПГ 

Видача ліцензій на 

виробництво, 

транспортування, 

розподіл та постачання 

електроенергії 

Видача ліцензій 

на виробництво 

теплоенергії, 

водопостачання та 

водовідведення, 

інші КП 

Б  Встановлення 

ринкових 

правил та 

підтримка 

конкуренції 

Затвердження правил 

ринку ПГ, 

анбандлінг, 

антимонопольне 

регулювання, 

сприяння 

транскордонній 

торгівлі ПГ 

Затвердження правил 

ринку електроенергії, 

анбандлінг, 

антимонопольне 

регулювання, 

сприяння транскордонній 

торгівлі електроенергією 

Виділення 

природно-

монопольного 

ядра, 

антимонопольне 

регулювання 

В  Стимулювання 

підвищення 

ефективності 

діяльності 

Стимулююче тарифне 

регулювання 

Стимулююче тарифне 

регулювання 

Стимулююче 

тарифне 

регулювання 

Г  Стимулювання 

підвищення 

якості послуг 

Стандартизація 

параметрів якості ПГ, 

тарифне 

стимулювання за цим 

параметром 

Стандартизація 

параметрів якості 

електроенергії, тарифне 

стимулювання за цим 

параметром 

Тарифне 

стимулювання за 

цим параметром 

Д  Пряме 

обмеження цін  
Встановлення тарифів 

на ПГ для різних 

категорій споживачів  

Застосування «цінової 

стелі», встановлення 

тарифів на 

електроенергію для 

різних категорій 

споживачів,  

регулювання певних 

компонентів ціни, 

наприклад, плати за 

маневреність, робочу 

потужність на ринку на 

добу наперед 

Пряме 

встановлення цін 

на комунальні 

послуги 

Е  Регулювання 

фінансових 

розрахунків на 

ринку 

Алгоритми розподілу 

коштів, 

спеціальні рахунки,  

пріоритетність 

розподілу коштів на 

ринку 

Порядок розрахунків на 

енергоринку, алгоритми 

розподілу коштів, 

спеціальні рахунки,  

пріоритетність розподілу 

коштів на ринку 

Порядок 

розрахунків між 

суб’єктами ринків 

комунальних 

послуг 
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Є  Технічне 

регулювання 
Затвердження кодексу 

газотранспортної 

системи, 

затвердження 

порядків приєднання 

до газових мереж, 

розрахунку плати за 

приєднання та 

фінансування послуг 

із приєднання; 

затвердження правил 

користування 

(постачання) ПГ на 

роздрібному ринку 

Затвердження кодексів 

систем передачі та 

розподілу електроенергії, 

затвердження порядків 

приєднання до 

електричних мереж, 

розрахунку плати за 

приєднання та 

фінансування послуг із 

приєднання; 

затвердження правил 

користування 

(постачання) 

електроенергією на 

роздрібному ринку; 

поділ на класи напруги; 

регулювання 

підключення об’єктів 

ВДЕ до розподільчих 

мереж 

Затвердження 

порядків 

(методик) 

приєднання до 

теплових мереж, 

розрахунку плати 

за приєднання та 

фінансування 

послуг із 

приєднання; 

затвердження 

правил 

користування 

(постачання) 

теплоенергією, 

погодження 

автономізації/ 

індивідуалізації 

теплопостачання 

 

Ж Стимулювання 

розвитку 

технологій 

Створення умов для 

впровадження 

новітніх 

енергоефективних 

технологій у сфері 

газовидобутку, 

транзиту газу та 

газопостачання  

Погодження планів 

розвитку підприємств 

сфери 

електроенергетики. 

Регулювання шляхом 

встановлення «зелених» 

тарифів та 

запровадження системи 

«зелених» аукціонів для 

розвитку виробництва 

електроенергії з ВДЕ 

Погодження 

інвестиційних 

планів, 

«зелені» тарифи 

та «зелені» 

аукціони для 

розвитку 

виробництва 

теплової енергії з 

ВДЕ 

З Сприяння 

інвестиційній 

діяльності 

Інвестиційна складова 

у тарифоутворенні у 

сфері газопостачання, 

створення ринкових 

правил для приходу 

на ринок стратегічних 

інвесторів 

Інвестиційна складова у 

тарифоутворенні у сфері 

електроенергетики, у т.ч. 

«зелені» тарифи для 

розвитку виробництва 

електроенергії з ВДЕ, 

створення ринкових 

правил для приходу на 

ринок стратегічних 

інвесторів 

Інвестиційна 

складова у 

тарифоутворенні 

на послуги з 

теплопостачання, 

сприяння 

механізмам 

державно-

приватного 

партнерства, 

робота із 

залучення 

інвестицій з боку 

місцевих органів 

влади 

І Захист прав 

споживачів 
Затвердження 

типових і примірних 

договорів, 

розгляд скарг, 

рішення щодо 

усунення порушень 

Затвердження типових і 

примірних договорів, 

розгляд скарг, рішення 

щодо усунення порушень 

суб’єктами 

електропостачання, 

Затвердження 

типових і 

примірних 

договорів, розгляд 

скарг, рішення 

щодо усунення 
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суб’єктами 

газопостачання, 

визначення суб’єктів, 

на яких покладаються 

спецобов’язки із 

постачання ПГ 

пільговим категоріям 

споживачів 

регулювання діяльності 

та взаємовідносин зі 

споживачами 

постачальників останньої 

надії (ПОН), 

визначення суб’єктів, на 

яких покладаються 

спецобов’язки із 

постачання 

електроенергії пільговим 

категоріям споживачів 

порушень 

суб’єктами 

теплопостачання 

К Захист 

навколишнього 

природного 

середовища 

Стимулювання 

енергоефективності, 

стимулювання 

скорочення втрат 

природного газу при 

транспортуванні 

Стимулювання 

енергогенеруючих 

компаній приводити свої 

викиди забруднюючих 

речовин у відповідність 

до Національного плану 

скорочення викидів 

(НПСВ), стимулювання 

енергоефективності. 

Встановлення нормативів 

і ставок плати за викиди 

забруднюючих речовин, 

встановлення аварійної 

броні для споживачів із 

високим ризиком 

наслідків відключення 

від електропостачання 

Стимулювання 

енергогенеруючих 

компаній 

приводити свої 

викиди 

забруднюючих 

речовин у 

відповідність до 

Національного 

плану скорочення 

викидів (НПСВ),  

Встановлення 

нормативів і 

ставок плати за 

викиди 

забруднюючих 

речовин. 

 

Особливості здійснення оцінки регуляторного впливу РА, поданих у табл. 2, такі.  

А, Є. Затвердження ліцензійних умов, ліцензування, технічне регулювання. 

Визначення ліцензійних вимог до об’єктів регулювання та видача чи позбавлення ліцензій на 

здійснення видів діяльності в енергетичній сфері має таку специфіку: мінімальний розмір 

ліцензованої електричної потужності обладнання, відповідальність за небаланси, продаж 

електроенергії з ВДЕ за «зеленим» тарифом або за допомогою механізму «зелених» 

аукціонів. Встановлюючи вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання 

ліцензіатом, регулятор таким чином встановлює бар’єри на ринку, впливаючи на кількість 

суб’єктів на ньому.  

Б. Встановлення ринкових правил і правил тарифоутворення. Складність актів АРВ, 

що стосуються правил ринку, пов’язана зі складністю оцінки ex-ante наслідків прийняття 

регуляторного акту через непередбачувану поведінку окремих цільових груп, зміну ринкових 

цін, структури електробалансу. АРВ таких РА має містити детальну оцінку впливу на 

ефективність ринку, рівень його конкурентності та цінові наслідки для кінцевих споживачів 

та економіки країни. 

В, Г. Стимулювання підвищення ефективності діяльності та підвищення якості 
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послуг. Достовірність АРВ таких РА визначається результативністю регулювання, на яку 

впливають технічні можливості та якість роботи об’єктів регулювання, її мета – підвищити 

ефективність діяльності (якість обслуговування споживачів, зменшення втрат у мережах, 

оновлення основного обладнання тощо). 

Д, Е. Пряме обмеження цін та регулювання фінансових розрахунків на ринку. АРВ 

таких РА, що застосовуються з метою недопущення різкого дорожчання цін і тарифів на 

енергетичні товари і послуги, має передбачати оцінку достатності обігових коштів для 

покриття витрат об’єктів регулювання. Загальновідомим прикладом недооцінки наслідків 

такого регулювання є Каліфорнійська криза енергоринку 2001–2002 рр. 

Ж, З. Стимулювання розвитку технологій та сприяння інвестиційній діяльності. 

Оскільки такі РА тісно пов’язані з ціновим і тарифним регулюванням, важливо оцінити 

баланс інтересів споживачів та інвесторів, який полягає в оптимальному тарифному 

навантаженні забезпечення гарантій повернення і прибутковості інвестицій в об’єкти 

енергетики. Прикладом є оцінка впливу пропозицій щодо застосування методики RAB-

регулювання в Україні.  

І. Захист прав споживачів. РА, що напряму стосуються захисту прав споживачів, це 

насамперед рішення, спрямовані на недискримінаційність діяльності енергокомпанії 

стосовно споживачів у питаннях підключення, компенсації збитків від неналежної якості 

послуг, надання повного обсягу енергетичних послуг, передбачених договором, дотримання 

термінів розгляду заяв і скарг. АРВ рішень у цій сфері передбачає аналіз повноти і 

недискримінаційності дотримання прав кожної групи споживачів. 

К. Захист навколишнього природного середовища. Домінантою таких РА є мінімізація 

такої негативної екстерналії енергоринку, як вплив на довкілля. Найпоширеніша 

інтерналізація цієї екстерналії – це фінансові санкції за перевищення нормативів викидів. 

Метою АРВ таких актів є оцінка, з одного боку, дієвості санкцій, а з іншого – їхнього впливу 

на фінансово-економічний стан енергетичних підприємств, які підпадають під дію 

регулювання. 

 Сталий розвиток є основою формування політики країн ЄС і розвинених країн 

світу, де прийнято національні стратегії сталого розвитку. В Україні діє Стратегія сталого 

розвитку – 2020, затверджена Указом Президента від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про 

затвердження Стратегії сталого розвитку - 2020». Національною доповіддю – 2017 «Цілі 

сталого розвитку: Україна» для виконання цілі «Доступна і чиста енергія» визначено 

завдання та індикаторів сталого розвитку в енергетичній сфері, а також цільові значення цих 

індикаторів до 2030 р. З огляду на Трилему енергетичної сталості, рейтинг країн, який 

щорічно публікує Всесвітня енергетична рада, значення Індексу енергетичної сталості 

формуються на основі критеріїв (таких як енергетична безпека; доступність енергії; 
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екологічна сталість).  

 Членство в Європейському енергетичному співтоваристві надало Україні 

можливості упровадження на внутрішньому ринку вищої конкуренції, вищих технічних 

стандартів і правил регулювання, кращого інвестиційного клімату для глибшої інтеграції 

українського енергетичного сектора з енергетичними ринками ЄС, а також додаткові 

можливості щодо залучення міжнародних кредитів та технічної допомоги. Україна 

зобов’язалась імплементувати цілу низку європейських директив і регламентів, які б 

гармонізували її енергетичне законодавство відповідно до вимог ЄС. 

 На основі перелічених вище орієнтирів сталого розвитку та ефективності 

енергетичних ринків і ринків комунальних послуг рекомендується здійснювати оцінку 

регуляторного впливу РА у сфері енергетики та комунальних послуг за показниками, 

наведеними у табл. 2. 

Таблиця 2 

Критерії та показники для оцінки впливу регуляторних актів  

у сфері енергетики та комунальних послуг 

Критерій Показники впливу 

Енергетична безпека Вплив на диверсифікованість постачань енергоресурсів 

(збільшення кількості постачальників енергоресурсів); 

вплив на частку електричної та теплової енергії, виробленої з 

відновлювальних джерел;   

вплив на технічний, технологічний та організаційно-

управлінський рівень підприємств сфери енергетики та 

комунальних послуг (у т.ч. на рівень технологічних витрат 

електричної та теплової енергії, витрат енергетичних та інших 

ресурсів на власні потреби, величину ККД, КВВП основного 

обладнання); 

вплив на рівень надійності та якості постачань енергоресурсів 

(SAIDI, SAIFI, якість електро- і газопостачання, якість надання 

комунальних послуг);  

вплив на загальний рівень енерго- та ресурсоефективності у 

країні.  

Екологічна сталість Вплив на рівні викидів забруднюючих речовин; 

вплив на рівні викидів парникових газів, динаміка приведення 

рівнів викидів до встановлених НПСВ; 

вплив на використання водних та земельних ресурсів, 

біорізноманіття, ландшафт, шумове забруднення, ефективність 

поводження з відходами). 

 

Закінчення табл. 2 
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Критерій Показники впливу 

Доступність енергії Вплив на фізичну доступність енергоресурсів та комунальних 

послуг (рівень електрифікації, газифікації, забезпеченість 

пристроями обліку, у т.ч. цифровими, технологічний рівень 

систем обліку енергетичних, водних та інших матеріальних 

ресурсів);  

вплив на економічну доступність енергоресурсів (рівень 

енергетичної бідності або частку витрат на енергоресурси у 

структурі доходів домогосподарств, вплив на кількість 

реципієнтів субсидій, рівень платежів за спожиті енергоресурси 

та комунальні послуги). 

Ринкова ефективність Вплив на рівень та інтенсивність конкуренції на енергетичних 

ринках і ринках комунальних послуг (рівність доступу до систем 

транспортування енергоресурсів, систем торгівлі, механізмів 

балансування тощо); 

вплив на ефективність антимонопольного регулювання; 

Вплив на прозорість і доступність інформації на енергетичних 

ринках і ринках комунальних послуг (тарифів, методик 

державного регулювання, дозвільних процедур, звітність 

суб’єктів ринків). 

Прогнозні значення показників впливу критеріїв на результативність регуляторного 

акта можуть бути виражені у кількісній формі. У разі неможливості обчислення кількісного 

розміру того чи іншого впливу наводиться текстовий опис такого впливу.  
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РОЗДІЛ 2. КАДРОВА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ  

ТА МОЖЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

2.1. Системологічні засади диспропорційності розвитку регіональних 

ринків праці 

 

2.1.1. Дисбаланси розвитку регіональних ринків праці: основні 

детермінанти їх формування та наслідки 

 

Дисбаланси, викликані як внутрішніми, так і зовнішніми детермінантами, 

відсутністю або дефіцитом певних ресурсів є суттєвими викликами 

економічного розвитку. Сучасні трудові відносини характеризуються 

поширенням «поля неформальності» й атиповості, повільністю структурних 

трансформацій, деіндустріалізацією зайнятості, що проявляється у скороченні 

частки зайнятих у промисловості.  

Вивченням проявів різноманітних проявів дисбалансів та асиметрій присвячені 

роботи дослідників різних країн. Найбільш яскравими представниками 

української школи є А. Колот, О. Грішнова, Е. Лібанова Л. Лісогор. Із сучасних 

зарубіжних досліджень слід виокремити присвячені асиметріям і дисбалансам 

ринку праці та його окремих сегментів  роботи таких авторів, як В. Гімпельсон, 

Р. Капелюшніков, В. Гага, М. Токсанбаєва та ін.  Аналізу гендерних, 

структурних дисбалансів та атиповості ринку праці у восьми європейських 

країнах (Данії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Швеції, Польщі, 

Великій Британії) присвячено роботи Д. Анксо, Т. Еріксон, А. Жоліве117. 

Окремі аспекти розвитку та забезпеченості кадровим потенціалом вітчизняної 

промисловості  розглядаються в роботах О. Амоші, В. Антонюк, О. Новікової, 

В. Дружиніної. Попри досить ґрунтовні та різнобічні аспекти дослідження 

дисбалансів розвитку ринку праці загалом, відчувається потреба в узагальнені 

особливостей асиметричностей розвитку саме її регіональних ринків.  

                                                             

117 Anxo D., Ericson T., Jolivet A. Working longer  in  European  countries: underestimated  and  unexpected  

effects. International Journal of Manpower. 2012. Vol. 33. Is. 6. Р. 612–628. 
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Економічне середовище характеризується процесом нагромадження 

значної кількості диспропорцій та дисбалансів, які «виходять за звичні, так 

звані нормальні межі в зоні хаосу, де попередні стимулюючі механізми вже не 

діють»118. Дослідники українських реалій визначають такі детермінанти 

асиметричності розвитку трудових відносин, як: глобалізація світової 

економіки; погіршення демографічної структури населення загалом і 

економічно активного зокрема; лібералізація соціально-економічної політики; 

уповільнення темпів економічного зростання; трансформація інституту 

зайнятості та різновекторність змін на ринку праці; зниження ролі соціального 

діалогу в оптимізації відносин між провідними соціальними силами; зниження 

ролі держави у забезпеченні стійкого розвитку соціально-трудової сфери119. 

Сучасний вітчизняний ринок праці в цілому і його окремі галузеві сегменти 

зокрема потерпають від викликів триваючого спаду виробництва, все ще 

значної фінансової розбалансованості економіки, недостатньої динамічності 

заходів щодо реформування господарського механізму, триваючого збройного 

конфлікту у країні. Основними детермінантами структурних асиметрій ринку 

праці сьогодні стали нестабільність політичної ситуації, відсутність 

узгодженості дій суб'єктів державного управління, структурної, 

макроекономічної та інституційної криз, що слугують причинами скорочення 

можливостей створення нових робочих місць; поступового звуження обсягів 

попиту на робочу силу із одночасною деформалізацією трудових відносин120. 

Дисбаланси ринку праці можуть набувати декількох видів, серед яких 

можна виділити: структурно-економічні, соціальні, професійно-кваліфікаційні 

гендерні, інформаційні. Ринок формує дисбаланс виробництва, розподілу та 

                                                             

118 Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення: курс лекцій. Київ: «АДЕФ-

Україна», 2010. 145с 
119 Колот А.М. Еволюція ролі держави та інструментарію її впливу на розвиток соціально-трудової 
сфери. Соціально-трудові відносини: теорія і практика: зб наук. праць / ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима 

Гетьмана». 2011. № 1. С. 5–13. 
120 Лісогор Л.С. Узгодження гнучкості ринку праці та соціальної захищеності працівників в Україні: 

проблеми та перспективи. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць / ДВНЗ « КНЕУ ім. 
Вадима Гетьмана». 2010. Спец. вип. Т. 3: Соціально-трудові відносини: теорія та практика: у 3-х т. С. 

168–175. 
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споживання, відповідно підштовхуючи структурні зрушення ринку праці. До 

структурно-економічних дисбалансів відносяться відмінності у розподілі 

зайнятих за видами економічної діяльності, забезпеченні окремих галузей 

робочою силою відповідної якості. Структурні невідповідності параметрів 

попиту на робочу силу та її пропозиції визначається насамперед економічними 

факторами, а саме нерівністю розвитку окремих секторів економіки, динамікою 

підприємницької активності, доступністю кредитних ресурсів та ін.  

Збалансування попиту та пропозиції на ринку праці передбачає 

розроблення пропозицій щодо мінімізації дисбалансів між накопиченими 

компетентностями робочої сили та вимогами робочих місць, виявлення 

механізмів, методів, інструментів та стратегій, спрямованих на покращення 

координації попиту та пропозиції професійних навичок, забезпечення якості 

професійних навичок, що формуються у закладах освіти та вимог до них, які 

визначає ринок праці.  

Якісний та кількісний дисбаланс формується та посилюється в тому 

випадку, коли працівники не мають можливості знайти відповідні робочі місця 

для застосування власних професійних навичок, а роботодавці у свою чергу не 

мають можливості змогу забезпечити виробничі можливості необхідною 

робочою силою. 

Серед невідповідностей можна виокремити такі типи. 

1.  Вертикальна розбалансованість, яка проявляється у невідповідності 

рівня кваліфікації та професійних навичок та може виникати внаслідок 

надмірного або недостатнього освітнього рівня робочої сили або ж надмірному 

або недостатньому рівні професійних навичок. 

2.  Горизонтальна розбалансованість, яка проявляється у зміні сфери 

професійної діяльності та може виникати внаслідок структурних змін в 

економіці і суттєвого припливу працівників з інших галузей, які мають 

невідповідну фахову освіту. 

3.  Невідповідність професійних навичок існуючій структурі робочих 

місць. Виникає внаслідок недостатності навичок певного типу та рівня, що 
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наразі потрібні в економіці. На рівні підприємства це призводить до 

«перезавантаження» більш досвідчених працівників та, відповідно, зниження 

загального рівня продуктивності праці. 

4.  Дефіцит кваліфікованих кадрів, пов’язаний із неефективністю 

функціонування економіки країни та недостатньою кількістю 

високопродуктивних робочих місць, які б відповідали освітній структурі 

робочої сили. 

5.  Дефіцит вакансій, тобто невідповідність структури існуючих та 

новостворюваних робочих місць освітній структурі робочої сили країни та 

регіону, що переважно проявляється у надмірному освітньому рівні зайнятого 

населення. 

6.  Застарілість професійних компетенцій унаслідок структурних, 

технологічних та економічних змін в економіці. 

Таким чином, збалансований ринок праці характеризується узгодженістю 

його параметрів, а саме: обсягів, профілів та структури підготовки кадрів. 

Сучасні технологічні процеси характеризуються динамічністю, тому 

професійна освіта може бути якісною лише за умови глибокої інтеграції з 

реальною практичною сферою. Ринок праці формує конкурентне середовище та 

визначає стимули ефективної діяльності закладів професійної освіти. Структура 

та обсяги професійної підготовки визначаються не лише вимогами ринку, а й 

попитом населення на освітні послуги, престижністю тієї чи іншої професії, що 

слугують причинами посилення дисбалансу, поглибленням проблем із 

працевлаштуванням та ефективною зайнятістю. Одним із наслідків дисбалансів 

є формування депрофесіоналізації робочої сили, що проявляється не лише у 

зниженні попиту на висококваліфіковані професії, а й у втраті рівня 

кваліфікації за рахунок існування надлишкового освітньо-кваліфікаційного 

рівня в економіці країни. 
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Таблиця 2.1 

Освітньо-професійна структура зайнятого населення в Україні у 2018 р., % 

Група професій  

Недостатній 

освітній 

рівень 

Достатній 

освітній 

рівень 

Надмірний 

освітній 

рівень 

Законодавці, вищі державні службовці, 

керівники, менеджери (управителі) 9,75 90,25  

Професіонали 3,89 96,11  

Фахівці 8,64 91,36  

Технічні службовці 0,65 62,31 37,04 

Працівники сфери торгівлі та послуг 1,48 79,43 19,10 

Кваліфіковані робітники сільського та лісового 

господарств, риборозведення та рибальства 5,77 83,83 10,40 

Кваліфіковані робітники з інструментом 
1,59 88,51 9,90 

Робітники з обслуговування, експлуатації та 

контролювання за роботою технологічного 

устаткування, складання устаткування 1,20 89,79 9,01 

Найпростіші професії  48,85 51,15 
Джерело: авторські розрахунки за даними мікрофайлів обстеження робочої сили Держстату України  

(http://www.ukrstat.gov.ua/). 

 

Нагромаджені диспропорції розвитку соціально-трудової сфери призвели 

до того, що зараз у країні багато із тих, хто отримав вищу формальну 

підготовку, займають робочі місця, що потребують нижчої кваліфікації. Так, за 

даними 2018 р. понад половину зайнятих на найпростіших робочих місцях 

мають надмірний рівень кваліфікації, що є проявом примітивізації економіки та 

незбалансованості освітньо-професійних рівнів робочих місць та робочої сили. 

 

2.1.2. Світові та вітчизняні практики статистичного аналізу попиту  

та пропозиції робочої сили в системі їх збалансування 

 

Світовий досвід доводить скоординовану діяльність інститутів ринку праці 

у процесах регулювання дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили, 

що передбачає наявність загальної стратегії розвитку ринку праці та 

інформаційної бази основних прогнозних макроекономічних показників 

соціально-економічного розвитку регіонів країни. Серед країн, які можна 

охарактеризувати як такі, що накопичили багаторічний досвід у вирішенні 
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цього питання, слід назвати США, Австралію, Канаду, Францію, Нідерланди, 

Німеччину, Італію.  

Дослідження зарубіжної практики з прогнозування попиту та пропозиції 

робочої сили доводить доволі широкий спектр методичних підходів. Так, у 

США розробленням прогнозів сукупності робочої сили та її структури 

займається бюро статистики праці. Прогнози розробляються на 10–15 років і 

уточнюються щодва роки. Вони є складовою середньострокової програми 

управління економічним зростанням і зайнятістю. Прогнозування трудових 

ресурсів відбувається за методологією, яку представлено в «Методичному 

довіднику депрофесіоналізації» (Hand book of methods), та містить такі етапи: 

1) прогноз стану ринку робочої сили; 2) прогноз макроекономічних показників; 

3) прогнози особистого споживання; 4) економічна активність (співвідношення 

за сферами економічної діяльності); 5) зайнятість за сферами економічної 

діяльності; 6) сукупна зайнятість за сферами економічної діяльності121. 

Франція застосовує кількісний підхід до прогнозування робочої сили в 

межах відповідних п’ятирічних планів. Основний зміст прогнозів базується на 

визначенні кількості робочих місць, обліку обсягу виробництва, прогнозів 

продуктивності та тривалості праці, аналізу динамічних змін професійної 

структури робочої сили. Далі уточнюється потреба набору до системи освіти з 

урахуванням демографічної ситуації та професійної мобільності. У Франції 

нині переглядається концепція потреби у робочій силі в її традиційному 

застосуванні. Дослідники вважають, що в сучасних структурах зайнятості є 

дуже великі варіації залежно від різних змінних, що характеризують діяльність 

підприємств. Так, на підприємствах з однаковим технічним рівнем структура 

                                                             

121 Северов В.Г. Отечественный и зарубежный опыт прогнозирования потребности в специалистах и 

европейских стран в организации профессионального обучения. URL: http://poipkro.irk.ru/sevf.doc; 

BLS Handbook of Methods/ Division of BLS Publishing, NEWashington, DC, April 1997; Ишкова А.Л., 
Гуртов В.А., Сигова С.В. Зарубежный опыти оценка возможности его применения в прогнозировании 

потребностей рынка труда в России. Спрос и предложениена рынке труда и рынке образовательных 

услуг в регионах России: матер. V Всерос. науч.-практич. интернет-конф. Кн. I. Петрозаводск: 

ПетрГУ, 2008. С. 115–132; Кекконен А.Л. Зарубежный опыт прогнозирования потребностей 
национальных экономик в трудовых ресурсах. URL: 

http://www.labourmarket.ru/Pages/school2/prezentacii/kekkonen.ppt#838,1  

http://poipkro.irk.ru/sevf.doc
http://www.labourmarket.ru/Pages/school2/prezentacii/kekkonen.ppt#838,1
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зайнятості має великі відмінності122. 

Економісти Великої Британії використовують кількісний метод з 

урахуванням нових компетенцій, які будуть затребувані на ринку праці. Цей 

підхід базується на тому, що потреба у професійних кадрах розраховується на 

основі кількості працівників за професіями та видів економічної діяльності, а 

також з урахуванням змін у попиті на робочу силу з певними навичками та 

вміннями, на що впливають технологічні інновації, стратегії фірм щодо 

підвищення продуктивності та переваги випадкових споживачів продуктів і 

послуг. Прогнозування потреби національної економіки Великої Британії у 

робочій силі здійснюється Інститутом досліджень зайнятості (Institute for 

Employment research (IER) in Warwick). Період прогнозування становить 5–10 

років зі щорічним коригуванням та оновленням. Основними перевагами 

підходу щодо прогнозування попиту та пропозиції робочої сили у Великій 

Британії є здійснення розрахунків обсягів виробництва продукції (робіт, 

послуг) та продуктивності праці, прогноз зайнятості, прогноз пропозиції на 

ринку праці висококваліфікованих кадрів123. 

У Німеччині питаннями прогнозування робочої сили і розвитку освіти 

займаються численні комісії, економічні науково-дослідні інститути, а також 

дослідні інститути, що використовують і розробляють різні моделі прогнозів. 

Так, в Інституті досліджень економічної структури (The Institute of Economic 

Structures Research) розробляється унікальна система моделей 

макроекономічних прогнозів, яка собі передбачає поділ на регіональні прогнози 

для сфер економічної діяльності. Модель Interindustry forecasting Germany 

(INFORGE) стосується кількісного підходу щодо прогнозування.  

Передовою з методологічної точки зору вважається система 

прогнозування ринку праці в Нідерландах. Прогноз розробляється на 

п’ятирічний період для досить великої кількості секторів економіки, професій і 

                                                             

122 Северов В.Г. Отечественный и зарубежный опыт прогнозирования потребности в специалистах и 

европейских стран в организации профессионального обучения. URL: http://poipkro.irk.ru/sevf.doc  
123 Кекконен А.Л. Зарубежный опыт прогнозирования потребностей национальных экономик в 

трудовых ресурсах. URL: http://www.labourmarket.ru/Pages/school2/prezentacii/kekkonen.ppt#838,1  

http://poipkro.irk.ru/sevf.doc
http://www.labourmarket.ru/Pages/school2/prezentacii/kekkonen.ppt#838,1
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типів освіти. Оновлення прогнозних даних проводиться кожні два роки. За 

нідерландською системою прогнозування ринку праці прогнозуються не 

загальні показники попиту та пропозиції праці робочої сили, як у інших 

країнах, а кількість нових робочих місць і приплив трудових ресурсів. Крім 

того, в Нідерландах розробляються окремі прогнози для кількох провінцій 

країни124. 

У Фінляндії використовуються дві взаємодіючі моделі прогнозування 

кваліфікованої робочої сили125: 

1) модель довгострокового прогнозування попиту та пропозиції робочої 

сили містить два напрями: прогнозування обсягів виробництва та 

прогнозування робочої сили певної кваліфікації. Прогнозування пропозиції 

кваліфікованої робочої сили передбачає використання демографічних прогнозів 

за основними віковими групами та гендерними ознаками, що дає можливість 

оцінити перспективи участі робочої сили на ринку праці для кожної вікової 

групи, простежити зміни структури робочої сили та осіб, які не належать до її 

складу, зокрема студентів, пенсіонерів, зайнятих у домашньому господарстві 

осіб; 

2) модель прогнозування потреби у кваліфікованій робочій силі 

працездатного віку MITENNA, що потребує використання великих масивів 

статистичних даних. Основна увага приділяється оцінюванню потреб ринку 

праці, мобільності робочої сили, прогнозуванню робочої сили у розрізі 

освітньо-кваліфікаційних рівнів і перспективної потреби в робочій силі за 

професійними групами. 

У країнах ЄС поширена модель Hermes, що використовується і в Ірландії. 

Процес прогнозування здійснюється у два етапи та охоплює всі сфери 

                                                             

124 Зарубежный опыт стимулирования инновационной деятельности частного бизнеса. URL: 
http://vmo.rgub.ru/files/vipusk23-146-2.rtf  
125 Feiler L., Fetsi A., Kuusela T., Platon G. Anticipating and matching demand and supply of skills in ETF 

partner countries European. Turin: Training Foundation, 2012. 24 p. P. 18–24; Skills supply and demand in 
Europe: Methodological framework. Luxemburg: CEDEFOP, 2012. 144 p. P. 43–154. Ільїч Л. Методичні 
підходи до прогнозування кваліфікованої робочої сили: досвід ЄС та України. Україна: аспекти 

праці. 2016. № 7–8. 59 с. С. 3–10. 

http://vmo.rgub.ru/files/vipusk23-146-2.rtf
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економічної діяльності. На першому етапі будуються середньострокові моделі 

прогнозів економічного розвитку, далі виконується прогнозування робочої сили 

із розбивкою на професійні групи. На другому етапі виконується щорічне 

коригування прогнозу за професійними групами з урахуванням опитування 

робочої сили126. 

В Австралії центром економічних досліджень Університету Монаш 

розробляються дві найбільш значущі макроекономічні моделі прогнозування 

попиту та пропозиції робочої сил – MONASH і ORANI. Зокрема, перша 

макроекономічна модель прогнозування включає показники системи 

національних рахунків, балансові таблиці «витрати-випуск», регіональні дані 

системи національних рахунків, результати перепису населення, дані 

статистики зовнішньої торгівлі, біржових зведень, «доходів-витрат», відомчої 

статистики Австралійського сільськогосподарського і ресурсного бюро, Ради 

прогнозування туристичної активності та ін.), а також статистичні дані 

приватних і державних агентств, які спеціалізуються на прогнозуванні (Access 

Economics, the Productivity Commission, the Centre of Policy Studies тощо). 

Австралійська модель прогнозування відрізняється складністю, великим 

масивом параметрів при моделюванні та строком прогнозування, який 

дорівнює семи рокам. Моделювання побудовано за різними сценаріями і 

проводиться як на національному, так і на рівні кожного штату (території), та 

надається у вигляді доповіді, що готується з метою прогнозування можливого 

попиту та пропозиції кваліфікованої робочої сили. Австралійську модель 

ORANI адаптували для своїх потреб Індонезія, Китай, Пакистан, Таїланд, 

Південна Африка127. 

                                                             

126 Кекконен А.Л. Зарубежный опыт прогнозирования потребностей национальных экономик в 

трудовых ресурсах. URL: http://www.labourmarket.ru/Pages/school2/prezentacii/kekkonen.ppt#838,1; 
Feiler L., Fetsi A., Kuusela T., Platon G. Anticipating and matching demand and supply of skills in ETF 

partner countries European. Turin: Training Foundation, 2012. 24 p. P. 18–24; Ільїч Л. Методичні підходи 

до прогнозування кваліфікованої робочої сили: досвід ЄС та України. Україна: аспекти праці. 2016. 

№ 7–8. 59 с. С. 3–10. 
127 Economic modelling of skills demand and supply / Australian Workforce and Productivity Agency. 2 

November 2012. 

http://www.labourmarket.ru/Pages/school2/prezentacii/kekkonen.ppt#838,1
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На думку М. Судакова, найдосконалішою системою прогнозування ринку 

праці є канадська. Інститутами, які беруть участь у цьому процесі, виступають 

державні органи статистики, центри зайнятості, вищі та професійно-технічні 

навчальні заклади, роботодавці та окремі індивіди. Основним джерелом 

інформації є перепис населення, який проводиться раз на п’ять років. Серед 

позитивних характеристик канадської системи слід назвати можливість 

формування програм, спрямованих на вирішення таких проблем, як: старіння 

населення, очікуване сповільнення зростання робочої сили, майбутні потреби у 

кваліфікованих кадрах128. 

На досягнення цілей Стратегії «Європа-2020», серед яких – розвиток 

кваліфікованої робочої сили, яка б відповідала потребам ринку праці, 

підвищення якості робочої сили, сприяння працевлаштуванню й навчанню 

протягом трудової діяльності, спрямовано зусилля Європейського центру з 

розвитку професійної освіти (Cedefop). Цей центр організував мережу 

європейських експертів і регулярно проводить дослідження у сфері 

прогнозування попиту на професійні вміння, навички. У 2011 р. Європейська 

Комісія почала реалізацію програми «Панорама професійних вмінь» (Skills 

Panorama) як єдиного комплексу, що охоплює всі стратегічні ініціативи у сфері 

прогнозування та встановлення балансу попиту та пропозиції на професійні 

навички129. 

Доречним у системі мінімізації професійних дисбалансів є формування 

прогнозів попиту та пропозиції робочої сили з урахуванням технічних, 

технологічних змін, які чинять вплив на кваліфікаційний та освітній рівні 

працівників, що сприяє формуванню якісної складової попиту. Для 

прогнозування попиту та пропозиції праці робочої сили Cedefop – 

Європейський центр з розвитку професійної освіти при підтримці Європейської 

                                                             

128 Судаков М.В. Система прогнозування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили в Канаді 

– уроки для України. Ринок праці та зайнятість населення. 2014. № 2. С. 47–51. 
129 Skills supply and demand in Europe: Methodological framework. Luxemburg: CEDEFOP, 2012. 144 p. 
P. 43–154; Skills supply and demand in Europe Medium-term forecast up to 2020. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union, 2010. 
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Комісії – пропонує модульний підхід, що налічує сім модулів, серед яких: 

– модуль 1 – набір багатогалузевих макроекономічних прогнозів 

зайнятості з урахуванням таких чинників, як технічні та технологічні зміни, 

вплив глобальної конкуренції; прогноз складається за такими показниками, як 

вікова та гендерна структура робочої сили, рівень заробітної плати, безробіття 

тощо; 

– модуль 2 – модель прогнозування за професіями, орієнтована на 

розширення попиту на робочу силу, що засновано на оцінці рівня зайнятості та 

попиту за професіями; 

– модуль 3 – модуль кваліфікації, пов’язаний із проведенням аналізу  

попиту на професії без обліку пропозиції на ринку праці; 

– модуль 4 – модуль попиту на заміщення робочої сили з урахуванням не 

тільки змін професійного рівня зайнятості, а й виходу робочої сили на пенсію, 

міграції, професійної мобільності; 

– модулі 5 і 6 – модулі аналізу та прогнозу пропозиції робочої сили, у 

межах чого робиться акцент на кваліфікаційні рівні, а також рівень освіти; 

– модуль 7 – у рамках цього модуля надається інформація про можливі 

диспропорції між попитом на робочу силу та її пропозицією  

В ЄС у рамках пілотної програми Cedefop опитують роботодавців на 

предмет потреби в робочій силі з використанням різних методів та 

інструментів, серед яких: опитування через Інтернет до детальних інтерв’ю; 

якісне прогнозування (експертні групи, метод прогнозування Delphi, 

розроблення сценаріїв)130. 

У процесі мінімізації професійних дисбалансів на регіональних ринках 

праці важливо розробляти прогнози попиту та пропозиції робочої сили у 

професійному розрізі з урахуванням кваліфікаційних та освітніх рівнів, на чому 

наголошує Cedefop, пропонуючи модульний підхід. 

                                                             

130 Прогнозирование и сбалансирование спроса на профессиональные умения и их предложения в 

странах-партн6ерах ЕФО. Документ с изложением позиции ЕФО. C. 19. URL: 

http://ipq.org.ua/upload/files/files/03_Novyny/2015.06.12_Skills_matching/ETF%20Position%20Paper.pdf  

http://ipq.org.ua/upload/files/files/03_Novyny/2015.06.12_Skills_matching/ETF%20Position%20Paper.pdf
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З огляду на ситуацію, що склалася на регіональних ринках праці, 

потребує активізації робота Державної служби зайнятості стосовно питань 

прогнозування попиту та пропозиції робочої сили. Системно сформований 

інформаційний базис уможливить своєчасну та більш доцільну спрямованість 

таких послуг, як професійна підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації безробітних, направлення їх на стажування; проведення 

професійно-консультаційної роботи; сприяння працевлаштуванню безробітних, 

їхнє налаштування на самостійний пошук роботи тощо. Робота за напрямом 

збалансування попиту та пропозиції робочої сили сприятиме наближенню 

індикаторів національного ринку праці до соціальних орієнтирів, передбачених 

Стратегією «Європа-2020», згідно з якою рівень зайнятості населення має бути 

підвищено до 70%, а рівень довготривалого безробіття – знижено до2 %. 

Слід звернути увагу на те, що вітчизняними авторами накопичено вагомі 

здобутки у напрямі прогнозування попиту та пропозиції робочої сили. Серед 

українських вчених особливо хотілося б відзначити таких, як О. Возняк, М. 

Гончаренко, Л. Ільїч, Ю. Ковалевський, В. Приймак та інших. 

Так, М. Гончаренко представлено систему планування підготовки 

фахівців та основні методи прогнозування попиту та пропозиції фахівців. 

Науковець пропонує визначати якісну складову потреби у фахівцях за такими 

показниками: коефіцієнт насиченості, динаміка середнього по території рівня 

освіти, стандартизований показник насиченості для окремої області, 

спеціаломісткість. При визначенні відповідності обсягів та професійно-

кваліфікаційної структури випускників навчальних закладів потребам 

регіонального ринку праці пропонується використовувати такі показники: 

коефіцієнт реального працевлаштування випускників навчальних закладів, 

коефіцієнт об’єктивного вибуття випускників навчальних закладів з 

професійного сегмента регіонального ринку праці за професіями (посадами, 

професійними назвами робіт) та фахами, коефіцієнт урахування можливої 

самозайнятості випускників навчальних закладів за професіями (фахами), 

коефіцієнт співвідношення середнього значення чисельності незайнятих 
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кваліфікованих робітників та фахівців за професіями (посадами, професійними 

назвами робіт) та фахами та їхньої потреби на фіксованому регіональному 

ринку праці, коефіцієнт співвідношення планової чисельності випускників 

навчальних закладів на розрахунковий рік за професіями та фахами та 

середнього значення показника потреби фіксованого регіонального ринку праці 

у кваліфікованих робітниках та фахівцях за професіями (посадами, 

професійними назвами робіт) та фахами131. 

Л. Ільїч наводить у своїх публікаціях приклади європейської та 

національної практики прогнозування кваліфікованої робочої сили та доводить, 

що, незалежно від різних підходів до прогнозування кваліфікацій, більшість 

досліджуваних країн виконують розрахунки обсягів кваліфікованої робочої 

сили в секторальному, кваліфікаційному та професійному розрізах, що 

забезпечує можливість своєчасно вносити корективи у програми підготовки 

кадрів та сприяє підвищенню гнучкості освітніх систем відповідно до мінливої 

кон’юнктури ринку праці132. 

Ю. Ковалевським удосконалено методологічні основи комплексного 

статистичного аналізу попиту та пропозиції робочої сили, виділено основні 

чинники та досліджена міра їх впливу на попит і пропозицію робочої сили, 

запропонована їх класифікація, застосування якої сприятиме розробленню 

реальних механізмів зниження навантаження на одне робоче місце (вакантну 

посаду) та зменшенню невідповідності між попитом та пропозицією робочої 

сили133. 

В. Приймак та О.Возняк представлено прогнозну модель для узгодження 

динаміки вакантних робочих місць і пропозиції робочої сили, що має вигляд 

системи диференціальних рівнянь із невідомими параметрами. На підставі 

                                                             

131 Гончаренко М.Ф. Методи та моделі оцінки та прогнозування потреб економіки у випускниках 

ВНЗ. Проблеми економіки. 2013. № 1. С. 368–375. 
132 Ільїч Л. Методичні підходи до прогнозування кваліфікованої робочої сили: досвід ЄС та України. 

Україна: аспекти праці. 2016. № 7–8. С. 3–10. 
133 Ковалевський Ю.А. Статистичний аналіз співвідношення попиту та пропозиції робочої сили в 

Україні: автореф. дис.канд.екон. наук: спец. 08.00.10 – Статистика / Державний вищий навчальний 

заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". Київ, 2015. 22 с. 



186 

розрахованих значень цих параметрів та часових рядів певних 

макроекономічних показників побудовано рівняння парної і множинної 

регресії, використання яких дасть змогу сумісно прогнозувати попит і 

пропозицію робочої сили на національному ринку праці України134. 

У межах проєкту «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» 

Київським міжнародним інститутом соціології було проведено дослідження 

«Оцінка попиту на професії, які затребувані на ринку праці», важливим 

висновком якого стало: «Здебільшого експерти не можуть кількісно оцінити 

попит, реальний та прогнозований, на певну спеціальність у їх місті та області. 

Винятком є спеціалісти Центрів зайнятості, які збирають статистику, та деякі 

співробітники рекрутингових агентств. Але такі дані є викривленими, оскільки 

Державна служба зайнятості має справу тільки з зареєстрованими у них 

вакансіями та безробітними, а рекрутингові агентства часто мають певну 

спеціалізацію (наприклад, фінансовий сектор або керівні посади) та рідше 

працюють з малооплачуваними або робітничими спеціальностями.»135 

Попри значні масштаби та високий рівень праць, присвячених 

формуванню підходів до прогнозування попиту та пропозиції робочої сили, 

така практика не була поширена в межах діяльності ДСЗ, у т.ч. в регіональному 

розрізі. 

Розроблення методичних підходів прогнозування попиту та пропозиції 

робочої сили зумовлено необхідністю поліпшити ситуацію на національному 

ринку праці, зокрема мінімізувати диспропорції між попитом на робочу силу та 

її пропозицією як у регіональному, професійно-кваліфікаційному розрізах, так і 

за сферами економічної діяльності. При цьому слід мати на увазі, що важливим 

завданням для прогнозування цих показників є визначення оптимального 

                                                             

134 Приймак І.В., Возняк О.Г. Економетричні моделі для прогнозування попиту і пропозиції робочої 

сили в Україні. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.11. URL: 

http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2012/22_11/313_Pry.pdf 
135 Дослідження «Оцінка попиту на професії, які затребувані на ринку праці» підготовлено в межах 

проекту «Економічне і соціальне відновлення Донбасу», що реалізується Програмою Розвитку ООН в 
Україні за фінансової підтримки Уряду Японії. URL: http://kiis.com.ua/materials/ 

pr/20151230_PROON/Report_Employment_KIIS_final_ukr.pdf  
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співвідношення між попитом та пропозицією робочої сили як на довготривалу 

перспективу, так і на короткотривалу. 

Урахування та адаптація прогресивного зарубіжного досвіду сприятиме 

удосконаленню методології прогнозування попиту та пропозиції робочої сили в 

Україні з урахуванням розвитку інфратсруктури ринку праці та активної 

політики зайнятості. 

2.2. Тенденції розвитку регіональних ринків праці України 

 

2.2.1. Кількісно-якісні параметри попиту на робочу силу 

 

Рівень зайнятості в Україні – показник, який характеризує попит на 

працю в економіці, – за період з 2010–2017 рр. знизився на 2,3 в. п. та на 2017 р. 

становив 56,1%. 

 

Рис. 2.1. Динаміка рівня зайнятості в Україні та її регіонах,  

2010–2017 р., в. п. 
 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики (http://ukrstat.gov.ua). 
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За цей же час падіння рівня зайнятості відбулося майже у всіх регіонах 

країни, а найбільше – у Волинській та Донецькій областях (рис. 2.1). 

Рис. 2.2 дає змогу ознайомитися з рейтингом областей за досліджуваним 

показником, сформованим на кінець аналізованого періоду. Так, серед лідерів – 

м. Київ, де до зайнятих належить майже 62% населення міста, та Харківська 

область (60,6%). Аутсайдерами є згадані вище Волинська та Донецька області, 

де рівень зайнятості менше за 50%, тобто ці регіональні ринки праці в 2017 р. 

не забезпечували зайнятістю і половину свого населення у віці 15–70 років. 

 

Рис. 2.2. Рівень зайнятості в Україні та її регіонах, 2017 р.,  % до населення у 

віці 15–70 років 
 

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики (http://ukrstat.gov.ua). 

 

У табл. 2.2 представлено «найкращу» та «найгіршу» п’ятірки регіонів за 

рівнем зайнятості в 2017 р., а також аналогічний «набір» для 2010 р., тобто 

перший та п’ятий (останній) квінтилі ранжованих сукупностей областей 

України за досліджуваним показником. 
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П’ятірка лідерів, як бачимо, досить стабільна в часі, тоді як склад 

«аутсайдерів» зазнав більших змін (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Регіони лідери та аутсайдери за рівнем зайнятості 

Групи областей 2010 р. 
Рівень 

зайнятості, % 
2017 р. 

Рівень 

зайнятості, % 

1 2 3 4 5 

І квінтиль – 

«краща» п’ятірка 

регіонів за рівнем 

зайнятості 

м. Київ 63,6 м. Київ 61,8 

Дніпропетровська 60,3 Харківська 60,6 

Запорізька 59,5 Дніпропетровська 58,0 

Житомирська 59,5 Київська  58,0 

Харківська 59,3 Сумська 57,4 

V квінтиль – 

«гірша» п’ятірка 

регіонів за рівнем 

зайнятості 

Кіровоградська 56,9 Закарпатська 53,8 

Рівненська 56,7 Кіровоградська 53,3 

Сумська 56,0 Тернопільська 51,0 

Тернопільська 54,2 Донецька 49,4 

Івано-Франківська 52,3 Волинська 48,8 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики. URL: http://ukrstat.gov.ua 

Рис. 2.3 характеризує динаміку міжрегіональної варіації у рівні 

зайнятості. Поведінка обох показників нерівності (коефіцієнта варіації та 

відношення максимального рівня зайнятості до мінімального) засвідчує 

посилення розходжень за вісім років, тобто вказують на -дивергенцію 

регіонів за рівнем зайнятості (коефіцієнт варіації за досліджуваний період виріс 

на 45%). 

 

Рис. 2.3. Динаміка розбіжностей у регіональних рівнях зайнятості в Україні 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики (http://ukrstat.gov.ua). 

Щодо попиту на працю в Україні, то кожне четверте–п’яте робоче місце 

неформальне (25% від усіх зайнятих у 2014 р. та 22 % у 2017 р.). Масштаби ж такої 
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зайнятості за регіонами країни можна уявити за даними рис. 2.4. Отже, у 2017 р. по 

Україні частка неформальної зайнятості суттєво вища за середню у Чернівецькій, 

Рівненській та Івано-Франківській областях. Тут половина робочих місць має 

неформальний характер. Найнижчий показник у Київській області – лише 9,7%. 

 

Рис. 2.4. Частка неформальної зайнятості в Україні та її регіонах, 2017 р.,  

% зайнятих 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики (http://ukrstat.gov.ua). 

 

Порівняно з 2014 р. найбільше скоротилася неформальна зайнятість у 

Закарпатській області, а зросла – у Луганській (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Динаміка частки неформальної зайнятості в Україні та її регіонах, 

2014–2017 р., в. п. 
 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики (http://ukrstat.gov.ua). 

 

П’ятірки лідерів та аутсайдерів за часткою неформальної зайнятості, як 

бачимо, стабільні в часі, – чотири з п’яти регіонів першого та останнього 

квінтилів у 2014 р. залишились в них і у 2017 р. (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Регіони – лідери та аутсайдери за часткою неформальної зайнятості 

Групи областей 2014 р. 

Частка 

неформальної 

зайнятості, % 

2017 р. 

Частка 

неформальної 

зайнятості, % 

І квінтиль – 

найкраща п’ятірка 

регіонів за часткою 

неформальної 

зайнятості 

м. Київ 14,85 Київська 9,72 

Донецька 15,01 Харківська 12,58 

Київська 15,42 м. Київ 13,09 

Харківська 15,85 Донецька 13,59 

Дніпропетровська 18,98 Полтавська 14,17 

V квінтиль – 

найгірша п’ятірка 

регіонів за часткою 

неформальної 

зайнятості 

Херсонська 43,80 Сумська 34,86 

Рівненська 48,63 Херсонська 40,48 

Закарпатська 49,94 Івано-Франківська 49,28 

Чернівецька 50,97 Рівненська 49,35 

Івано-Франківська 52,35 Чернівецька 49,80 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики (http://ukrstat.gov.ua). 
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Поширення неформальної зайнятості тісно пов’язане зі структурою 

економіки регіонів. Як показало наше дослідження, в Україні традиційно 

високе поширення неформальної зайнятості у сільському господарстві – одній з 

найбільших галузей економіки країни. 

 

 

Рис. 2.6. Частка зайнятих у сільському господарстві в Україні та її 

регіонах, 2017 р.,  % зайнятих 
 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики (http://ukrstat.gov.ua). 

 

Регіональний розподіл зайнятості в сільському господарстві представлено 

на рис. 6. Отже, як правило, регіони з найбільшою часткою неформально 

зайнятих є й найбільш сільськогосподарськими (див. рис. 2.4 та 2.6). Загалом 

кореляція між регіональними частками неформальної праці та зайнятості в 

аграрному секторі є дуже високою (зокрема, 0,8 за даними 2017 р.). 

Динаміку міжрегіональних відмінностей у частках неформально зайнятих 

представлено на рис. 2.7.  
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Рис. 2.7. Динаміка розбіжностей у регіональних частках неформально 

зайнятих в Україні 
 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики (http://ukrstat.gov.ua). 

 

Вона видається значно менш волатильною, ніж у випадку із рівнями 

зайнятості. З 2014 р. до 2017 р коефіцієнт варіації зріс незначно, лише на 6,2% 

(тоді як той самий показник для рівня зайнятості за ці чотири роки змінився на 

31,4%). Можемо припустити, що причини поширення неформальної зайнятості 

досить стійкі у часі. 

Рівень безробіття характеризує, наскільки економіка недовикористовує 

трудові ресурси, а також ступінь перевищення пропозиції праці над попитом на 

неї. В Україні значення цього показника (у % до економічно активного 

населення у віці 15–70 років) зросло з 8,2% у 2010 р. до 9,5% у 2017 р. 

Зростання зафіксовано і в більшості регіонів України (рис. 2.8).  

Як результат, станом на 2017 р. ренкінг областей України за рівнем 

безробіття виглядає таким чином (рис. 2.9): на одному кінці – Харківська 

область із найнижчими значеннями, на протилежному – Луганська із 

найвищим показником. Міжрегіональна варіація безробіття явно більша, ніж 

у випадку із зайнятістю. 
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Рис. 2.8. Динаміка рівня безробіття в Україні та її регіонах, 2010–2017 р., в. п. 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики (http://ukrstat.gov.ua). 

 

 

Рис. 2.9. Рівень безробіття в Україні та її регіонах, 2017 р., % до економічно 

активного населення у віці 15–70 років 
 

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики (http://ukrstat.gov.ua). 
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Як результат, станом на 2017 р. ренкінг областей України за рівнем 

безробіття виглядає таким чином (рис. 2.9): на одному кінці – Харківська 

область із найнижчими значеннями, на протилежному – Луганська із 

найвищим показником. Міжрегіональна варіація безробіття явно більша, ніж 

у випадку із зайнятістю. 

Подивимось на найкращу та найгіршу п’ятірки регіонів за рівнем 

безробіття, а також на мінливість їхнього складу у часі (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Регіони лідери та аутсайдери за рівнем безробіття 

Групи областей 2010 р. 
Рівень 

безробіття, % 
2017 р. 

Рівень 

безробіття, % 

I квінтиль – 

найкраща п’ятірка 

регіонів за рівнем 

безробіття 

м. Київ 5,8 Харківська 6,1 

Одеська 6,1 Київська  6,5 

Дніпропетровська 7,1 м. Київ 6,9 

Луганська 7,2 Одеська 7,3 

Харківська 7,2 Львівська 7,5 

V квінтиль – 

найгірша п’ятірка 

регіонів за рівнем 

безробіття 

Вінницька 10,0 Полтавська 12,0 

Тернопільська 10,5 Кіровоградська 12,2 

Чернігівська 10,5 Волинська 12,5 

Сумська 10,6 Донецька 14,6 

Рівненська 11,4 Луганська 16,6 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики (http://ukrstat.gov.ua). 

Отже, за вісім років склад лідерів досить стабільний, три з п’яти областей у 

2017 р. порівняно з 2010 р. зберігають свої місця у верхньому квінтілі, тоді як 

склад аутсайдерів змінився повністю. 

 

Рис. 2.10. Динаміка розбіжностей у регіональних рівнях безробіття  

в Україні 
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики (http://ukrstat.gov.ua). 
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Дані рис. 2.10. свідчать про посилення нерівності (наявна - дивергенція) 

регіонів за рівнем безробіття, зокрема коефіцієнт варіації за досліджуваний 

період зріс у 1,5 раза. 

У роботі окрему увагу приділено дослідженню галузевої, професійної та 

освітньої структур регіональних економік та впливу їхніх змін на відповідні 

структури економіки країни шляхом виокремлення ефектів міжрегіональних та 

внутрішньорегіональних зрушень. 

Основні зміни структури галузевої зайнятості в Україні за період 2013–

2017 рр. можна описати як звуження часток сільського господарства, добувної 

та переробної промисловості за рахунок розширення торгівлі, будівництва, 

освіти, охорони здоров’я та державного управління (табл. 2.5).  

Як показують наші розрахунки, зменшення часток зайнятих у добувній та 

переробній промисловості більшою мірою викликано зміною регіональної 

структури зайнятості, а точніше – звуженням часток працівників у Донецькій та 

Луганській областях (табл. 2.5). Суттєве ж зменшення внеску сільського 

господарства в сукупну зайнятість спричинили зміни у галузевій структурі 

регіональних економік і в першу чергу – зменшення зайнятості у сільському 

господарстві Одеської, Львівської, Київської, Тернопільської, Вінницької та 

Дніпропетровської областей. Тоді як зміна регіональної структури зайнятих 

дещо стримувала це падіння (табл. 2.5).  

Зростання зайнятості в торгівлі у межах окремих регіонів (у першу чергу 

Львівській, Черкаській та Київській областях) забезпечило розширення цього 

виду діяльності у галузевій структурі зайнятих України (0,84 в. п. з 1,39, або 

71,9%, табл. 2.5).  

Зростання частки зайнятих в освіті на національному ринку праці 

переважно визначено розширенням цього виду діяльності в Донецькій, 

Полтавській, Кіровоградській, Хмельницькій та Волинській областях.  

Аналізуючи аналогічним чином зростання частки сфери охорони здоров’я в 

сукупній зайнятості, виділяємо регіональні ринки праці Донецької, Вінницької, 

Рівненської, Тернопільської та Дніпропетровської областей; державного 
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управління – м. Київ, а також Луганська, Одеська, Тернопільська області; і 

нарешті будівництва –Одеська, Івано-Франківська та Рівненська області.  

Таблиця 2.5 

Декомпозиція змін в розподілі зайнятих за видами економічної діяльності в 

Україні, 2013–2017 рр. 

Види економічної діяльності 
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Сільське господарство, лісове господарство 

та рибне господарство 0,824 -4,572 -0,893 -4,641 20,21 79,79 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів -1,032 -0,223 0,447 -0,807 73,78 26,22 

Переробна промисловість -0,621 0,074 0,088 -0,459 84,93 15,07 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря -0,036 -0,004 0,025 -0,014 74,75 25,25 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами -0,069 -0,005 0,006 -0,068 89,72 10,28 

Будівництво 0,116 0,382 0,112 0,610 28,14 71,86 

Оптова й роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 0,235 0,844 0,311 1,390 28,08 71,92 

Транспорт, складське господарство, поштова 

та кур’єрська діяльність -0,049 0,106 0,153 0,210 40,70 59,30 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 0,050 0,329 -0,072 0,308 19,08 80,92 

Інформація та телекомунікації 0,092 0,132 0,041 0,265 42,31 57,69 

Фінансова та страхова діяльність 0,069 -0,321 0,002 -0,250 17,86 82,14 

Операції з нерухомим майном -0,013 -0,261 0,009 -0,264 6,19 93,81 

Професійна, наукова та технічна діяльність 0,072 -0,038 0,006 0,040 64,58 35,42 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 0,015 0,297 -0,003 0,308 5,07 94,93 

Державне управління й оборона; обов’язкове 

соціальне страхування 0,068 0,765 -0,073 0,760 11,52 88,48 

Освіта 0,122 1,395 -0,163 1,353 12,09 87,91 

Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 0,052 0,671 -0,084 0,639 11,58 88,42 

Інші види економічної діяльності 0,106 0,429 0,086 0,621 23,96 76,04 

Інтегральна оцінка 28,87 71,13 

Джерело: розраховано автором за даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з 

питань економічної активності. 
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Також відзначимо, що для всіх цих видів діяльності зміна регіональної 

структури зайнятості в Україні додатково сприяла  тенденції їхнього зростання 

(табл. 2.5). 

Серед найбільш помітних змін у професійній структурі зайнятого 

населення України за досліджуваний період (табл. 2.6) є, по-перше, скорочення 

частки простої некваліфікованої праці (-4,25 в. п.), що стало наслідком 

зменшення попиту на неї в межах окремих регіонів (зростання спостерігалося 

лише у Луганській та Харківській областях), тоді як міжрегіональна 

«передислокація» робочої сили дещо сповільнювала цю тенденцію, а по-друге, 

збільшення внеску в сукупну зайнятість професіоналів (+3,05 в. п.) та 

працівників сфери торгівлі та послуг (+1,61 в. п.), причому в обох випадках 

досліджувані фактори діяли в одному й тому ж напрямі, взаємно посилюючи 

один одного.  

Попит на працю за професійною групою «професіонали» зріс у всіх 

регіонах України (окрім Львівської області), а особливо в таких областях, як 

Одеська, Миколаївська, Тернопільська. Що ж до зайнятих у сфері торгівлі та 

послуг, то їхнє представництво на регіональних ринках праці найбільше 

розширилося у Львівській, Тернопільській та Черкаській областях. 

В освітній структурі зайнятих України за досліджуваний період (2013–

2017 рр.) помітно зросла частка працівників із повною вищою освітою (+5,04 в. п.) 

на тлі скорочення внесків у сукупну зайнятість неповної вищої (-1,31 в. п.) та 

базової середньої освіти (-3,09 в. п., табл. 2.7).  

Збільшення частки зайнятих магістрів/спеціалістів майже повністю 

забезпечено (91,78%, табл. 6) їхнім зростанням у структурі зайнятості всіх без 

винятку регіонів України, а найсуттєвіше – у Тернопільській, Київській, 

Миколаївській, Чернігівській областях. 

У випадку працівників із повною загальною середньою освітою, серед 

якої левова частка належить професійно-технічній (близько 60%), зменшення 

їхньої зайнятості в межах окремих регіонів (-0,53 в. п., скорочення 

спостерігалося в 17 з 25 областей, а найбільше – в Житомирській, Чернівецькій, 
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Івано-Франківській, Сумській та Чернігівській областях) дещо сповільнювалося 

міжрегіональними зрушеннями (+0,032 в. п., табл. 2.7).  

Таблиця 2.6 

Декомпозиція змін в розподілі зайнятих за професіями в Україні, 2013–2017 рр. 
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Законодавці, вищі державні службовці, 

керівники, менеджери (управителі) 
0,085 -0,237 0,054 -0,097 29,85 70,15 

Професіонали 0,273 2,692 0,081 3,046 10,28 89,72 

Фахівці -0,026 0,242 -0,051 0,164 16,29 83,71 

Технічні службовці -0,002 -0,244 0,008 -0,238 2,31 97,69 

Працівники сфери торгівлі та послуг 0,112 1,609 -0,113 1,607 9,17 90,83 

Кваліфіковані робітники сільського та 

лісового господарств, риборозведення 

та рибальства 

0,017 -0,013 -0,019 -0,015 53,92 46,08 

Кваліфіковані робітники з 

інструментом 
-0,837 0,362 0,505 0,030 63,94 36,06 

Робітники з обслуговування, 

експлуатації та контролювання за 

роботою технологічного устаткування, 

складання устаткування 

-0,253 -0,022 0,031 -0,243 87,69 12,31 

Найпростіші професії 0,631 -4,389 -0,496 -4,254 15,94 84,06 

Інтегральна оцінка 21,75 78,25 

Джерело: розраховано автором за даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з 

питань економічної активності. 

 

Відзначимо, що ефект переміщення зайнятих між регіонами був 

найбільшим для працівників з неповною вищою освітою (-0,47 в. п., або 

32,44%), який діяв в одному напрямі – звуження – із внутрішньорегіональними 

змінами освітньої структури зайнятості (-1,14 в. п., або 67,56%, табл. 2.7). 

Таким чином, нами визначено індикатори характеристики попиту на 

робочу силу в регіональному розрізі та проаналізовано масштаб і динаміку 

відмінностей між регіональними ринками праці України за період з 2010 р. по 
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2017 р. Можемо сказати, що відмінності є комплексними, існують за всіма 

оціненими параметрами та мали тенденцію до зростання. 

Таблиця 2.7 

Декомпозиція змін у розподілі зайнятих за рівнями освіти  

в Україні, 2013–2017 рр. 
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Повна вища 0,240 4,450 0,348 5,038 8,22 91,78 

Базова вища 0,014 0,266 -0,155 0,125 20,99 79,01 

Неповна вища -0,471 -1,143 0,299 -1,314 32,44 67,56 

Повна загальна середня, у т. ч. 

професійно-технічна 
0,032 -0,526 -0,264 -0,758 19,94 80,06 

Базова та початкова загальна середня 0,185 -3,049 -0,227 -3,090 8,63 91,37 

Інтегральна оцінка 13,61 86,39 

Джерело: розраховано автором за даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з 

питань економічної активності. 

 

Також визначено напрями та оцінено інтенсивність змін, які відбулися в 

галузевому, професійному та освітньому складах робочої сили регіонів 

України, що із використанням методів моделювання мультиплікативних 

факторних систем допомогло виявити вплив цих змін на національний ринок 

праці. 

 

2.2.2.Аналіз масштабів пропозиції робочої сили регіональних ринків праці  

 

Формування пропозиції робочої сили характеризується показниками 

економічної активності населення, а також індикаторами, що віддзеркалюють 

зміни у пропозиції робочої сили, пов’язаними із суто демографічними 

чинниками. Система індикаторів динамічної характеристики пропозиції 

робочої сили з точки зору економічної активності населення включає 
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статистичні показники, що, по-перше, фіксують кількість безробітного, 

економічно неактивного населення, навантаження на вільне робоче місце, а, по-

друге, надають якісні характеристики цих показників.  

Унаслідок формування негативних демографічних процесів в Україні 

протягом останніх років значно знизився трудовий потенціал. Перш за все, слід 

зазначити, що демографічна ситуація в Україні на національному рівні у 

короткостроковій і довгостроковій перспективі вдається несприятливою. 

Оцінюючи формування пропозиції робочої сили, необхідно брати до уваги такі 

якісні демографічні характеристики, що впливають на рівень соціально-

трудової активності робочої сили, як вікова і статева структури, кваліфікація, 

мобільність робочої сили. Відбувається зменшення в абсолютному вимірі 

чисельності працездатного населення, а одночасно з цим виникають дисбаланси 

на ринку праці. Так, старіння населення та виїзд за кордон фахівців, які здобули 

освіту в Україні, звужує пропозицію робочої сили.  

Подальше підвищення рівнів зайнятості означає залучення до 

економічної активності додаткових категорій населення, що особливо важливо 

через очікувані демографічні проблеми. Нестабільна соціально-економічна 

ситуація в країні, що стимулює вихід на ринок праці незахищених категорій 

населення, зокрема, внутрішньо переміщених осіб, молоді, жінок з 

неповнолітніми дітьми, актуалізує проблему дослідження наявності 

демографічних обмежень формування пропозиції робочої сили. Актуальність 

вирішення питань розширення пропозиції робочої сили вимагає пошуку 

практичних можливостей додаткового залучення до економічної активності. 

Насамперед це стосується осіб найстаршої та наймолодшої вікових груп. З 

одного боку, обмеженнями є слабке здоров’я, відсутність навичок, необхідних 

для роботи в умовах швидких технологічних змін, втрата кваліфікації і, 

відповідно, скорочення попиту на працю осіб передпенсійного віку з боку 

роботодавців; з іншого – обмеженням виступає продовження навчання для 

молоді у вищих навчальних закладах, коли вища освіта зокрема та навчання 

протягом життя загалом перетворилися на соціальну норму. 
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Дедалі частіше, здобувши освіту, молодь залишається працювати, будує 

кар’єру і влаштовує подальше життя за кордоном. Як результат – Україна 

втрачає не лише якісну робочу силу (освічену, активну, мобільну, 

конкурентоспроможну) і платників податків до бюджету, що гальмуватиме 

економічне зростання держави, а й загалом ресурс для відтворення української 

нації. Трудова міграція певним чином зумовлена падінням престижу 

робітничих професій, неефективним інформуванням населення щодо попиту на 

професії, недостатньою участю суб’єктів господарювання у розв’язанні 

проблем професійної освіти і навчання. Наявний дисбаланс призводить до 

зниження ефективності функціонування підприємств, установ та організацій 

через неможливість знайти необхідну робочу силу, а також до неспроможності 

робочої сили знайти відповідну роботу, що, у свою чергу, веде до зниження її 

людського потенціалу через швидке старіння знань, які не використовуються. 

Кількість економічно неактивного населення віком 15–70 років у 2017 р. 

становила10,9 млн. осіб, або 38 % усього населення відповідної вікової групи. 

Кожен другий економічно неактивний був пенсіонером, кожен п’ятий – учнем 

або студентом або виконував домашні (сімейні) обов’язки. 

До зазначеної вище категорії осіб належать незайняті особи 

працездатного віку, які припинили активні пошуки роботи, тому що втратили 

надію її знайти (зневірені). Вони не знали, де і як шукати роботу, та переконані 

у відсутності підходящої роботи. Порівняно з минулим роком ця категорія осіб 

зменшилась та становила 87,6 тис. осіб, або 1,2% економічно неактивного 

населення працездатного віку. Остання категорія громадян за умови 

сприятливої кон’юнктури могла би запропонувати свою робочу силу на ринку 

праці, а отже, є потенціальним поповнювачем лав економічно активного 

населення. З урахуванням зазначених осіб рівень безробіття населення (за 

методологією МОП) у 2017 р. становив би 10,6% проти 9,5% (рис. 2.11). 
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активного населення

Рис. 2.11. Пропозиція робочої сили працездатного віку в 2017 р. 

Джерело: складено за даними офіційного сайту Державної служби статистики України. 

 

Рівень зареєстрованого безробіття за 2017 р. в середньому станови 2,1% 

від економічно активного населення працездатного віку. Зазначений показник 

був вищий у жінок (2,4%), порівняно з чоловіками (1,8%), та у сільського 

населення (2,8%), порівняно з міськими жителями (1,7%). Найвищий рівень 

цього показника в зазначеному періоді був зафіксований у Кіровоградській 

області (3,2%), а найнижчий – у м. Київ (0,6%). 

Розподіл безробітних за професійними групами у кожному з регіонів 

України дав змогу сформувати професійно-кваліфікаційну структуру окремих 

регіонів та оцінити диспропорцію пропозиції робочої сили у регіональному 

аспекті (додаток 1). 

Аналіз регіонального дисбалансу пропозиції робочої сили за 

професійними групами у 2017 р. не свідчить про повну відповідність розподілу 

регіонів на групи за показниками офіційно зареєстрованого безробіття та 

безробіття, що відповідає методології МОП. Тільки чотири із дев’яти 
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професійно-кваліфікаційних груп мають спільні регіони у групах із 

максимальною пропозицією: 

1) частка законодавців, вищих державних службовців, керівників, 

менеджерів у загальній кількості безробітних – як для офіційно зареєстрованих, 

так і для визнаних такими за методологією МОП, найвища у м. Києві; 

2) частка фахівців серед незайнятих у Хмельницькій області висока як 

для всіх безробітних, так і для зареєстрованих;  

3) така ж ситуація для кваліфікованих робітників сільського та лісового 

господарств, риборозведення та рибальства у Закарпатській області; 

4) частка безробітних (як зареєстрованих, так і ні) робітників з 

обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного 

устаткування, складання устаткування та машин однаково висока у Полтавській 

області.  

Оскільки кількість безробітних за методологією МОП вища за кількість 

офіційно зареєстрованих безробітних і, відповідно, чинить більш суттєвий тиск 

на ринок праці, вважаємо за доцільне детальніше розглянути пропозицію 

робочої сили з точки зору безробітних, визнаних такими за методологією МОП. 

Частка законодавців, вищих державних службовців та керівників серед 

безробітних найвища у Києві, та на Півдні України – у Одеській і Запорізькій 

областях. Професіоналів найбільше серед безробітних м. Київ та Харківської 

області, що мають велику кількість промислових підприємств порівняно з 

іншими регіонами. Фахівці ж у промислових регіонах (Київській та Харківській 

областях), навпаки, представленні серед безробітних найменшими частками. 

Пропозиція технічних службовців найбільша у Чернігівській, Житомирській,  

Чернівецькій областях, а найменша – у Черкаській, Донецькій, Сумській 

областях. Працівників сфери торгівлі та послуг серед безробітних західних 

Закарпатської та Івано-Франківської областей і центральної Черкаської понад 

третину, найменше незайнятих представників цієї кваліфікаційної групи у 

Харківській області. Пропозиція робочої сили нижчої кваліфікації, наприклад, 

кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, найвища у 
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Закарпатській, а найнижча у Запорізькій області, що відповідає структурі видів 

економічної діяльності відповідних регіонів. У Львівській, Київській та 

Рівненській областях третину пропозиції створюють кваліфіковані робітники з 

інструментом, в Одеській – їх частка серед безробітних найменша. Робітники з 

обслуговування, технологічного устаткування формували чверть пропозиції 

робочої сили на ринку праці Полтавської, Івано-Франківської та Донецької  

областей, у промисловій Харківській області – таких незайнятих найменша 

частка. Пропозиція найменш кваліфікованої праці зосереджена у традиційно 

сільськогосподарських Вінницькій, Херсонській, Тернопільській областях. 

Розподіл професійно-кваліфікаційних груп безробітних у регіональному 

розрізі дозволив констатувати, в яких регіонах України зосереджено більший 

потенціал пропозиції робочої сили найвищої кваліфікації, а які регіони 

зосередили найбільшу пропозицію некваліфікованої праці. Так, за даними 

таблиці додатку 2 можемо констатувати, що чверть усіх незайнятих 

законодавців, вищих державних службовців, керівників сконцентрована у м. 

Київ, іще по 15% – у Запорізькій та Одеській областях. Найменша кількість 

безробітних найвищої кваліфікації була в Черкаській, Миколаївській та 

Кіровоградській областях. Пропозиція групи професіоналів зосереджена в 

економічно розвинених регіонах Харківської (23,85%), Луганської (6,09%) 

областей та у м. Київ (13,02%), менше 1% у формуванні пропозиції робочої 

сили групи професіоналів становить частка Хмельницької, Сумської, 

Закарпатської областей.  

Найбільшу пропозицію кваліфікованої праці фахівців формували 

промислові регіони Донеччини, Дніпропетровщини та м. Київ, їхні частки у 

створенні пропозиції цієї професійно-кваліфікаційної групи становили 11,43%, 

8,42 та 7,82% відповідно. 

Мінімальну роль щодо пропозиції фахівців відігравали Чернігівська, 

Чернівецька та Київська області, їх частки у відповідній професійно-

кваліфікаційній групі становили близько 1%. Технічні службовці переважно 

пропонували свої послуги в Житомирській (16,35%), Вінницькій (10,92%) та 
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Чернігівській (10,69%) областях, а Черкаська, Сумська і Херсонська області у 

створенні пропозиції працівників із кваліфікацією технічних службовців 

займали найнижчі сходинки (0,81% – 1,69%). Пропозиція робочої сили 

працівників сфери торгівлі та послуг максимальна в Дніпропетровській 

(9,22%), а мінімальна у Тернопільській (1,13%) областях. П’ята частина 

пропозиції праці всіх кваліфікованих робітників сільського та лісового 

господарств, риборозведення та рибальства створювалась у Закарпатській 

(21,14%) області, по 10% – у Херсонській та Донецькій областях; Запорізька, 

Кіровоградська і Тернопільська області акумулювали найменшу кількість 

безробітних із відповідною кваліфікацією. Дніпропетровська область 

створювала 10,65% пропозиції робочої сили кваліфікованих робітників з 

інструментом, Донецька – 9,06%, а Тернопільська, Чернівецька й Одеська 

області пропонували менше 1% кваліфікованих робітників з інструментом. 

Схожа ситуація і для групи незайнятих робітників з обслуговування 

технологічного устаткування: основну пропозицію такої робочої сили 

формували Донецька (10,15%) та Дніпропетровська (8,47%) області, а 

Тернопільська пропонувала близько 1% працівників із такою кваліфікацією. 

Найменш кваліфіковані безробітні найпростіших професій та особи без 

професії були сконцентровані у Вінницькій (8,53%), Донецькій (7,62%) 

Полтавській (7,28%) областях; західні Івано-Франківський та Чернівецький 

регіони пропонують мінімальну частку працівників найнижчої кваліфікації – 

близько 1%. 

На українському ринку праці спостерігається масштабна диспропорція 

між кількістю робочих місць, з одного боку, та кількістю працівників з певною 

спеціалізацією – з іншого, що ілюструється навантаженням на одне вільне 

робоче місце. Попри потужний потенціал, розгалужену багаторівневу систему 

надання населенню освітніх послуг, наразі є очевидним розрив між попитом і 

пропозицією робочої сили (рис. 2.12).  
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Рис. 2.12. Навантаження незайнятого (безробітного) населення на одну 

вакансію за регіонами у 2014 р. та 2017 р. 

 

Дисбаланс між попитом і пропозицією зумовлюється нерівновагою між 

кількістю робочої сили, яка створює пропозицію на ринку праці, і кількістю 

робочих місць, які формують попит. Аналіз стану регіональних ринків праці 

свідчить про наявність дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили в 

усіх регіонах України. При цьому в окремих областях України, зокрема у 

Вінницькій, Запорізькій, Луганській та Хмельницькій, навантаження 

зареєстрованих безробітних на  вільне робоче місце  сягнуло катастрофічних 
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позначок (65–101 особа) у 2014 р., на  вакансію у 2017 р. у Вінницькій, 

Запорізькій та Черкаській областях претендувало відповідно 25, 26 та 74 особи.  

За регіонами країни навантаження незайнятого населення на одне вільне 

робоче місце (вакантну посаду) на кінець 2017 р., порівняно з відповідною 

датою 2014 р., найбільше знизилося у Луганській (з 101 до 18 осіб), 

Хмельницькій (з 75 до 10 осіб), Запорізькій (з 86 до 26 осіб), Івано-

Франківській (з 52 до 9 осіб), Вінницькій (з 61 до 25 осіб) областях. Водночас 

найвищих значень у 2017 р. цей показник досягнув у Черкаській (74 особи), 

Запорізькій (26 осіб), Вінницькій (25 осіб) областях, а найнижчим був у м. Київ, 

Львівській, Київській і Волинській областях, де показник навантаження 

коливався від 1 до 4 осіб на одне вільне робоче місце. 

Слід зазначити, що на Сході та Півдні України навантаження на одне 

вільне робоче місце за розглянутий період було найбільш варіативним, а у 

Північному регіоні – стабільно невисоким. Найскладніша ситуація в 

регіональному розрізі склалась у центральних областях України, де на кінець 

2017 р. навантаження перевищує 20 осіб на одну вакансію. Кількісний 

дисбаланс зумовлений насамперед ємністю локальних та регіональних ринків 

праці, що визначає можливості для працевлаштування у населеному пункті чи 

регіоні: відсутність достатньої кількості робочих місць стає причиною 

неможливості реалізувати та захистити свої трудові права та провокує 

соціальне відторгнення на ринку праці. Таким чином, в Україні соціальне 

відторгнення на ринку праці характеризується територіальними відмінностями 

(табл. 2.8).  

Доступність робочих місць значною мірою визначається спеціалізацією 

та ринковою орієнтацією регіонів, як правило, більший рівень доступності 

спостерігається в індустріальних регіонах (наявність великих промислових 

центрів), найменша пропозиція спостерігається в аграрних регіонах та сільській 

місцевості. Східні регіони, які в умовах економічного зростання отримували 

високі доходи, першими випробували на собі наслідки спаду. Безумовно, 

якоюсь мірою це можна пояснити тим, що наявні переваги були обумовлені 
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сприятливою ситуацією експортних галузей, оскільки саме вони акумулювали 

більшу частину бюджетних доходів. В умовах же зниження експортної виручки 

було підірвано економічний добробут саме мінерально-сировинних регіонів. 

Так, Донеччина хоча і є промислово розвиненим регіоном, проведення 

антитерористичної операції створило умови для вивільнення багатьох 

працівників різної  кваліфікації. 

Таблиця 2.8 

Групування регіонів країни за подібністю структури пропозиції робочої 

сили 

Групи Регіони Характеристики 

Пропозиція праці 

високої 

кваліфікації 

Регіони, що володіють 

трудовим потенціалом 

найвищої якості, наприклад, 

Дніпропетровська, Харківська 

області, м. Київ 

Група регіонів пропонує робочу силу, яка охоплює 

широке коло професій, пов’язаних із здійсненням 

різноманітних функцій управління та керівництва, які 

відрізняються за своєю складністю  передбачають 

наявність у працівника повної вищої освіти та 

присудження наукового ступеня. 

Пропозиція праці 

середньої 

кваліфікації 

Помірно розвинений трудовий 
потенціал, який створює 

можливість середнього рівня 

розвитку, наприклад, 

Львівська, Донецька та 

Дніпропетровська області 

Група регіонів пропонує робочу силу із повною 
загальною середньою та професійно-технічною 

освітою. Деякі пропозиції, представлені професіями, 

пов’язаними з виконанням робіт високої кваліфікації, 

де потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста. 

Пропозиція праці 

низької 

кваліфікації 

Найбільш слабкий трудовий 

потенціал, наприклад, 

Полтавська, Донецька та 

Вінницька області 

Група регіонів створює основну пропозицію робочої 

сили, якій для виконання професійних завдань  

достатньо базової загальної середньої освіти або 

початкової загальної освіти та мінімальної професійної 

підготовки на виробництві чи інструктажу. 

Джерело: складено автором. 

 

Крім того, на українських підприємствах хронічно бракувало 

кваліфікованих робітників за виробничими професіями, зокрема, робітників з 

інструментом, з обслуговування, експлуатації і контролю за роботою 

технологічного обладнання, машин тощо. На українських підприємствах у 2017 

р. порівняно із 2010 р. відзначалося збільшення структурного дефіциту 

робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 

технологічного устаткування на 42,7%, технічних службовців – на 29,4% та 

кваліфікованих робітників з інструментом – на 13,0 %. Серед них частка двох 

останніх професійно-кваліфікаційних груп у структурі  пропозиції робочої сили 
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зменшилась, тоді як пропозиція робітників з обслуговування, експлуатації та 

контролювання за роботою технологічного устаткування не змінилася.  

Можливими причинами дефіциту професіоналів на підприємствах 

національної економіки можуть бути, по-перше, недостатня пропозиція 

відповідних фахівців з боку системи підготовки кадрів, по-друге, неготовність 

підприємств платити конкурентну заробітну плату. Якщо дефіцит обумовлений 

браком пропозиції, то завдання полягає у підвищенні еластичності реагування 

системи професійної освіти на потреби ринку праці. Якщо ж ідеться про 

обмеження попиту, то вихід треба шукати у підвищенні ефективності 

функціонування підприємств і формуванні конкурентної оплати праці, що 

допомагають залучати та утримувати потрібних фахівців. 

Роботодавців не задовольняє якість підготовки кадрів, що пов’язано із 

застарілою матеріально-технічною базою освітніх закладів, недосконалістю 

кваліфікаційних характеристик на професії та види робіт, державних стандартів 

професійно-технічної освіти тощо. В Україні не існує комплексного підходу до 

прогнозування потреб виробничої та невиробничої сфер у кваліфікованих 

спеціалістах і робітниках з урахуванням структури національної економіки. 

Понад 60% вільних робочих місць на регіональних ринках праці припадає на 

професії робітників, особливо висококваліфікованих, частка яких від загальної 

чисельності зайнятих в економіці робітників становить понад 5% порівняно з 

країнами Європейського Союзу. Найкраще використовуються знання, отримані 

за «вузькою» спеціалізацією (медицина, освіта, технічні науки). Решта фахівців 

працевлаштовуються в суміжних галузях. Отже, сьогодні на ринку праці 

України освітні послуги, що надаються, не збалансовані з їх потребою на ринку 

праці. 

Однією з причин наявного дисбалансу ринку праці та освітніх послуг є 

неможливість або небажання (через невідповідність виплаченої та очікуваної 

заробітної плати) працювати за отриманою спеціальністю. Так, за отриманим 

фахом працює найменша частка тих, хто отримав кваліфікацію фахівця у 
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галузях прикладних наук та техніки, біології, агрономії та медицини, харчової 

та переробної промисловості. 

 

2.3. Розвиток ринку освітніх послуг: проблеми та гармонізація інтересів 

 

2.3.1. Тенденції підготовки кадрів у закладах освіти  

та навчання дорослого населення 

 

Чинна система підготовки кадрів характеризується високою інерційністю, 

слабко реагує на зміни ринку праці під впливом нових технологій і не 

забезпечує адаптацію випускників професійно-технічних закладів до 

перспективних вимог ринку праці та технологічного розвитку. Це 

обумовлюється відсутністю координації між освітою і роботодавцями, системи 

навчання упродовж життя, зокрема дорослих осіб, орієнтованої на подовження 

терміну їхньої продуктивної зайнятості, а також відсутністю системного аналі-

зу структури зайнятих на регіональному ринку праці й короткострокового 

прогнозування попиту та пропозиції робочої сили; втратою престижності 

робітничих професій; низькою якостю освітніх послуг для підприємців, 

націлених на освоєння сучасних технологій. У результаті зменшується кількість 

охочих вступити до професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) і, 

відповідно, випуск  кваліфікованих працівників.  

Натомість в Україні характерний високий рівень тяжіння молоді до вищої 

освіти. Аналіз статистичних даних, представлених у додатках 3–5 це 

підтверджує, але на тлі тренду зменшення чисельності випускників як загалом 

по Україні, так і за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями. Групування 

регіонів за випуском на 1000 осіб населення представлено в табл. 2.9. 

За показником «Грамотність та охоплення навчанням», який 

розраховується у структурі індексу розвитку людського потенціалу, Україна 

має найвищі значення серед індикаторів ІРЛП для України, хоча, порівняно з 
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іншими країнами, Україна поступається розвиненим країнам і займає 88-ме 

місце серед 189 країн136. 

Таблиця 2.9 

Групування регіонів за випуском у 2017 р. на 1000 осіб населення 

Коледжами, технікумами та училищами 

0,32–1,06 1,07–1,81 1,82–2,54 

Донецька, Закарпатська, 

Луганська, Хмельницька, 

Вінницька, Дніпропетровська, 

Запорізька, Івано-Франківська, 

Київська, Львівська, 

Миколаївська, Одеська, 

Херсонська, Харківська, 

Полтавська, Рівненська, 

Сумська, Черкаська, 

Чернігівська   

Волинська, 

Житомирська, 

Кіровоградська, 

Тернопільська, 

Чернівецька, м. Київ 

Університетами, академіями, інститутами 

1,60–11,85 11,86–22,11 22,13–32,36 

Вінницька, Волинська, 

Дніпропетровська, Донецька, 

Житомирська, Закарпатська, 

Запорізька, Івано-

Франківська, Київська, 

Кіровоградська, Луганська, 

Львівська, Миколаївська, 

Одеська, Полтавська, 

Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, Херсонська, 

хмельницька, Черкаська, 

Чернівецька, Чернігівська 

Харківська м. Київ 

Джерело: згруповано автором за даними сайту Державної служби статистики України 

(ukrstat.gov.ua). 

 

За міжнародним показником рівня залучення до вищої освіти (Gross 

Enrolment Ratio) – відсоток осіб, які отримують вищу освіту, незалежно від 

їхнього віку, від загальної кількості осіб, які мають типовий для одержання 

вищої освіти вік), Україна посідає одне з гідних місць серед країн Центральної 

та Східної Європи. Разом із тим наша країна за показником залучення до вищої 

освіти відстає від таких країн, як Фінляндія, США, Швеція та Норвегія, що 

                                                             

136 Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf


213 

також мають значно вищий рівень загального соціально-економічного 

розвитку137.  

Серед регіонів, які відрізняються високими показниками зайнятості з 

населенням з вищою освітою, перебувають Дніпропетровська, Закарпатська, 

Харківська, Черкаська, м. Київ; із професійною освітою – Рівненська, 

Харківська, Чернівецька, м. Київ. Детальна інформація щодо групування 

регіонів за рівнем зайнятості та освітою наведена в табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Групування регіонів за рівнем зайнятості та освітою в 2017 р. 
Інтервали 

Низький рівень 

зайнятості 

Середній рівень зайнятості Високий рівень 

зайнятості 

Повна вища 

59,90-–6,30 66,31–72,71 72,72–79,10 

Донецька, Луганська, 

Рівненська, Херсонська, 

Чернівецька 

Вінницька, Волинська, 

Житомирська, Запорізька, Івано-

Франківська, Київська, 

Кіровоградська, Львівська, 

Миколаївська, Полтавська, 

Сумська, Тернопільська, 

Хмельницька, Чернігівська 

Дніпропетровська, 

Закарпатська, Харківська, 

Черкаська, м. Київ 

Базова вища 

14,10–33,07 33,08–52,05 52,06–71,00 

Львівська, Одеська, м. Київ 

 

 

 

 

Дніпропетровська, Закарпатська, 

Запорізька, Івано-Франківська, 

Київська, Миколаївська, 

Полтавська, Сумська, 

Тернопільська, Харківська, 

Хмельницька, Чернівецька,  

Вінницька, Волинська, 

Донецька, Житомирська, 

Кіровоградська, 

Луганська, 

Рівненська,Херсонська, 

Черкаська, Чернігівська 

Неповна вища 

51,3–56,83 56,84–62,37 62,38–67,90 

Волинська, Донецька, 

Кіровоградська, Луганська, 

Полтавська, Хмельницька,   

 

 

 

 

Закарпатська, Запорізька, Івано-

Франківська, Рівненська, 

Тернопільська, Харківська, 

Херсонська, Черкаська, 

Чернівецька, Чернігівська 

Вінницька, 

Дніпропетровська, 

Житомирська, Київська, 

Львівська, Миколаївська, 

Одеська, Сумська, м. Київ 

 

                                                             

137 Молодь України: від освіти до праці / Оксамитна С., Виноградов О., Малиш Л., Марценюк Т.; за 

ред. С. Оксамитної. Київ: ВПЦНаУКМА, 2010. С. 18. 
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Закінчення таблиці 2.10 

Професійно-технічна 

51,70–58,97 58,98–66,25 66,26–73,53 

Волинська, Донецька, 

Донецька, Кіровоградська, 

Луганська, Полтавська, 

Тернопільська 

Вінницька, Дніпропетровська, 

Житомирська, Закарпатська, 

Запорізька, Івано-Франківська, 

Київська, Львівська, 

Миколаївська, Одеська, Сумська, 

Херсонська, Хмельницька, 

Черкаська, Чернігівська 

Рівненська, Харківська, 

Чернівецька, м. Київ 

Повна загальна середня 

30,7–38,70 38,71–46,71 46,72–54,72 

Донецька, Львівська, 

Полтавська, Тернопільська, 

м. Київ 

Вінницька, Волинська, 

Дніпропетровська, Житомирська, 

Запорізька, Івано-Франківська, 

Київська, Кіровоградська, 

Миколаївська, Одеська, 

Рівненська, Сумська, Харківська, 

Хмельницька, Черкаська, 

Чернігівська 

Закарпатська, Луганська, 

Херсонська, Чернівецька 

Базова загальна середня 

3,2–13,20 13,21–23,21 23,22–33,20 

Волинська, Київська, 

Львівська, Полтавська, 

Тернопільська, Черкаська, 

Чернігівська, м. Київ 

Вінницька, Дніпропетровська, 

Донецька, Житомирська, 

Закарпатська, Запорізька, 

Миколаївська, Одеська, Сумська, 

Хмельницька  

Івано-Франківська, 

Кіровоградська, 

Луганська, Рівненська, 

Харківська, Херсонська, 

Чернівецька  

Початкова загальна або не мають освіти 

0–6,30 6,31–12,61 12,62–18,92 

Вінницька, Волинська, 

Житомирська, 

Закарпатська, Запорізька, 

Івано-Франківська, 

Київська, Кіровоградська, 

Львівська, Миколаївська, 

Одеська, Сумська, 

Тернопільська, 

Хмельницька, Черкаська, 

Чернігівська, м. Київ 

Дніпропетровська, Донецька, 

Луганська, Херсонська 

Полтавська, Рівненська, 

Харківська, Чернівецька 

Джерело: згруповано автором за даними сайту Державної служби статистики України 

(ukrstat.gov.ua). 

 

Динаміка показників діяльності професійно-технічних закладів України 

за останні роки є негативною (табл. 2.11). З табл. 2.11 видно, що чисельність 

учнів у професійно-технічних навчальних закладах, і кількість осіб, які 
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закінчили ПТНЗ, з року в рік скорочувалося і в 2018 р. становили трохи більше 

половини стосовно 2010 р. (58,8 і 54,0% відповідно). На чверть також 

зменшувалася і кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Таблиця 2.11 

Динаміка показників діяльності професійно-технічних  

закладів України у 2010–2018 рр. 

Показник Роки 2018 р. до 

2010 р., % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Кількість закладів 

професійної  

(професійно-технічної) 

освіти 

 

 

976 

 

 

976 

 

 

972 

 

 

968 

 

 

814 

 

 

798 

 

 

787 

 

 

756 

 

 

736 

 

 

75,4 

Кількість учнів, 

слухачів у закладах 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти, тис. осіб 

 

 

 

433,5 

 

 

 

409,4 

 

 

 

423,3 

 

 

 

391,2 

 

 

 

315,6 

 

 

 

304,1 

 

 

 

285,8 

 

 

 

269,4 

 

 

 

255,0 

 

 

 

58,8 

Кількість осіб, 

випущених із закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти, тис. осіб 

 

 

247,3 

 

 

240,1 

 

 

202,1 

 

 

227,3 

 

 

182,0 

 

 

165,0 

 

 

152,8 

 

 

141,3 

 

 

133,5 

 

 

54,0 

Примітка. Дані за 2014–2018 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях. 

Джерело: за даними Міністерства освіти і науки України. 

Статистичні дані свідчать, що кількість закладів ПТНЗ і чисельність учнів 

у них в 2018 р. порівняно з 2010 р. знизилися в усіх регіонах України138. У табл. 

2.12 показана динаміка показників діяльності ПТН окремих регіонів України у 

2010, 2014–2018 рр.  

З табл. 2.12 видна загальна тенденція зниження усіх показників діяльності 

професійно-технічних закладів регіонів. Слід при цьому врахувати, що 

кількість навчальних закладів професійної (професійно-технічної) освіти могло 

                                                             

138 Статистичний щорічник України за 2018 рік  / за ред. І.Є. Вернера Київ: Державна служба 

статистики України, 2019. 482 с. С. 122–125. 
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зменшитися в результаті їх укрупнення. Кількість учнів, слухачів у розрахунку 

на 10 тис. населення у 2017 р., порівняно з 2010 р., скоротилася на одну третину 

– з 96 до 64. 

Таблиця 2.12  

Динаміка показників діяльності професійно-технічних навчальних 

закладів окремих регіонів України у 2010 р., 2014–2018 рр. 

Показник Роки 2018 р. 

2010 р.,% 2010 2014
 

2015 2016 2017 2018 

Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 

Запорізька 46 47 46 44 40 371 80,4 

Київська 26 26 26 26 26 251 96,1 

Харківська 54 54 54 53 45 431 79,6 

Закарпатська 18 16 16 16 16 161 88,9 

Кількість учнів, слухачів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, тис.: 

Запорізька 19 042 15 978 15 214 14 090 13 580 131001 68,8 

Київська 11 531 9 519 9 328 8 849 8 390 78601 68,2 

Харківська 18 553 15 567 15 018 13 972 13 807 136401 73,5 

Закарпатська 9 278 6 782 6 642 6 271 6 025 57801 62,3 

Кількість осіб, випущених із закладів професійної (професійно-технічної) освіти, тис.: 

Запорізька 13,0 10,2 8,4 7,5 6,5 6,0 46,1 

Київська 9,0 6,3 5,6 5,3 5,0 4,7 52,2 

Харківська 15,5 8,5 7,7 7,3 6,7 6,3 40,6 

Закарпатська 5,1 3,6 3,4 2,8 2,7 2,6 51,0 
1 Прогнозне значення. 

Джерело: за даними Державної служби статистики України. 

Про актуальність перебудови професійної освіти свідчить її 

незадовільний фінансовий стан, який особливо погіршився протягом останніх 

років. Питома вага бюджетних асигнувань у сферу професійної освіти у 

відсотках до ВВП знизилася з 0,5% у 2010 р. до 0,3% у 2018 р. Показово, що 

падіння показників діяльності професійно-технічних закладів України (див. 

табл. 2.11) супроводжується синхронним зниженням обсягів їх фінансування.  

В Україні тільки близько 15% випускників шкіл планують отримувати 

професійно-технічну освіту, інші орієнтуються на вищі навчальні заклади. У 

Європі цей показник досягає 40%, а в Чехії, Австрії та Фінляндії – 70%. 

Українські абітурієнти не вважають професійно-технічну освіту в Україні 

престижною: студенти змушені вчитися на застарілому устаткуванні; набувати 

професій, які не затребувані на сучасному ринку праці, а на додаток ще і рівень 
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довіри роботодавців до якості освіти випускників дуже низький. Така ситуація 

вимагає корінних змін у системі професійно-технічної освіти. 

Світовий досвід доводить скоординовану діяльність інститутів ринку праці 

у процесах регулювання дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили, 

що передбачає наявність загальної стратегії розвитку ринку праці та 

інформаційної бази основних прогнозних макроекономічних показників 

соціально-економічного розвитку регіонів країни. Серед країн, які можна 

охарактеризувати як такі, що накопичили багаторічний досвід у вирішенні 

цього питання, слід назвати США, Австралію, Канаду, Францію, Нідерланди, 

Німеччину, Італію.  

 

2.3.2.Особливості професійної підготовки на виробництві,  

формалізація неформальних навичок 

 

Розвиток освіти у будь-якій країні переважно визначає не тільки рівень 

розвитку інтелектуального потенціалу суспільства, а й створює умови для 

науково-технічного та соціально-економічного прогресу. Найважливішою 

якісною характеристикою сучасного етапу розвитку професійної освіти в 

Україні виступають інтеграційні процеси, що, з одного боку, характеризують 

змістовні та структурні зміни в середині власне системи освіти, а з іншого – 

процеси взаємодії професійної освіти та виробничої сфери. Пріоритети 

державної політики у сфері освіти відображені в «Концепції підготовки 

спеціалістів за дуальною формою отримання освіти в Україні»139, де 

відзначається про необхідність сформувати широкий набір механізмів співпраці 

бізнесу й освітніх установ. У цій Концепції передбачається встановлення 

рівноправного партнерства установ вищого, професійної, професійно-технічної 

(професійної) освіти, працедавців і здобувачів освіти з метою придбання 

останніми досвіду практичного застосування компетенції та їх адаптації в 

                                                             

139 Дуальное образование в Украине. Презентация Концепции подготовки специалистов по дуальной 

форме получения образования. 29.01.2018. URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-presshall/2390412-

dualnoe-obrazovanie-v-ukraine.html 

https://www.ukrinform.ru/rubric-presshall/2390412-dualnoe-obrazovanie-v-ukraine.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-presshall/2390412-dualnoe-obrazovanie-v-ukraine.html
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умовах реальної професійної діяльності. Професійна кваліфікація молодих 

фахівців має велике значення для успіху кожного підприємства окремо й 

економіки країни загалом. Тому інвестиції у професійну освіту є інвестиціями у 

майбутнє, що обіцяють середньострокову та довгострокову віддачу. 

В умовах зростання ролі знань та технологій у житті суспільства та 

інтенсифікації процесів економічної та культурної глобалізації освіта дедалі 

більше позиціонується як дієвий інструмент формування особистості, здатної 

жити в умовах динамічних змін. Одночасно масштабні суспільні зміни та 

модернізація освіти ставлять нові вимоги до якості підготовки та 

професіоналізму майбутніх фахівців. У цьому контексті особлива увага 

науковців приділяється з’ясуванню сутності сучасних стандартів вищої школи, 

впровадженню їх у навчальний процес на основі компетентнісного підходу, що 

в останній час набуває значного поширення у практиці зарубіжної і вітчизняної 

підготовки у вищій школі. 

У результаті пошуку ефективних технологій для вирішення поставлених 

перед вищою професійною освітою завдань упровадження елементів дуального 

навчання в освітній процес представляється доцільним, своєчасним і 

перспективним. Згідно з Міжнародною стандартною кваліфікацією ЮНЕСКО, 

дуальна система освіти – це організований навчальний процес реалізації 

освітніх програм, що поєднують часткову зайнятість на виробництві та 

навчання з неповним навантаженням у традиційній шкільній та 

університетській системі140. 

На сьогодні ринок праці висуває нові вимоги, тому існує потреба в 

універсальних фахівцях, які здатні навчатися, володіти іноземними мовами; 

поєднувати знання, вміння та навички за кількома спеціальностями. Підготовка 

таких конкурентоспроможних фахівців можлива за зміни традиційної форми 

навчання на більш перспективну – дуальну. Дуальна модель навчання 

забезпечує підготовку компетентних фахівців.  

                                                             

140 Berufsbildungsgesetz (BBiG) (Закон о профессиональном образовании Германии). URL: 

http://www.gesetze-im-internet/ 

http://www.gesetze-im-internet/
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Термін «дуальна система» (від лат. Dualis – подвійний) був уведений у 

педагогічну термінологію в середині 60-х років минулого століття у ФРН на 

означення нової, більш гнучкої форми організації професійного навчання. 

Поняття «Дуальна система професійного навчання» уведене німецьким 

комітетом з питань професійної освіти (1964), а його авторство належить 

німецькому педагогові у сфері професійної освіти Абелю (1908–1965, вище 

технічне училище Дармштадт). Дуальна система професійної підготовки 

зарекомендувала себе як одна з найдинамічніших у Європі, здатна адекватно 

реагувати на всі економічні зміни в країні та пристосовуватися на ринку праці. 

Дуальна система професійної підготовки здобула широку популярність і 

визнання у світовій практиці професійної освіти. Відтоді німецька система, що 

поєднує державну професійну школу з виробничим навчанням, вважається 

всесвітнім зразком і була експортована в численні країни. Сьогодні німецька 

дуальна модель навчання знаходить визнання на міжнародному рівні та 

практикується у ряді країн, таких як: Австрія, Угорщина, Боснія і Герцеговина, 

Хорватія, Сербія, Словенія, Македонія, Чорногорія, Швейцарія, Португалія, 

Данія, Нідерланди, Франція і Єгипет; протягом декількох років в Китаї та 

інших країнах Азії та Канаді, Австрії, Швейцарії та інших.  

Дуальна модель навчання має ряд переваг для всіх суб’єктів, залучених в 

освітній процес, особливо для майбутніх випускників141. Сучасне покоління, 

закінчуючи школу, має здобувати якомога більш кваліфіковану освіту, тому 

необхідно, щоб місця навчання пропонувалися у достатній кількості, були 

різними та рівномірно розподілені за регіонами. Просто скопіювавши, систему 

навчання однієї країни неможливо застосовувати в іншій. Її необхідно 

проаналізувати та адаптувати до умов в системі даної освіти певної країни. 

Головною відмінністю німецької дуальної системи є тісна співпраця між 

системою професійної освіти, працедавцями, профспілками та урядом.  

                                                             

141 Лавриненко Л.М. Дуальна модель навчання: досвід і перспективи. Пріоритети розвитку 

підприємств у ХХІ столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 

2018 р. Кропивницький: РВЛ ЦНТУ, 2018. 284 с. C. 100–103. 
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У системі професійної освіти дуальна система підготовки фахівця 

будується на взаємодії двох самостійних в організаційних і правових 

відносинах сфер, у рамках офіційно визнаного професійного навчання. 

«Офіційно визнана» означає, що «професійна підготовка здійснюється 

відповідно до законодавства про професійну освіту. Ця система включає два 

різні навчально-продуктивні середовища: підприємство та професійний 

навчальний заклад, які здійснюють спільну діяльність задля загальної мети – 

підвищення якості професійної підготовки студентів. При цьому і 

підприємство, і професійний навчальний заклад зацікавлені не тільки у 

результатах навчання, а й у змісті навчання та його організації»142 .  

Навчання за дуальною системою у Німеччині дозволено тільки відносно 

офіційно визнаних професій, які вимагають спеціальної підготовки, зміст яких, 

як і вимоги, що до них ставляться, контролюються державою. Залежно від 

професії, що вимагає спеціальної підготовки, навчання продовжується від двох 

до трьох з половиною років. Оскільки майже неможливо точно передбачити 

середньострокові та довгострокові зміни професійних вимог у рамках навчання, 

майбутні фахівці готуються до гнучкого реагування на нові тенденції у 

професійному розвитку. Тому зміст навчання спрямовано на професійну 

мобільність у майбутньому та готовність до підвищення кваліфікації. Учень 

приступає до навчання одночасно із пошуком підприємства, на якому 

проводитимуться практичні заняття. Навантаження учнів розраховується так, 

що близько 40% припадає на лекційні заняття, а приблизно 60% – на практичні. 

Таким чином, основний навчальний час витрачається на формування 

компетентностей учня за фахом.  

Основним завданням дуальної форми навчання є усунення основних 

недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолання 

розриву між теорією і практикою, освітою і виробництвом, та підвищення 

                                                             

142 Schelten A. Begriffe und Konzepte der berufspä dagogischen Fachsprache. Stuttgart: Franz Steiner 

Verlag, 2009. 164 S. 



221 

якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у 

рамках нових організаційно-відмінних форм навчання. 

До основних ознак дуальної професійної освіти відносяться: 

– паралельне оволодіння «прикладною» професією (Ausbildungsberuf) під 

час отримання вищої освіти;  

– чергування теорії і практики у навчальному процесі;  

– співпраця вищого навчального закладу з підприємством;  

– оплата учню за період стажування;  

– фінансова участь підприємства в організації практичної фази навчання; 

– хороші умови навчання. 

Сьогодні освіта не повинна бути лише самою теорією, вона має органічно 

поєднуватися з реальними практичними завданнями певної професійної галузі. 

В умовах глобалізації ринку освітніх послуг дедалі більше молодих людей 

надають перевагу тому освітньому напряму, який забезпечить їм успішне 

працевлаштування за спеціальністю, що користується попитом на сучасному 

ринку праці. А від освіти вони прагнуть насамперед оволодіння тими 

практичними навичками, наявність яких важлива для роботодавців – тобто, в 

сучасних умовах професійна освіта, спрямована на підготовку фахівця 

конкретної спеціальності, може поступово посунути класичну систему 

підготовки всебічно розвиненого випускника.  

У цих умовах ефективним засобом значного підвищення 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця є «особистісна» диверсифікація 

здобутої освіти за допомогою впровадження в освітню діяльність ВНЗ дуальної 

системи освіти, що сприятиме значному розширенню спектра змісту практичної 

складової освіти, а також скороченню терміну майбутньої адаптації випускника 

на ринку праці за рахунок об’єднання ресурсів освіти та бізнесу. Дуальні 

освітні програми є одним із стратегічних напрямів модернізації вищої освіти, 

що розширює шанси навчальних закладів на успішне функціонування і 

гармонійний розвиток в умовах глобалізації ринку освітніх послуг. Навчання за 

дуальною освітньою системою сприяє більш глибокому і різнобічному 
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професійному розвитку студентів, підвищує їх конкурентоспроможність на 

українському і світовому, глобальному ринках праці.  

Дуальна освіта за своїми принципами надає підприємцю право формувати 

для студента індивідуальний розклад занять, а також забирати зайві, на його 

думку, предмети і навіть приймати іспити. Однією із переваг такої системи є 

стипендії, наближені до заробітної плати. Таким чином у молодого спеціаліста 

відпаде потреба шукати компроміс між навчанням і додатковим заробітком. 

Найпершими в Україні запровадження такої системи навчання чекають 

аграрна, виробнича та ІТ-сфери. Навчаючись за цими напрямами, майбутні 

спеціалісти потребують більше практики, аніж теорії. Вітчизняні вищі 

навчальні заклади, на жаль, не мають відповідної бази для проведення такої 

практики  Інноваційні напрями, що фінансуються бізнесом, відповідно,  мають 

змогу навчити студентів виробничим процесам. 

Основою інформаційної кампанії мають стати приклади успішних 

проєктів співпраці між ВНЗ та бізнесом. Проєктна діяльність, проведена у 

2014–2016 рр., уже принесла певні результати. Сформовано експертне 

середовище для впровадження системи дуальної освіти, розроблено базові 

принципи для створення нормативної бази, проведено низку організаційних 

заходів, що сприяли поширенню інформації щодо німецької практики дуальної 

освіти серед освітян, які представляють різні регіони та ВНЗ різного рівня і 

спрямування. Визначилося коло зацікавлених ВНЗ – Донбаська національна 

академія будівництва і архітектури (тимчасове перебування в евакуації у м. 

Краматорськ), Луганський національний аграрний університет (тимчасове 

перебування в евакуації у м. Харків), Національний лісотехнічний університет 

України (м. Львів), Сумський державний університет, Національний 

аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут», Харківський державний університет харчування та торгівлі, 

Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ), Хмельницький 

національний університет, Національний транспортний університет, які мають 

наміри не тільки пропагувати, а й розпочати та послідовно впроваджувати 
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елементи дуальної освіти на практиці. Ці передові ВНЗ взяли на себе 

зобов’язання застосовувати сучасну систему освіти в рамках певних 

спеціальностей, закріпивши свої наміри підписанням Меморандуму з 

Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні143. 

Як відомо, у вересні 2018 р. на розширеному засіданні Колегії 

Міністерства освіти і науки України було прийнято Концепцію підготовки 

фахівців за дуальною формою здобуття освіти в Україні. У цій Концепції 

передбачається встановлення рівноправного партнерства закладів вищої, 

фахової, професійно-технічної (професійної) освіти, роботодавців та здобувачів 

освіти із метою набуття останніми досвіду практичного застосування 

компетентностей та їхня адаптація в умовах реальної професійної діяльності144.  

На сьогоднішній день дуальна система підготовки – одна з 

найефективніших форм підготовки кадрів у світі, що досить поширена в 

промислово розвинених країнах і становить основну систему підготовки кадрів 

у понад 60 країн. Дуальна система відповідає інтересам усіх сторін, що беруть у 

ній участь, – підприємств, студентів, держави. 

Для підприємства – це можливість підготувати для себе кадри, економія 

на витратах з пошуку і підбору працівників, їхнього перенавчання та адаптації.  

Для студентів дуальна система освіти – це шанс набути самостійності та 

легше адаптуватися до дорослого життя. Вже під час навчання вони можуть 

отримувати на підприємстві грошову винагороду за свою працю, а після його 

закінчення – мати роботу, до якої добре підготовлені.  

У безумовному виграші залишається і держава, що ефективно вирішує 

завдання підготовки кваліфікованих кадрів для своєї економіки. У Німеччині 

основне навантаження у сфері освіти покладено на підприємства, які 

витрачають на підвищення професійної кваліфікації своїх співробітників понад 

                                                             

143 Дуальное образование в Украине. Презентация Концепции подготовки специалистов по дуальной 

форме получения образования. 29.01.2018. URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-presshall/2390412-

dualnoe-obrazovanie-v-ukraine.html 
144 Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти / Міністерство освіта та 

науки України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/koncepciya-pidgotovki-fahivciv-za-dualnoyu-

formoyu-zdobuttya-osviti 
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40 млрд євро щорічно, – більше, ніж державі обходиться утримання ВНЗ. 

Держава підтримує підготовку фахівців на підприємстві, фінансуючи систему, 

за якої студенти отримують хорошу практичну підготовку в рамках дуальної 

освіти145. 

Дуальна освіта є одним з дієвих механізмів об’єднання університетської 

науки та практичної підготовки у процесі навчання. Необхідно розглянути явні 

переваги такого виду навчання над «традиційною» системою підготовки 

фахівців. Дуальна модель навчання в своїй основі виключає дисонанс між 

теорією і практикою навчання, провокуючи студента (учня) на високу 

мотивацію отримання практичних навиків і знань. Останній фактично на 

певний термін стає співробітником компанії, отримуючи завдання згідно зі 

своїми здібностями та навчально. програмою. Якщо компанія готова прийняти 

майбутнього фахівця, який пройшов навчання на виробництві цього 

підприємства, то вона отримає співробітника, який вже ознайомлений із 

робочим процесом цієї організації. Майбутній фахівець, навчаючись у двох 

місцях одночасно – на підприємстві та в освітній установі, опановує професію 

на виробництві, тож розвивається як майбутній професіонал у реальних умовах 

і може відразу визначитися – зможе чи захоче він виконувати цю роботу й 

надалі, вже після отримання диплома. Професійна адаптація відбувається під 

час навчання, а не після нього, що благотворно позначається на робочому 

процесі у майбутньому. Також безумовною перевагою такого виду навчання є 

можливість плавного переходу від навчання до безпосередньо професійної 

діяльності. Навчальний заклад, де навчання відбувається за дуальною моделлю, 

виробляє у своїх підопічних відповідальне ставлення до праці та активну 

життєву позицію, сприяє різносторонньому професійному розвитку 

учня/студента. 

                                                             

145 Тешев В.А. Дуальное образование как фактор модернизации системы социального партнерства 

вузов и предприятий. Вестник Адыгейского государственного университета. 2014. № 1 (135). С. 

139–144. 
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«Саме життя змусило прискіпливіше придивитися до німецького досвіду, 

адже сучасна економічна ситуація в Україні – виклик часу і необхідність 

вдатися до кардинальних змін. Як відомо, в Україні склалася ситуація, коли 

переживаємо величезний відплив працездатного населення за кордон. Причому 

якщо 20 років тому українці виїздили на заробітки із перспективою повернення 

в Україну, то нині спостерігаємо цілком негативні тенденції. Люди 

залишаються за кордоном, а Україна втрачає кваліфіковані кадри та 

працездатне населення». 

Безперечно визнано, що освіта в Україні не встигає за технічним 

прогресом. Світ змінюється настільки швидко, що молоді люди, вступаючи до 

навчального закладу, через п’ять років випускаються з нього і потрапляють у 

зовсім інший технологічний світ, який за час їхнього навчання змінився 

невпізнанно. Однак бізнес є значно оперативнішим, він працює з новітніми 

технологіями і не може відставати, інакше програє. Німці зрозуміли це ще в 70-

х роках минулого сторіччя, коли почалася сучасна технічна революція. Вони 

вирішили, що теоретичні знання потрібно давати у ВНЗ, а практичні – на 

підприємстві. Для отримання теоретичних знань студенту достатньо 1–2 дні на 

тиждень відвідувати ВНЗ, а також працювати самостійно. Сьогодні ж 

доступний іще й Інтернет, де можна знайти будь-яку інформацію. Решта 

підготовки – це конкретна робота на підприємстві. 

Проведений розгляд особливостей системи дуальної системи професійної 

освіти в навчальних закладах Німеччини дозволяє зробити висновок про те, що 

така організація підготовки фахівців сприяє підвищенню рівня їхньої 

практичної підготовки, формуванню та розвитку ключових компетенцій, що, у 

свою чергу, сприяє підвищенню ефективності подальшої професійної 

діяльності. 

До того ж дуальна система забезпечує рівновагу між попитом та 

пропозицією фахівців на ринку праці. Адже співпраця освітніх та 

господарських суб’єктів передбачає підготовку саме тієї кількості фахівців, 

саме з тією якістю знань та вмінь, яку на певний момент потребує ринок праці. 
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Механістична трансформація дуальної системи освіти Німеччини у 

вітчизняну практику неможлива. Як і будь-яке запозичення зарубіжного 

досвіду, вона потребує апробації та врахування специфіки національної 

системи освіти. Однак її основні принципи та пріоритети, її надбання повинні 

бути враховані при вдосконаленні системи підготовки фахівців як у ВНЗ І–ІІІ 

рівнів акредитації, так і IV–V рівнів. Для того щоб подібна система підготовки 

фахівців почала діяти у нас, потрібно щоб керівники малих та великих 

підприємств усвідомили визначену пряму залежність між прибутком, який 

отримується завдяки високоякісним кадрам, та необхідністю надання допомоги 

у освітній підготовці майбутніх кадрів саме для себе. 

Запозичення досвіду Німеччини та використання дуального принципу у 

ВНЗ України є корисним як для ВНЗ, студентів, так і для підприємств. Адже, як 

наслідок, вищі школи матимуть додаткове фінансування, підтримку персоналу 

та матеріальної бази. Підприємства матимуть перспективу отримання освіти та 

підвищення кваліфікації для своїх робітників, а також можливість підбирати 

серед студентів свій майбутній персонал. Студенти ж матимуть можливість не 

лише якісної підготовки та отримання професійних компетенцій, а й фінансову 

впевненість під час навчання та перспективу працевлаштування після 

закінчення ВНЗ. 

Отже, зазначена система спрямована на створення додаткових 

можливостей для сучасної молоді у виборі професії та побудови і планування 

молодими людьми своєї кар’єри в майбутньому і, в кінцевому підсумку, – на 

підвищення конкурентоспроможності української молоді на ринку праці. В 

майбутньому необхідно зберегти та удосконалити модель дуального навчання, 

щоб бажання молоді, спрямоване на здобування освіти, з часом гармонійно 

поєднувалося із потребами економіки, спрямованими на отримання освічених і 

компетентних співробітників.  

Формалізація неформальної освіти. Серед видів навчання, який з 

недавнього часу набув визнання в нормативно-правових актах України, є 

неформальна освіта – це освіта, яка, як правило, здобувається за освітніми 
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програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх 

кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням 

професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій146. 

Незважаючи на те, що в розвинених країнах процедура формалізації 

неформальної освіти існує вже давно, в Україні вона почалася в 2013 р. 

Важливими перевагами такого професійного навчання є практична 

спрямованість освітніх послуг, набуття професійних вмінь безпосередньо на 

робочому місці, що забезпечує окупність інвестицій у навчання.  

На сьогоднішній день в Україні сформована система забезпечення 

підтвердження неформальної освіти, що регулюється такими нормативно-

правовими актами, як: Порядок підтвердження результатів неформального 

професійного навчання осіб за робітничими професіями, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340; Закон України 

«Про освіту» (ст. 8, п. 3); Закон України «Про загальнообов’язкове, соціальне 

страхування на випадок безробіття» (ст. 7); Закон України «Про зайнятість 

населення» (ст. 5, ст. 22); Закон України «Про професійний розвиток 

працівників» (ст. 14); наказ Міністерства соціальної політики України від 

23.12.2013 № 886, яким затверджено перелік робітничих професій, за якими 

здійснюється підтвердження результатів неформального професійного 

навчання осіб за робітничими професіями; наказ Міністерства соціальної 

політики України від 13.05.2017 № 783 Про внесення змін до переліку 

робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів 

неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями; наказ 

Міністерства соціальної політики України від 17.07.2014 № 477, яким 

затверджено Порядок видачі документів про підтвердження результатів 

неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями; наказ 

Міністерства соціальної політики від 16.03.2016 р. № 256, в якому наведено 

Перелік суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного 

                                                             

146 Закон України «Про освіту». Ст. 8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 
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навчання за робітничими професіями147. Підтвердження професійних знань та 

вмінь відбувається в Київському, Рівненському та Одеському центрах 

професійно-технічної освіти державної служби зайнятості України. Наприклад, 

упродовж 2017–2018 рр. на базі Одеського ЦПТО визнано неформальну освіту і 

підтверджено кваліфікацію «кухар» 72 особам148. 

На особливу увагу заслуговує питання формування переліку професій. До 

недавнього часу було лише три професії, за якими формалізація неформальної 

освіти була можлива. Згодом перелік було розширено, і на сьогоднішній день 

підтвердження здійснюється за спеціальностями кухар, зварник, 

електрозварник ручного зварювання, охоронник, продавець непродовольчих 

товарів та слюсар-ремонтник149,150. 

За результатами проведених нами досліджень ринок праці 

характеризується попитом і на інші професії, за якими можливі навчання на 

виробництві та, відповідно, формалізація неформальної освіти. Так, оцінка 

структурних змін попиту та пропозиції робочої сили за спеціальностями 

доводить факт, що здебільшого дисбаланси характерні для робітничих 

професій, які можна здобути не тільки завдяки професійно-технічній чи повній 

загальній середній освіті, а й професійній підготовці на виробництві. 

Окрім цього, слід звернути увагу на те, що формалізація неформальної 

освіти в Україні широкої популяризації ще не набула та не спрямована на 

пошук нових професій.  

Недостатнім залишається залучення до цієї процедури роботодавців, 

неповним є перелік професій, за якими можливо проводити формалізацію. 

Натомість зарубіжний досвід демонструє більш розгалужену систему надання 

                                                             

147 Сайт офіційного порталу Верховної Ради України. URL: www. rada.gov.ua 
148 Визнання неформальної освіти / Одеський обласний центр зайнятості. URL: 

https://ode.dcz.gov.ua/novyna/vyznannya-neformalnoyi-osvity 
149 Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.12.2013 № 886, яким затверджено перелік 

робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного 
навчання осіб за робітничими професіями. URL: www. rada.gov.ua 
150 Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.05.2017 № 783 «Про внесення змін до 

переліку робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального 

професійного навчання осіб за робітничими професіями». URL:  зwww. rada.gov.ua 
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послуг населенню з питань формалізації неформальної освіти із більшим 

переліком професій та залученості інститутів.  

Одним із напрямів розвитку механізму підтвердження неформальної 

освіти є діалог для визнання нових професій, які актуальні для ринку праці. Для 

подальшого розвитку в регіонах України необхідно посилити інформованість 

суспільства та пошук засобів стимулювання, серед яких, на наш погляд, 

можливі застосування до роботодавців податкових пільг, зменшення суми 

оподатковуваних доходів на розмір витрат, пов’язаних з навчанням 

працівників. 

За дослідженнями директора київського філіалу компанії «Inter Study 

Consulting» О. Баланцової151, рейтинг затребуваних професій найближчого 

майбутнього в країнах СНД та зарубіжжя виглядає так: 

– затребувані спеціальності в країнах СНД: IT- фахівець, лікар, 

інженер, фінансист, агроспеціаліст, менеджер з продажу, маркетолог, 

менеджер з реклами; 

– затребувані спеціальності та сфери в Європі та США: IT-фахівці, 

сфера біотехнологій і біомедицини, професія нанотехнолога; еколог; 

анестезіолог, психіатр, хірург; сфера хімії і енергетики; кваліфіковані інженери 

і логісти; журналісти, рекламісти; туризм та сфера обслуговування.  

Однак для забезпечення конкурентних переваг у глобальному суспільстві 

в умовах подальшої цифровізації економіки потребує перегляд структури 

національної економіки та ринку праці з орієнтацією на створення робочих 

місць так званої категорії «Знання». Для порівняння, ринок праці країн, 

економіка яких відповідає принципам економіки знань та цифровізації, містить 

не менше 25% таких робочих місць152. 

                                                             

151 Найзатребуваніші професії 2018 в Європі. URL: http://av.volyn.ua/news/57401  
152 Генкин А.С. Парадоксы и трансформация: рынок труда в цифровой экономике. URL:  

https://narfu.ru/upload/medialibrary/928/Genkin-A.-S.-Paradoksy-i-transformatsiya-rynok-truda-v-tsifrovoy-

ekonomike.pdf  

http://av.volyn.ua/news/57401
https://narfu.ru/upload/medialibrary/928/Genkin-A.-S.-Paradoksy-i-transformatsiya-rynok-truda-v-tsifrovoy-ekonomike.pdf
https://narfu.ru/upload/medialibrary/928/Genkin-A.-S.-Paradoksy-i-transformatsiya-rynok-truda-v-tsifrovoy-ekonomike.pdf
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Але в Україні спостерігається підвищений попит на працівників 

найпростіших професій, що доводить спрямованість роботодавців на дешеву 

робочу силу, що не сприяє інноваційному регіональному розвитку. 

Формуються нові професійні виклики, такі як: крос-галузева 

спеціалізація; надпрофесійні уміння та навички; системне мислення; 

мультимовність; френдлі-гнучкість як уміння знаходити спільну мову і 

працювати із колективом, окремими людьми та групами; програмування ІТ-

рішень, робота зі штучним інтелектом та вміння керувати складними 

автоматизованими комплексами; вміння керувати проєктами і процесами, 

ставити собі завдання самостійно, без вказівок вищого керівництва; 

клієнтоорієнтованість; стресостійкість або вміння працювати у режимі швидкої 

зміни умов завдань, уміння швидко приймати рішення, керувати та розподіляти 

свій час та ресурси; креативність та естетичний смак, розуміння сучасних 

трендів. 

Аналізуючи національний ринок праці, слід констатувати, що попит на 

робочу силу дещо збільшився – як реакція на економічне пожвавлення в 

останні роки. Потреба роботодавців у працівниках за січень–червень 2019 р. 

становила 93,2 тис. осіб на противагу відповідному періоду 2016 р., коли обсяг 

вакансій становив 40,8 тис. осіб. Однак чи відповідає структура попиту 

цифровій економіці? Скоріше за все, ні. За прогнозами ДСЗ, збільшиться 

кількість вакансій за найпростішими професіями до 188,9 тис. осіб, і 

становитиме 16,3% до загального попиту, що відповідає другій позиції за 

масштабами в попиті на робочу силу. Професії, за якими кількість вакансій є 

найбільшою за професійними групами, – це водій транспортних засобів, 

продавець товарів, охоронник, бухгалтер, касир торговельного залу. Ці професії 

в умовах цифровізації мали би бути витіснені штучним інтелектом та 

потрапити в зону ризику, а в Україні попит на них збільшується. На противагу 

– професії, характерні для цифрової економіки, такі, як інженери масового 

попиту не набули. Аналіз попиту показує спрямованість роботодавців на 

дешеву робочу силу, що не відповідає принципам економіки знань. Спрощення 
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структури попиту, збільшення попиту на найпростіші професії призводить не 

тільки до деградації ринку праці, а й посилює загрозу незатребуваності 

працівників в умовах цифровізації. 

 

2.4. Соціальні чинники диспропорційності регіональних ринків праці 

 

2.4.1. Фактор заробітної плати у посиленні дисбалансів  

на регіональних ринках праці 

 

 

У вітчизняній науковій літературі часто можна зустріти нарікання на 

невідповідність попиту і пропозиції робочої сили, що викликано 

нераціональною підготовкою кадрів, яка не відповідає потребам ринку праці. 

Одним із показників, який відображає масштаби дисбалансів, є навантаження 

на одну вакансію. Попри деяке зменшення значення показників, за даними  

2017 р. порівняно з 2016 р., що відображено в інформації Державної служби 

статистики, в деяких регіонах невідповідність попиту та пропозиції робочої 

сили вражає своїми масштабами. В групу найбільшого ризику потрапили 

Черкаська, Запорізька, Вінницька, Херсонська, Луганська, Донецька, 

Рівненська, Сумська, Полтавська області153. Слід зазначити, що інтенсивність 

структурних змін попиту та пропозиції за професійними групами неоднозначна. 

З певною періодичністю в наукових працях обговорюється питання 

недостатнього обсягу представників робітничих професій, невідповідність 

набутого освітнього фаху обраній у подальшому професії, що посилює 

дисбаланси на регіональних ринках праці.  

На кон’юнктуру регіональних ринків праці чинить вплив система 

чинників, одним з яких є оплата праці, незадовільний розмір якої створює 

несприятливі умови працевлаштування за фахом. У системі збалансування 

обсягів підготовки кадрів із потребами регіональної економіки важливим є 

                                                             

153 Регіони України 2018: стат. зб. Ч. 1 / Державна служба статистики України; за ред. І.Є. Вернера. 

Київ, 2018. 315 с. С. 67. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_ru1ch2018.pdf  

http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_ru1ch2018.pdf
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дослідження цінових пріоритетів роботодавців на ринку праці – чи відповідає 

рівень заробітної плати, що пропонують роботодавці для найбільш популярних 

професій, гідній оплаті праці, що мотивує до закріплення за робочим місцем та 

продуктивної праці. 

Незважаючи на розвиток ринку освітніх послуг та підвищення 

мобільності робочої сили, вирішити означену проблему не вдається. Це 

пояснюється дією системи чинників, серед яких окремо хотілося б виділити 

оплату праці. На наш погляд, при розробці заходів, спрямованих на мінімізацію 

професійних дисбалансів на регіональних ринках праці, важливо передбачити 

не тільки посилення взаємодії між ринком освітніх послуг та ринком послуг, а й 

забезпечення гідної оплати праці.  

Тому слід продовжити напрям досліджень щодо визначення ролі 

стосовно посилення/мінімізації дисбалансів такого чинника, як оплата праці та 

дослідження міжрегіональних відмінностей в оплаті праці за професійними 

групами, які користуються найбільшим попитом у регіонах України, порівняно 

із соціальними стандартами України та інших країн світу. 

Для зменшення дисбалансів шляхом посилення взаємодії між освітою та 

локальними ринками праці видається необхідним дослідження професійних 

дисбалансів у регіонах та вплив рівня заробітної плати на пропозицію робочої 

сили за найбільш затребуваними професіями.  

Аналіз даних обласних центрів зайнятості показав, що в регіонах України 

до топ-вакансій входять кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з 

обслуговування устаткування та машин, працівники сфери торгівлі та послуг, 

професіонали, фахівці та найпростіші професії. Вибірка п’яти найбільш 

затребуваних професій за кількістю вакансій у регіоні та рівня заробітної плати, 

що пропонує роботодавець, наведена в додатку 6. Аналізуючи наведені дані, 

можна засвідчити, що попит є майже ідентичним в усіх регіонах України, що 

свідчить про системну кризу в системі збалансування попиту і пропозиції 

робочої сили. Інформація свідчить про збереження проблеми недостатності на 

ринку праці працівників робітничих професій. 
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Одним із важливих чинників, який впливає на попит та пропозицію 

робочої сили, є заробітна плата, аналіз якої за топовими професійними групами 

в регіонах показує її невисокий рівень. Попри те, що рівні заробітної плати за 

цими професіями дещо вищі за середній розмір заробітної плати в регіоні, 

порівняно із середньомісячною заробітною платою по Україні вони 

залишаються доволі низькими та навіть не досягають її розміру (додаток 6).  

Згідно з отриманими статистичними даними, рівень заробітних плат за 

топовими професіями залежить від регіону і може відрізнятися. Відповідно, це 

дало нам змогу здійснити групування регіонів за зонами ризику дефіциту 

визначених груп професій (додаток 7). 

Міжрегіональні відмінності в розмірах оплати праці формують 

передумови міжрегіональної трудової міграції (на жаль, Державна служба 

статистики такої інформації не надає), інтенсивність та обсяги якої 

послаблюють стримуючі чинники, такі як: житло, транспортні витрати, 

організаційні витрати, ризики працевлаштування/непрацевлаштування. За 

моделлю рівноваги на локальних ринках праці Rosen-Robak непряма функція 

корисності для окремого індивіда має такий вигляд154: 

Uic  wc – rc + Ac + eic, (1) 

де wc – номінальна заробітна плата у місті с; 

rc – витрати на житло в місті с; 

Ac – переваги міста с; 

eic – індивідуальні переваги працівника щодо проживання в місті с. 

Відповідно до даних додатку 6, в усіх регіонах України спостерігається 

спрямованість роботодавців на дешеву робочу силу. Заробітна плата за 

топовими затребуваними професіями перебуває на рівні або менша за 

середньомісячну по Україні. Додатковим підтвердженням цього є також той 

факт, що в усіх регіонах України в топ-5 потрапили найпростіші професії. 

                                                             

154 Moretti E. Local Labor Markets. Handbook of Labor Economics. Chapter 14. Vol. 4B. Amsterdam 

(Netherlands): Elsevier B.V, 2011. P. 1237–1314. 
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Формуються передумови зниження мотивації населення працювати за 

робітничими професіями, збільшуючи прірву між попитом та пропозицією. 

Проблема видається іще глибшою, якщо порівняти середню заробітну 

плату в регіонах із даними досліджень Я. Карачевцева, за розрахунками якого 

прожитковий мінімум має перебувати на рівні 8800 грн. У своїх публікаціях він 

доводить, що заробітна плата, менша за цей розмір, доводить людину не тільки 

до депресії, а й до морального та фізичного зубожіння. Для порівняння, 

прожитковий мінімум для працездатних громадян в Україні: 01.01.2019 – 

30.06.2019 – 1921 грн, з 01.07.2019 – 30.11.2019 – 2007 грн, з 01.12.2019 – 2102 

грн. Прожитковий мінімум у європейських країнах наведено в табл. 2.13–2.14 

Таблиця 2.13 

Середні значення прожиткового мінімуму в деяких країнах 

Країна Працездатні Непрацездатні 

США 1500$* від 619$ 

Росія 10524 руб., або 175$ 8025 руб., або 133$ 

Польша 1058 зл., або 255$ 427 зл., або 103$ 

Німеччина 670€** 331€ 

Турція 1628 лір, або 434$ - 

Грузія 164,2 ларі, або 60$ - 

Канада 1736 CAD, або 1322$ 1736 CAD, або 305$ 

* Величина мінімальної заробітної плати. 

** Неоподаткований податком мінімум дорівнює близько 8000€ у рік. 

Джерело: Прожиточный минимум в Украине: сравнение с другими странами. URL: 

https://maanimo.com/indexes/ 

140699-projitochnyy-minimum-v-ukraine-summa-i-sravnenie-s-drugimi-stranami  

 

Додатково хотілося б звернути увагу на результати досліджень 

американських психологів, які доводять, що для щастя людині в середньому у 

світі необхідно 95 тис. дол. на рік, а для емоційної рівноваги – 60–75 тис. дол. 

Слід сказати, що розмір доходів для щастя дещо відрізняється за країнами 
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світу. Так, для Східної Європи рівень нижче – 45 тис. дол.155. Як наслідок 

дешевої робочої сили, відбувається збільшення обсягів трудової еміграції, на 

загрозливих тенденціях якої наголошують провідні вчені України. 

Таблиця 2.14 

Мінімальна та середня заробітна плата в країнах Європи та Україні 

Країни Мінімальна заробітна плата, 

станом на січень 2018 р., євро 

Середня заробітна плата 

станом на 2019 р., євро 

Україна 105,32*  

Країни ЄС   

Австрія - 4000 

Бельгія 1562,59 4624 

Болгарія 260,76 656 

Угорщина 418,47 1152 

Німеччина 1498,00 4224 

Греція 683,76 1728 

Данія - 5856 

Ірландія 1613,95 4272 

Іспанія 858,55 2544 

Італія - 3264 

Кіпр - 2128 

Латвія 430,00 1024 

Литва 400,00 912 

Люксембург 1998,59 5280 

Мальта 747,54 2064 

Нідерланди 1594,20 4224 

Польща 480,20 1216 

Португалія 676,67 1808 

Румунія 407,45 816 

Словаччина 480,00 1296 

Словенія 842,79 2272 

Велика Британія 1463,80 3408 

Фінляндія - 4096 

Франція 1498,47 3872 

Хорватія 465,72 1440 

Чеська Республіка 468,87 1312 

Швеція - 4128 

Естонія 500,00 1392 

* Розраховано за даними НБУ станом на 22 січня 2018 р. 
Джерело: В Евросоюзе назвали размеры минимальных зарплат. Сегодня.. 24 февраля 2018 р. URL: 

https://www.segodnya.ua/economics/enews/v-evrosoyuze-nazvali-razmery-minimalnyh-zarplat-

1117302.html; Средние и минимальные зарплаты в Европе: уровень зарплат по странам Евросоюза и 
некоторым другим странам мира, таблицы зарплат на 2019 год. URL: https://ru-

geld.de/salary/europe.html#average 
 

                                                             

155 Психологи подсчитали зарплату счастливого человека. URL:https://www.depo.ua/rus/life/psihologi-

pidrahuvali-zarplatu-schaslivoyi-lyudini-20180215727885 

https://www.depo.ua/rus/life/psihologi-pidrahuvali-zarplatu-schaslivoyi-lyudini-20180215727885
https://www.depo.ua/rus/life/psihologi-pidrahuvali-zarplatu-schaslivoyi-lyudini-20180215727885
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Таким чином, проведене дослідження доводить спрямованість 

роботодавців на дешеву робочу силу, що не відповідає 

конкурентоспроможному ринку праці. В регіонах, які попали в групу з 

найвищим ризиком можливим є посилення дисбалансів через відплив робочої 

сили до регіонів з найбільш сприятливими умовами оплати праці.  

Слід сказати, що розвинені країни обрали своєю стратегією 

спрямованість на конкурентоспроможну робочу силу з гідною оплатою працею. 

Забезпечення гідної праці є актуальним питанням в системі соціальної політики 

України.  

Результати проведеного дослідження оплати праці за професійними 

групами показали міжрегіональні відмінності та низькій її рівень, попри 

підвищений попит на них. Спрямованість роботодавців на дешеву робочу силу 

є особливістю українського ринку праці. Порівняння мінімальної, середньої 

заробітної плати в Україні та в розвинених країнах світу доводить загрозу 

еміграції працездатного населення України. Також необхідно формувати 

стратегію економічного розвитку, яка би була спрямована на збереження, 

розвиток трудового потенціалу та забезпечення гідної оплати праці. 

 

2.4.2. Соціально-трудова інклюзія молоді в системі мінімізації дисбалансів 

на регіональних ринках праці 

 

Наслідком неузгодженості ринку освітніх послуг та ринку праці України є 

високий рівень безробіття молоді. Для вікової групи 15–24 роки характерний 

найвищий рівень безробіття – 18,9%. Слід зауважити, що в розвинених країнах 

із соціально орієнтованою політикою зайнятості рівень безробіття цієї вікової 

групи населення є нижчим, ніж в Україні, а рівень зайнятості серед молоді 

сягає: у Нідерландах – 62,3%, Данії – 56,3%, Сполученому Королівстві – 50,7%, 

Австрії – 50,6%, тоді як в Україні – 27,9% (див. табл. 2.15). 

Для України характерний високий рівень тяжіння молоді до вищої освіти. 

Аналіз статистичних даних доводить цей факт, проте прослідковується тренд 
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зменшення чисельності випускників як по Україні загалом, так і за всіма 

освітньо-кваліфікаційними рівнями. 

Таблиця 2.15 

Рівень зайнятості та безробіття у віці 15–24 роки в Україні та країнах 

Європейського Союзу, % до населення відповідного віку) 

Країна / регіон 

Рівень зайнятості населення у віці 

15–24 роки 

Рівень безробіття населення у віці 

15–24 роки 

2010 2014 2015 2016 2017 2010 2014 2015 2016 2017 

Усе населення                     

Україна 33,6 29,5 28,2 27 27,9 17,2 23,1 22,4 23 18,9 

Євросоюз (28 

країн) 33,9 32,6 33,2 33,9 34,7 

21,1 22,2 20,3 18,7 16,8 

Австрія 52,8 52,1 51,3 51 50,6 9,5 10,3 10,6 11,2 9,8 

Бельгія 25,2 23,2 23,4 22,7 22,7 22,4 23,2 22,1 20,1 19,3 

Болгарія 24,3 20,7 20,3 19,8 22,9 21,9 23,8 21,6 17,2 12,9 

Греція 20,1 13,3 13 13 14,1 33 52,4 49,8 47,3 43,6 

Данія 58,1 53,7 55,4 58,2 56,3 14 12,6 10,8 12 11 

Естонія 25,3 33,3 36,3 37,5 40,5 32,9 15 13,1 13,4 12,1 

Ірландія 38,7 36,8 37,8 42,1 40 28,1 23,4 20,2 16,8 14,4 

Іспанія 25 16,7 17,9 18,4 20,5 41,5 53,2 48,3 44,4 38,6 

Італія 20,2 15,6 15,6 16,6 17,1 27,9 42,7 40,3 37,8 34,7 

Кіпр 33,8 25,8 25,5 26,4 27,5 16,6 36 32,8 29,1 24,7 

Латвія 25,4 32,5 34,5 32,8 33 36,2 19,6 16,3 17,3 17 

Литва 18,3 27,6 28,3 30,2 30,4 35,7 19,3 16,3 14,5 13,3 

Люксембург 21,2 20,4 29,1 24,9 25,8 14,2 22,6 17,3 18,9 15,4 

Мальта 44,2 46,2 45,5 46,2 47,2 13,2 11,7 11,8 11 10,4 

Нідерланди 63 58,8 60,8 60,8 62,3 8,7 12,7 11,3 10,8 8,9 

Німеччина 46,2 46,1 45,3 45,7 46,5 9,8 7,7 7,2 7,1 6,8 

Польща 26,4 25,8 26 28,4 29,6 23,7 23,9 20,8 17,7 14,8 

Португалія 27,9 22,4 22,8 23,9 25,9 22,8 34,8 32 28 23,9 

Румунія 24,3 22,5 24,5 22,3 24,5 22,1 24 21,7 20,6 18,3 

Словаччина 20,6 21,8 23,3 25,2 26,9 33,6 29,7 26,5 22,2 18,9 

Словенія 34,1 26,8 29,6 28,6 34,7 14,7 20,2 16,3 15,2 11,2 

Велика Британія 46,8 48 50 50,8 50,7 19,9 17 14,6 13 12,1 

Угорщина 18,3 23,5 25,7 28,1 29 26,4 20,4 17,3 12,9 10,7 

Фінляндія 38,8 41,4 40,5 41,7 42,5 21,4 20,5 22,4 20,1 20,1 

Франція 30,1 28 27,9 27,8 28,7 22,5 24,2 24,7 24,6 22,3 

Хорватія 24,2 18,3 19,1 25,6 25,9 32,4 45,5 42,3 31,3 27,4 

Чехія 25,2 27,1 28,4 28,6 29,1 18,3 15,9 12,6 10,5 7,9 

Швеція 38,8 42,8 43,9 44,5 44,9 24,8 22,9 20,4 18,9 17,9 

Джерело: за даними сайту Державної служби статистики України (ukrstat.gov.ua). 
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Відповідно до даних Державної служби статистики України, рівень 

економічної активності та зайнятості населення у віці 15–24 у 2017 р. 

залишаються найнижчими. Викликає занепокоєння високий рівень безробіття 

цієї вікової групи 18,9% при середньому по Україні 9,5%. Загрозу соціального 

відторгнення створює тривалий перехід молоді на ринок праці. За даними 

дослідження «Перехід на ринок праці молоді України», частка молоді, яка ще 

не починала перехід, становила 34,3%, а частка, що перебувала у процесі 

переходу, становила 22,8%. І лише 42,6% молоді вже завершила свій перехід на 

ринок праці. Ускладнюється перехід на ринок праці для молоді із сільської 

місцевості, де перехід завершено для 37,3%, у той час, як в міських поселеннях 

– для 44,9%. Позитивно впливає на перехід до ринку праці такий чинник, як 

освіта. Перехід завершено для 75,9% молоді з післядипломною освітою, для 

73,2% осіб з вищою освітою, для 66,6% із професійно-технічною (на базі 11 

класів), для 58,5% із професійно-технічною (на базі 9 класів), для 44,5% з 

повною загальною середньою освітою та лише для 18,2% із початковою та 

загальною середньою освітою156. 

Залишається низьким рівень працевлаштування випускників навчальних 

закладів за набутим фахом. Тільки близько 60% молоді працевлаштовується за 

набутою спеціальністю. В Україні спостерігається суттєва диференціація рівня 

безробіття молоді з 27,7% в Одеській області до 67,4% у Волинській (додаток 

8). Невтішні позиції молоді на ринку праці України формують цілу низку 

негативних соціальних наслідків, серед яких: еміграція молоді, що формує 

загрозу неефективного розвитку та використання трудового потенціалу; 

розчарування під час пошуку роботи стають передумовами пасивності, 

зниження трудової мотивації, соціального відторгнення. 

У вітчизняній науковій літературі часто зустрічаються нарікання на 

невідповідність попиту пропозиції робочої сили, що викликано нераціональною 

                                                             

156 Лібанова Елла, Цимбал Олександр, Лісогор Лариса, Марченко Ірина та Ярош Олег. Перехід на 
ринок праці молоді України / Міжнародне бюро праці, Програма молодіжної зайнятості, Департамент 

політики зайнятості. Женева: МОП, 2014. С. 37–38. 
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підготовкою кадрів, яка не відповідає потребам ринку праці. З певною 

періодичністю в наукових працях обговорюється питання недостатнього обсягу 

представників робітничих професій, невідповідності набутого освітнього фаху 

обраній у подальшому професії (50% опитаних працюють не за фахом, а майже 

третина має бажання змінити професію157), що посилює проблеми на 

регіональних ринках праці.  

На вирішення зазначеної проблеми спрямовано зусилля Міністерства 

молоді та спорту України, яке спільно з Міністерством освіти та науки, 

CSRUkraine і центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» 

презентувало «Карту професій»158. Однак і надалі залишається питання 

підготовки кадрів відповідно до потреб регіональних ринків праці з 

формуванням переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за 

якими здійснюється за кошти державного бюджету. З цією метою проведемо 

аналіз професій, за якими найбільший дефіцит в окремих регіонах України. 

Аналіз даних обласних центрів зайнятості показав, що в регіонах України 

до п’яти топових вакансій входять кваліфіковані робітники з інструментом, 

робітники з обслуговування устаткування та машин, працівники сфери торгівлі 

та послуг, професіонали, фахівці та найпростіші професії (додаток 9).  

Вибірка топ-10 професій, за якими наявний дефіцит кадрів у січні–серпні 

2019 р. в окремих регіонах України представлено в додатку 9. 

Попит має ознаки схожості у вибраних регіонах та в Україні загалом, що 

свідчить про системну кризу в системі збалансування попиту і пропозиції 

робочої сили. Дані доводять збереження проблеми недостатності на ринку 

праці працівників робітничих професій. Із проведеного аналізу можна зробити 

висновок, що найбільш затребуваними професіями є: 

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; 

швачка; 

електрогазозварник; 

                                                             

157 Ринку праці допомагає «карта професій». Урядовий кур’єр. 9 квітня 2019.С. 1. 
158 Там само. 



240 

слюсар-ремонтник; 

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва. 

В умовах необхідності збалансованого розвитку національного ринку 

праці постає питання щодо використання можливостей цифровізації для 

підвищення ефективності використання трудового потенціалу. Важливим 

ресурсом, який відіграє особливе значення у розвитку цифровізації економіки, є 

молодь, яка може забезпечити прорив у цій сфері. Це обумовлено тим, що 

молоді люди сформувалися як фахівці під час загальної комп’ютеризації, 

інформатизації, мають інноваційний потенціал та розуміють можливості 

цифрових технологій. Для них Інтернет є важливим та незамінним засобом 

отримання інформації та комунікації. 

Розглядаючи молодь як важливий ресурс економічного зростання, 

розвинені країни розуміють вигоди та проводять реформи щодо активізації 

молоді на ринку праці. Такі країни, як Австрія, Франція, проводять реформи 

щодо соціально-трудового залучення. Так, сутністю «молодіжних» реформ в 

Австрії стало створення тренінгових програм, спрямованих на формування 

професійних навиків, що гарантує отримання роботи159. 

За прогнозами ОЕСР, у 2019 р. серед топ-країн, які швидко нарощують 

темпи економічного зростання, опиниться Польща. Як стверджує надзвичайний 

і повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Цихоцкі, за останні 

роки в Польщі відбувся інтенсивний економічний розвиток, зріст добробуту 

поляків, рекордно знизився рівень безробіття, сформувалася надійна соціальна 

допомога тощо. Серед реформ слід звернути увагу на підтримку молоді. Рівень 

безробіття серед молоді не більше 11%, для порівняння в 2013 р. був майже 

30%160. Так, у Польщі особи віком до 26 років не платитимуть податок на 

прибуток, що збільшує їх дохід та можливості розвитку. Крім цього, 

                                                             

159 Брыль Р. Украина и реформа рынка труда в ЕС. Z-Украина. Статистика, экономика, политика, 
персоны. URL: http://zet.in.ua/statistika-2/rynok-truda/ukraina-i-reforma-rynka-truda-v-es/ 
160 Бартош Цихоцки. Польша: направление успеха. Зеркало недели. Украина. 2019. 31 августа – 6 

сентября. №32. URL: https://zn.ua/international/polsha-napravlenie-uspeha-328456_.html 

https://zn.ua/international/polsha-napravlenie-uspeha-328456_.html
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розширюються програми «Сім’я 500 плюс» на першу дитину161. 

У той час, як в Україні для вікової групи «15–24 роки» характерний 

найвищий рівень безробіття – 18,9 %. Слід зауважити, що в розвинених країнах 

із соціально орієнтованою політикою зайнятості рівень безробіття цієї вікової 

групи населення є нижчим, а рівень зайнятості серед молоді сягає у 

Нідерландах 62,3%, Данії – 56,3%, Сполученому Королівстві – 50,7%, Австрії –

50,6%, тоді як в Україні – 27,9%162. Загрозливим є те, що частка молоді у віці 

15–24 роки збільшується у структурі трудових мігрантів, що негативно 

відображається на окупності державних інвестицій в освіту.  

Слід зазначити, що в Україні діють певні інструменти щодо підтримки 

молоді на ринку праці. Відповідно до КЗпП, соціальна підтримка зайнятості 

цієї категорії населення має прояв у скороченні тривалості робочого часу для 

працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 

15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) – 

24 години на тиждень (стаття 51); забороняється залучення молоді до роботи в 

нічний час, до надурочних робіт (статті 55, 63); особливості праці молоді до 18 

років регулюються статтями 187-200 КЗпП. Однак неформальна зайнятість 

більшості молодих людей зменшує їх можливості щодо гідної праці. 

Підсумовуючи, хотілося б звернути увагу на необхідність створення 

продуктивних робочих місць та формування раціонального попиту на робочу 

силу в Україні, в т.ч. на молодь, з урахуванням переваг цифровізації економіки. 

Важливою передумовою підвищення ефективності діяльності Державної 

служби зайнятості України (ДСЗУ) є прогнозування попиту та пропозиції 

робочої сили. Системно сформований інформаційний базис надасть можливість 

своєчасної та більш доцільної спрямованості таких послуг, як професійне 

навчання безробітних 

                                                             

161 У Польщі скасовують податок на прибуток для молоді. URL: https://mind.ua/news/20198960-u-

polshchi-skasovuyut-podatok-na-pributok-dlya-
molodi?fbclid=IwAR2gwqOYmlprm3ub3VhPrORBwpCc0VUbz-htOICbsED9JgZHasZ1T7pzuzQ 
162 Сайт Державної служби статистики України. URL: ukrstat.gov.ua 

https://mind.ua/news/20198960-u-polshchi-skasovuyut-podatok-na-pributok-dlya-molodi?fbclid=IwAR2gwqOYmlprm3ub3VhPrORBwpCc0VUbz-htOICbsED9JgZHasZ1T7pzuzQ
https://mind.ua/news/20198960-u-polshchi-skasovuyut-podatok-na-pributok-dlya-molodi?fbclid=IwAR2gwqOYmlprm3ub3VhPrORBwpCc0VUbz-htOICbsED9JgZHasZ1T7pzuzQ
https://mind.ua/news/20198960-u-polshchi-skasovuyut-podatok-na-pributok-dlya-molodi?fbclid=IwAR2gwqOYmlprm3ub3VhPrORBwpCc0VUbz-htOICbsED9JgZHasZ1T7pzuzQ
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Тому вже зараз доречно формувати прогнози попиту та пропозиції 

робочої сили з урахуванням технічних, технологічних змін, які впливають на 

кваліфікаційний та освітній рівні працівників, що формує якісну складову 

попиту. 

 

2.5. Оцінка збалансованості регіональних ринків праці та шляхи мінімізації 

професійних дисбалансів  

 

2.5.1. Структурне безробіття як показник розбалансованості регіональних 

ринків праці України 

 

Дослідження проблем безробіття, особливо у розрізі причин його 

виникнення, є важливим науково-практичним завданням. Циклічне, фрикційне 

та структурне безробіття – це види, які мають свої особливості прояву163, а 

отже, потребують спеціальних заходів щодо їх подолання. 

Структурне безробіття виникає внаслідок технологічних змін і/або 

змін у структурі попиту й виробництва товарів та послуг у тому випадку, коли 

ринок праці не встигає пристосуватися до цих коливань через низьку 

мобільність робочої сили, неефективну систему професійної підготовки та 

перепідготовки кадрів, а також недосконалість інформації про можливі 

вакансії, до якої має доступ безробітний. Отже, якщо циклічне безробіття є 

наслідком відсутності попиту на робочу силу, то структурне безробіття 

пов’язане з нездатністю ринку праці повністю та якісно задовольнити 

існуючий попит на працю.  

Загострення структурного безробіття може слугувати серйозною 

перепоною на шляху до стійкого соціально-економічного зростання країни та її 

регіонів, тому потребує оцінки та постійного спостереження за динамікою 

якісної (структурної) невідповідності параметрів попиту на робочу силу та її 

пропозиції в територіальному (регіональному), галузевому, професійному та 

                                                             

163 McConnell C., Brue S. Economics: Principles, Problems and Policies. 11th ed. Moscow: Respublika, 

1995. V. 1. 400 p. 
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інших розрізах. Зміни в рівнях структурного безробіття виступають свого роду 

індикаторами підвищення або зниження ефективності процесу узгодження 

попиту на робочу силу та її пропозиції. 

Для кількісного вимірювання структурних дисбалансів на вітчизняному 

ринку праці (національному та регіональних) автором розраховано індекси 

структурного безробіття, згідно із підходом, запропонованим Р. Джекманом (R. 

Jackman) і С. Рупером (S. Roper) в їхній праці164.  

Так, на рис. 2.13 представлено дані щодо рівня регіонального 

структурного безробіття в Україні за період 2016–2017 рр.  
 

 

Рис. 2.13. Рівень регіонального структурного безробіття в Україні,  

2016–2017 рр., % до зареєстрованого безробіття 
 

Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 

 

Отримані значення засвідчують те, що існуюче в країні безробіття 

(офіційно зареєстроване) не менше, ніж на 10 % пояснюється диспропорціями 

в територіальній структурі попиту та пропозиції робочої сили, подолати 

які можливо лише за рахунок переміщення або працівників, або робочих місць 

із одного регіону до інших. 

                                                             

164 Jackman R., Roper S. Structural Unemployment. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 1987. Vol. 

49. Is. 1. P. 9–36. 
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Декомпозиція індексу регіонального структурного безробіття дозволяє 

оцінити внесок конкретного елемента цієї структури і визначити, де 

локалізовано найсильніші дисбаланси. 

Як можна бачити, 80 % регіонального структурного безробіття в Україні 

формується дисбалансами в областях, зазначених у табл. 2.16. Їх перелік у 

межах аналізованого періоду доволі стабільний та включає дві групи. До 

першої, де великій кількості вакантних робочих місць відповідає відносно мала 

кількість офіційних безробітних, входять м. Київ, а також Волинська, Івано-

Франківська, Львівська, Тернопільська та Харківська області. При цьому 

найбільший дисбаланс зі зростанням характерний для столиці України. Друга 

група об’єднує території з високим рівнем безробіття і відносно невеликою 

кількістю вакансій: Вінницька, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, 

Миколаївська, Хмельницька та Черкаська області.  

Таблиця 2.16 

Області України з найбільшими дисбалансами між попитом та 

пропозицією робочої сили та їх внески в обсяг регіонального структурного 

безробіття, 2016–2017 рр., % 

1-ша група, характер дисбалансу: 

*(ui/u) – (vi/v) < 0 

2-га група, характер дисбалансу: 

(ui/u) – (vi/v) > 0 

2016 

м. Київ 11,02 Вінницька область 7,63 

Харківська область 9,29 Запорізька область 7,37 

Львівська область 5,64 Донецька область 6,14 

Тернопільська область 5,61 Хмельницька область 4,94 

Івано-Франківська область 4,96 Черкаська область 4,38 

Волинська область 3,48 Кіровоградська область 3,23 

Рівненська область 3,05 Миколаївська область 3,32 

Усього за представленими регіонами 43,05 Усього за представленими регіонами 37,02 

2017 

м. Київ 14,93 Вінницька область 7,12 

Львівська область 10,56 Запорізька область 6,98 

Харківська область 5,89 Черкаська область 5,35 

Тернопільська область 5,06 Миколаївська область 4,55 

Івано-Франківська область 4,15 Кіровоградська область 4,07 

Волинська область 3,87 Донецька область 3,60 

Усього за представленими регіонами 44,48 Усього за представленими регіонами 31,67 

* u – кількість осіб, які мали статус безробітних; v – кількість вакансій; i – індекс регіону, і = 1......24. 

Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 
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Аналізуючи регіони з найбільшими дисбалансами, відзначаємо, що 

благополучніші з точки зору ситуації на ринку праці області (високий попит на 

робочу силу і низьке безробіття) мають більший внесок в структурну 

нерівновагу, ніж території з протилежною ситуацією на ринку праці. 

Інтерес представляють і ті регіони, де рівень дисбалансів найменший 

(табл. 2.17). Більшість із них характеризуються невеликим перевищенням 

частки офіційно безробітних над часткою вакантних робочих місць (2-га група: 

Київська, Луганська, Одеська, Полтавська, Чернівецька та Чернігівська 

області). З точки зору обраного критерію це означає, що співвідношення 

вакансій до безробітних у цих областях максимально пропорційно такому ж 

показнику по Україні. 

Таблиця 2.17 

Області України з найменшими дисбалансами між попитом та 

пропозицією робочої сили та їх внески в обсяг регіонального структурного 

безробіття, 2016–2017 рр., % 

1-ша група, характер дисбалансу: 

*(ui/u) – (vi/v) < 0 

2-га група, характер дисбалансу:  

(ui/u) – (vi/v) > 0 

2016 

Дніпропетровська 1,24 Чернівецька 1,13 

Одеська 1,58 Чернігівська 1,40 

Житомирська 1,65 Полтавська 1,99 

Усього за представленими регіонами 4,47 

Усього за представленими 

регіонами 4,52 

2017 

Рівненська 1,00 Одеська 0,06 

Житомирська  1,98 Полтавська 0,30 

  Київська 0,69 

  Чернівецька 1,37 

  Чернігівська 1,43 

  Луганська 1,87 

Усього за представленими регіонами 2,97 

Усього за представленими 

регіонами 5,72 

* u – кількість осіб, які мали статус безробітних; v – кількість вакансій; i – індекс регіону, і = 1......24. 

Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 

 

Одночасне існування безробіття та вакантних робочих місць на 

локальному ринку праці дає підстави припустити наявність галузевих, 

професійних та інших дисбалансів уже на регіональному рівні. 
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Отже, на рис. 2.14 узагальнено дані щодо параметрів галузевого 

структурного безробіття за областями України, іншими словами, масштаби 

невідповідності попиту та пропозиції на робочу силу за видами економічної 

діяльності в регіонах. За нашими оцінками, близько 20% зареєстрованих в 

Україні безробітних за своєю галузевою приналежністю не відповідали 

поточному попиту на працю. А серед регіонів, які за структурною 

незбалансованістю перевищують цей показник по Україні, майже всі області 

Західної України (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, 

Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька), м. Київ та Житомирська область 

(Північна Україна), а також Миколаївська й Одеська області (Південь України). 

  

Рис. 2.14. Рівень галузевого структурного безробіття в Україні та її 

регіонах, 2016–2017 рр., % до зареєстрованого безробіття 
 

Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 

 

Проведені нами розрахунки індексів галузевого структурного безробіття 

допомогли виявити у цих областях, як власне й в Україні загалом, види 

економічної діяльності із найбільшою якісною невідповідністю параметрів 

попиту на працю та її пропозиції. В табл. 2.18 представлено перелік таких 

галузей для України, що, як бачимо, майже на 80 % визначає обсяг галузевого 

структурного безробіття в країні. До того ж у цьому переліку більший внесок у 
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структурну нерівновагу забезпечують галузі з високим рівнем безробіття та 

відносно невеликою кількістю вакансій (державне управління та оборона, 

сільське господарство, а також фінансова та страхова діяльність). 

Таблиця 2.18 

Види діяльності з найбільшими дисбалансами між попитом та пропозицією 

робочої сили та їх внески в обсяг галузевого структурного безробіття по 

Україні, 2016–2017 рр., % 

1-ша група, характер дисбалансу: 

*(ui/u) – (vi/v) < 0 

2-га група, характер дисбалансу:  

(ui/u) – (vi/v) > 0 

2016 

Освіта 13,51 
Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування 
22,58 

Переробна промисловість 10,64 
Сільське, лісове та рибне 

господарства 
15,90 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
6,38 Фінансова та страхова діяльність 8,34 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
30,52 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
46,82 

2017 

Освіта 11,17 
Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування 
18,77 

Переробна промисловість 15,00 
Сільське, лісове та рибне 

господарства 
23,42 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
5,34 Фінансова та страхова діяльність 5,29 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
31,51 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
47,48 

* u – кількість осіб, які мали статус безробітних; v – кількість вакансій; i – індекс виду економічної 

діяльності, і = 1......19. 

Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 

 

У регіонах із вищим, ніж загалом по Україні індексом галузевого 

структурного безробіття (у всіх згаданих вище, крім м. Київ), види 

економічної діяльності з табл. 2.18 зберігають і характер дисбалансів та верхні 

позиції в рейтингу «внесків» (від більших до менших) у розбалансованість цих 

регіональних ринків праці, визначаючи там на 70–90 % масштаби 

невідповідності попиту та пропозиції на робочу силу. 

Окремо розглянемо результати декомпозиції індексу галузевого структурного 

безробіття для м. Київ, які узагальнено в табл. 2.19. У столиці перелік видів 

економічної діяльності, де структурні дисбаланси особливо сильні, очевидно 
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відрізняється від попереднього (з табл. 2.18). Так, до першої групи, де великій 

кількості вакансій відповідає відносно невелика кількість офіційно безробітних, 

увійшли охорона здоров’я, транспорт та діяльність у сфері адміністративного й 

допоміжного обслуговування. Друга ж група представлена фінансовою, 

страховою, професійною, науковою та технічною діяльностями, а також 

сферами інформації та телекомунікацій. Для всіх них характерними є високий 

рівень безробіття та відносно невелика кількість вакансій.  

Таблиця 2.19 

Види діяльності з найбільшими дисбалансами між попитом та пропозицією 

робочої сили та їх внески в обсяг галузевого структурного безробіття в м. 

Київ, 2016–2017 рр., % 

1-ша група, характер дисбалансу: 

*(ui/u) – (vi/v) < 0 

2-га група, характер дисбалансу:  

(ui/u) – (vi/v) > 0 

2016 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 11,70 
Фінансова та страхова діяльність 31,66 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність  11,65 
Інформація та телекомунікації 6,94 

Діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування 9,72 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 
5,99 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
33,07 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
44,59 

2017 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 16,33 
Фінансова та страхова діяльність 26,15 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 9,27 
Інформація та телекомунікації 10,19 

Діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування 6,20 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 
7,60 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
31,80 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
43,94 

* u – кількість осіб, які мали статус безробітних; v – кількість вакансій; i – індекс виду економічної 

діяльності, і = 1......19. 

Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 

 

Оцінки масштабів невідповідності якісних характеристик попиту на 

робочу силу із характеристиками її пропозиції доповнено аналізом 

професійних диспропорцій на національному та регіональних ринках праці 

(рис. 2.15). За нашими розрахунками, у 2016–2017 рр. близько 10% офіційно 

безробітних в Україні за професіями є структурними, тобто такими, яких 
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необхідно «перемістити» у професійні групи з характеристиками, що 

відповідатимуть пропонованим вакансіям. Інший же спосіб розв’язання 

структурних проблем – зміна структури вакантних робочих місць. 

  

Рис. 2.15. Рівень професійного структурного безробіття в Україні та її 

регіонах, 2016–2017 рр., % до зареєстрованого безробіття 
 

Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 

 

Серед регіонів із найбільшими дисбалансами на ринках праці за 

професійною компонентою виділяємо Закарпатську, Львівську, Івано-

Франківську, Хмельницьку області та м. Київ (рис. 2.15). У кожній із цих 

областей, як і в Україні загалом, найбільші внески у структурну 

незбалансованість попиту та пропозиції на робочу силу мають законодавці, 

керівники та менеджери, робітники з обслуговування, експлуатації та контролю 

за роботою технологічного устаткування, а також кваліфіковані робітники з 

інструментом (табл. 2.20). Ці три види занять визначають в Україні до 75 % усіх 

диспропорцій на національному ринку праці у розрізі професій (у зазначених 

регіонах – від 65 до 70%). 

Ліва половина табл. 2.20 містить перелік професійних груп із високим 

попитом на працю та низьким безробіттям, тоді як права – професії, за якими на 
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ринку праці протилежна ситуація: високе безробіття та відносно невелика 

кількість вакантних робочих місць. 

Таблиця 2.20 

Професійні групи з найбільшими дисбалансами між попитом та 

пропозицією робочої сили та їхні внески в обсяг професійного 

структурного безробіття в Україні, 2016–2017 рр., % 

1-ша група, характер дисбалансу: 

*(ui/u) – (vi/v) < 0 

2-га група, характер дисбалансу:  

(ui/u) – (vi/v) > 0 

2016 

Робітники з обслуговування, експлуатації 

та контролювання за роботою 

технологічного устаткування 

20,05 

Законодавці, вищі державні 

службовці, керівники, менеджери 

(управителі)  

35,63 

Кваліфіковані робітники з інструментом 17,34   

Усього за представленими групами 

професій 
37,49 

Усього за представленими групами 

професій 
35,63 

2017 

Кваліфіковані робітники з інструментом 23,58 

Законодавці, вищі державні 

службовці, керівники, менеджери 

(управителі)  

35,86 

Робітники з обслуговування, експлуатації 

та контролювання за роботою 

технологічного устаткування 

16,08   

Усього за представленими групами 

професій 
39,66 

Усього за представленими групами 

професій 
35,86 

* u – кількість осіб, які мали статус безробітних; v – кількість вакансій; i – індекс професійної групи, і 

= 1......9. 

Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 

 

Отже, в результаті дослідження нами отримано оцінки структурного 

безробіття в Україні та її регіонах в територіальному, галузевому та 

професійному розрізах, які показують якою мірою існуюче на ринку праці 

безробіття пояснюється якісною невідповідністю характеристик попиту і 

пропозиції робочої сили. Зауважимо, що реальний обсяг структурного 

безробіття не додається, але складається з регіональної, галузевої, професійної 

та інших його компонент, які не завжди повністю розрізняються. За нашими 

оцінками165, інтенсивність структурних зрушень на ринку праці України та її 

                                                             

165 Юрик Я.И. Занятость в контексте задач современной социально-экономической политики Украины. 

International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices «Economic growth in conditions of 

globalization: sustainable development models». The 12th edition, 12–13 October 2017: Vol. II. Chisinau: 

INCE, 2017. С. 186–190; Юрик Я.І. Зайнятість у транспортному господарстві України: масштаби, якісні 
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регіонів невисока і накопичені в ретроспективі дисбаланси будуть зберігатися. 

До цьому також призводитимуть і явні перекоси в рівні оплати праці за видами 

економічної діяльності (табл. 2.21). 

Таблиця 2.21 

Відношення середньомісячної оплати праці штатного працівника за 

основними видами економічної діяльності до середньої в економіці 

України, 2010–2017 рр., рази 

Види економічної діяльності 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сільське, лісове та рибне господарства  0,652 0,699 0,689 0,714 0,734 0,789 0,809 0,853 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів  
1,587 1,668 1,619 1,612 1,565 1,469 1,433 1,366 

Переробна промисловість 1,017 1,046 1,018 1,009 1,026 1,067 1,069 1,027 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря  
1,352 1,363 1,359 1,378 1,404 1,302 1,335 1,196 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами  
0,876 0,863 0,830 0,844 0,853 0,834 0,779 0,732 

Будівництво 0,790 0,866 0,836 0,831 0,822 0,846 0,913 0,880 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів  
0,844 0,895 0,901 0,929 0,988 1,118 1,121 1,074 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність  
1,177 1,156 1,120 1,091 1,083 1,109 1,121 1,082 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування  
0,633 0,661 0,664 0,669 0,650 0,664 0,676 0,702 

Інформація та телекомунікації 1,416 1,399 1,434 1,420 1,487 1,695 1,839 1,692 

Фінансова та страхова діяльність 2,087 2,052 1,998 1,927 2,017 2,051 1,973 1,811 

Операції з нерухомим майном 0,828 0,825 0,784 0,849 0,888 0,872 0,927 0,837 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 
1,295 1,350 1,410 1,373 1,520 1,606 1,555 1,413 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування  
0,812 0,816 0,756 0,776 0,747 0,742 0,771 0,785 

Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування  
1,216 1,151 1,129 1,133 1,097 1,044 1,149 1,319 

Освіта 0,837 0,784 0,833 0,821 0,789 0,747 0,727 0,825 

Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 
0,718 0,665 0,719 0,716 0,701 0,674 0,656 0,701 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок  0,946 0,904 0,992 1,019 1,042 0,985 0,935 0,930 

Надання інших видів послуг 0,774 0,779 0,855 0,834 0,966 0,866 0,890 0,920 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики. URL: http://ukrstat.gov.ua 

 

Сьогодні важливим явищем на ринку праці є трансформування функції 

заробітної плати у фактор привабливості галузі: чим вища відносна заробітна 

                                                                                                                                                                                                          

параметри та структурно-динамічні характеристики. Економіка і прогнозування. 2017. № 4.. С. 93–108. 
Юрик Я.І. Освітньо-кваліфікаційна структура кадрового потенціалу промисловості: обмеження та 

можливості розвитку. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української 

економіки: науково-аналітична доповідь / за ред. д. е. н. Л.В. Дейнеко; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та 

прогнозув. НАН України». Київ, 2018. 158 с. C. 126–135. 
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плата, тим більша частина населення прагне отримати роботу саме в цьому 

секторі економіки. Та, як показав наш аналіз, наразі в Україні привабливі за 

рівнем заробітної плати види економічної діяльності, характеризуються 

відносно невеликою кількістю вакансій та високим безробіттям, тоді як 

більший попит на працю зосереджено в галузях із нижчим рівнем 

винагороди. 

Проблема структурного безробіття загострюватиметься й через низьку 

міжрегіональну мобільність робочої сили в Україні (причинами якої є висока 

вартість та нерозвиненість ринку житла, транспорту тощо) та незадовільну 

якість інформаційної інфраструктури, що забезпечує суб’єктів ринку 

необхідними даними про попит на працю та її пропозицію. 

Значний внесок у структурне безробіття вноситиме й надто «автономний» 

розвиток освітніх процесів в Україні, насамперед у частині непродуманого 

розширення вищої школи, без належного урахування актуальних потреб 

економіки країни. Вже зараз багато з тих, хто отримав вищу освіту, зайняті на 

робочих місцях, які не потребують такої високої кваліфікації. Серед таких – 

37% технічних службовців, 19% працівників сфери торгівлі та послуг, по 9–

10% кваліфікованих робітників сільського господарства, з інструментом та 

робітників з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою 

технологічного устаткування, а також 21% задіяних у простій 

низькокваліфікованій праці (табл. 2.22). 

Імпульс до зростання структурне безробіття (насамперед через його 

технологічну складову) може отримати і в результаті модернізації вітчизняної 

економіки на основі технологічного оновлення та підвищення рівня 

інноваційного розвитку її ключових секторів. Виникне загроза безробіття для 

тих, хто через свою галузеву чи професійну приналежність не відповідатиме 

пропонованим в новій економіці вакансіям. 

Наслідками структурного безробіття є збільшення числа довгостроково 

незайнятих, падіння доходів, декваліфікації та втрата стимулів до пошуку 

роботи. 
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Таблиця 2.22 

Дисбаланс освітньої структури професійних груп зайнятих в економіці 

України, 2017 р., % 

Групи професій 
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Законодавці, вищі державні службовці, 

керівники, менеджери (управителі) 
74,00 1,20 15,04 5,05 4,66 0,04 100 

Професіонали 94,80 1,30 3,13 0,43 0,33 0,01 100 

Фахівці 25,72 2,02 63,63 5,14 3,30 0,20 100 

Технічні службовці 33,75 3,29 25,91 18,40 18,00 0,65 100 

Працівники сфери торгівлі та послуг 18,23 0,87 20,87 33,43 25,13 1,48 100 

Кваліфіковані робітники сільського та 

лісового господарств, риборозведення та 

рибальства 

9,76 0,64 13,95 27,01 42,88 5,77 100 

Кваліфіковані робітники з інструментом 9,30 0,60 14,93 55,86 17,72 1,58 100 

Робітники з обслуговування, експлуатації 

та контролювання за роботою 

технологічного устаткування 

8,18 0,83 16,22 52,19 21,38 1,20 100 

Найпростіші професії 6,90 0,49 13,40 30,65 42,24 6,32 100 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України із щорічних 

вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності. 

 

Для мінімізації структурного безробіття необхідно вживати заходів зі:  

  створення адекватної змінам попиту на робочу силу систем 

підготовки та перепідготовки кадрів. Останні, до того ж, повинні поєднувати 

поглиблення спеціалізації праці із освоєнням знань, вмінь, навиків суміжних 

видів занять; 

  сприяння професійної та територіальної мобільності робочої сили;  

  забезпечення інформаційної прозорості ринку праці; 

  зміни відносних пропорцій у рівні оплати праці, які сприятимуть 

зміні сформованих в економіці та суспільстві пріоритетів щодо найбільш 

бажаних сфер прикладання трудових зусиль. 

У іншому же випадку в структурах зайнятості та на ринку праці можуть 

виникнути стійкі регресивні процеси. Зміни в структурі попиту та виробництва 
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товарів і послуг будуть неузгодженими зі структурою кадрів, що стане 

перешкодою на шляху до економічного зростання країни та її регіонів. 

 

2.5.2. Особливості зайнятості та декомпозиція дисбалансів  

на регіональних ринках праці України 

 

Збалансування попиту на робочу силу та її пропозиції – один з ключових 

соціально-економічний процесів, що визначає стійкий розвиток регіональної 

економіки. І, як зазначалося вище, відображенням ефективності узгодження між 

собою цих двох параметрів можуть слугувати такі показники, як навантаження на 

одне вільне робоче місце, рівні працевлаштування безробітного населення та 

укомплектування вакансій, частка незайнятих понад один рік, etc., а також оцінки 

структурного безробіття у територіальному, галузевому, професійному та інших 

розрізах, які показують якою мірою існуюче на регіональному ринку праці 

безробіття пояснюється якісною невідповідністю попиту і пропозиції робочої 

сили. 

Так, за результатами моніторингу коефіцієнтів навантаження на ринку праці, 

що характеризують надлишок (дефіцит) робочої сили проти робочих місць та рівня 

працевлаштування безробітного населення, який демонструє надлишок (дефіцит) 

робочих місць порівняно з робочою силою, виконано типологізацію регіональних 

ринків праці України за рівнем збалансування на них попиту та пропозиції. 

Таким чином, у секторах I та IV зосереджені регіони України, в яких 

спостерігається надлишок трудових ресурсів, відповідно в інших двох  

розмістилися території із кадровим дефіцитом. Разом із тим у секторах III та IV 

локалізовані регіони, де можливості робочої сили застосувати свої трудові 

зусилля виявилися гіршими, ніж у середньому по Україні. Це може свідчити, 

серед іншого, про існування суттєвішої якісної невідповідності характеристик 

робочої сили та робочих місць на цих територіях, наприклад, за такими 

параметрами, як галузева, професійна або освітня приналежність. 
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Рис. 2.16. Типологія регіонів України за рівнем збалансованості попиту на 

робочу силу та її пропозиції на регіональних ринках праці, 2016–2018 рр. 
Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 

 

Отримані нами значення рівня регіонального структурного безробіття за 

період 2016–2018 рр. засвідчать про те, що існуюча в Україні незайнятість 

(офіційно зареєстрована) на 11–13% пояснюється диспропорціями в територіальній 

структурі попиту та пропозиції робочої сили, подолати які можливо лише за 

рахунок переміщення або працівників, або робочих місць із одного регіону до 

інших (рис. 2.17). 

 

 

Рис. 2.17. Рівень регіонального структурного безробіття в Україні,  

2016–2018 рр., % до зареєстрованого безробіття 
Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 

https://www.dcz.gov.ua/
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Декомпозиція індексу регіонального структурного безробіття дозволила 

оцінити внесок конкретного елемента цієї структури і визначити, де 

локалізовано найсильніші дисбаланси (табл. 2.23). 

Таблиця 2.23 

Області України з найбільшими дисбалансами між попитом та 

пропозицією робочої сили та їхні внески в обсяг регіонального 

структурного безробіття, 2016–2018 рр., % 

1-ша група, характер дисбалансу: 

*(ui/u) – (vi/v) < 0 

2-га група, характер дисбалансу:  

(ui/u) – (vi/v) > 0 

2016 

м. Київ 11,02 Вінницька область 7,63 

Харківська область 9,29 Запорізька область 7,37 

Львівська область 5,64 Донецька область 6,14 

Тернопільська область 5,61 Хмельницька область 4,94 

Івано-Франківська область 4,96 Черкаська область 4,38 

Волинська область 3,48 Кіровоградська область 3,23 

Рівненська область 3,05 Миколаївська область 3,32 

Усього за представленими регіонами 43,05 

Усього за представленими 

регіонами 37,02 

2017 

м. Київ 14,93 Вінницька область 7,12 

Львівська область 10,56 Запорізька область 6,98 

Харківська область 5,89 Черкаська область 5,35 

Тернопільська область 5,06 Миколаївська область 4,55 

Івано-Франківська область 4,15 Кіровоградська область 4,07 

Волинська область 3,87 Донецька область 3,60 

Усього за представленими регіонами 44,48 

Усього за представленими 

регіонами 31,67 

2018 

М. Київ 14,48 Запорізька область 7,82 

Львівська область 9,32 Вінницька область 7,16 

Івано-Франківська область 6,10 Черкаська область 5,69 

Волинська область 4,46 Миколаївська область 4,92 

Тернопільська область 4,40 Сумська область 4,47 

Харківська область 3,49 Дніпропетровська область 4,20 

Усього за представленими регіонами 42,25 

Усього за представленими 

регіонами 34,25 

* u – кількість осіб, які мали статус безробітних; v – кількість вакансій; i – індекс регіону, і = 1......25. 

Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 

 

Так, близько 80% регіонального структурного безробіття в Україні 

формується дисбалансами в областях, зазначених у табл. 2.23. Їх перелік у 

межах аналізованого періоду доволі стабільний та включає дві групи. До 
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першої, де великій кількості вакантних робочих місць відповідає відносно мала 

кількість офіційних безробітних, входять м. Київ, а також Львівська, Івано-

Франківська, Волинська, Тернопільська та Харківська області. Друга група 

об’єднує території з високим рівнем безробіття і відносно невеликою кількістю 

вакансій – Вінницькк, Запорізькк, Миколаївськк, Черкаськк області. 

Як зазначалося вище, одночасне існування безробіття та вакантних 

робочих місць на регіональних ринках праці дозволяє припустити наявність 

локальних дисбалансів між попитом на робочу силу та її пропозицією, зокрема 

галузевих, професійних або освітніх. Узагальнені дані щодо параметрів 

галузевого структурного безробіття за областями України, або, іншими 

словами, масштаби невідповідності попиту та пропозиції на робочу силу за 

видами економічної діяльності в регіонах представлено на рис. 2.18.  

 
Рис. 2.18. Рівень галузевого структурного безробіття в Україні  

та її регіонах у середньому за період 2016–2018 рр., 

 % до зареєстрованого безробіття 
Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 

https://www.dcz.gov.ua/
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За нашими оцінками, в середньому в Україні за досліджуваний період 

майже 20% зареєстрованих безробітних за своєю галузевою приналежністю не 

відповідали поточному попиту на працю. А серед топ-5 регіонів – «лідерів» за 

структурною незбалансованістю – Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська, 

Миколаївська та Одеська області. Що ж до професійних диспропорцій, то, за 

нашими розрахунками, у 2016–2018 рр. близько 10% офіційно безробітних в 

Україні за професіями були структурними, тобто такими, яких необхідно 

«перемістити» у професійні групи з характеристиками, що відповідатимуть 

пропонованим вакансіям. Інший же спосіб розв’язання проблеми – зміна 

структури вакантних робочих місць. Серед топ-5 регіонів із найбільшими 

дисбалансами за професійною компонентою виділяємо Львівську, 

Закарпатську, Київську, Хмельницьку області та м. Київ (рис. 2.19). 

Рис. 2.19. Рівень професійного структурного безробіття в Україні  

та її регіонах у середньому за період 2016–2018 рр.,  

% до зареєстрованого безробіття 
Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 
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Отже, в результаті дослідження проведено типологізацію областей 

України за рівнем розбалансованості робочої сили та робочих місць на 

регіональних ринках праці, а також отримано оцінки структурного безробіття у 

територіальному, галузевому та професійному розрізах, що показують, якою 

мірою існуюче безробіття пояснюється нездатністю ринку праці повністю та 

якісно задовольнити існуючий попит на працю166. 

Значний внесок у дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицією  

на регіональних ринках праці має надто «автономний» розвиток освітніх 

процесів у державі, без належного врахування та ефективного моніторингу 

актуальних потреб економіки регіонів у кадрах різної кваліфікації. Власне 

збалансування підготовки кадрів із потребами регіональної економіки є одним із 

напрямів мінімізації освітньо-професійних дисбалансів на регіональних ринках 

праці. А фокус уваги, з огляду на обмежений обсяг роботи, зосередимо на 

Львівській та Миколаївські областях України, які характеризуються, як показало 

наше дослідження, відносно високими дисбалансами між попитом на робочу 

силу та її пропозицією. Так, у Миколаївській області має місце надлишок 

трудових ресурсів, які мають надто обмежені можливості застосування своїх 

трудових зусиль у межах регіону. Львівська область аналогічно характеризується 

низьким рівнем працевлаштування безробітного населення при яскраво 

вираженому дефіциті робочої сили. Якісну невідповідність робочих місць та 

робочої сили в межах цих регіонів відображають відносно високі показники 

галузевого та професійного структурного безробіття у зазначених областях. 

Регіональні особливості зайнятості та декомпозиція дисбалансів на 

ринках праці Львівської та Миколаївській областей України 

Розрахунок коефіцієнтів локалізації зайнятості для Миколаївської області 

(табл. 2.24) показав, що базовими видами економічної діяльності регіону 

(станом на 2018 р.) є постачання електроенергії, газу, пари й кондиційованого 

повітря, сільське господарство, а також культурно-розважальна сфера. 

                                                             

166 Зауважимо, що реальний обсяг структурного безробіття не додається, але складається із 

регіональної, галузевої, професійної та інших його компонент, які не завжди повністю розрізняються.  
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Переробна промисловість, транспорт, торгівля, діяльність готелів та 

ресторанів, освіта, охорона здоров’я, інформаційні технології, а також 

більшість бізнес-послуг є видами діяльності місцевого значення, що 

обслуговують потреби внутрішньо регіонального ринку. Серед непрофільних 

галузей області перш за все слід назвати добувну промисловість та операції з 

нерухомістю. 

Аналогічні розрахунки для Львівської області (табл. 2.25) дозволили 

виявити поточну спеціалізацію цього краю. Як бачимо, добувна промисловість, 

а також фінансова та страхова діяльність за досліджуваний період мали 

найбільший приплив зайнятих у регіоні та, поряд із уже традиційними 

готельно-ресторанною сферою, будівництвом та охороною здоров’я, 

визначають базові для області види економічної діяльності. 

 

Таблиця 2.24 

Класифікація видів економічної діяльності Миколаївської області  

за рівнем конкурентоспроможності 

Види економічної діяльності 

Коефіцієнт 

локалізації  

Темп зростання, 

2018/2013, % 

Тип ВЕД за 

рівнем 

конкуренто-

спроможності 
2013 2018 у регіоні в країні 

Базові 

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 
1,80 1,99 100,22 83,12 Сильний 

Сільське, лісове та рибне 

господарства 
1,29 1,44 79,01 64,28 

Обмеженого 

розвитку 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 
1,15 1,32 126,01 100,01 Сильний 

Місцевого значення 

Інформація та телекомунікації 0,55 1,17 229,67 98,69 Сильний 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

1,12 1,06 89,38 86,47 
Обмеженого 

розвитку 

Державне управління та оборона; 

обов’язкове соціальне 

страхування 

1,08 1,06 103,37 96,36 Сильний 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
0,62 1,03 139,24 75,92 Сильний 

Освіта 1,18 1,00 90,17 97,36 Депресивний 

Фінансова та страхова діяльність 1,09 1,00 70,83 70,76 Обмеженого 
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Види економічної діяльності 

Коефіцієнт 

локалізації  

Темп зростання, 

2018/2013, % 

Тип ВЕД за 

рівнем 

конкуренто-

спроможності 
2013 2018 у регіоні в країні 

розвитку 

      

Переробна промисловість 0,82 0,99 107,02 80,65 Сильний 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

0,62 0,89 164,00 104,43 Сильний 

Оптова й роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів 

і мотоциклів 

0,98 0,85 85,77 90,45 Депресивний 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
0,77 0,84 117,42 97,99 Сильний 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
0,80 0,758 95,87 92,26 

Обмеженого 

розвитку 

Галузі, на яких регіон не спеціалізується 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 
0,72 0,61 78,37 85,41 Депресивний 

Будівництво 0,91 0,49 53,86 92,21 Депресивний 

Операції з нерухомим майном 0,50 0,31 31,22 45,72 Депресивний 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 
0,15 0,09 43,35 63,17 Депресивний 

Примітка: тут, а також для таблиці 2.25 якщо коефіцієнт локалізації дорівнює 1, то це означає, що 

частки зайнятості в галузі на регіональному та національному рівні співпадають. Якщо коефіцієнт 

локалізації більший за 1 – зайнятість у галузі превалює в економіці регіону порівняно із економікою 

країни загалом. 

До базових у регіоні галузей належать ті, у яких коефіцієнт локалізації – понад 1,251. Види 

діяльності із коефіцієнтом локалізації в діапазоні від 0,751 до 1,25 є галузями місцевого значення. 

Вони обслуговують потреби внутрішньорегіонального ринку та потенційно призначені для 

збереження в регіоні. Разом із базовими формують поточну спеціалізацію регіону. Галузі, із 

коефіцієнтом локалізації, меншим за 0,75, є такими, на яких регіон не спеціалізується. 

Класифікація видів економічної діяльності за рівнем конкурентоспроможності: сильні – в регіоні 

зростають швидше, ніж на національному рівні; відсталі – зростають повільніше, ніж на 

національному рівні; обмеженого розвитку – падіння, але повільніше, ніж на національному рівні; 

депресивні – відбувається падіння швидше, ніж на національному рівні. 

Джерело: розраховано за даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань 

економічної активності. 

 

Очевидно, що інвестиційні можливості регіонів обмежені й не 

дозволяють здійснювати одночасні вкладення у всі галузі. Необхідною є 

концентрація ресурсів на тих видах економічної діяльності, які мають певний 

потенціал і можуть стати точками зростання регіональних економік, що дасть 

змогу отримати економічний та соціальний ефекти. Як можемо бачити, у 
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Львівській області сільське господарство, а також професійна, наукова та 

технічні діяльність як і раніше, є не перспективними для інвестування. 

Таблиця 2.25 

Класифікація видів економічної діяльності Львівської області за рівнем 

конкурентоспроможності 

Види економічної діяльності 

Коефіцієнт 

локалізації  

Темп зростання, 

2018/2013, % 

Тип ВЕД за 

рівнем 

конкуренто-

спроможності 
2013 2018 у регіоні в країні 

Базові 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
1,52 1,84 135,27 97,99 Сильний 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 
0,46 1,58 245,66 63,17 Сильний 

Фінансова та страхова діяльність 0,62 1,52 196,42 70,76 Сильний 

Будівництво 1,33 1,33 105,04 92,21 Сильний 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
1,46 1,31 93,86 92,26 

Обмеженого 

розвитку 

Оптова й роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів 

і мотоциклів 

1,11 1,27 118,48 90,45 Сильний 

Місцевого значення 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 
1,09 1,19 124,82 100,01 Сильний 

Переробна промисловість 1,05 1,06 93,01 80,65 
Обмеженого 

розвитку 

Освіта 1,12 1,04 102,59 97,36 Сильний 

Операції з нерухомим майном 1,01 1,03 52,92 45,72 
Обмеженого 

розвитку 

Державне управління та оборона; 

обов’язкове соціальне 

страхування 

1,00 0,98 107,00 96,36 Сильний 

Надання інших видів послуг 0,99 0,95 106,96 97,88 Сильний 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

1,32 0,87 78,17 104,43 Депресивний 

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 
1,09 0,754 65,18 83,12 Депресивний 

Галузі, на яких регіон не спеціалізується 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

1,05 0,73 68,33 86,47 Депресивний 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
0,76 0,63 71,05 75,92 Депресивний 

Професійна, наукова та технічна 0,64 0,58 86,95 85,41 Обмеженого 
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Види економічної діяльності 

Коефіцієнт 

локалізації  

Темп зростання, 

2018/2013, % 

Тип ВЕД за 

рівнем 

конкуренто-

спроможності 
2013 2018 у регіоні в країні 

діяльність розвитку 

Інформація та телекомунікації 1,20 0,58 54,05 98,69 Депресивний 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне 

господарство 

0,64 0,35 39,59 64,28 Депресивний 

Джерело: розраховано за даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань 

економічної активності. 

 

Як зазначалося вище, Львівська і Миколаївська області характеризуються 

відносно високими показниками галузевого структурного безробіття, а 

декомпозиція цих індексів дозволила виявити види економічної діяльності із 

найбільшою якісною невідповідністю параметрів попиту на працю та її 

пропозиції у зазначених регіонах. 

Так, у Миколаївській області до першої групи, де великій кількості 

вакансій відповідає відносно невелика кількість офіційно безробітних, увійшли 

сфери освіти, охорони здоров’я та переробна промисловість. Друга ж група 

представлена сільським господарством, державним управлінням, а також 

фінансовою та страховою діяльністю. Для всіх них характерними є високий 

рівень безробіття та відносно невелика кількість вакансій (табл. 2.26).  

Представлений перелік галузей майже на 80% визначає обсяг галузевого 

структурного безробіття в області. До того ж більший внесок у структурну 

нерівновагу забезпечують галузі з другої групи з високим рівнем безробіття та 

невеликою кількістю вакансій. 

Структурні зміни попиту та пропозиції робочої сили за видами 

економічної діяльності у Миколаївської області виглядають таким чином (рис. 

2.20). У першому секторі зібрано сукупність видів економічної діяльності, де при 

збільшенні їх частки у структурі вакансій спостерігалося зростання і в структурі 

безробіття. Найбільше зрушення у попиті на працю мало місце в торгівлі при 

незначних змінах безробітних, які раніше працювали у цій галузі. У переробній 
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промисловості мала місце обернена ситуація – відносно значиме зростання 

частки безробітних при меншому збільшенні частки вільних робочих місць. 

Таблиця 2.26 

Види діяльності з найбільшими дисбалансами між попитом та пропозицією 

робочої сили та їх внески в обсяг галузевого структурного безробіття у 

Миколаївській області, 2016–2018 рр., % 

1-ша група, характер дисбалансу: 

*(ui/u) – (vi/v) < 0 

2-га група, характер дисбалансу:  

(ui/u) – (vi/v) > 0 

2016 

Освіта 15,15 
Державне управління та оборона; 

обов’язкове соціальне страхування 
24,01 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
9,28 

Сільське, лісове та рибне 

господарства 
19,72 

Переробна промисловість  7,63 Фінансова та страхова діяльність 4,98 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
32,06 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
48,70 

2017 

Освіта 12,34 
Державне управління та оборона; 

обов’язкове соціальне страхування 
13,52 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
6,30 

Сільське, лісове та рибне 

господарства 
32,51 

Переробна промисловість  8,57 Фінансова та страхова діяльність 3,21 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
27,21 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
49,24 

2018 

Освіта 14,80 
Державне управління та оборона; 

обов’язкове соціальне страхування 
11,50 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
7,52 

Сільське, лісове та рибне 

господарства 
35,24 

Переробна промисловість  5,25 Фінансова та страхова діяльність 2,24 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
27,57 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
48,98 

* u – кількість осіб, які мали статус безробітних; v – кількість вакансій; i – індекс виду економічної 

діяльності, і = 1......19. 

Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 

 

До другого сектора належать види економічної діяльності, де при зниженні 

частки вакансій збільшувалася їхня питома вага у структурі безробітних. Так, 

зниження частки сільського господарства у структурі вакантних робочих місць 

на 2,7 в. п. супроводжувалося його зростанням у структурі безробітних на 4,4 в. 

п. 
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Рис. 2.20. Структурні зміни попиту та пропозиції робочої сили за видами 

економічної діяльності у Миколаївської області, 2016–2018 рр. 
 

Примітка: 3 – Добувна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря; водопостачання; каналізація, поводження з відходами. 4 – Будівництво. 6 – Транспорт, 

складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність. 7 – Тимчасове розміщування й організація 

харчування. 8 – Інформаційні технології та бізнес-послуги (Інформація та телекомунікації; Фінансова 

та страхова діяльність; Операції з нерухомим майном; Професійна, наукова та технічна діяльність; 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування). 10 – Освіта. 11 – Охорона 

здоров’я та надання соціальної допомоги. 12 – Інші види економічної діяльності (Мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок; Надання інших видів послуг). 

Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 

 

Третій сектор утворюють галузі, в яких у результаті структурних зрушень 

знизилася їхня питома вага у загальному обсязі як вакантних робочих місць, так 

і безробітних. Зокрема, державне управління у структурі безробітних втратило 

6,5 в. п., а в складі вакантних робочих місць – 0,7 в. п. 
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У четвертому секторі виділяються інформаційні технології та бізнес-

послуги, де при позитивних зрушеннях у структурі попиту на працю (+0,2 в. п.) 

мали місце від’ємні зрушення у структурі безробітних (-1,9 в. п.). 

Найбільший внесок у загальну величину індексу галузевого структурного 

безробіття у Львівській області мали такі види економічної діяльності, як 

державне управління, для якого була характерною ситуація перевищення 

пропозиції праці над її попитом, а також переробна промисловість та сфера 

освіти з оберненим відносно першого характером дисбалансу (табл. 2.27). 

Таблиця 2.27 

Види діяльності з найбільшими дисбалансами між попитом та пропозицією 

робочої сили та їх внески в обсяг галузевого структурного безробіття  

у Львівській області, 2016–2018 рр., % 

1-ша група, характер дисбалансу: 

*(ui/u) – (vi/v) < 0 

2-га група, характер дисбалансу:  

(ui/u) – (vi/v) > 0 

2016 

Переробна промисловість 20,80 
Державне управління та оборона; 

обов’язкове соціальне страхування 
29,50 

Освіта 14,84 Фінансова та страхова діяльність 8,84 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 
6,19 Інформація та телекомунікації 4,31 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
41,84 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
42,65 

2017 

Переробна промисловість 21,72 
Державне управління та оборона; 

обов’язкове соціальне страхування 
25,61 

Освіта 9,64 Фінансова та страхова діяльність 8,06 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 
6,38 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 
4,48 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
37,74 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
38,16 

2018 

Переробна промисловість 17,00 
Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування 
25,68 

Освіта 14,54 Фінансова та страхова діяльність 8,07 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 
7,72 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 
4,50 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
39,26 

Усього за представленими видами 

економічної діяльності 
38,25 

* u – кількість осіб, які мали статус безробітних; v – кількість вакансій; i – індекс виду економічної 

діяльності, і = 1......19. 

Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 
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Щодо структурних змін попиту та пропозиції робочої сили за видами 

економічної діяльності у Львівській області, то найбільш вираженими вони є у 

першому та третьому секторах (рис. 2.21). Переробна промисловість помітно 

збільшила своє представництво у складі безробітних (+ 2,9 в. п.) на тлі значно 

меншого зростання її частки у структурі вакантних робочих місць (+0,7 в. п.).  

 

Рис. 2.21. Структурні зміни попиту та пропозиції робочої сили за видами 

економічної діяльності у Львівській області, 2016–2018 рр. 
 

Примітка: 2 – Добувна промисловість. 4 – Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря; Водопостачання; каналізація, поводження з відходами. 5 – Будівництво. 6 – Оптова й 

роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. 8 – Тимчасове розміщування й 

організація харчування. 9 – Інформаційні технології та бізнес-послуги (Інформація та 

телекомунікації; Фінансова та страхова діяльність; Операції з нерухомим майном; Професійна, 

наукова та технічна діяльність; Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування). 11 – Освіта. 12 – Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги. 13 – Інші види 

економічної діяльності (Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; Надання інших видів послуг).  

Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 

 

Державне управління та інформаційні технології й бізнес-послуги у 

результаті структурних зрушень значимо знизили свій внесок у загальний обсяг 

вакансій і, особливо, безробітних. Для сільського господарства відносно значне 

https://www.dcz.gov.ua/
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скорочення питомої ваги галузі у структурі вакансій (-1 в. п.) супроводжувалося 

меншою втратою позицій у галузевій структурі безробітних (-0,4 в. п.). 

Професійну незбалансованість ринку праці Миколаївської області 

здебільшого зумовлюють такі групи професій, як законодавці, керівники та 

менеджери, де характер дисбалансу проявляється у перевищенні пропозиції 

праці над її попитом, та кваліфіковані робітники з інструментом і 

професіонали, для яких робочі місця перевищують робочу силу (табл. 2.28). 

Між тим види занять, узагальнені в табл. 2.28, визначають 65–70 % всіх 

диспропорцій у розрізі професій на ринку праці Миколаївської області. 

Таблиця 2.28 

Професійні групи з найбільшими дисбалансами між попитом та 

пропозицією робочої сили та їхні внески в обсяг професійного 

структурного безробіття у Миколаївській області, 2016–2018 рр., % 

1-ша група, характер дисбалансу: 
*(ui/u) – (vi/v) < 0 

2-га група, характер дисбалансу:  
(ui/u) – (vi/v) > 0 

2016 
Робітники з обслуговування, експлуатації 
та контролю за роботою технологічного 
устаткування 

19,52 
Законодавці, вищі державні 
службовці, керівники, менеджери 

28,11 

Кваліфіковані робітники з інструментом 14,62 
Кваліфіковані робітники сільського та 
лісового господарств, риборозведення 
та рибальства 

9,54 

Усього за представленими групами 
професій 

34,13 
Усього за представленими групами 
професій 

37,65 

2017 

Кваліфіковані робітники з інструментом 18,01 
Законодавці, вищі державні 
службовці, керівники, менеджери 

21,77 

Професіонали 15,96 Найпростіші професії 10,92 
Усього за представленими групами 
професій 

33,98 
Усього за представленими групами 
професій 

32,69 

2018 

Кваліфіковані робітники з інструментом 19,63 
Законодавці, вищі державні 
службовці, керівники, менеджери 

16,77 

Професіонали 17,05 
Кваліфіковані робітники сільського та 
лісового господарств, риборозведення 
та рибальства 

12,01 

Усього за представленими групами 
професій 

36,68 
Усього за представленими групами 
професій 

28,78 

* u – кількість осіб, які мали статус безробітних; v – кількість вакансій; i – індекс професійної групи, і 
= 1......9. 

Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 

 

Як відбувалися структурні зміни у попиті на робочу силу та її пропозиції 

за професіями у Миколаївській області, можна простежити за даними рис. 2.22. 
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Рис. 2.22. Структурні зміни попиту та пропозиції робочої сили за видами 

економічної діяльності у Миколаївській області, 2016–2018 рр. 
 

Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 

 

Кваліфіковані робітники сільського господарства та робітники з 

обслуговування технологічного устаткування характеризувалися доволі 

помітним зростанням, а законодавці, керівники та менеджери – зниженням 

своїх внесків у професійну структуру безробітних при незмінних позиціях у 

складі вільних робочих місць. Скороченням попиту на тлі зростання пропозиції 

праці характеризуються найпростіші професії. Технічні службовці та 

працівники сфери торгівлі та послуг втрачали свої позиції в обох структурах. 

Професіонали ж, фахівці та кваліфіковані робітники з інструментом – 

професійні групи, для яких позитивні зрушення у структурі попиту на працю 

супроводжувалися скороченням їхніх часток у складі безробітних. 

Якісна (структурна) невідповідності параметрів попиту на робочу силу та 

її пропозиції у Львівській області визначається більшою мірою дефіцитом 
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трудових ресурсів у професійних групах кваліфікованих робітників з 

інструментом і робітників з обслуговування технологічного устаткування та 

надлишком пропозиції праці у професійних групах законодавців, керівників, 

менеджерів і фахівців (табл. 2.29).  

Таблиця 2.29 

Професійні групи з найбільшими дисбалансами між попитом та 

пропозицією робочої сили та їхні внески в обсяг професійного 

структурного безробіття у Львівській області, 2016–2018 рр., % 

1-ша група, характер дисбалансу: 

*(ui/u) – (vi/v) < 0 

2-га група, характер дисбалансу:  

(ui/u) – (vi/v) > 0 

2016 

Робітники з обслуговування, експлуатації 

та контролю за роботою технологічного 

устаткування 

19,61 

Законодавці, вищі державні 

службовці, керівники, менеджери 

(управителі)  

23,75 

Кваліфіковані робітники з інструментом 16,79 Фахівці 11,38 

Усього за представленими групами 

професій 
36,40 

Усього за представленими групами 

професій 
35,13 

2017 

Робітники з обслуговування, експлуатації 

та контролю за роботою технологічного 

устаткування 

21,90 

Законодавці, вищі державні 

службовці, керівники, менеджери 

(управителі)  

23,39 

Кваліфіковані робітники з інструментом 15,53 Фахівці 10,45 

Усього за представленими групами 

професій 
37,44 

Усього за представленими групами 

професій 
33,84 

2018 

Робітники з обслуговування, експлуатації 

та контролю за роботою технологічного 

устаткування 

17,06 

Законодавці, вищі державні 

службовці, керівники, менеджери 

(управителі)  

23,99 

Кваліфіковані робітники з інструментом 19,00 Фахівці 9,26 

Усього за представленими групами 

професій 
36,06 

Усього за представленими групами 

професій 
33,26 

* u – кількість осіб, які мали статус безробітних; v – кількість вакансій; i – індекс професійної групи, і 

= 1......9. 

Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 

 

У структурі попиту на працю у Львівській області за досліджуваний 

період помітно збільшилися частки кваліфікованих робітників з інструментом 

(+3,1 в. п.) та робітників з обслуговування технологічного устаткування (+1,7 в. 

п.) на тлі помітно меншого зростання їхніх часток у складі безробітних (0,1 в. п. 

та 0,7 в. п. відповідно, рис. 2.23).  
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Рис. 2.23 Структурні зміни попиту та пропозиції робочої сили за видами 

економічної діяльності у Львівській області, 2016–2018 рр. 
 

Джерело: розраховано автором за даними обласних центрів зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua 

 

Професіонали, законодавці, керівники та менеджери – професійні групи, 

які характеризувалися зниженням попиту на працю та зростанням пропозиції 

робочої сили. А от для найпростіших професій – обернена ситуація. Найбільш же 

численним є сектор, утворений професійними групами з негативним зсувом як у 

структурі вакантних робочих місць, так і безробітних. 

Надто «автономна» динаміка освітніх процесів в Україні та її регіонах 

має наслідком ситуацію, коли багато з тих, хто отримав вищу формальну 

підготовку, трудиться на робочих місцях нижчої кваліфікації. Масштаби 

дисбалансів між кваліфікаційним рівнем працівників та кваліфікаційними 

вимогами до робочих місць у Миколаївській та Львівській областях можна 

уявити за даними табл. 2.30 та 2.31. Вони чималі, а особливе занепокоєння 



272 

викликає той факт, що 15–17% зайнятих на найпростіших роботах мають 

різного рівня вищу освіту. 

 

Таблиця 2.30 

Освітня структура професійних груп зайнятих у Миколаївській області та 

масштаби дисбалансу між кваліфікаційним рівнем працівників та 

кваліфікаційними вимогами до робочих місць, 2018 р., % 
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Законодавці, вищі державні службовці, 

керівники, менеджери (управителі) 
77,0 13,7 4,6 3,9 0,8 100,0 

Професіонали 97,7 1,8 0,1 0,3 0,0 100,0 

Фахівці 26,8 64,6 5,9 2,7 0,0 100,0 

Технічні службовці 38,9 26,0 22,1 12,5 0,4 100,0 

Працівники сфери торгівлі та послуг 21,8 24,3 31,9 19,0 3,0 100,0 

Кваліфіковані робітники сільського 

господарства 
20,3 22,1 37,4 17,2 3,0 100,0 

Кваліфіковані робітники з інструментом 8,4 18,6 55,4 16,5 1,1 100,0 

Робітники з обслуговування, експлуатації та 

контролю за роботою технологічного 

устаткування 

6,6 14,3 55,9 19,8 3,5 100,0 

Найпростіші професії 5,6 11,4 38,1 37,6 7,2 100,0 
 

 Масштаби надмірної формальної підготовки працівників порівняно із рівнем 

кваліфікації фактичних робочих місць 

  

 Масштаби недостатньої формальної підготовки працівників порівняно із рівнем 

кваліфікації фактичних робочих місць 

Джерело: розраховано за даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з 

питань економічної активності. 

 

Виявлений дисбаланс між освітніми рівнями працівників та їхніх робочих 

місць може бути свідченням:  

– різної якості людського капіталу – за однакового рівня формальної 

підготовки (дипломів) працівники можуть сильно відрізнятися між собою за 

такими складовими, як знання, вміння, навики, досвід, здібності тощо. Через 

неналежну якість людського капіталу працівник займає робоче місце на один 

чи кілька кваліфікаційних рівнів нижче, ніж міг би згідно з отриманим 

дипломом; 
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Таблиця 2.31 

Освітня структура професійних груп зайнятих у Львівській області та 

масштаби дисбалансу між кваліфікаційним рівнем працівників та 

кваліфікаційними вимогами до робочих місць, 2018 р., % 
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Законодавці, вищі державні службовці, 

керівники, менеджери (управителі) 
83,8 8,3 6,0 1,9 0,0 100,0 

Професіонали 98,2 1,8 0,0 0,0 0,0 100,0 

Фахівці 26,4 70,2 2,7 0,7 0,0 100,0 

Технічні службовці 54,0 18,3 22,5 5,3 0,0 100,0 

Працівники сфери торгівлі та послуг 15,9 18,4 49,3 16,3 0,1 100,0 

Кваліфіковані робітники сільського 

господарства 
16,5 11,1 34,1 38,3 0,0 100,0 

Кваліфіковані робітники з інструментом 5,4 17,5 68,2 8,5 0,3 100,0 

Робітники з обслуговування, експлуатації та 

контролю за роботою технологічного 

устаткування 

6,0 13,5 71,2 9,3 0,0 100,0 

Найпростіші професії 4,5 11,0 51,6 30,9 2,0 100,0 
 

 Масштаби надмірної формальної підготовки працівників порівняно із рівнем 

кваліфікації фактичних робочих місць 
  

 Масштаби недостатньої формальної підготовки працівників порівняно із рівнем 

кваліфікації фактичних робочих місць 
 

Джерело: розраховано за даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань 

економічної активності. 

 

– нераціонального використання освітнього потенціалу, коли зайнятий з 

вищою підготовкою змушений працювати на роботах нижчої кваліфікації (через 

дефіцит відповідних робочих місць), і якщо це триватиме достатньо довго, 

працівник декваліфікується та знизить свою конкурентоспроможність на ринку 

праці. Також часто розплатою за overqualified є втрата працівниками в заробітках 

порівняно з тими, чий фактичний освітній рівень відповідає потрібному на 

робочому місці. 
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2.5.3. Напрями збалансування підготовки кадрів із потребами  

регіональної економіки 

 

Особливої важливості набуває вивчення та визначення не лише кількісної 

невідповідності, а ще й обґрунтування якісних ознак невідповідності попиту та 

пропозиції на ринках праці. Це передбачає здійснення докладної ідентифікації 

та ґрунтовного аналізу ситуації на ринку праці в розрізі окремих його елементів 

за освітньо-кваліфікаційними ознаками. Аналіз та оцінка має здійснюватися на 

постійній основі та передбачає оцінку за якісними та кількісними 

компонентами ринку, отримана із різноманітних достовірних джерел 

інформації. Статистичні дані повинні характеризуватися достовірністю та 

повнотою охоплення досліджуваної категорії. 

Етапи дослідження регіональних дисбалансів 

1.  Оцінювання структурних диспропорцій регіонального ринку праці, 

ідентифікація існуючих дисбалансів та обґрунтування причин їх виникнення. 

Аналітична оцінка стану регіонального ринку праці передбачає комплексну 

оцінку структури зайнятості, виявлення її галузевої та професійних 

особливостей, а також обґрунтування основних чинників впливу на попит та 

пропозицію робочої сили. Повнота аналізу регіонального ринку праці 

передбачає дослідження галузевої, професійної та освітньої структур 

регіональних економік та впливу їхніх змін на відповідні структури економіки 

країни шляхом виокремлення ефектів міжрегіональних та 

внутрішньорегіональних зрушень. У результаті ґрунтовного аналізу можливо 

дійти висновку та надати оцінку структурної невідповідності попиту та 

пропозиції ресурсів праці внаслідок низької мобільності робочої сили, 

неефективності системи професійної підготовки та перепідготовки кадрів, а 

також обмеженості доступу безробітних до інформації щодо наявних вакансій 

на рівні регіональної економіки. 

2.  Визначення переліку найбільш поширених/масових професій у 

регіоні, що формують так зване «професійне ядро» регіону. Диспропорційність 

забезпечення економіки кадрами має розглядатися за окремими освітніми 



275 

рівнями. Так, підготовка за професіями (спеціальностями), що потребують 

вищої освіти, слід розглядати згідно з потребами національної економіки. 

Підготовку кваліфікованих робітників доцільно розглядати та оцінювати на 

рівні окремого регіону. Таким чином і професійне ядро має бути сформовано на 

рівні країни в цілому для професій 1–3 професійної групи, що потребують 

освітнього рівня від молодшого спеціаліста до магістра. На рівні регіону 

доцільно визначати професійне ядро для 4–8 професійних груп, що допоможе 

надати професійну характеристику регіонального ринку праці. Професійне ядро 

дозволяє наочно оцінити співвідношення попиту та пропозиції робочих місць у 

розрізі окремих професій. Професійне ядро робітничих професій на рівні 

регіонального ринку праці оцінюється на предмет можливостей закладів 

професійної освіти певного регіону у підготовці таких фахівців. Відповідно 

оцінка регіонального ринку праці у професійному розрізі поєднується із 

оцінкою потужності системи професійної освіти регіону. 

3. Наступний етап передбачає здійснення аналітичної оцінки професійного 

ядра робітничих професій у регіоні в розрізі динаміки масштабів та рівня попиту 

на кожну професію, а також ступеня потреби роботодавців у певній вакансії, що 

характеризується ціновими критеріями за даними офіційної статистики центрів 

зайнятості. Основним стратегічним  інструментом розробки напрямів мінімізації 

освітньо-професійних дисбалансів регіонального ринку праці нами визначена 

матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ), що є перспективним 

інструментом аналізу ринку праці. Переваги матриці – це наочність, відносна 

простота побудови, конкретність запропонованих стратегій. Формування матриці 

БКГ-професій здійснюється окремо для 1–3 професійної групи, що потребує 

вищої освіти та 4–8 груп, що передбачає наявність професійної освіти. Отримана 

матриця дає змогу визначити перелік найбільш перспективних 

професій/спеціальностей підготовки згідно з потребами економіки. 

5. Зменшення обсягів освітньо-професійних дисбалансів передбачає 

обґрунтування напрямів модернізації системи освіти, що і здійснюється на 

останньому етапі. 
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Визначальною характеристикою регіональних ринків праці України є їх 

розбалансованість за якісними компонентами, унаслідок чого виникли перекоси 

в галузевій, професійній та освітній структурах попиту та пропозиції праці. 

Наявність феномену одночасно надмірної та дефіцитної праці, збільшення 

частки структурної складової безробіття, з одного боку, «стимулює» трудову 

міграцію, з іншого – зайнятість не за фахом. 

Як зазначено вище, одним із напрямів мінімізації дисбалансів (зокрема 

освітньо-професійних) на регіональних ринках праці є збалансування 

підготовки кадрів із потребами регіональної економіки, що аж ніяк неможливе 

без належного виявлення актуальних запитів економіки на кадри різної 

кваліфікації. 

З метою виявлення необхідних на ринку праці професій та відповідних 

напрямів підготовки було визначено детальний перелік найбільш поширених 

(так зване «ядро») робітничих професій у Львівській та Миколаївській 

областях, а також загалом по Україні перелік («ядро») професійних занять, що 

потребують вищої освіти167.  

Професійне «ядро» дає змогу побачити на найнижчому рівні дезагрегації 

представлену вище інформацію, зокрема, структуру попиту на робочу силу та її 

пропозицію, надлишок або ж дефіцит робочої сили проти робочих місць. А також 

предметно виявити можливості закладів освіти у підготовці відповідних кадрів. 

Результати дослідження узагальнено в табл. 1–3 додатку 10. 

Сформоване таким чином кожне професійне «ядро» на наступному кроці, 

за результатами оцінки масштабів та рівня динаміки попиту на професію, дало 

можливість розробити відповідні матриці актуальності запитів ринку праці на 

професійні заняття (табл. 2.32–2.34) – як інструмент для стратегічного аналізу 

та планування підготовки закладами освіти кадрів різної кваліфікації. 

                                                             

167 До робітничих професій віднесено ті, що включені у 4–8 розділи Національного класифікатора 

України ДК 003:2010 «Класифікатор  професій», тоді як професії, що потребують вищої освіти, 

представлено 1–3 розділами Класифікатора. 
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За професіями групи 4–8 професії зайнятих збігаються з назвами 

професій, за якими готують заклади ПТНЗ, тобто вже зрозумілий перелік 

пріоритетних професій підготовки залежно від квадранта, куди потрапили ці 

професії, та відповідно обраних освітніх стратегій підготовки за ними. Професії 

груп 1–3, які потребують вищого рівня кваліфікації та підготовки у закладах 

вищої школи, необхідно було накласти на існуючий перелік спеціальностей. 

Задля цього ми використали експертний підхід і отримали матрицю 

відповідностей, що представлена у Додатку 11, що допомагає визначити ті 

спеціальності, підготовка за якими є пріоритетними для вищої школи.  

Таким чином, із використанням інструменту удосконалення стратегічного 

аналізу ринку праці, нами запропоновано теоретико-прикладний підхід на 

основі використання модифікованої матриці Бостонської консалтингової групи, 

що базується на даних про масштаби та темпи зміни попиту на професії 

регіонального ринку праці. 

Найбільш перспективними для регіональних ринків праці є професії, що 

потрапили  до сектора І – «Зірка», який характеризується суттєвим, постійно 

зростаючим попитом на професії. Стратегія регіональної політики зайнятості  

для таких професій має включати такі заходи: 1) закріплення уже сформованих 

зв’язків між роботодавцями та закладами професійної освіти; 2) формування 

позитивного іміджу роботодавців, які формують попит на ці професії; 3) 

концентрація зусиль на утриманні працівників відповідних професій; 4) 

посилення вимог до претендентів на вакансії підприємства; 5) коригування 

обсягів підготовки кадрів за означеними професіями. 

Попит на професії сегменту ІV – «Дійні корови» характеризується 

поступовим зменшенням або стагнацією за умови високого рівня популярності 

у населення. Стратегія щодо таких професій на регіональному ринку праці 

передбачає: 1) сприяння переорієнтації закладів освіти на професії з групи 

«Важкі діти» – групи ІІ; 2) посилення вимог щодо ефективності праці;  

3) істотне посилення вимог до претендентів на відповідні посади.  
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Таблиця 2.32. Матриця актуальності запитів на робітничі професії на ринку праці Миколаївської області 
А

к
т

и
в

н
е
 з

р
о
ст

а
н

н
я

 7241. Слюсар з контрольно-вимірювальних 

приладів та автоматики (електромеханіка) 

  7212. Електрозварник ручного зварювання   

7241. Слюсар-електрик з обслуговування та 

ремонту електроустаткування (портового, 

суднового та ін.) 

      

8333. Машиніст-кранівник       

        

        

З
р

о
с
т
а
н

н
я

 

    

  4222. Адміністратор 5122. Кухар 

7241. Слюсар-електрик з ремонту  7233. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5123. Бармен 5220. Продавець непродовольчих товарів 

Електроустаткування 7233. Слюсар з механоскладальних робіт 5123. Офіціант 5220. Продавець-консультант 

    5131. Помічник вихователя   

    7212. Електрогазозварник   

    7241. Електромонтер з ремонту та    

     обслуговування електроустаткування   

С
т

а
г
н

а
ц

ія
 

7136. Контролер водопровідного  7141. Маляр 5132. Молодша медична сестра  6131. Робітник з комплексного  

Господарства   7129. Робітник з комплексного  обслуговування сільськогосподарського 

8211. Фрезерувальник   обслуговування й ремонту будинків Виробництва 

      7233. Слюсар-ремонтник 

      7436. Швачка 

      8322. Водій автотранспортних засобів 

      8331. Тракторист, тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

З
в

у
ж

е
н

н
я

 

    

5141. Перукар (перукар-модельєр) 4211. Касир (на підприємстві); касир     

7124. Тесляр торговельного залу 7136. Слюсар-сантехнік  5169. Охоронник 

7241. Електрослюсар з ремонту й 4211. Контролер-касир   5220. Продавець продовольчих товарів 

 обслуговування автоматики та засобів  7133. Штукатур     

вимірювань електростанцій 7231. Слюсар з ремонту колісних      

8333. Механізатор (докер-механізатор)  транспортних засобів     

комплексної бригади на навантажувально- 7233. Слюсар з ремонту сільськогосподар-     

розвантажувальних роботах ських машин та устаткування   

 8211. Токар   

 Одиничний попит або нові професії Фрагментарний Високий Максимальний 

ІІ І 

ІІІ ІV 
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Таблиця 2.33. Матриця актуальності запитів на робітничі професії на ринку праці Львівської області 
А

к
т

и
в

н
е
 з

р
о
ст

а
н

н
я

 

4212. Касир (в банку) 4212. Касир-операціоніст 5169. Стрілець 7111. Гірник підземний 

7111. Гірник з ремонту гірничих виробок 7233. Слюсар з ремонту рухомого складу 7122. Муляр   

7111. Гірник очисного забою 7233. Слюсар з ремонту устаткування  7233. Слюсар аварійно-відбудовних робіт   

7136. Монтажник санітарно-технічних  теплових мереж 7241. Слюсар-електрик з ремонту   

систем і устаткування 7412. Приймальник-здавальник харчової  електроустаткування  

7241. Електромонтер з ремонту повітряних продукції (хлібопекарне та кондитерське    

ліній електропередачі виробництва)     

7241. Електромонтер оперативно-виїзної    

бригади    

8263. Оператор швацького устаткування    

З
р

о
с
т
а
н

н
я

 

7136. Контролер водопровідного 4211. Касир (на підприємстві) 7136. Слюсар-сантехнік 4211. Касир торговельного залу 

Господарства 5141. Манікюрник 7141. Маляр 5122. Кухар 

7241. Електрослюсар з ремонту  7133. Штукатур 7233. Слюсар з механоскладальних робіт 5123. Бармен 

устаткування розподільних пристроїв 7241. Електромонтер з експлуатації  7241. Електромонтер з ремонту та  5123. Офіціант 

7241.Слюсар з контрольно-вимірювальних розподільних мереж обслуговування електроустаткування 7212. Електрогазозварник 

приладів та автоматики (електромеханіка) 7241. Електрослюсар підземний 7412. Кондитер 7422. Столяр 

 7412. Формувальник тіста 7412. Пекар   

  

7422. Комплектувальник меблів 

 

 

   

С
т

а
г
н

а
ц

ія
 

8263. Вишивальник 5169. Охоронець 5132. Молодша медична сестра 5169. Охоронник 

    5141. Перукар (перукар-модельєр) 5220. Продавець продовольчих товарів 

    5142. Покоївка 5220. Продавець-консультант 

    7212. Електрозварник ручного зварювання 8322. Водій автотранспортних засобів 

    7231. Слюсар з ремонту колісних    

    транспортних засобів   

        

        

        

З
в

у
ж

е
н

н
я

 7241. Електромеханік з ліфтів 7212. Електрозварник на автоматичних та    5220. Продавець непродовольчих товарів 

7241. Електрослюсар (слюсар) черговий та з  напівавтоматичних машинах   7233. Слюсар-ремонтник 

ремонту устаткування 7233. Слюсар з ремонту устаткування    8155. Оператор заправних станцій 

8155. Оператор технологічних установок котельних та пилопідготовчих цехів     

       

 
Одиничний попит або нові професії Фрагментарний Високий Максимальний 

 

     

ІІ І 

ІV ІІІ 
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Таблиця 2.34. Матриця актуальності запитів на професії, що потребують вищої світи на ринку праці України 
А

к
т
и

в
н

е 
зр

о
с
т
а
н

н
я

 
 1314. Керуючий магазином 3340. Асистент вчителя 3415. Представник торговельний 

 2221. Лікар 3340. Лаборант (освіта)  

 2221. Лікар загальної практики-сімейний 3415. Агент торговельний  

 Лікар   

 2310. Доцент   

 2419. Консультант   

 3415. Мерчандайзер   

    

    

З
р

о
с
т
а

н
н

я
 

2142. Інженер з проектно-кошторисної 1222. Майстер дільниці 1226. Завідувач складу 1229. Керівник гуртка 

Роботи 1226. Начальник відділу поштового зв’язку 1475. Менеджер (управитель) з постачання 1231. Менеджер (управитель) 

2131. Інженер з комп’ютерних систем 1229. Завідувач клубу 2149. Інженер-конструктор 1231. Головний бухгалтер 

2142. Інженер-будівельник 2142. Інженер-проєктувальник (цивільне 2421. Юрист 2149. Інженер з охорони праці 

2143. Інженер-енергетик будівництво) 3115. Механік 2149. Інженер 

2221. Лікар-педіатр 2221. Лікар-терапевт 3119. Технік 2310. Викладач вищого навч. закладу 

2419. Логіст 3113. Електромеханік 3119. Диспетчер 2320. Вчитель загальноосвітнього  

3113. Електрик цеху 3221. Лаборант (медицина) 3221. Фельдшер навчального закладу 

3113. Енергетик 3231. Сестра медична стаціонару  2332. Вихователь дошкільного навч. закладу 

3113. Технік-електрик   2429. Юрисконсульт 

   3231. Сестра медична 

   3340. Вихователь 

    3433. Бухгалтер 

С
т
а
г
н

а
ц

ія
 

1210. Завідувач аптеки (аптечного закладу) 1475. Менеджер (управитель) з логістики 1229. Заступник начальника відділу 1222. Майстер 

1229. Головний державний інспектор  2149. Інженер-технолог 1475. Менеджер (управитель) із збуту 

1231. Головний економіст  2429. Державний виконавець 2441. Економіст 

2131. Адміністратор системи  3113. Електрик дільниці  

3119. Технолог  3340. Майстер виробничого навчання  

    

З
в

у
ж

е
н

н
я

 

1475. Менеджер (управитель) з  1453. Менеджер (управитель) у роздрібній 1210. Директор (начальник, інший  1210. Заступник директора 

Адміністративної діяльності торгівлі непродовольчими товарами керівник) підприємства 2419. Спеціаліст державної служби 

1222. Майстер цеху 2419. Фахівець з методів розширення ринку  2132. Інженер-програміст  

1229. Керівник структурного підрозділу -  збуту (маркетолог)   

головний спеціаліст 3340. Вожатий   

1229. Завідувач сектору    

 Одиничний попит або нові професії Фрагментарний попит Високий попит Максимальний попит 

ІІ 

ІV 

І 

ІІІ 
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У групу «Важкі діти» включено потрібні підприємствам регіонального 

ринку праці професії, за якими спостерігається недостатня пропозиція 

робочої сили внаслідок декількох причин: її непопулярності серед населення 

з будь-якої причини, невідповідності системи освіти потребам роботодавців, 

професія є новою, система підготовки працівників поки що не сформована. 

Стратегічні пріоритети регіонального ринку праці щодо таких професій 

можуть орієнтуватися на встановлення чи посилення співпраці з системою 

професійної освіти, активізацію зусиль та співпраці у сфері 

профорієнтаційної діяльності; формування привабливих умов праці на 

робочих місцях; зменшення вимог стосовно рівня підготовки та досвіду 

робочої сили.  

Матриця дозволяє зробити висновки стосовно того, що професії із 

професійного ядра, які потрапили до сегмента ІІІ – «Собаки» – 

характеризується істотним зменшенням попитом роботодавців під впливом 

модернізації галузі чи структурних змін в економіці країни, а також 

задоволеності попиту роботодавців через зниження популярності професій 

серед населення. Стратегія для таких професій має включати такі заходи, як: 

1) автоматизація виробничого процесу з метою ліквідації зайвих робочих 

місць; 2) за можливості – передача ряду функцій працівникам із сектора 

«Дійна корова»; 3) перепідготовка працівників на професії, пов’язані з 

сектором «Важкі діти»; 4) працевлаштування осіб з обмеженими фізичними 

властивостями (інвалідів).  

Розвиток національного та регіональних ринків праці, з одного боку, та 

системи професійної освіти – з іншого, дотепер залишається недостатньо 

збалансованим і потребує запровадження ефективних механізмів мінімізації 

освітньо-професійних дисбалансів. 
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ВИСНОВКИ ДО ЧАСТИНИ 2 

 

В умовах зростання значущості людського капіталу – як основного 

чинника економічного розвитку – професійна освіта стає найважливішим 

засобом формування нової генерації кваліфікованих кадрів. В Україні назріло 

багато болючих питань, пов’язаних з підготовкою системою освіти 

конкурентоспроможних фахівців та неузгодженістю вищої та професійної 

освіти із потребами ринку праці, що призвело до загострення низки таких 

проблем, як: низький рівень економічної активності та високий рівень 

безробіття серед осіб з вищою освітою; автономність розвитку освітніх 

процесів в Україні без урахування потреб економіки, структурні дисбаланси 

на ринку праці; невідповідність якості підготовки фахівців потребам 

роботодавців; деформалізація соціально-трудових відносин. Майбутніми 

ризиками посилення дисбалансів є модернізація економіки на основі 

технологічного оновлення та підвищення рівня інноваційного розвитку її 

ключових секторів, оскільки це посилює загрозу безробіття для тих, хто 

через свою галузеву чи професійну приналежність не відповідатиме 

пропонованим в новій економіці вакансіям. 

Освітньо-професійні дисбаланси регіонального ринку праці, що мають 

місце внаслідок як структурної невідповідності попиту та пропозиції ресурсів 

праці, так і внаслідок низької мобільності робочої сили, неефективності 

системи професійної підготовки та перепідготовки кадрів, а також 

обмеженості доступу безробітних до інформації щодо наявних вакансій 

оцінювалися у дослідженні індексами структурно галузевого, професійного 

та регіонального безробіття, що обґрунтовують, якою мірою існуюче 

безробіття пояснюється нездатністю ринку праці повністю та якісно 

задовольнити існуючий попит на працю. 

Визначено доцільність дослідження регіональних освітньо-

професійних дисбалансів за такими етапами, як: ідентифікація та аналітична 

оцінка стану регіонального ринку праці; виявлення найбільш 
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поширених/масових професій у регіоні, що формують так зване «професійне 

ядро» регіону за робітничими професіями та загалом по економіці країни за 

професіями вищого рівня кваліфікації; аналітична оцінка «професійного 

ядра» робітничих професій у регіоні в розрізі динаміки масштабів та рівня 

попиту на кожну професію, а також ступінь потреби роботодавців у певній 

вакансії, що характеризується ціновими критеріями за даними офіційної 

статистики центрів зайнятості; формування матриці БКГ для професій 

вищого рівня кваліфікації та робітничих професій окремо; обґрунтування 

напрямів модернізації системи освіти. 

Проведений аналіз довів, що важливим чинником у системі мінімізації 

дисбалансів на регіональних ринках праці є заробітна плата, рівень якої на 

сьогодні залишається низьким і не відповідає нормам гідної праці. 

Спрямованість роботодавців на дешеву робочу силу посилює професійні 

дисбаланси та формує передумови неефективного формування, використання 

трудового потенціалу регіону та трудової еміграції.  

Результати проведеного дослідження оплати праці за професійними 

групами показали незначні міжрегіональні відмінності, окрім Києва, оплата 

праці в якому вища порівняно з іншими регіонами. Загалом можна 

констатувати, що простежується спрямованість роботодавців на дешеву 

робочу силу, що є особливістю українського ринку праці, попри підвищений 

попит на робітничі професії. Порівняння мінімальної, середньої заробітної 

плати в Україні та в розвинених країнах світу доводить загрозу еміграції 

працездатного населення України.  

Невтішні позиції молоді на ринку праці України формують цілу низку 

негативних соціальних наслідків, серед яких: еміграція молоді, що формує 

загрозу неефективного розвитку та використання трудового потенціалу; 

розчарування під час пошуку роботи стають передумовами пасивності, 

зниження трудової мотивації, соціального відторгнення. 

Виокремлення в аналізі професійного ядра зайнятих регіону дозволяє 

наочно оцінити співвідношення попиту та пропозиції робочих місць у розрізі 
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окремих професій. Використання методичного підходу стратегічного аналізу 

– матриці БКГ розподілу професій дало нам змогу обґрунтувати перелік 

пріоритетних напрямів та стратегічних дій щодо мінімізації регіональних 

дисбалансів. 

При плануванні потреби регіональних ринків праці у працівниках 

робітничих професій, крім сьогоденних потреб, слід зважати на тренди 

розвитку техніки та технологій, формуючи конкурентоспроможну когорту 

робочої сили країни. Тому вважаємо за потрібне включити до переліку 

робітничих професій, за якими потрібно формувати кадри, оператора 

верстатів з програмним керуванням; оператора автоматичних та 

напівавтоматичних верстатів та установок. 

При підготовці працівників за робітничими професіями слід також 

враховувати нові професійні виклики, такі як: крос-галузева спеціалізація; 

надпрофесійні уміння та навички; системне мислення; мультимовність; 

френдлі-гнучкість; програмування ІТ-рішень, роботи зі штучним інтелектом 

та вміння керувати складними автоматизованими комплексами, проєктами і 

процесами; клієнтоорієнтованість; стресостійкість; креатив, розуміння 

сучасних трендів. 

Важливою передумовою підвищення ефективності діяльності 

Державної служби зайнятості України є прогнозування попиту та пропозиції 

робочої сили. Системно сформований інформаційний базис надасть 

можливість своєчасної та більш доцільної спрямованості таких послуг, як 

професійне навчання безробітних. Доречним у системі мінімізації 

професійних дисбалансів вважаємо формування прогнозів попиту та 

пропозиції робочої сили з урахуванням технічних, технологічних змін, які 

впливають на кваліфікаційний та освітній рівні працівників, що формує 

якісну складову попиту. 

Проблеми у задоволенні робітничими кадрами визначаються низьким 

авторитетом робітничих професій. Стимулюючим фактором до професійно-

технічної освіти серед учнів, батьків, вчителів є своєчасна інформація про 
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зміну змісту кваліфікованої праці. Основним із завдань професійно-

технічної освіти є підняття авторитету працівника робітничої професії 

– висококваліфікованого та конкурентоспроможного на ринку праці, адже 

професійне навчання для нашої країни – це структурна перебудова 

зайнятості, приплив нової кваліфікованої робочої сили, стабілізація 

економічної ситуації на зниження соціальної напруги у суспільстві. 

Необхідним є сприяння налагодженню діалогу та співробітництва закладів 

ПТО з роботодавцями та профспілками шляхом активізації їхньої участі у 

розробленні професійних та оновленні освітніх стандартів, запровадження 

належної експертизи програм професійної освіти і навчання. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Міністерству освіти і науки України: 

  забезпечити спрощення процедур отримання дозволів на 

проведення результатів неформального навчання кадрів на виробництві; 

  розширити перелік професій та суб’єктів підтвердження 

результатів неформального навчання; 

  модернізувати освітній простір, оновити інформаційно-методичні 

матеріали, забезпечити умови для підвищення кваліфікації викладацького 

складу; 

  забезпечити розроблення регіональних програм підготовки 

кваліфікованих робітничих кадрів; 

  запровадити програму дуальної освіти у навчальних закладах, 

посилити співпрацю між закладами освіти і роботодавцями та поширити 

практику укладання тристоронніх договорів про співпрацю з 

підприємствами, установами та організаціями; 

  розвивати систему професійної орієнтації та безперервної 

професійної освіти громадян; 

  активізувати розроблення державних освітніх стандартів вищої та 

професійно-технічної освіти 
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  підвищити престижність праці педагогічних працівників ПТО, 

забезпечити проходження підвищення кваліфікації за сучасними моделями, 

стажування на відповідних галузевих підприємствах. 

У частині гармонізації взаємодії вищої освіти з ринком праці 

передбачається: 

  розробити стратегію посилення взаємодії ринку праці та ринку 

освітніх послуг, спрямовану на гармонізацію інтересів суб’єктів ринків праці 

та освітніх послуг; 

  розробити державну програму, спрямовану на активізацію партнерства  між 

бізнесом та освітнім сектором щодо створення робочих місць для стажування 

та першої роботи молоді за найбільш затребуваними професіями на ринку 

праці; 

  для створення сприятливих умов для роботодавців щодо працевлаштування 

студентів та молодих спеціалістів, детінізації ринку зайнятості та доходів 

населення, зупинення відпливу українських спеціалістів за кордон 

запровадити заходи щодо удосконалення наявної  нормативно-правової бази 

та систематизації преференцій для молодих  підприємців, зокрема такі, як: 

запровадження пільгових умов сплати єдиного соціального внеску та податку 

на доходи працевлаштованих молодих спеціалістів, реалізація програм із 

державного кредитування молоді, яка розпочинає власну справу, тощо. 

Міністерству освіти і науки України необхідно запровадити систему 

моніторингу працевлаштування випускників ЗВО в освітньо-

кваліфікаційному розрізі. Такий моніторинг має стати основою для оцінки 

якості підготовки фахівців та оптимізації державних коштів, що 

спрямовуються на фінансування ЗВО. 

Міністерству освіти і науки України та Міністерству соціальної 

політики потрібно забезпечити реалізацію заходів щодо вдосконалення 

Державного класифікатора професій та уніфікації назв спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка, відповідно до назв професій згідно із 
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класифікатором ДК 003:2010, оскільки сучасні підходи унеможливлюють 

аналіз та прогноз працевлаштування за існуючим переліком спеціальностей. 

Міністерству освіти і науки спільно з Державною службою 

статистики та Державною службою зайнятості запровадити на 

регулярній основі відстеження показників освітньо-професійної 

відповідності найманих, зайнятих та безробітних за регіонами, а також 

обсягів вертикальної та горизонтальної  мобільності  працівників. 

Міністерству освіти і науки спільно з Міністерством соціальної 

політики запровадити регулярне аналітичне дослідження професійних 

компетенцій, яких потребують ринок праці та сучасний роботодавець, та 

здійснювати на його основі регулярне коригування змісту навчальних курсів 

та дисциплін у закладах вищої освіти.  

Центральним та місцевим органам виконавчої влади на основі 

регіональних середньострокових прогнозів попиту на ринку праці у розрізі 

професій забезпечити часткову компенсацію ЄСВ роботодавцям, які 

створюють нові або додаткові робочі місця за професіями дефіцитними та 

тими, що є високозатребуваними. 
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Додатки до розділу ІІ 

Додаток 1 

Регіональний дисбаланс пропозиції робочої сили за професійними 

групами, 2017 р., 

% до загальної кількості безробітних у відповідному регіоні 

 
Офіційно зареєстровані безробітні Безробітні за методологією МОП 

Група регіонів із 

максимальною 

пропозицією (топ-3) 

Група регіонів із 

мінімальною 

пропозицією (min-3) 

Група регіонів із 

максимальною 

пропозицією (топ-3) 

Група регіонів із 

мінімальною 

пропозицією (min-3) 

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) 

Київська 19,14% Луганська 9,15% Одеська 13,60% Черкаська 0,52% 

Хмельницька 23,49% Кіровоградська 10,46% Запорізька 13,69% Миколаївська 0,75% 

м. Київ 41,41% Сумська 10,48% м.Київ 16,52% Донецька 0,76% 

Професіонали 

Львівська 14,86% м. Київ 2,62% Чернівецька 23,23% Хмельницька 1,99% 

Івано-

Франківська 15,46% Кіровоградська 5,37% М.Київ 25,19% Закарпатська 2,31% 

Запорізька 19,02% Миколаївська 5,89% Харківська 63,73% Сумська 2,85% 

Фахівці 

Хмельницька 10,87% м. Київ 2,73% Житомирська 17,50% Чернігівська 3,19% 

Закарпатська 11,13% Кіровоградська 7,15% Донецька 17,51% Київська  5,49% 

Запорізька 15,64% Вінницька 7,75% Хмельницька 17,96% Харківська 5,82% 

Технічні службовці 

Івано-

Франківська 10,32% Чернівецька 3,87% Чернігівська 9,90% Черкаська 0,59% 

Львівська 13,08% Рівненська 4,34% Житомирська 11,03% Донецька 0,82% 

Закарпатська 22,02% Вінницька 4,51% Чернівецька 11,54% Сумська 1,54% 

Працівники сфери торгівлі та послуг 

Харківська 17,56% Львівська 4,22% Черкаська 32,66% Харківська 8,22% 

Сумська 17,65% Хмельницька 5,56% Закарпатська 33,10% Тернопільська 9,89% 

Чернігівська 19,20% Закарпатська 7,77% 

Івано-

Франківська 40,99% Чернігівська 10,16% 
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Офіційно зареєстровані безробітні Безробітні за методологією МОП 

Група регіонів із 

максимальною 

пропозицією (топ-3) 

Група регіонів із 

мінімальною 

пропозицією (min-3) 

Група регіонів із 

максимальною 

пропозицією (топ-3) 

Група регіонів із 

мінімальною 

пропозицією (min-3) 

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства 

Хмельницька 14,21% Донецька 1,63% Рівненська 5,10% Запорізька 0,62% 

Закарпатська 16,41% Тернопільська 1,65% Чернівецька 5,57% Кіровоградська 1,04% 

м. Київ 20,22% 

Дніпропетровс

ька 1,70% Закарпатська 8,76% Полтавська 1,34% 

Кваліфіковані робітники з інструментом 

Харківська 11,75% Запорізька 2,17% Львівська 28,95% Одеська 2,30% 

Донецька 14,61% Хмельницька 4,07% Київська  29,50% Тернопільська 2,35% 

Івано-

Франківська 17,66% м.Київ 5,83% Рівненська 33,87% Чернівецька 3,45% 

Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, 

складання устаткування та машин 

Полтавська 23,99% 

Івано-

Франківська 3,50% Донецька 21,89% Харківська 3,42% 

Кіровоград-

ська 24,61% Хмельницька 3,81% 

Івано-

Франківська 25,28% м.Київ 7,17% 

Луганська 25,36% Запорізька 7,57% Полтавська 26,18% Тернопільська 7,99% 

Найпростіші професії та особи без професії 

Запорізька 18,28% м. Київ 0,09% Вінницька 32,49% 

Івано-

Франківська 6,16% 

Кіровоград-

ська 18,72% Львівська 1,99% Херсонська 35,50% м.Київ 6,28% 

Миколаївська 20,80% Закарпатська 4,71% Тернопільська 37,78% Київська  6,65% 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби зайнятості та Державної служби статистики 

України. 
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Додаток 2 

Регіональний дисбаланс пропозиції робочої сили за професійними 

групами, 2017 р. 

% до загальної кількості безробітних  

 відповідної професійно-кваліфікаційної групи 

 

Группа регіонів із мінімальною пропозицією Група регіонів із максимальною пропозицією 

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) 

Черкаська 0,47 Одеська 14,95 

Миколаївська 0,63 Запорізька 15,15 

Кіровоградська 0,63 м. Київ 24,54 

Професіонали 

Хмельницька 0,44  Луганська 6,19  

Сумська 0,61  м. Київ 13,02  

Закарпатська 0,64  Харківська 23,85  

Фахівці 

Чернігівська 0,93  м. Київ 7,82  

Чернівецька 1,46  Дніпропетровська 8,42  

Київська  1,57  Донецька 11,43  

Технічні службовці 

Черкаська 0,81  Чернігівська 10,69  

Сумська 1,43  Вінницька 10,92  

Херсонська 1,69  Житомирська 16,35  

Працівники сфери торгівлі та послуг 

Тернопільська 1,13  Закарпатська 6,38  

Чернівецька 1,74  Черкаська 7,20  

Чернігівська 1,77  Дніпропетровська 9,22  

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства 

Запорізька 2,09  Донецька 10,02  

Кіровоградська 2,28  Херсонська 10,24  

Тернопільська 3,55  Закарпатська 21,14  

Кваліфіковані робітники з інструментом 

Тернопільська 0,30  Львівська 8,42  

Чернівецька 0,40  Донецька 9,06  

Одеська 0,68  Дніпропетровська 10,65  

Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного 

устаткування, складання устаткування та машин 

Харківська 1,06  Дніпропетровська 8,47  

Тернопільська 1,09  Полтавська 9,02  

Рівненська 1,59  Донецька 10,15  

Найпростіші професії та особи без професії 

Івано-Франківська 0,84  Полтавська 7,28  

Чернівецька 1,13  Донецька 7,62  

Київська  1,15  Вінницька 8,53  
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби зайнятості та Державної служби статистики 

України. 
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Додаток 3 

Випуск фахівців з ВНЗ у 2010 р., 2017 р., за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями та регіонами 

Регіон 

Випуск фахівців з ВНЗ у 2010 р., за освітньо-

кваліфікаційними рівнями та регіонами, осіб* 

Випуск фахівців з ВНЗ у 2017 р., за освітньо-

кваліфікаційними рівнями та регіонами, осіб 

Усього 

У тому числі за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями 

Усього 

У тому числі за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями 

ма-

гістр 

спеціа-

ліст 

бака-

лавр 

молодший 

спеціаліст 

ма-

гістр 

СПЕЦІ

А-ліст 

бака-

лавр 

молодший 

спеціаліст 

Україна 654670 93815 272689 120349 167817 421131 79107 100508 126964 114552 

Вінницька 13661 971 4896 1828 5966 9495 1250 2795 1577 3873 

Волинська 8744 893 3427 1673 2751 7480 1024 1629 2256 2571 

Дніпропетровська 42670 4320 19232 3671 15447 31208 3636 8963 7259 11350 

Донецька 50658 5396 18522 9509 17231 8747 1075 1503 2406 3763 

Житомирська 11352 723 3863 757 6009 8097 1270 1957 1280 3590 

Закарпатська 7231 703 2832 1641 2055 5480 1276 1378 1263 1563 

Запорізька 24950 3802 12229 2851 6068 19548 3074 6040 5373 5061 

Івано-Франківська 14342 1038 6889 1950 4465 10960 2179 3154 2394 3233 

Київська 12303 1810 3118 3679 3696 8404 1881 1597 1986 2940 

Кіровоградська 7685 884 2748 1182 2871 4442 814 842 788 1998 

Луганська 29972 3184 12325 4945 9518 5333 916 1441 1766 1210 

Львівська 37518 7814 14723 4629 10352 32222 7489 5159 10493 9081 

Миколаївська 9946 865 4352 1228 3501 8484 1229 2108 2264 2883 

Одеська 35483 4840 14627 8119 7897 31914 4886 6980 12318 7730 

Полтавська 17027 1678 7789 2237 5323 12383 2161 3578 2035 4609 

Рівненська 12991 1272 6109 1219 4391 10782 1108 3020 3266 3388 

Сумська 15701 1823 6454 3728 3696 9582 1806 2373 2423 2980 

Тернопільська 15907 3375 5797 3828 2907 10792 2368 2595 2858 2971 

Харківська 59139 10615 33347 6879 8298 42672 10099 13635 12456 6482 

Херсонська 11917 946 3915 3396 3660 7735 866 1550 2579 2740 

Хмельницька 12521 1353 5523 1937 3708 8289 1621 1825 2437 2406 

Черкаська 15968 1453 5500 4043 4972 12537 1674 2846 4586 3431 

Чернівецька 9432 1403 3700 1030 3299 8178 1372 1743 2244 2819 

Чернігівська 8398 484 3967 1024 2923 6137 1367 1209 1515 2046 

м. Київ 150775 30156 56426 41292 22901 100230 22666 20588 37142 19834 

* Враховуючи АР Крим та м. Севастополь. 

Джерело: статистичний збірник "Вища освіта в Україні у 2017 р. (с. 66, 70, 108, 109, 112, 116, 118, 131) 

статистичний збірник "Загальноосвітнітапрофесійно-технічні навчальні заклади України у 2017 році" (с. 22-23, 122, 126, 127). 
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Додаток 4 

Динаміка кількості професійно-технічних навчальних закладів та 

кількості слухачів за регіонами 

Регіон 

Кількість професійно-технічних 

навчальних закладів за регіонами, 

на кінець року, одиниць 

Кількість учнів, слухачів професійно-

технічних навчальних закладів, на кінець 

року, осіб 

2010 2014 2015 2016 2017 2010 2014 2015 2016 2017 

Україна 940 814 798 787 756 416469 315591 304113 285820 269359 

Вінницька 36 35 35 35 34 18586 15672 15349 14441 13548 

Волинська 20 20 19 19 17 9899 9891 9616 9099 8493 

Дніпропетровська 64 60 58 58 58 31434 26136 24659 23666 22673 

Донецька 112 44 47 46 45 42008 13773 13013 12629 11426 

Житомирська 29 29 29 29 26 11281 10162 9651 9124 8507 

Закарпатська 18 16 16 16 16 9278 6782 6642 6271 6025 

Запорізька 46 47 46 44 40 19042 15978 15214 14090 13580 

Івано-Франківська 22 22 20 20 20 12810 11330 10788 10141 9904 

Київська 26 26 26 26 26 11531 9519 9328 8849 8390 

Кіровоградська 26 27 24 24 23 9551 8257 7972 7657 7491 

Луганська 78 28 26 24 24 28778 6331 5874 5885 5553 

Львівська 62 62 62 60 59 33855 30210 29105 27002 24310 

Миколаївська 32 32 32 32 31 14474 11512 10983 10264 10022 

Одеська 42 40 39 38 38 18599 17394 17554 15701 14770 

Полтавська 43 42 42 42 39 14787 11844 11564 10840 10263 

Рівненська 24 24 24 24 24 13259 12470 12232 12035 11558 

Сумська 33 33 33 33 32 13207 10619 10357 10239 9933 

Тернопільська 24 25 23 22 21 12926 10884 10372 9522 8680 

Харківська 54 54 54 53 45 18553 15567 15018 13972 13807 

Херсонська 26 26 26 26 26 10538 8724 8499 8002 7946 

Хмельницька 34 34 32 32 30 15397 12587 12003 10932 10056 

Черкаська 23 23 23 22 21 10392 9389 9160 8178 7761 

Чернівецька 16 16 16 16 16 8136 7198 6901 6670 6593 

Чернігівська 21 20 20 20 19 8119 6499 6133 5820 5098 

м. Київ 29 29 25 25 25 20029 16863 16100 14771 12957 

Джерело: статистичний збірник "Вища освіта в Україні у 2017 р. (с. 66, 70, 108, 109, 112, 116, 118, 131), 

статистичний збірник "Загальноосвітнітапрофесійно-технічні навчальні заклади України у 2017 році" (с. 22–

23, 122, 126, 127). 
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Додаток 5 

Зміни випуску фахівців з ВНЗ у 2010–2017 рр., за освітньо-

кваліфікаційними рівнями та регіонами 

Регіон 

Випуск фахівців з ВНЗ у 2010 р., за 

формами навчання, на 1000 осіб 

Випуск фахівців з ВНЗ у 2017 р., 

за формами навчання, на 1000 

осіб 

ВНЗ I–II рівнів 

акредитації 

ВНЗ III–IV рівнів 

акредитації 

коледжі, 

технікуми, 

училища 

університети, 

академії, 

інститути 

Україна 2,42 11,85 1,44 8,47 

Вінницька 2,99 5,31 1,80 4,19 

Волинська 2,13 6,31 2,04 5,15 

Дніпропетровська 2,33 10,43 1,76 7,90 

Донецька 2,83 8,56 0,47 1,60 

Житомирська 4,02 4,83 2,37 4,18 

Закарпатська 1,18 4,62 0,72 3,64 

Запорізька 1,80 12,01 1,20 10,09 

Івано-Франківська 3,30 7,09 1,50 6,45 

Київська 1,58 5,57 1,09 3,73 

Кіровоградська 2,62 4,96 1,83 2,79 

Луганська 2,52 10,51 0,32 2,12 

Львівська 2,48 12,25 1,77 10,95 

Миколаївська 1,99 6,39 1,62 5,78 

Одеська 1,91 12,93 1,53 11,85 

Полтавська 2,34 9,06 1,52 7,19 

Рівненська 2,79 8,49 1,79 7,49 

Сумська 1,37 12,08 1,14 7,57 

Тернопільська 1,98 12,66 1,99 8,23 

Харківська 2,49 18,92 1,80 14,01 

Херсонська 2,48 8,44 1,63 5,73 

Хмельницька 1,45 7,96 1,05 5,43 

Черкаська 2,42 9,95 1,33 8,89 

Чернівецька 3,50 6,93 2,54 6,47 

Чернігівська 2,60 5,00 1,31 4,67 

м. Київ 3,55 50,45 1,86 32,36 

Джерело: за даними сайту Державної служби статистики України: URL: ukrstat.gov.ua 
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Додаток 6 

Варіація рівня заробітної плати по відношенню до мінімальної та середньої в регіонах України за професійними 

групами станом на 1 грудня 2018 р.* 

  

Структура вакансій за професійними групами  

(топ 5), % 

Заробітна плата у 

вакансіях за 

професійними 

групами в регіоні, 

грн. 

Середня 

заробітна 

плата в 

регіоні, 

грн 

Співвідношення 

заробітної плати в 

регіоні 

з середньою заробітною 

платою в професійній 

групі в регіоні 

Співвідношення 

заробітної плати 

в регіоні з 

мінімальною 

заробітною 

платою 

Співвідношення 

заробітної плати в 

регіоні 

порівняно із 

середньомісячною 

по Україні 

Вінницька 

кваліфіковані робітники з інструментом  – 26,8 5918 

5378 

1,10 1,59 0,68 

робітники з обслуговування устаткування та машин  – 21,8 5816 1,08 1,56 0,67 

найпростіші професії – 12,2 4954 0,92 1,33 0,57 

працівники сфери торгівлі та послуг–- 12,0 4449 0,83 1,20 0,51 

професіонали – 8,7 5610 1,04 1,51 0,64 

Волинська 

кваліфіковані працівники з інструментом – 23,6 6272 

5424 

1,16 1,68 0,72 

працівники сфери торгівлі та послуг – 19,5 4705 0,87 1,26 0,54 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 17,3 5678 1,05 1,53 0,65 

найпростіші професії – 13,1 4782 0,88 1,28 0,55 

фахівці – 8,6 5223 0,96 1,40 0,60 

Дніпропетровська 

кваліфіковані робітники з інструментом – 26,9 6550 

5542 

1,18 1,76 0,75 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 17,7 6670 1,20 1,79 0,77 

працівники сфери торгівлі та послуг – 13,4 4292 0,77 1,15 0,49 

найпростіші професії – 13,2 4215 0,76 1,13 0,48 

професіонали – 11,9 5040 0,91 1,35 0,58 

Донецька 

кваліфіковані робітники з інструментом – 25,0 6586 

5477 

1,20 1,77 0,76 

працівники сфери торгівлі та послуг – 20,4 4056 0,74 1,09 0,47 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 15,6 7018 1,28 1,89 0,81 

професіонали – 10,8 5352 0,98 1,44 0,61 

фахівці – 10,3 4747 0,87 1,28 0,54 

Житомирська 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 21,1 5551 

5000 

1,11 1,49 0,64 

кваліфіковані робітники з інструментом – 20,5 5452 1,09 1,46 0,63 

працівники сфери торгівлі та послуг – 17,6 4314 0,86 1,16 0,50 

найпростіші професії – 14,4 4703 0,94 1,26 0,54 
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Структура вакансій за професійними групами  

(топ 5), % 

Заробітна плата у 

вакансіях за 

професійними 

групами в регіоні, 

грн. 

Середня 

заробітна 

плата в 

регіоні, 

грн 

Співвідношення 

заробітної плати в 

регіоні 

з середньою заробітною 

платою в професійній 

групі в регіоні 

Співвідношення 

заробітної плати 

в регіоні з 

мінімальною 

заробітною 

платою 

Співвідношення 

заробітної плати в 

регіоні 

порівняно із 

середньомісячною 

по Україні 

фахівці – 8,7 4849 0,97 1,30 0,56 

Закарпатська 

кваліфіковані робітники з інструментом – 35,9 6890 

5995 

1,15 1,85 0,79 

робітники з обслуговування технологічного устаткування – 

20,8 
7138 1,19 1,92 

0,82 

працівники сфери торгівлі та послуг – 14,2 4762 0,79 1,28 0,55 

найпростіші професії – 7,8 4431 0,74 1,19 0,51 

фахівці – 7,7 5402 0,90 1,45 0,62 

Запорізька 

кваліфіковані робітники з інструментом – 25,1 5767 

5067 

1,14 1,55 0,66 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 16,1 5930 1,17 1,59 0,68 

найпростіші професії – 13,4 4293 0,85 1,15 0,49 

працівники сфери торгівлі та послуг – 12,7 4115 0,81 1,11 0,47 

професіонали – 10,4 4954 0,98 1,33 0,57 

Івано-

Франківська 

працівники сфери торгівлі та послуг – 28,8 4245 

4588 

0,93 1,14 0,49 

кваліфіковані працівники з інструментом – 22,3 4655 1,01 1,25 0,53 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 13,0 5316 1,16 1,43 0,61 

фахівці – 10,8 4573 1,00 1,23 0,52 

найпростіші професії – 9,9 4872 1,06 1,31 0,56 

Київська 

кваліфіковані працівники з інструментом – 23,7 6937 

6683 

1,04 1,86 0,80 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 18,5 7771 1,16 2,09 0,89 

найпростіші професії – 17,6 6969 1,04 1,87 0,80 

працівники сфери торгівлі та послуг – 11,0 5129 0,77 1,38 0,59 

професіонали – 10,1 5992 0,90 1,61 0,69 

Кіровоградська 

кваліфіковані робітники з інструментом – 30,6 6081 

5692 

1,07 1,63 0,70 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 16,9 6189 1,09 1,66 0,71 

найпростіші професії – 12,1 4570 0,80 1,23 0,52 

професіонали – 11,3 4736 0,83 1,27 0,54 

працівники сфери торгівлі та послуг – 11,0 4817 0,85 1,29 0,55 

Луганська 
кваліфіковані робітники з інструментом – 19,9 4981 

4766 
1,05 1,34 0,57 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 18,4 4808 1,01 1,29 0,55 
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Структура вакансій за професійними групами  

(топ 5), % 

Заробітна плата у 

вакансіях за 

професійними 

групами в регіоні, 

грн. 

Середня 

заробітна 

плата в 

регіоні, 

грн 

Співвідношення 

заробітної плати в 

регіоні 

з середньою заробітною 

платою в професійній 

групі в регіоні 

Співвідношення 

заробітної плати 

в регіоні з 

мінімальною 

заробітною 

платою 

Співвідношення 

заробітної плати в 

регіоні 

порівняно із 

середньомісячною 

по Україні 

професіонали – 14,3 5028 1,05 1,35 0,58 

працівники сфери торгівлі та послуг – 14,0 4216 0,88 1,13 0,48 

фахівці – 11,5 4783 1,00 1,28 0,55 

Львівська 

кваліфіковані робітники з інструментом – 31,7 7167 

6141 

1,17 1,93 0,82 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 22,5 6486 1,06 1,74 0,74 

працівники сфери торгівлі та послуг – 17,5 5097 0,83 1,37 0,59 

найпростіші професії – 9,5 4814 0,78 1,29 0,55 

професіонали – 6,7 5953 0,97 1,60 0,68 

Миколаївська 

кваліфіковані робітники з інструментом – 22,3 5767 

5209 

1,11 1,55 0,66 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 14,7 5571 1,07 1,50 0,64 

професіонали – 14,4 5086 0,98 1,37 0,58 

найпростіші професії – 12,7 4393 0,84 1,18 0,50 

фахівці – 12,6 4948 0,95 1,33 0,57 

Одеська 

кваліфіковані робітники з інструментом – 20,3 5477 

5845 

0,94 1,47 0,63 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 16,5 6232 1,07 1,67 0,72 

професіонали – 15,2 5472 0,94 1,47 0,63 

найпростіші професії – 12,7 5018 0,86 1,35 0,58 

фахівці – 12,5 5479 0,94 1,47 0,63 

Полтавська 

кваліфіковані робітники з інструментом – 29,4 6380 

5279 

1,21 1,71 0,73 

найпростіші професії – 18,4 3964 0,75 1,06 0,46 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 17,1 6352 1,20 1,71 0,73 

працівники сфери торгівлі – 10,5 4295 0,81 1,15 0,49 

професіонали – 8,6 5307 1,01 1,43 0,61 

Рівненська 

працівники сфери торгівлі та послуг – 23,7  4065 

4682 

0,87 1,09 0,47 

кваліфіковані робітники з інструментом – 21,8 5236 1,12 1,41 0,60 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 18,6 5136 1,10 1,38 0,59 

найпростіші професії – 9,7 4100 0,88 1,10 0,47 

фахівці – 8,9 4488 0,96 1,21 0,52 

Сумська кваліфіковані робітники з інструментом – 23,9 5587 4878 1,15 1,50 0,64 
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Структура вакансій за професійними групами  

(топ 5), % 

Заробітна плата у 

вакансіях за 

професійними 

групами в регіоні, 

грн. 

Середня 

заробітна 

плата в 

регіоні, 

грн 

Співвідношення 

заробітної плати в 

регіоні 

з середньою заробітною 

платою в професійній 

групі в регіоні 

Співвідношення 

заробітної плати 

в регіоні з 

мінімальною 

заробітною 

платою 

Співвідношення 

заробітної плати в 

регіоні 

порівняно із 

середньомісячною 

по Україні 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 20,2 5188 1,06 1,39 0,60 

найпростіші професії – 13,0 3995 0,82 1,07 0,46 

професіонали – 12,0 4712 0,97 1,27 0,54 

фахівці – 11,0 4698 0,96 1,26 0,54 

Тернопільська 

кваліфіковані робітники з інструментом – 25,3 5385 

5060 

1,06 1,45 0,62 

працівники сфери торгівлі та послуг – 17,0 4545 0,90 1,22 0,52 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 15,7 5843 1,15 1,57 0,67 

професіонали – 12,6 4702 0,93 1,26 0,54 

фахівці – 8,8 5100 1,01 1,37 0,59 

Харківська 

кваліфіковані робітники з інструментом – 25,7 6523 

5545 

1,18 1,75 0,75 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 14,7 6817 1,23 1,83 0,78 

найпростіші професії – 13,1 4505 0,81 1,21 0,52 

фахівці – 12,3 4789 0,86 1,29 0,55 

професіонали – 12,2 4976 0,90 1,34 0,57 

Херсонська 

професіонали – 17,3 4561 

4414 

1,03 1,23 0,52 

найпростіші професії – 14,7 4047 0,92 1,09 0,46 

фахівці – 14,5 4200 0,95 1,13 0,48 

працівники сфери торгівлі та послуг – 13,8 3950 0,89 1,06 0,45 

кваліфіковані робітники з інструментом – 13,8 4840 1,10 1,30 0,56 

Хмельницька 

кваліфіковані робітники з інструментом – 27,4 5236 

5415 

0,97 1,41 0,60 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 20,8 5981 1,10 1,61 0,69 

працівники сфери торгівлі та послуг – 18,0 4300 0,79 1,15 0,49 

найпростіші професії – 10,1 4665 0,86 1,25 0,54 

професіонали – 9,4 5478 1,01 1,47 0,63 

Черкаська 

кваліфіковані робітники з інструментом – 24,0 6418 

5847 

1,10 1,72 0,74 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 21,4 6255 1,07 1,68 0,72 

найпростіші професії – 15,6 5103 0,87 1,37 0,59 

працівники сфери торгівлі та послуг – 12,4 4659 0,80 1,25 0,53 
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Структура вакансій за професійними групами  

(топ 5), % 

Заробітна плата у 

вакансіях за 

професійними 

групами в регіоні, 

грн. 

Середня 

заробітна 

плата в 

регіоні, 

грн 

Співвідношення 

заробітної плати в 

регіоні 

з середньою заробітною 

платою в професійній 

групі в регіоні 

Співвідношення 

заробітної плати 

в регіоні з 

мінімальною 

заробітною 

платою 

Співвідношення 

заробітної плати в 

регіоні 

порівняно із 

середньомісячною 

по Україні 

фахівці – 9,0 4932 0,84 1,32 0,57 

Чернівецька 

кваліфіковані робітники з інструментом – 38,7 5905 

5423 

1,09 1,59 0,68 

найпростіші професії –  14,3 4491 0,83 1,21 0,52 

робітники з обслуговування машин – 12,2 5836 1,08 1,57 0,67 

працівники сфери торгівлі – 10,0 4608 0,85 1,24 0,53 

фахівці – 9,0 5107 0,94 1,37 0,59 

Чернігівська 

кваліфіковані робітники з інструментом – 21,0 5302 

4926 

1,08 1,42 0,61 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 16,8 5607 1,14 1,51 0,64 

працівники сфери торгівлі та послуг – 14,8 4254 0,86 1,14 0,49 

найпростіші професії – 14,6 4345 0,88 1,17 0,50 

професіонали – 13,0 4823 0,98 1,30 0,55 

м. Київ 

кваліфіковані робітники з інструментом – 20,4 7681 

6875 

1,12 2,06 0,88 

найпростіші професії – 19,1 5485 0,80 1,47 0,63 

фахівці – 15,0 6089 0,89 1,64 0,70 

працівники сфери торгівлі та послуг – 13,5 6657 0,97 1,79 0,76 

робітники з обслуговування устаткування та машин – 12,8 8087 1,18 2,17 0,93 

* Yа момент вибірки даних мінімальна заробітна плата дорівнювала – 3723 грн., середньомісячна заробітна плата в Україні за січень–листопад 2018 р. у розрахунку на одного 

штатного працівника – 8711 грн. 

Джерело: систематизовано за даними обласних центрів зайнятості та сайту Державної служби статистики України.  URL: ukrstat.gov.ua. 
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Додаток 7 

Таблиця 1 

Групування регіонів за зонами ризику дефіциту кваліфікованих 

робітників з інструментом 

 Інтервали за показником AWRegion/AWUkraine* 

Ін
те

р
в
ал

и
 з

а 
п

о
к
аз

н
и

к
о
м

 

cт
р
у
к
ту

р
а 

в
ак

ан
сі

й
 з

а 
п

р
о
ф

ес
ій

н
и

м
и

 г
р
у
п

ам
и

, 
%

 

 0,53–0,67 Medium 

0,68 

0,69–0,88 

2
5
,0

5
–
3
8
,7

0
 

Зона максимального 

ризику 

 

Запорізька, Тернопільська, 

Хмельницька 

Вінницька, 

Чернівецька 

Зона середнього ризику 

 

Дніпропетровська, 

Закарпатська, 

Кіровоградська, 

Львівська, Полтавська, 

Харківська 

M
ed

iu
m

 

2
5

,0
4
 

Івано-Франківська - - 

1
3
,8

0
–

2
5
,0

3
 

Зона ризику, вищого за 

середній 

 

Житомирська, Луганська, 

Миколаївська, Одеська, 

Рівненська, Сумська, 

Херсонська, Чернігівська 

- 

Зона мінімального 

ризику 

 

Волинська, Донецька, 

Київська, Черкаська, м. 

Київ 

* AWRegion/AWUkraine – Співвідношення заробітної плати в регіоні порівняно із середньомісячною по 

Україні. 

Джерело: розраховано та систематизовано автором за даними Держстату України (http://ukrstat.gov.ua/). 

http://ukrstat.gov.ua/
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Таблиця 2 

Групування регіонів за зонами ризику дефіциту робітників з 

обслуговування устаткування та машин 

 Інтервали за показником AWRegion/AWUkraine 

Ін
те

р
в
ал

и
 з

а 
п

о
к
аз

н
и

к
о
м

 

С
тр

у
к
ту

р
а 

в
ак

ан
сі

й
 з

а 
п

р
о
ф

ес
ій

н
и

м
и

 г
р
у
п

ам
и

, 
%

 

 0,49–0,0,69 Medium0,70 0,71–0,93 

1
7
,4

5
–
2
2
,5

0
 

Зона максимального 

ризику 

 

Вінницька, Житомирська, 

Луганська, Рівненська, 

Сумська, Хмельницька,  

 

- 

Зона середнього ризику 

 

Дніпропетровська, 

Закарпатська, Київська, 

Львівська, Черкаська 

 

M
ed

iu
m

 

1
7

,4
4
 

- - - 

1
2
,8

0
–

1
7
,4

3
 

Зона ризику, вищого за 

середній 

 

Волинська, Запорізька, 

Івано-Франківська, 

Миколаївська, 

Тернопільська, 

Чернівецька, Чернігівська 

- 

Зона мінімального 

ризику 

 

Донецька, Кіровоградська, 

Одеська, Полтавська, 

Харківська, м. Київ 

 

Джерело: розраховано та систематизовано автором за даними Держстату України 

(http://ukrstat.gov.ua/) 

 

http://ukrstat.gov.ua/
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Таблиця 3 

Групування регіонів за зонами ризику дефіциту працівників сфери 

торгівлі та послуг 

 Інтервали за показником AWRegion/AWUkraine 

Ін
те

р
в
ал

и
 з

а 
п

о
к
аз

н
и

к
о
м

 

С
тр

у
к
ту

р
а 

в
ак

ан
сі

й
 з

а 
п

р
о
ф

ес
ій

н
и

м
и

 г
р
у

п
ам

и
, 
%

 

 0,45–0,51 Medium 0,52 0,53–0,76 

1
5
,5

2
–
2
8
,8

0
 

Зона максимального 

ризику 

 

Донецька, Житомирська, 

Івано-Франківська, 

Рівненська, Херсонська, 

Хмельницька 

Тернопільська 

Зона середнього ризику 

 

Волинська, Львівська,  

M
ed

iu
m

 

1
5

,5
1
 

- - - 

1
0
,0

0
–
1
5
,5

0
 

Зона ризику вище 

середнього 

 

Вінницька, 

Дніпропетровська, 

Запорізька, Луганська, 

Полтавська, Чернігівська 

- 

Зона мінімального 

ризику 

 

Закарпатська,  

Київська, 

Кіровоградська, 

Черкаська, Чернівецька, 

м. Київ 

Джерело: розраховано та систематизовано автором за даними Держстату України 

(http://ukrstat.gov.ua/). 

http://ukrstat.gov.ua/
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Таблиця 4 

Групування регіонів за зонами ризику дефіциту професіоналів 

 Інтервали за показником AWRegion/AWUkraine 

Ін
те

р
в
ал

и
 з

а 
п

о
к
аз

н
и

к
о
м

 

С
тр

у
к
ту

р
а 

в
ак

ан
сі

й
 з

а 
п

р
о
ф

ес
ій

н
и

м
и

 г
р
у
п

ам
и

, 
%

 

 0,54–0,58 Medium 

0,59 

0,60–0,69 
1
1
,7

1
–
1
7
,3

0
 

Зона максимального 

ризику 

 

Дніпропетровська, 

Луганська, Миколаївська, 

Сумська, Тернопільська, 

Харківська, Чернігівська 

- 

Зона середнього ризику 

 

Одеська  

M
ed

iu
m

 

1
1

,7
0
  

- - - 

6
,7

0
–
1
1
,6

9
 

Зона ризику, вищого за 

середній 

 

Запорізька, Кіровоградська 

- 

Зона мінімального ризику 

 

Вінницька, Донецька, 

Київська, Львівська, 

Полтавська, Хмельницька 

Джерело: розраховано та систематизовано автором за даними Держстату України 

(http://ukrstat.gov.ua/). 

 

 

 

 

 

http://ukrstat.gov.ua/
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Таблиця 5 

Групування регіонів за зонами ризику дефіциту фахівців 

 Інтервали за показником AWRegion/AWUkraine 

Ін
те

р
в
ал

и
 з

а 
п

о
к
аз

н
и

к
о
м

 

С
тр

у
к
ту

р
а 

в
ак

ан
сі

й
 з

а 
п

р
о
ф

ес
ій

н
и

м
и

 г
р
у
п

ам
и

, 
%

 

 0,48–0,56 Medium 0,57 0,58–0,70 
1
0
,7

1
–
1
5
,0

0
 

Зона максимального 

ризику 

Івано-Франківська, 

Луганська, Сумська 

Харківська, Херсонська 

Миколаївська 

Зона середнього ризику 

 

Одеська, м. Київ 

M
ed

iu
m

 

1
0
,7

0
 

- - - 

7
,7

0
–
1
0
,6

9
 

Зона ризику, вищого за 

середній 

Донецька, Житомирська,  

Рівненська,  

Черкаська 

Зона мінімального 

ризику 

 

Волинська, Закарпатська, 

Тернопільська, 

Чернівецька 

Джерело: розраховано та систематизовано автором за даними Держстату України 

(http://ukrstat.gov.ua/).

http://ukrstat.gov.ua/
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Додаток 8 

Безробітна молодь за освітою протягом січня–червня 2019 року, регіональний аспект 

  

Чисельність 

безробітної 

молоді,  
тис. осіб 

Рівень безробіття молоді, 

від загальної кількості 

безробітних, %  

Серед безробітних у віці до 

35 років до реєстрації у 

службі зайнятості мали 

професійний досвід, %  

Безробітні з числа випускників ВНЗ, % Безробітні з числа випускників ПТНЗ, % 

Вінницька 11870 30,6 90,3 

соціальні науки, бізнес, право – 35 кваліфіковані робітники з інструментом – 31 

інженерія – 13 працівники сфери торгівлі та послуг – 26 

гуманітарні науки та мистецтво – 10 спеціалісти – 21 

освіта – 7 робітники з обслуговування, експлуатації технічного устаткування – 16 

сільське господарство – 7 кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств – 6 

охорона здоров’я – 6   

природничі науки – 5   

будівництво – 4   

транспорт – 4   

інші – 9   

Волинська 5,9 67,4 27,4 

соціальні науки, бізнес, право – 27 працівники сфери торгівлі та послуг – 37 

освіта – 13 кваліфіковані робітники з інструментом – 35 

гуманітарні науки та мистецтво – 12 робітники з обслуговування устаткування та машин – 10 

охорона здоров’я – 11 кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств – 6 

інженерія – 8 інші – 12 

природничі науки – 8   

управління та адміністрування – 4   

сфера обслуговування – 3   

культура і мистецтво – 3   

інші – 12   

Дніпропетровська 18,6 33,5 - - - 

Донецька 8,4 33,4 83,7 

соціальні науки, бізнес і право – 25,9 працівники сфери торгівлі та послуг – 38,4 

інженерія – 17,5 кваліфіковані робітники з інструментом – 26,4 

гуманітарні науки та мистецтво – 7,8 робітники з обслуговування устаткування та машин – 19,8 

будівництво та архітектура – 6,5 спеціалісти – 15,4 

управління та адміністрування – 6,1   

освіта – 5,5   

транспорт – 4,9   

охорона здоров’я – 4,5   

інформаційні технології – 2,9   

сфера обслуговування – 2,3   

інші – 16,1   

Житомирська 9,1 33,5 84,8 

соціальні науки, бізнес і право – 23 технічні службовці – 35 

освіта – 11 працівники сфери торгівлі та послуг – 33 

охорона здоров’я – 10 кваліфіковані робітники з інструментом – 23 

гуманітарні науки та мистецтво – 9 робітники з обслуговування устаткування та машин – 8 

сільське господарство – 6   

інженерія – 5   

природничі науки – 4   

соціальне забезпечення – 2   

транспорт–- 2   
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інші – 27   

Закарпатська 3,2 32,6 85,8 

охорона здоров’я – 26,7 

кваліфіковані робітники з інструментом за професіями слюсар-ремонтник та 

кондитер – 2 особи 

освіта – 13,3 працівник сфери торгівлі та послуг за професією кухар – 1 особа 

сфера обслуговування – 13,3 обліковець з реєстрації бухгалтерських даних – 1 особа 

управління та адміністрування – 13,3    

право – 13,3   

гуманітарні науки та мистецтво – 6,7   

культура і мистецтво – 6,7   

гуманітарні науки – 6,7   

Запорізька 12,7 33,2 72,8 

соціальні науки, бізнес і право – 28,7 кваліфіковані робітники з інструментом – 40,1 

інженерія – 15,2 працівники сфери торгівлі та послуг – 32,7 

гуманітарні науки та мистецтво – 8,4 спеціалісти – 17,0 

освіта – 7,6 робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 8,8 

охорона здоров’я – 5,1 кваліфіковані робітники сільського господарства та рибальства – 1,4 

природничі науки – 3,8   

будівництво та архітектура – 3,0   

право – 2,5   

сфера обслуговування – 2,5   

електрична інженерія – 2,5   

інші – 20,7   

Івано-Франківська 6,4 36 87 

охорона здоров’я – 17,7 кваліфіковані робітники з інструментом – 51,6 

соціальні науки, бізнес і право – 14,7 спеціалісти – 19,4 

гуманітарні науки та мистецтво – 10,1 інші – 3,2 

освіта – 9,8   

інженерія – 8,8   

сфера обслуговування – 7,4   

природничі науки – 6,9   

управління та адміністрування – 6,0   

право – 3,7   

інші – 14,9   

Київська 8,4 34 92 

соціальні науки, бізнес та право – 51  кваліфіковані робітники з інструментом – 45 

гуманітарні науки та мистецтво – 13 спеціалісти – 24 

освіта – 12 працівники сфери торгівлі та послуг – 21 

інженерія – 9 
робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 

технологічного устаткування, складання устаткування та машин – 10 

природничі науки – 5   

охорона здоров’я – 4   

сільське, лісове і рибне господарство та переробка 

продукції – 3   

будівництво – 3   

Кіровоградська 8,537 32,2 82,5 

соціальні науки, бізнес і право – 23,1 працівники сфери торгівлі а послуг – 34,6 

освіта – 18,3 спеціалісти – 23,1 

гуманітарні науки та мистецтво – 10,6 робітники з обслуговування устаткування та машин – 23,1 

транспорт – 10,6 кваліфіковані робітники з інструментом – 19,2 

охорона здоров’я – 7,7   

інженерія – 5,8   

сільське господарство – 4,8   

управління та адміністрування – 4,8   

геодезія та землеустрій – 2,9   
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будівництво – 1,9   

інші – 5,0   

Луганська 4,4 30,5 72,7 

соціальні науки, бізнес та право – 21,7 працівники сфери торгівлі та послуг – 41,3 

інженерія – 17,0 кваліфіковані робітники з інструментом – 37,3 

освіта – 8,5 робітники з обслуговування та машин – 10,7 

природничі науки – 6,6 спеціалісти – 9,3 

охорона здоров’я – 1,9 кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств – 1,4 

інші – 44,3   

Львівська 10,5 37,7 86,8 

соціальні науки, бізнес і право – 27,0 кваліфіковані робітники з інструментом – 38,0 

гуманітарні науки та мистецтво – 19,0 працівники сфери торгівлі та послуг – 37,0 

охорона здоров’я – 13,4 технічні службовці – 16,7 

інженерія – 12,6 робітники з обслуговування устаткування та машин – 8,3 

освіта – 9,5   

природничі науки – 6,0   

сфера обслуговування – 3,7   

соціальне забезпечення – 2,3   

будівництво та архітектура – 2,1   

інші – 4,4   

Миколаївська 9,22 33,9 75,7 

соціальні науки, бізнес і право – 35 працівники сфери торгівлі та послуг – 31 

інженерія – 16 кваліфіковані робітники з інструментом – 24 

гуманітарні науки та мистецтво – 11 технічні службовці – 20 

сільське господарство – 10 робітники з обслуговування устаткування та машин – 17 

освіта – 8 кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства – 8 

охорона здоров’я – 6   

будівництво та архітектура – 5   

природничі науки – 3   

транспорт – 1   

інші – 5,0   

Одеська 6,9 27,7 88,5 

соціальні науки, бізнес і право – 26 кваліфіковані робітники з інструментом – 34 

управління та адміністрування – 12 працівники сфери торгівлі та послуг – 32 

гуманітарні науки та мистецтво – 10 спеціалісти – 16 

інженерія – 9 робітники з обслуговування устаткування та машин – 16 

освіта – 7 кваліфіковані робітники сільського господарства – 2 

право – 4   

сільське господарство – 4   

охорона здоров’я – 3   

транспорт – 2   

інші – 23   

Полтавська 11,5 31 88,6 

виробництво та технології – 18 працівники сфери торгівлі та послуг – 89 

управління та адміністрування – 16 робітники з обслуговування устаткування – 11 

освіта – 10   

транспорт – 8   

соціальні та поведінкові науки – 8   

гуманітарні науки – 5   

природничі науки – 5   

електрична інженерія – 5   

електроніка та телекомунікації – 5   

аграрні науки та продовольство – 5   

сфера обслуговування – 5   
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інші спеціальності – 10   

Рівненська 8,4 37 80 

соціальні науки, бізнес і право – 22 кваліфіковані робітники з інструментом – 39 

освіта – 18,3 працівники сфери торгівлі та послуг – 34 

охорона здоров’я – 14 робітники з обслуговування устаткування та машин – 14 

гуманітарні науки – 8 технічні службовці – 13 

управління та адміністрування – 5   

архітектура та будівництво – 4   

природничі науки – 4   

сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх 

продукції – 4   

Сумська 8,8 29 82 

освіта – 24 спеціалісти – 45 

соціальні науки, бізнес і право – 18 працівники сфери торгівлі та послуг – 35 

інженерія – 14 кваліфіковані робітники з інструментом – 20 

природничі науки – 10   

будівництво та архітектура – 10   

державне управління – 8   

гуманітарні науки – 8   

інші – 8   

Тернопільська 5,744 32 83 

соціальні науки, бізнес і право – 25 працівники сфери торгівлі та послуг – 58 

освіта – 15 кваліфіковані робітники з інструментом – 27 

гуманітарні науки – 15 технічні службовці – 13 

охорона здоров’я – 15 робітники з обслуговування устаткування та машин – 2 

інженерія – 9   

природничі науки – 6   

сільське господарство – 5   

сільське господарство – 5   

сфера обслуговування – 3   

інші – 7   

Харківська 14,9 31,6 96 

соціальні науки, бізнес і право – 24,1 працівники сфери торгівлі та послуг – 40,7 

інженерія – 11,8 кваліфіковані робітники з інструментом – 38,9 

охорона здоров’я – 8,5 спеціалісти – 13 

природничі науки – 6,6 робітники з обслуговування устаткування та машин – 7,4 

гуманітарні науки і мистецтво – 4,7   

будівництво та архітектура – 4,2   

транспорт – 3,8   

освіта – 3,8   

аграрні науки – 3,3   

сфера обслуговування – 3,3   

електрична інженерія – 2,8   

сільське, лісове і рибне господарство – 2,8   

інформаційні технології – 2,8   

право – 2,8   

управління та адміністрування – 2,4   

виробництво та технології - 2,4   

інші - 9,9   

Херсонська 6 31 - 

соціальні науки, бізнес і право - 25 працівники сфери торгівлі та послуг – 33,0 

інженерія – 12 робітники з обслуговування устаткування та машин – 27 

освіта – 10 кваліфіковані робітники з інструментом – 22 

охорона здоров’я – 9 кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства – 7 

гуманітарні науки та мистецтво – 8,0 інші – 12 
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управління та адміністрування – 8,0   

сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх 

продукції – 6,0   

природничі науки – 4   

транспорт – 3,0   

геодезія та землеустрій – 3,0   

будівництво та архітектура – 3,0   

ветеринарія – 2,0   

інформаційні технології – 2,0   

соціальна робота – 1,0   

інші – 5,0   

Хмельницька 7,5 31 87 

соціальні науки, бізнес і право – 31,5 працівники сфери торгівлі та послуг – 53,8 

гуманітарні науки та мистецтво – 12,5 кваліфіковані робітники з інструментом – 26,9 

охорона здоров’я – 10,2 робітники з обслуговування устаткування та машин – 11,5 

освіта – 9,7 інші – 7,7 

управління та адміністрування – 7,9   

інженерія – 7,4   

інші – 20,8   

Черкаська 10,202 30,6 87,3 

соціальні науки, бізнес і право – 23,8 робітники з обслуговування устаткування та машин – 46,7 

освіта – 11,6 працівники сфери торгівлі та послуг – 33,3 

гуманітарні науки та мистецтво – 11 кваліфіковані працівники з інструментом – 13,3 

природничі науки – 8,7 спеціалісти – 6,7 

інженерія – 5,2   

охорона здоров’я – 4,7   

управління та адміністрування – 3,5   

інші – 31,5   

Чернівецька 3,524 31 90 

соціальні науки, бізнес і право – 29,1 кваліфіковані робітники з інструментом – 56,3 

інженерія – 15,4 спеціалісти з різними спеціальностями та професіями – 31,3 

охорона здоров’я – 14,5 працівники сфери торгівлі та послуг – 6,2 

освіта – 10,3 робітники з обслуговування устаткування та машин – 6,2 

природничі науки – 8,5   

гуманітарні науки та мистецтво – 8,5   

будівництво та архітектура – 5,1   

соціальне забезпечення – 2,6   

сфера обслуговування – 2,6   

інші – 3,4   

Чернігівська 6,5 28,7 88,4 

соціальні науки – 26,1 кваліфіковані робітники з інструментом – 55,6 

гуманітарні науки та мистецтво – 13,6 працівники сфери торгівлі та послуг – 41,7 

інженерія – 10,8 робітники з обслуговування устаткування – 2,7 

освіта – 10,2   

природничі науки – 5,7   

охорона здоров’я – 4,5   

інші – 29,1   

м. Київ 6,1 34 96 

соціальні науки, бізнес і право – 58,0 

- 
будівництво та архітектура – 17,0 

гуманітарні науки та мистецтво – 17,0 

охорона здоровя – 8,0 
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Додаток 9 

Топ-10 професій, за якими наявний дефіцит кадрів у січні–серпні 2019 року в окремих регіонах України, осіб 

 Професія Україна Закарпатська Запорізька Київська Одеська Полтавська Харківська Львівська 

Водій автотранспортних засобів 21588 858 532 1041 648 1708 1521 2561 

Сестра медична 4260 

не входить до 

топ-10 253 

не входить до 

топ-10 337 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 4356 

не входить до 

топ-10 244 228 167 417 294 

не входить до 

топ-10 

Вихователь 3320 

не входить до 

топ-10 212     311 265 

не входить до 

топ-10 

Електрогазозварник 3290 

не входить до 

топ-10 165 229 173 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

Слюсар-ремонтник 4436 

не входить до 

топ-10 110 403 

не входить до 

топ-10 568 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 4503 

не входить до 

топ-10 104 

не входить до 

топ-10 240 549 538 

не входить до 

топ-10 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 98 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

Рибалка прибережного лову 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 95 

не входить до 

топ-10 173 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 
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Лаборант 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 82 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

Швачка 6248 927   211 303 1332 

не входить до 

топ-10 1222 

Складальник 

не входить 

до топ-10 564 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

Продавець продовольчих товарів 

не входить 

до топ-10 267 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 543 1331 556 

В’язальник схемних джгутів, кабелів та 

шнурів 

не входить 

до топ-10 252 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

Оператор виробничої дільниці 

не входить 

до топ-10 209 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

Верстатник деревообробних верстатів 

не входить 

до топ-10 201 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

Офіціант 2943 193 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 489 

Кухар 

не входить 

до топ-10 186 

не входить 

до топ-10 198 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 602 

Охоронник 

не входить 

до топ-10 184 

не входить 

до топ-10 177 179 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 620 

Птахівник 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить 

до топ-10 168 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

Слюсар-сантехнік 2705 

не входить до 

топ-10 

не входить 

до топ-10 217 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 
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Водій навантажувача 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить 

до топ-10 192 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

Бухгалтер 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 198 

не входить до 

топ-10 397 

не входить до 

топ-10 

Продавець-консультант 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 176 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

Листоноша (поштар) 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 332 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

Слюсар з механоскладальних робіт 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 292 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

Токар 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 294 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

Фармацевт 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 657 

не входить до 

топ-10 

Касир торговельного залу 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 559 305 

Продавець непродовольчих товарів 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 265 

не входить до 

топ-10 

Продавець консультант 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 519 

Монтер кабельного виробництва 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 515 

Оператор автоматичних та 

напівавтоматичних верстатів та установок 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить 

до топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 

не входить до 

топ-10 606 
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Додаток 10 

Таблиця 1 
Характеристика «ядра» робітничих професій на ринку праці Миколаївської області 
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5220 Продавці в магазинах 16,92 12,83 14,36 1,50 + 

8322 
Водії автотранспортних засобів та робітники 

з обслуговування автотранспортної техніки 
16,59 14,69 11,97 1,10 + 

5230 
Продавці, які ведуть торгівлю з лотків та на 

ринках 
8,14 0,02 0,29 25,00 – 

5169 Працівники захисних та охоронних служб 7,68 5,71 7,38 1,74 – 

8331 
Робітники з керування та обслуговування 

сільсько- та лісогосподарського устаткування 
6,84 17,69 22,58 1,72 + 

7241 Електромеханіки та електромонтажники 5,34 4,31 1,59 0,50 + 

7212 Зварники та газорізальники 3,70 3,71 1,78 0,64 + 

5122 Кухарі 3,49 4,99 5,92 1,60 + 

6131 

Робітники сільського господарства, що 

займаються як землеробством, так і 
тваринництвом 

2,64 5,03 11,33 3,03 – 

5141 Перукарі, гримери-пастижери та косметики 2,47 0,30 0,67 3,03 + 

7233 
Механіки та монтажники сільськогоспо-

дарських та промислових машин 
2,45 7,09 4,26 0,81 + 

4211 Касири та білетери 2,32 2,19 2,40 1,47 + 

5132 
Працівники з надання послуг пацієнтам 

лікувальних закладів 
2,02 3,46 2,46 0,96 + 

7436 Швачки та вишивальниці 2,01 2,79 1,59 0,77 + 

8211 Верстатники 1,95 1,42 0,75 0,71 + 

7124 Теслярі та столяри 1,87 0,27 0,26 1,29 + 

5123 Офіціанти та буфетники 1,66 2,89 2,03 0,94 + 

7120 
Укрупнені професії будівельників будівель 

та споруд 
1,64 0,07 0,12 2,33 + 

5131 
Працівники, що забезпечують піклування 

та догляд за дітьми 
1,63 1,62 1,53 1,27 + 

7133 Штукатури 1,45 0,47 0,45 1,28 + 

8333 
Машиністи кранів, лебідок та подібних 
установок 

1,43 0,90 0,94 1,41 + 

7231 
Механіки та монтажники моторних 

транспортних засобів 
1,38 0,78 0,45 0,78 + 

4222 Службовці з інформування (довідок) 1,32 1,84 1,47 1,07 + 

7129 
Будівельники, ремонтники споруд та 

верхолази 
1,08 2,26 1,23 0,73 – 

7136 Водопровідники та трубопровідники 1,07 1,93 1,60 1,11 + 

7141 Маляри 0,94 0,75 0,60 1,07 + 

 
Усього за професійним «ядром» (80% 

від усіх зайнятих у регіоні за 

професійними групами 4–8) 

100 100 100 –  

Джерело: розроблено автором за даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з 

питань економічної активності та за даними обласних центрів зайнятості. (https://www.dcz.gov.ua). 
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Таблиця 2 
Характеристики «ядра» робітничих професій на ринку праці Львівської області 

Код Назва професії 
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о
ф
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ій

н
о
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в
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о
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о
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5220 Продавці в магазинах 18,19 23,96 31,50 0,56 + 

8322 
Водії автотранспортних засобів та 
робітники з обслуговування 

автотранспортної техніки 

12,79 16,57 9,52 0,24 + 

5230 
Продавці, які ведуть торгівлю з лотків та на 

ринках 
8,66 0,04 0,43 4,60 + 

8263 
Робітники, які обслуговують швацькі 

машини 
6,11 0,25 0,30 0,51 + 

5169 Працівники захисних та охоронних служб 5,29 6,54 10,15 0,66 – 

5122 Кухарі 4,72 6,61 6,46 0,42 + 

7241 Електромеханіки та електромонтажники 4,68 4,69 2,00 0,18 + 

7133 Штукатури 4,10 0,53 0,90 0,72 + 

7141 Маляри 3,44 1,35 1,24 0,39 + 

5141 Перукарі, гримери-пастижери та косметики 3,38 1,29 3,01 0,99 + 

7111 Гірники та кар’єрні робітники 3,35 2,17 0,58 0,11 – 

7422 Столяри 3,26 2,19 1,75 0,34 + 

5132 
Працівники з надання послуг пацієнтам 

лікувальних закладів 
3,19 1,75 3,04 0,74 + 

7231 
Механіки та монтажники моторних 
транспортних засобів 

3,10 1,45 1,19 0,35 + 

7122 Муляри 2,43 1,31 0,97 0,32 + 

7233 

Механіки та монтажники 

сільськогосподарських та промислових 
машин 

2,04 6,46 4,21 0,28 + 

4211 Касири та білетери 1,82 3,18 5,47 0,73 + 

7136 Водопровідники та трубопровідники 1,55 1,71 1,53 0,38 + 

5123 Офіціанти та буфетники 1,54 5,90 4,72 0,34 + 

7412 
Булочники, кондитери та майстри з 

приготування кондитерських виробів 
1,50 3,23 2,90 0,38 + 

7212 Зварники та газорізальники 1,42 2,92 1,48 0,21 + 

5142 Компаньйони та слуги 1,22 0,98 0,66 0,29 + 

4212 Касири в банках та інкасатори 1,11 0,44 2,23 2,16 + 

8155 
Робітники, які обслуговують установки з 

очищення нафти та природного газу 
1,10 4,50 3,78 0,36 + 

 
Усього за професійним «ядром» (80% 

від усіх зайнятих у регіоні за 

професійними групами 4–8) 

100 100 100   

Джерело: розроблено автором за даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з 

питань економічної активності та за даними обласних центрів зайнятості (https://www.dcz.gov.ua). 

 

 

https://www.dcz.gov.ua/
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Таблиця 3 
Характеристики «ядра» професійних занять, що потребують вищої освіти  

на ринку праці України 
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о
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2320 Викладачі середніх навчальних закладів 11,95 5,21 3,24 0,70 

3231 Медичні сестри, які асистують професіоналам 9,16 8,58 4,48 0,59 

2441 Професіонали в галузі економіки 7,69 3,29 4,36 1,50 

3433 Бухгалтери та касири-експерти 6,00 12,53 10,19 0,92 

2411 Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку 5,46 0,29 0,33 1,25 

1229 Керівники інших основних підрозділів 4,26 5,29 7,18 1,53 

2221 Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології) 3,90 3,31 0,44 0,15 

1314 
Керівники малих підприємств без апарату управління в 

оптовій та роздрібній торгівлі 
3,73 0,42 3,55 9,52 

2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи 3,56 5,90 4,45 0,85 

1222 Керівники виробничих підрозділів у промисловості 3,36 4,37 6,47 1,67 

3115 Технічні фахівці-механіки 3,25 1,84 1,73 1,06 

2145 Професіонали в галузі інженерної механіки 3,14 0,41 0,56 1,54 

2421 Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду 2,61 1,04 1,59 1,72 

1210 Керівники підприємств, установ та організацій 2,51 2,87 9,76 3,83 

3113 Технічні фахівці-електрики 2,35 2,48 1,66 0,75 

2132 Професіонали в галузі програмування 2,24 0,80 0,57 0,80 

2419 

Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефектив-

ності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, 

інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 

2,23 7,38 7,15 1,09 

1475 

Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, 

досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультування з 

питань комерційної діяльності та управління 

2,03 6,12 6,09 1,12 

2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 1,97 2,10 1,15 0,62 

3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 1,92 2,24 2,36 1,19 

2332 Вихователі дошкільних закладів 1,81 1,38 1,06 0,87 

2429 Інші професіонали в галузі правознавства 1,71 2,09 1,63 0,88 

1453 
Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та 
непродовольчими товарами та їх ремонті 

1,71 0,41 0,71 1,95 

3415 Технічні та торговельні представники 1,68 2,59 2,62 1,14 

3340 Інші фахівці в галузі освіти 1,61 6,63 3,17 0,54 

1226 
Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в 

складському господарстві та зв’язку 
1,30 2,01 3,38 1,89 

3221 Медичні асистенти 1,29 1,13 0,88 0,88 

2143 Професіонали в галузі електротехніки 1,19 0,34 0,39 1,30 

2142 Професіонали в галузі цивільного будівництва 1,18 0,97 0,74 0,86 

3320 Фахівці з дошкільного виховання 1,10 0,02 0,03 2,03 

1231 
Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних 

та адміністративних підрозділів та інші керівники 
1,08 5,14 7,20 1,58 

2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем 0,98 0,83 0,88 1,20 

 
Усього за професійним «ядром» (70% від усіх зайнятих в 

Україні за професійними групами 1–3) 
100 100 100 – 

Джерело: розроблено автором за даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з 

питань економічної активності та за даними Державного центру зайнятості 

(https://www.dcz.gov.ua). 
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Додаток 11 

Матриця відповідності між професіями 1–3 професійно-кваліфікаційної 

групи, яких потребує ринок праці та назвами спеціальностей за якими 

здійснюється підготовка вищою школою 

Код групи Нац. 

класифік. 

України 

ДК 003:2010 

«Класифікатор 

професій» 

Назва групи 
професій 

(професійних назв 

робіт, посад) 

(відповідно до 

Національного 

класифікатора 

України 

ДК 003:2010 

«Класифікатор 

професій») 

Коди та назви спеціальностей для освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістра (відповідно до Переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (Постанова КМУ від 

27.09.10 за №787 (із змінами та доповненнями) 

1 2 3 

КЕРІВНИКИ 

1210 Завідувач аптеки / 
аптечного закладу. 

Директор (інший 

керівник). 

Заступник 

директора 

 

Промислова бiотехнологiя /магiстр/ 8,05140101 
Молекулярна бiотехнологiя /магiстр/ 8,05140102 

Фармацевтична бiотехнологiя /магiстр/ 8,05140103 

Екологiчна бiотехнологiя та бiоенергетика /магiстр/ 8,05140105 

Бiомедична iнженерiя /магiстр/ 8,05140201 

Інформацiйнi технологiї в бiомедицинi /магiстр/ 8,05140203 

Промислова бiотехнологiя /магiстр/ 8,05140101 

Лiкувальна справа /магiстр/ 8,12010001 

Стоматологiя /магiстр/ 8,12010005 

Сестринська справа /магiстр/ 8,12010006 

Лабораторна дiагностика /магiстр/ 8,12010007 

Фармацiя /магiстр/ 8,12020101 

Клiнiчна фармацiя /магiстр/ 8,12020102 
Технологiї фармацевтичних препаратiв /магiстр/ 8,12020103 

Управлiння соцiальним закладом /магiстр/ 8,18010001 

Якiсть, стандартизацiя та сертифiкацiя /магiстр/ 8,18010010 

Управлiння фiнансово-економiчною безпекою/магiстр/ 8,18010014 

Консолiдована iнформацiя /магiстр/ 8,18010015 

Бiзнес-адмiнiстрування /магiстр/ 8,18010016 

Адмiнiстративний менеджмент /магiстр/ 8,18010018 

Менеджмент органiзацiй i адмiнiстрування (за видами 

економiчної дiяльностi) /магiстр/ 

8,03060101 

 

1229 Завдувач клубу. 

Керівник гуртка. 

Керівник 
структурного 

підрозділу – 

головний спеціаліст. 

Завдувач сектору. 

Головний 

державний 

інспектор. 

Заступник 

начальника відділу 

Культурологiя (за видами дiяльностi) /магiстр/ 8,02010101 

Книгознавство, бiблiотекознавство i бiблiографiя 

/магiстр/ 

8,02010201 

Музейна справа та охорона пам'яток iсторiї та культури 

/магiстр/ 

8,02010301 

Документознавство та iнформацiйна дiяльнiсть /магiстр/ 8,02010501 

Менеджмент соцiокультурної дiяльностi /магiстр/ 8,02010601 

Культурологiя (за видами дiяльностi) /магiстр/ 8,02010101 

Книгознавство, бiблiотекознавство i бiблiографiя 

/магiстр/ 

8,02010201 

Економіка та підприємництво  0,0305 

Мiжнародна економiка /магiстр/ 8,03050301 

Економiка пiдприємства (за видами економiчної 

дiяльностi) /магiстр/ 

8,03050401 

Управлiння персоналом та економiка працi /магiстр/ 8,03050501 
 

1231 Головний 
економіст. 

Менеджер 

(управитель). 

Головний бухгалтер 

 

Економіка та підприємництво  0,0305 
Економiчна теорiя /магiстр/ 8,03050101 

Економiчна кiбернетика /магiстр/ 8,03050201 

Мiжнародна економiка /магiстр/ 8,03050301 

Економiка пiдприємства (за видами економiчної 

дiяльностi) /магiстр/ 

8,03050401 

Управлiння персоналом та екномiка працi /магiстр/ 8,03050501 
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Прикладна статистика /магiстр/ 8,03050601 

Маркетинг /магiстр/ 8,03050701 

Фiнанси i кредит (за спецiалiзованими програмами) 

/магiстр/ 

8,03050801 

Банкiвська справа /магістр/ 8,03050802 

Оподаткування /магiстр/ 8,03050803 

Облiк i аудит /магiстр/ 8,03050901 

Товарознавство i комерцiйна дiяльнiсть /магiстр/ 8,03051001 

Товарознавство та експертиза в митнiй справi /магiстр/ 8,03051002 
Управлiння iнновацiйною дiяльнiстю /магiстр/ 8,18010012 

Управлiння проектами /магiстр/ 8,18010013 

Управлiння фiнансово-економiчною безпекою/магiстр/ 8,18010014 

Бiзнес-адмiнiстрування /магiстр/ 8,18010016 
 

1314 Керуючий 

магазином 

Товарознавство i комерцiйна дiяльнiсть  8,03051001 

Товарознавство та експертиза в митнiй справi  8,03051002 

Експертиза товарiв та послуг  8,03051003 

Управлiння безпечнiстю та якiстю товарiв 8,03051004 

Економiчна теорiя  8,03050101 

Мiжнародна економiка  8,03050301 

Економiка підприємства  8,03050401 

Маркетинг ,03050701 

Управлiння iнновацiйною дiяльнiстю /магiстр/ 8,18010012 

Управлiння проектами /магiстр/ 8,18010013 

Управлiння фiнансово-економiчною безпекою/магiстр/ 8,18010014 

Управлiння iнновацiйною дiяльнiстю /магiстр/ 8,18010012 

Адміністративний менеджмент 8.18010018 
 

1453 Менеджер 

(управитель)в 

роздрібній торгівлі 

непродовольчими 

товарами 

Товарознавство i комерцiйна дiяльнiсть  8,03051001 

Товарознавство та експертиза в митнiй справi / 8,03051002 

Експертиза товарiв та послуг  8,03051003 

Управлiння безпечнiстю та якiстю товарiв 8,03051004 

Економiчна теорiя  8,03050101 

Мiжнародна економiка  8,03050301 

Економiка пiдприємства (за видами економiчної 

дiяльностi)  
8,3050401 

Маркетинг/ 8,03050701 

Управлiння iнновацiйною дiяльнiстю /магiстр/ 8,18010012 

Управлiння проектами /магiстр/ 8,18010013 

Управлiння фiнансово-економiчною безпекою/магiстр/ 8,18010014 

Управлiння iнновацiйною дiяльнiстю /магiстр/ 8,18010012 
 

ПРОФЕСІОНАЛИ  

2142 

Професіо-

нали в галузі 

будівництва 

 

 Інженер з 

проєктно-

кошторисної 

роботи. 

 2142. Інженер-

проєктувальник 

(цивільне 

будівництво) 

 

 

 

Промислове i цивiльне будiвництво                                               8,06010101 

Гiдротехнiчне будiвництво                                                     8,06010102 

Мiське будiвництво та господарство                                        8,06010103 

Технологiї будiвельних конструкцiй,  

виробiв i матерiалiв                                                                          8,06010104 

Автомобiльнi дороги i аеродроми                                                  8,06010105 

Мости i транспортнi тунелi                                                            8,06010106 

Теплогазопостачання i вентиляцiя                                                 8,06010107 

Водопостачання та водовiдведення                                                8,06010108 

Архiтектура будiвель i споруд                                                        8,06010201 

Мiстобудування                                                                                8,06010202 
Дизайн архiтектурного середовища                                               8,06010203 

Реставрацiя пам’яток архiтектури та мiстобудування i реконструкцiя  

Об’єктiв архітектури                                                                        8,06010204 

Гiдромелiорацiя                                                                                 8,06010301 

Рацiональне використання i охорона водних ресурсiв                 8,06010302 

Водогосподарське та природоохоронне будiвництво                   8,06010303 
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2131 

Професіо-

нали в галузі 

обчислю-

вальних 

систем 

 

2131.2 Інженер з 

комп’ютерних 

систем 

Адміністратор 

системи 

 

Системний аналiз i управлiння /магiстр/ 8,04030301 

Системи i методи прийняття рiшень /магiстр/ 8,04030302 

Прикладна математика /магiстр/ 8,04030101 

Математичне та комп’ютерне моделювання /магiстр/ 8,0403103 

Інформатика /магiстр/ 8,04030201 

Прикладна iнформатика /магiстр/ 8,04030202 

Соцiальна iнформатика /магiстр/ 8,04030203 

Прикладна та теоретична статистика /магiстр/  8,04020501 

Інформацiйнi управляючi системи та технологiї (за 
галузями) /магiстр/ 

,05010101 

Інформацiйнi технологiї проєктування /магiстр/ 8,05010102 

Системне проєктування /магiстр/ 8,05010103 

Системи штучного iнтелекту /магiстр/ 8,05010104 

Комп'ютерний еколого-економiчний монiторинг 

/магiстр/ 

8,05010105 

Інформаційні управляючі системи та технології 

спеціалного призначення /магістр/    

8,05010181 

Комп’ютернi системи та мережi /магiстр/ 8,05010201 

Системне програмування /магiстр/ 8,05010202 

Спецiалiзованi комп’ютернi системи /магiстр/ 8,05010203 
Програмне забезпечення систем /магiстр/ 8,05010301 

Інженерiя програмного забезпечення /магiстр/ 8,05010302 

Комп’ютеризованi системи управлiння та автоматика 

/магiстр/ 

8,05020101 

Комп’ютеризованi та робототехнiчнi системи /магiстр/ 8,05020102 

Комп’ютернi системи управлiння рухомими об’єктами 

(за видами транспорту) /магiстр/ 

8,05020103 

Комплекси, системи та засоби автоматизації управління 

військами і озброєнням /магістр/ 

8,05020181 

Автоматизоване управлiння технологiчними процесами 

/магiстр/ 

8,05020201 

Комп’ютерно-iнтегрованi технологiчнi процеси i 
виробництва /магстр/ 

8,05020202 

Автоматика та автоматизацiя на транспортi (за видами 

транспорту) /магiстр/ 

8,05020203 

 

2132 

Професіо-

нали в галузі 

программу-

вання 

Інженер-програміст Системний аналiз i управлiння /магiстр/ 8,04030301 

Системи iметоди прийняття рiшень /магiстр/ 8,04030302 

Прикладна математика /магiстр/ 8,04030101 

Математичне та комп’ютерне моделювання /магiстр/ 8,04030103 

Інформатика /магiстр/ 8,04030201 

Прикладна iнформатика /магiстр/ 8,04030202 

Соцiальна iнформатика /магiстр/ 8,04030203 

Прикладна та теоретична статистика /магiстр/  8,04020501 

Інформацiйнi управляючi системи та технологiї (за 
галузями) /магiстр/ 

8,05010101 

Інформацiйнi технологiї проєктування /магiстр/ 8,05010102 

Системне проєктування /магiстр/ 8,0010103 

Системи штучного iнтелекту /магiстр/ 8,05010104 

Програмне забезпечення систем /магiстр/ 8,05010301 

Інженерiя програмного забезпечення /магiстр/ 8,05010302 

Комп’ютеризованi системи управлiння та автоматика 

/магiстр/ 

8,05020101 

 

2143 

Професіо-

нали в галузі 

електротех-

ніки 

Інженер-енергетик 

 

 

Теплоенергетика /магiстр/ 8,05060101 

Теплофiзика /магiстр/ 8,05060102 

Тепловi електричнi станцiї /магiстр/ 8,05060103 

Технологiї теплоносiїв та палива на теплових 

електростанцiях /магiстр/ 
8,05060104 

Енергетични менеджмент /магiстр/ 8,05060105 

Гiдроенергетика /магiстр/ 8,05060201 

Атомна енергетика /магiстр/ 8,05060301 
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Технологiї теплоносiїв та поводження з радiоактивними 

вiдходами на атомних електростанцiях /магiстр/ 
8,05060302 

Котли i реактори /магiстр/ 8,05060401 

Турбiни /магiстр/ 8,05060402 

Холодильнi машини i установки /магiстр/ 8,05060403 

Крiогенна технiка i технологiї /магiстр/ 8,05060404 

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна технiка /магiстр/ 8,05060405 

Газотурбiннi установки i компресорнi станцiї /магiстр/ 8,05060406 

Електричнi станцiї /магiстр/ 8,05070101 

Електричнi системи i мережi /магiстр/ 8,05070102 

Електротехнiчнi системи електроспоживання (за видами) 

/магiстр/  
8,05070103 

Технiка та електрофiзика високих напруг /магiстр/ 8,0507010 

Свiтлотехнiка i джерела свiтла /магiстр/ 8,05070105 

Системи управлiння виробництвом i розподiлом 

електроенергiї /магiстр/ 
8,05070106 

Нетрадицiйнi та вiдновлюванi джерела енергiї /магiстр/ 8,05070107 

Енергетичний менеджмент /магiстр/ 8,05070108 

Електричнi шини i апарати /магiстр/ 8,05070201 

Електричнi системи i комплекси транспортних засобiв 

/магiстр/ 
8,05070202 

Електричний транспорт /магiстр/ 8,05070203 

Електромеханiчнi системи автоматизацiї та електропривод 

/магiстр/ 
8,05070204 

Електромеханiчнi системи геотехiчних виробництв /магiстр/ 8,05070205 

Електропобутова технiка /магiстр/ 8,05070206 

Електромеханiчне обладнання енергоємних виробництв 

/магiстр/ 
8,05070207 

Комплекси та системи озброєння і техніки ракетних військ і 

артилерії /магiстр/ 
8,5070281 

 

2149 

Професіо-

нали в 

інших 

галузях 

інженерної 

справи 

Інженер-

конструктор. 

Інженер-технолог. 

Інженер з охорони 

праці. 

Інженер 

Метрологiя та вимiрювальна технiка /магiстр/ 8,05100101 

Інформацiйнi вимiрювальнi системи /магiстр/ 8,05100102 

Метрологiчне забезпечння випробувань та якостi продукцiї 

/магiстр/ 

8,05100201 

Технологiї приладобудування /магiстр/ 8,05100301 

Прилади i системи неруйнiвного контролю /магiстр/ 8,05100305 

Інформацiйнi технологiї в приладобудуваннi /магiстр/ 8,05100306 
Медичнi прилади i системи /магiстр/ 8,05100307 

Технологiї виробництва лiтальних апаратiв /магiстр/ 8,05110104 

Технiчна електрохiмiя /магiстр/ 8,05130103 

Хiмiчнi технологiї тугоплавких неметалевих i силiкатних 

матерiалiв /магiстр/ 

8,05130104 

Хiмiчнi технологiї палива та вуглецевих мтерiалiв /магiстр/ 8,05130105 

Хiмiчнi технологiї переробки полiмерних та композицiйних 

матерiалiв /магiстр/ 

8,05130107 

Промислова бiотехнологiя /магiстр/ 8,05140101 

Молекулярна бiотехнологiя /магiстр/ 8,05140102 

Фармацевтична бiотехнологiя /магiстр/ 8,05140103 
Екологiчна бiотехнологiя та бiоенергетика /магiстр/ 8,05140105 

Бiомедична iнженерiя /магiстр/ 8,05140201 

Конструювання та технологiї швейних виробiв /магiстр/ 8,05160202 

Проектування взуття та галантерейних виробiв /магiстр/ 8,05160203 

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення 

виробiв легкої промисловостi /магiстр/ 

8,05160204 

Технологiї зберiгання i переробки зерна /магiстр/ 8,05170101 

Технологiї жирiв i жирозамiнникiв /магiстр/ 8,05170102 

Технологiї хлiба, кондитерських, макаронних вробiв та 8,05170103 
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харчоконцентратiв /магiстр/ 

Технологiї зберiгання, консервування та переробки м’яса 

/магiстр/ 

8,05170104 

Технологiї зберiгання та переробки водних бiоресурсiв 

/магiстр/ 

8,05170105 

Технологiї продуктiв бродiння i виноробства /магiстр/ 8,05170106 

Технологiї зберiгання, консервування та переробки плодiв i 

овочiв /магiстр/ 

8,05170107 

Технологiї зберiгання, консервування та переробки молока 
/магiстр/ 

8,05170108 

Технологiї харчових продуктiв оздоровчого та 

профiлактичного призначення /магiстр/ 

8,05170109 

Технологiї питної води та водопiдготовки харчових 

виробництв /магiстр/ 

8,05170110 

Технологiї цукру та полiсахаридiв /магiстр/ 8,05170111 

Технологiї харчування /магiстр/ 8,05170112 

Технологiї в ресторанному господарствi /магiстр/ 8,05170113 

Оброблювання деревини  0,0518 

Органiзацiя авiацiйних робiт i послуг /магiстр/ 8,07010103 

Органiзацiя i регулювання дорожнього руху /магiстр/ 8,07010104 
Льотна експлуатацiя повiтряних суден /магiстр/ 8,07010201 

Обслуговування повiтряного руху /магiстр/ 8,07010202 

Системи аеронавiгацiйного обслуговування /магiстр/ 8,07010203 

Технiчне обслуговування та ремонт повiтряних суден i 

авiадвигунiв /магiстр/ 

8,07010301 

Технологiї робiт та технологiчне обладнання аеропортiв 

/магiстр/ 

8,07010303 

Технічне обслуговування військових повітряних суден і 

авіадвигунів /магістр/ 

8,07010381 

Органiзацiя авiацiйних робiт i послуг /магiстр/ 8,07010103 

Органiзацiя i регулювання дорожнього руху /магiстр/ 8,07010104 

Льотна експлуатацiя повiтряних суден /магiстр/ 8,07010201 
Обслуговування повiтряного руху /магiстр/ 8,07010202 

Системи аеронавiгацiйного обслуговування /магiстр/ 8,07010203 

Експлуатацiя суднових енергетичних установок /магiстр/ 8,07010402 

Експлуатацiя суднового електрообладнання i засобiв 

автоматики /магiстр/ 

8,07010404 

Транспортнi технологiї та засоби в агропромисловому 

комплексi /магiстр/ 

8,10010202 

Цивiльний захист /магiстр/ 8,17020101 

Управлiння у сферi цивiльного захисту /магiстр/ 8,17020102 

Охорона працi (за галузями) /магiстр/ 8,17020201 

Пожежна безпека /магiстр/ 8,17020301 
Якiсть, стандартизацiя та сертифiкацiя /магiстр/ 8,18010010 

Інтелектуальна власнiсть /магiстр/ 8,18010011 

Управлiння iнновацiйною дiяльнiстю /магiстр/ 8,18010012 

Управлiння проектами /магiстр/ 8,18010013 

Якiсть, стандартизацiя та сертифiкацiя /магiстр/ 8,18010010 

Інтероперабельнiсть i безпека на залiзничному транспортi 

/магiстр/ 

8,18010025 

Охоронна дiяльнiсть та безпека /магiстр/ 8,18010026 
 

2221 

Професіо-

нали в галузі 

медицини 

(крім 
медичних 

сестер) 

Лікар-педіатр. 

Лікар-терапевт. 

Лікар. 

Лікар загальної 

практики – 
сімейний лікар 

 

Лiкувальна справа 8,12010001 

Медична психологія 8.12010004 

Педіатрія 8.12010002 

Медико-профілактична справа 8.12010003 

Лабораторна дiагностика 8,12010007 
 

2310 

Викл. 

універ. та 

ВНЗ 

Викладач вищого 

 навчального 

закладу. 

Доцент 

Випускники усіх спеціальностей 
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2320 Вчитель 

загальноосвітнього 

навчального закладу 

Педагогiка вищої школи /магiстр/ 8,18010021 

Освiтнi вимiрювання /магiстр/ 8,18010022 

Управлiння соцiальним закладом /магiстр/ 8,18010001 

Технологiчна освiта /магiстр/ 8,01010301 

Професiйна освiта (за профiлем) /магiстр/ 8,01010401 

Корекцiйна освiта (за нозологiями) /магiстр/ 8,01010501 

Соцiальна педагогiка /магiстр/ 8,01010601 

  
 

2332 Вихователь 

дошкільного 
навчального закладу 

Педагогiка вищої школи /магiстр/ 8,18010021 

Освiтнi вимiрювання /магiстр/ 8,18010022 
Управлiння соцiальним закладом /магiстр/ 8,18010001 

Дошкiльна освiта /магiстр/ 8,01010101 

Початкова освiта /магiстр/ 8,01010201 

Психологiя /магiстр/ 8,03010201 

Практична психологiя (за видами) /магiстр/ 8,03010301 

  
 

2419 

Професіо-

нали у сфері 

державної 

служби, 

маркетингу, 

ефектив-

ності, 

раціоналізац

ії 

виробництва  

2419.2 Логіст. 

Консультант. 

Фахівець з методів 

розширення ринку 

збуту (маркетолог). 

Спеціаліст 
державної служби 

Менеджмент органiзацiй i адмiнiстрування (за видами 

економiчної дiяльностi) /магiстр/ 

8,03060101 

Маркетинг /спецiалiст/ 7,03050701 

Менеджмент iнвестицiйної дiяльностi /магiстр/ 8,03060105 

Управлiння в сферi економiчної конкуренцiї /магiстр/ 8,03060106 

Логiстика /магiстр/ 8,03060107 
Товарознавство i комерцiйна дiяльнiсть  8,03051001 

Товарознавство та експертиза в митнiй справi / 8,03051002 

Експертиза товарiв та послуг  8,03051003 

Управлiння безпечнiстю та якiстю товарiв 8,03051004 

Мiжнародна економiка  8,03050301 

Державне управлiння /магiстр/ 8,15010001 

Державна служба /магiстр/ 8,15010002 

Державне управлiння у сферi освiти /магiстр/ 8,15010005 

Публiчне адмiнiстрування /магiстр/ 8,15010008 
 

2421 Юрист Правознавство /магiстр/ 8,03040101 

Правоохоронна дiяльнiсть /магiстр/ 8,03040201 

Управлiння у сферi правопорядку /магiстр/ 8,18010002 

Судова експертиза /магiстр/ 8,18010003 
Дорадництво/магiстр/ 8,18010004 

Екологiчна полiтика i право /магiстр/ 8,18010005 

Охоронна дiяльнiсть та безпека /магiстр/ 8,18010026 

  
 

2429 Державний 

виконавець. 

Юрисконсульт 

Правознавство /магiстр/ 8,03040101 

Правоохоронна дiяльнiсть /магiстр/ 8,03040201 

Управлiння у сферi правопорядку /магiстр/ 8,18010002 

Судова експертиза /магiстр/ 8,18010003 

Дорадництво/магiстр/ 8,18010004 

Екологiчна полiтика i право /магiстр/ 8,18010005 

Охоронна дiяльнiсть та безпека /магiстр/ 8,18010026 
 

2441 

Профе- 

сіонали в 

галузі 

економіки 

Економіст Економiчна теорiя /магiстр/ 8,03050101 

Економiчна кiбернетика /магiстр/ 8,03050201 
Мiжнародна економiка /магiстр/ 8,03050301 

Економiка пiдприємства (за видами економiчної дiяльностi) 

/магiстр/ 

8,03050401 

Управлiння персоналом та економiка працi /магiстр/ 8,03050501 

Прикладна статистика /магiстр/ 8,03050601 

Маркетинг /магiстр/ 8,03050701 

Фiнанси i кредит (за спецiалiзованими програмами) /магiстр/ 8,03050801 

Банкiвська справа /магістр/ 8,03050802 

Оподаткування /магiстр/ 8,03050803 

Облiк i аудит /магiстр/ 8,03050901 

Товарознавство i комерцiйна дiяльнiсть /магiстр/ 8,03051001 

Товарознавство та експертиза в митнiй справi /магiстр/ 8,03051002 
Експертиза товарiв та послуг /магiстр/ 8,03051003 

Управлiння безпечнiстю та якiстю товарiв /магiстр/ 8,03051004 
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Органiзацiя оптової та роздрiбної торгiвлi /магiстр/ 8,03051005 

Менеджмент і адміністрування  0,0306 

Менеджмент органiзацiй i адмiнiстрування (за видами 

економiчної дiяльностi) /магiстр/ 

8,03060101 

Менеджмент iнновацiйної дiяльностi /магiстр/ 8,03060102 

Менеджмент природоохоронної дiяльностi /магiстр/ 8,03060103 

Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi /магiстр/ 8,03060104 

Менеджмент iнвестицiйної дiяльностi /магiстр/ 8,03060105 

Управлiння в сферi економiчної конкуренцiї /магiстр/ 8,03060106 
Логiстика /магiстр/ 8,03060107 

Мiжнароднi економiчнi вiдносини /магiстр/ 8,03020301 

Менеджмент соцiокультурної дiяльностi /магiстр/ 8,02010601 

Бiржова дiяльнiсть /магiстр/ 8,18010009 

Інтелектуальна власнiсть /магiстр/ 8,18010011 

Управлiння iнновацiйною дiяльнiстю /магiстр/ 8,18010012 

Управлiння проєктами /магiстр/ 8,18010013 

Управлiння фiнансово-економiчною безпекою /магiстр/ 8,18010014 

Консолiдована iнформацiя /магiстр/ 8,18010015 

Бiзнес-адмiнiстрування /магiстр/ 8,18010016 

Економiка довкiлля i природних ресурсiв /магiстр/ 8,18010017 
Адмiнiстративний менеджмент /магiстр/ 8,18010018 

 

3113 

Техніки-

електрики 

Електрик цеху. 

Енергетик. 

Технік-електрик. 

Електромеханік. 

Електрик дільниці 

Молодший спеціаліст  

Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування 

теплових електростанцій /молодший спеціаліст/     
5,05060101 

Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і 

систем теплопостачання /молодший спеціаліст/ 
5,05060103 

Експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного 

устаткування і систем теплопостачання /молодший 

спеціаліст/ 

5,05060104 

Монтаж і експлуатація гідроенегетичних установок 

/молодший спеціаліст/ 
5,05060201 

Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних 
машин та установок /молодший спеціаліст/ 

5,05060403 

Монтаж і експлуатація електроустаткування 

електростанцій і енергосистем /молодший спеціаліст/ 
5,05070101 

Будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі 

/молодший спеціаліст/  
5,05070102 

Електропостачання /молодший спеціаліст/ 5,05070103 

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд /молодший спеціаліст/  
5,05070104 

Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних 

систем /молодший спеціаліст/                              
5,05070107 

Монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів 

/молодший спеціаліст/                                     
5,05070108 

Виробництво електричних машин і апаратів /молодший 

спеціаліст/                      
5,05070201 

Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів 

/молодший спеціаліст/  
5,05070202 

Експлуатація, ремонт і енергопостачання міського 

електротранспорту /молодший спеціаліст/  
5,05070204 

Обслуговування і ремонт електроустаткування 

автомобілів і тракторів /молодший спеціаліст/  

5,05070205 
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Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних 

установок в агропромисловому комплексі /молодший 

спеціаліст/ 

5,10010102 

Бакалавр 

Теплоенергетика /бакалавр/ 6,050601 

Гідроенергетика /бакалавр/ 6,050602 

Атомна енергетика /бакалавр/ 6,050603 

Енергомашинобудування /бакалавр/ 6,050604 

Електротехніка та електротехнології /бакалавр/ 6,050701 

Електромеханіка /бакалавр/ 6,050702 
 

3119 

Інші 

технічні 

фіхівці в 

галузі 

фізичних 

наук та 

техніки 

Технолог. 

Технік. 

Диспетчер 

 

 

Молодший спеціаліст 

Монтаж і експлуатація електроустаткування 

електростанцій і енергосистем /молодший спеціаліст/ 

5,05070101 

Будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі 

/молодший спеціаліст/  

5,05070102 

Електропостачання /молодший спеціаліст/ 5,05070103 

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд /молодший спеціаліст/  

5,05070104 

Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних 
систем /молодший спеціаліст/                              

5,05070107 

Монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів 

/молодший спеціаліст/                                     

5,05070108 

Виробництво електричних машин і апаратів /молодший 

спеціаліст/                      

5,05070201 

Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів 

/молодший спеціаліст/  

5,05070202 

Експлуатація, ремонт і енергопостачання міського 

електротранспорту /молодший спеціаліст/  

5,05070204 

Обслуговування і ремонт електроустаткування 

автомобілів і тракторів /молодший спеціаліст/  

5,05070205 

Технічне обслуговування і ремонт устаткування 

підприємств машинобудування /молодший спеціаліст/ 

5,05050201 

Обслуговування верстатів з програмним управлінням і 

робототехнічних комплексів /молодший спеціаліст/ 

5,05050202 

Обслуговування засобів гідромеханізації /молодший 

спеціаліст/ 

5,05050203 

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств 

хімічної і нафтогазопереробної промисловості /молодший 

спеціаліст/ 

5,05050207 

Експлуатація та ремонт обладнання харчового 

виробництва /молодший спеціаліст/ 

5,05050208 

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств 
текстильної та легкої промисловості /молодший 

спеціаліст/ 

5,05050210 

Обслуговування машин і технологічних ліній пакування 

/молодший спеціаліст/ 

5,05050211 

Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування 

повітряних суден /молодший спеціаліст/                    

5,05090102 

Технічна експлуатація наземних засобів 

радіоелектронного забезпечення польотів /молодший 

спеціаліст/           

5,05090103 

Виробництво, обслуговування та ремонт електронної 

побутової апаратури /молодший спеціаліст/  

5,05090201 

Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання 

електрозв’язку /молодший спеціаліст/ 

5,05090301 

Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та 

оргтехніки /молодший спеціаліст/ 

5,05090302 

 Обслуговування обладнання підприємств зв’язку 5,05090305 
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/молодший спеціаліст/ 

Монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання 

радіозв’язку, радіомовлення та телебачення /молодший 

спеціаліст/ 

5,05090306 

Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних 

засобів інформатизації /молодший спеціаліст/ 

5,05090308 

Монтаж, обслуговування устаткування і систем 

газопостачання /молодший спеціаліст/                              

5,06010113 

Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних 
систем і вентиляції /молодший спеціаліст/               

5,06010114 

Обслуговування устаткування систем водопостачання і 

водовідведення /молодший спеціаліст/                      

5,06010301 

Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних 

споруд /молодший спеціаліст/                           

5,06010302 

Технічне обслуговування і ремонт пристроїв 

електропостачання залізниць /молодший спеціаліст/ 

5,07010504 

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 

/молодший спеціаліст/ 

5,07010602 

Експлуатація озброєння і техніка інженерних військ 

/молодший спеціаліст/ 

5,16010185 

Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів 

/молодший спеціаліст/                                      

5,07010301 

Технічне обслуговування засобів механізації і 

автоматизації в аеропортах /молодший спеціаліст/                 

5,07010302 

Технічне обслуговування засобів зберігання, 

транспортування та заправлення пально-мастильними 

матеріалами /молодший спеціаліст/  

5,07010303 

Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового 

рухомого складу /молодший спеціаліст/  

5,07010501 

Технічне обслуговування і ремонт вагонів /молодший 

спеціаліст/ 

5,07010502 

Бакалавр 
Транспортні технології (за видами транспорту) /бакалавр/ 6,070101 

Аеронавігація /бакалавр/ 6,070102 

Обслуговування повітряних суден /бакалавр/ 6,070103 

Морський та річковий транспорт /бакалавр/ 6,070104 

Рухомий склад залізниць /бакалавр/ 6,070105 

Автомобільний транспорт /бакалавр/ 6,070106 

Системи забезпечення руху поїздів /бакалавр/ 6,070107 

Залізничні споруди та колійне господарство /бакалавр/ 6,070108 

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 

/бакалавр/ 

6,051001 

Метрологія, стандартизація та сертифікація /бакалавр/ 6,051002 
Приладобудування /бакалавр/ 6,051003 

Оптотехніка /бакалавр/ 6,051004 

Авіаційна та ракетно-космічна техніка 0,0511 

Авіа- та ракетобудування /бакалавр/ 6,051101 

Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів 

/бакалавр/ 

6,051102 

Авіоніка /бакалавр/ 6,051103 

Деревооброблювальні технології /бакалавр/ 6,051801 

Технологія та дизайн текстильних матеріалів /бакалавр/ 6,051601 

Технологія виробів легкої промисловості /бакалавр/ 6,051602 

Харчові технології та інженерія /бакалавр/ 6,051701 

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 
/бакалавр/ 

6,051702 

 

3415 Мерчандайзер. 

Агент 

торговельний. 

Представник 

торговельний 

 

Молодший спеціаліст 

Маркетингова діяльність /молодший спеціаліст/    5,03050701 

Товарознавство та комерційна діяльність /молодший 

спеціаліст/ 

5,03051001 

Організація обслуговування населення /молодший спеціаліст/ 5,14010202 

Бакалавр 
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Товарознавство і торговельне підприємництво /бакалавр/ 6,030510 

Маркетинг /бакалавр/ 6,030507 

Готельно-ресторанна справа /бакалавр/ 6,140101 

Побутове обслуговування /бакалавр/ 6,140102 
 

3221 

Медичні 

асистенти 

Лаборант 

(медицина). 

Фельдшер 

Молодший спеціаліст 

Лікувальна справа /молодший спеціаліст/ 5,12010101 

Сестринська справа /молодший спеціаліст/ 5,12010102 

Акушерська справа /молодший спеціаліст/ 5,12010105 

Фармація /молодший спеціаліст/ 5,12020101 

Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук 
/молодший спеціаліст/ 

5,12020102 

Виробництво фармацевтичних препаратів /молодший 

спеціаліст/ 

5,12020103 

Бакалавр 

Сестринська справа /бакалавр/ 6,120101 

Лабораторна діагностика /бакалавр/ 6,120102 

Фармація /бакалавр/ 6,120201 
 

3231 

Медичні 

сестри, які 

асистують 

професіо-

налам 

Сестра медична 

стаціонару. 

Сестра медична 

Молодший спеціаліст 

Лікувальна справа /молодший спеціаліст/ 5,12010101 

Сестринська справа /молодший спеціаліст/ 5,12010102 

Акушерська справа /молодший спеціаліст/ 5,12010105 

Фармація /молодший спеціаліст/ 5,12020101 

Бакалавр 

Сестринська справа /бакалавр/ 6,120101 
 

3340 

Інші фахівці 

в галузі 

освіти 

Вожатий. 

Асистент вчителя. 

Лаборант (освіта). 

Майстр 

виробничого 

навчання. 

Вихователь 
 

Молодший спеціаліст 

Початкова освіта /молодший спеціаліст/   5,01010201 

Технологічна освіта /молодший спеціаліст/   5,01010301 

Професійна освіта (за профілем підготовки) /молодший 

спеціаліст/ 

5,01010401 

Соціальна педагогіка /молодший спеціаліст/                       5,01010601 

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 0,0102 
Фізичне виховання /молодший спеціаліст/  5,01020101 

 

Бакалавр 

Педагогічна освіта                                                         0,0101 

Дошкільна освіта /бакалавр/  6,010101 

Початкова освіта /бакалавр/  6,010102 

Технологічна освіта /бакалавр/ 6,010103 

Професійна освіта (за профілем підготовки) /бакалавр/  6,010104 

Корекційна освіта (за нозологіями) /бакалавр/  6,010105 

Соціальна педагогіка /бакалавр/ 6,010106 

Фізичне виховання /бакалавр/ 6,010201 
Спорт /бакалавр/ 6,010202 

Здоров’я людини /бакалавр/ 6,010203 

  
 

3433 Бухгалтер Молодший спеціаліст 

Фінанси і кредит /молодший спеціаласт/ 5,03050801 

Бухгалтерський облік /молодший спеціаліст/ 5,03050901 

Бакалавр 

Фінанси і кредит /бакалавр/ 6,030508 

Облік і аудит /бакалавр/ 6,030509 
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Наукове видання 

 

 

Никифорук Олена Ігорівна 

Близнюк Вікторія Валеріївна 

Балакірєва Ольга Миколаївна 

Гук Лариса Павлівна 

Лавриненко Лариса Миколаївна 

Ляшенко Ольга Федорівна 

Перегудова Тетяна Вячеславівна 

Письменна Уляна Євгенівна 

Плюта Ірина Юхимівна 

Юрик Ярина Іванівна 
 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СФЕР 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА РИНКІВ 

у 4-х частинах 

 

Частина 3 

РЕГУЛЯТОРНА ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА 

МОЖЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Колективна монографія 
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