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ВСТУП
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України відбуваються
зміни, що створюють низку передумов для розвитку нестандартної зайнятості. Поперше, відбуваються значні зрушення у галузевій структурі національної економіки,
зростає частка працюючих у сфері послуг, де поширені нестандартні гнучкі форми
зайнятості. По-друге, загострення глобальної конкуренції та обумовлене цим
посилення невизначеності вимагають від роботодавців і працівників більшої
гнучкості організації праці. По-третє, технологічний прогрес, революція в
інформаційно-комунікаційних

технологіях

(ІКТ)

вимагають

впроваджувати

інноваційні форми нестандартної зайнятості, за яких працівники можуть виконувати
роботу віддалено завдяки використанню сучасних ІКТ. З огляду на зазначене
пояснюється необхідність ефективного державного регулювання нестандартної
зайнятості.
Актуальність теми. Сучасні методи державного регулювання нестандартної
зайнятості не повністю враховують зміни соціально-трудових відносин, що
обумовлюються появою нових нестандартних форм зайнятості, характером їх
формування та використання. Актуалізується питання удосконалення державного
регулювання нестандартної зайнятості в Україні з метою мінімізації її негативних
наслідків і створення можливостей розвитку її інноваційних форм, що дозволить
більш ефективно використовувати трудовий потенціал країни, забезпечуючи
інноваційний розвиток національної економіки.
Дослідженню передумов і наслідків структурних та технологічних змін в
економіці, проблем організації соціально-трудових відносин, формування та
використання нестандартної зайнятості, її державного регулювання присвятили свої
праці вітчизняні науковці: В. Антонюк, Л. Безтелесна, В. Близнюк, І. Бондар,
В. Гриньова, О. Грішнова, В. Данюк, Л. Ємельяненко, А. Колот, Е. Лібанова,
Л. Лісогор,

Ю. Маршавін,

В. Нижник,

О. Новікова,

В. Осецький,

С. Пасєка,

Т. Перегудова, І. Петрова, В. Петюх, М. Романюк, У. Садова, М. Семикіна, Л. Семів,
С. Тютюнникова та ін. Серед зарубіжних досліджень, що висвітлюють окремі
аспекти державного регулювання нестандартної зайнятості слід відзначити наукові
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праці відомих економістів і соціологів: Д. Белла, Т. Вілхагена, В. Гімпельсона,
С. Джіллетта, А. Каллеберга, Р. Капелюшникова, Т. Карабчук, Б. Кейсі, E. Кордової,
Г. Стендінга, А. Тоффлера, Ф. Троса, М. Фербера та ін.
Проте

окремі

теоретико-методичні

аспекти

державного

регулювання

нестандартної зайнятості в умовах флексібілізації ринку праці залишаються в
Україні недостатньо вивченими. Потребують подальшого дослідження теоретичні
засади

визначення

нестандартної

зайнятості

як

комплексного

соціально-

економічного явища, удосконалення методичних підходів щодо прогнозноаналітичного оцінювання розвитку нестандартної зайнятості та визначення
пріоритетів

її

державного

регулювання

в

контексті

реалізації

концепції

флексік’юріті. Актуальність комплексного дослідження процесу становлення та
регулювання нестандартної зайнятості в Україні, недостатня розробленість цих
питань на теоретичному рівні, невирішеність проблемних аспектів методичного та
прикладного характеру щодо вдосконалення державного регулювання нестандартної
зайнятості зумовили вибір теми, визначили мету, завдання, об’єкт, предмет та логіку
дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана відповідно до тематики науково-дослідних робіт відділу соціальноекономічних проблем праці ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН
України» в межах тем: «Розвиток соціально-трудового потенціалу України» (№ ДР
0108U002375) (обґрунтовано переваги і недоліки нестандартної зайнятості;
розроблено пропозиції щодо коригування чинного трудового законодавства, що
дозволить забезпечити відповідність законодавчих норм вимогам ринкової
економіки в частині регламентації нестандартної зайнятості) та «Розвиток
соціально-трудової сфери: пріоритети, детермінанти і вектори модернізації» (№ ДР
0111U007796) (досліджено вплив ІКТ на формування нового віртуального
економічного середовища та визначено адекватні йому форми зайнятості;
обґрунтовано фактори розвитку адаптаційного потенціалу національного ринку
праці в контексті стратегічних завдань інноваційного розвитку).
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Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є наукове
обґрунтування теоретичних засад, розроблення методичного забезпечення та
практичних рекомендацій щодо державного регулювання нестандартної зайнятості.
Відповідно до визначеної мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання:
 узагальнити теоретичні положення щодо трактування сутності економічної
категорії «нестандартна зайнятість»;
 здійснити класифікацію нестандартної зайнятості та типологізацію її форм
залежно від характеру їх впливу на розвиток національної економіки;
 розробити методичні підходи до оцінювання масштабів нестандартної зайнятості та визначити її вплив на продуктивність праці на основі факторного аналізу;
 визначити науково-методичні засади та розробити прогнозну модель
оцінювання обсягів нестандартної зайнятості на короткостроковий період на основі
систематизації факторів, які впливають на її розвиток;
 аргументувати концептуальні положення щодо державного регулювання
нестандартної зайнятості з урахуванням новітніх тенденцій у трансформації
зайнятості в напрямі активізації ІТ-зайнятості у національній економіці;
 визначити інструменти державного регулювання нестандартної зайнятості
населення

в

національній

економіці

з

урахуванням

зарубіжного

досвіду

впровадження принципів концепції флексік’юріті;
 обґрунтувати ключові напрями вдосконалення інституційного забезпечення
державного

регулювання

нестандартної

зайнятості

і

розробити

практичні

рекомендації щодо відповідних заходів в Україні.
Об’єкт дослідження – процеси розвитку нестандартної зайнятості з
урахуванням її впливу на національну економіку.
Предмет дослідження – теоретичні, методичні та практичні засади державного регулювання розвитку нестандартної зайнятості.
Методи дослідження. Під час проведення дисертаційного дослідження і
вирішення поставлених завдань застосовувалися загальнонаукові та спеціальні
методи досліджень. Для вивчення нормативно-правової бази було використано
метод системного аналізу. Для одержання структурних характеристик нестандартної
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зайнятості ми послуговувались статистичними методами, економіко-математичними
методами, зокрема, аналітичного групування, порівняльного аналізу, побудови
динамічних рядів і графічним методом. Для розробки економетричної моделі та
визначення тенденцій розвитку нестандартної зайнятості використано методи
кореляційно-регресивного аналізу, моделювання, прогнозування, які реалізовано з
використанням ЕОМ. Для узагальнення результатів дослідження і підготовки
пропозицій стосовно державного регулювання нестандартної зайнятості в Україні
використано методи контент-аналізу, абстрактно-логічного аналізу.
Інформаційною

базою

дослідження

слугували

закони

та

підзаконні

нормативно-правові акти України щодо державного регулювання окремих елементів
нестандартної зайнятості, конвенції та рекомендації міжнародних організацій, бази
даних Державної служби статистики України, матеріали Міжнародної організації
праці, Організації економічного співробітництва та розвитку, Статистичної служби
Європейського Союзу, результати вибіркових соціологічних обстежень, монографії,
матеріали періодичних та Інтернет-видань.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:
вперше:
 розроблено концептуальний підхід до обґрунтування регуляторного впливу
держави на розвиток нестандартної зайнятості, який запропоновано розглядати як
комплекс взаємопов’язаних цільових пріоритетів, факторів розвитку нестандартної
зайнятості, її форм і типів, принципів і методів регулювання, відповідних їм
інструментів та очікуваних результатів. Це дає змогу передбачати тенденції
розвитку нестандартної зайнятості й впливати на зміцнення її «інноваційного ядра»
та інноваційного потенціалу національної економіки в цілому;
удосконалено:
 змістовну характеристику економічної категорії «нестандартна зайнятість»,
яку на відміну від існуючих інтерпретацій розглянуто комплексно у формальному і
неформальному секторах економіки як сукупність соціально-економічних відносин
з приводу відтворення робочої сили в умовах працевикористання, що відрізняються
від стандартних і забезпечують гнучкість ринку праці, підвищують мобільність та

7

адаптаційні можливості його суб’єктів до змін у макроекономічному середовищі. Це
дозволило визначити класифікаційні ознаки нестандартної зайнятості;
 класифікацію форм нестандартної зайнятості, яка, на відміну від існуючих,
сформована на основі системи класифікаційних критеріїв умов працевикористання
(формалізації зайнятості, характеру використання робочого часу, строку договору,
форми організації робочого місця та способу найму), що дозволило логічно й
аргументовано визначити приналежність до нестандартної зайнятості та охопити
весь існуючий на сьогодні спектр її форм;
 типологію нестандартної зайнятості за характером її впливу на розвиток
економіки

та

ступенем

відкритості

інноваціям

шляхом

виокремлення

прекаризаційного (неформальна та недозайнятість), адаптаційного (неповна,
непостійна, понаднормова зайнятість) та інноваційного (ІТ-зайнятість) типів
нестандартної зайнятості. Це допомогло систематизувати уявлення про структуру
нестандартної зайнятості та обґрунтувати теоретичні засади визначення її
«інноваційного ядра»;
 методичні підходи до оцінювання масштабів нестандартної зайнятості,
особливість яких полягає у визначенні рівнів охоплення населення окремими
формами нестандартної зайнятості та порівнянні їх з еталонними значеннями, а
також розрахунку узагальненого показника «рівень нестандартної зайнятості», що,
на відміну від існуючих підходів, дозволило сформувати науково-обґрунтовані
засади моніторингу процесів у сфері нестандартної зайнятості;
дістали подальшого розвитку:
 науково-методичні

засади

побудови

моделі

прогнозування,

що

передбачають перспективну оцінку розвитку на макроекономічному рівні форм
нестандартної

зайнятості

(непостійної,

неповної

фактичної,

понаднормової,

неформальної недозайнятості та ІТ-зайнятості), зіставлення отриманих прогнозних
оцінок розвитку нестандартної зайнятості з еталонними показниками, що
забезпечило

обґрунтоване

формування

комплексу

державного регулювання нестандартної зайнятості;

напрямів

удосконалення
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 інструментарій

державного

регулювання

нестандартної

зайнятості

населення, що базується на класичних принципах концепції флексік’юріті та
спрямований на забезпечення рівноваги гнучкості та захищеності нестандартно
зайнятих працівників за допомогою соціального діалогу. Існуючу концепцію
доповнено принципом інформованості, який має реалізувати держава шляхом
взаємодії зі ЗМІ та використання Інтернет-ресурсів для створення можливостей
доступу до актуальної інформації про нестандартну зайнятість, спрямованої на різні
цільові групи населення;
 практичні рекомендації щодо державного регулювання нестандартної
зайнятості у правовій, економічній та соціальній сферах, спрямовані на
удосконалення інституційного забезпечення регулювання нестандартної зайнятості
в контексті умов найму, охорони праці, соціального захисту нестандартно зайнятих;
легалізацію віддаленої ІТ-зайнятості, підтримку самозайнятості та підприємницької
діяльності; проведення збалансованої податкової та інвестиційної політики;
врівноваження попиту і пропозиції нестандартної зайнятості шляхом взаємодії
установ та організацій, які визначають її формування та використання в Україні.
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх
прикладного застосування для обґрунтування, визначення та розроблення основних
засад державного регулювання нестандартної зайнятості.
Викладені в дисертаційній роботі теоретичні, методичні та аналітичні
розробки використані при підготовці інформаційно-аналітичних робіт та доповідних
матеріалів ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» до Головного
контрольного

управління

Адміністрації

Президента

України,

Федерації

роботодавців України та центральних органів законодавчої та виконавчої влади
(довідка № 135-15/927 від 31.12.2014 р.), основними з яких є: «Сучасні проблеми у
сфері трудових відносин і зайнятості та пропозиції щодо їх розв’язання» (надіслано
до Головного контрольного управління Адміністрації Президента України (лист
№135-13/388 від 21.05.2012 р.)); «Про практику застосування Закону України «Про
зайнятість населення» №5067» (направлено до Комітету з питань соціальної
політики та праці Верховної Ради України (лист № 135-13/376 від 07.05.2013 р.));
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«Аналіз поточної ситуації та прогноз цільових індикаторів в сфері соціальної
політики» (направлено до Федерації роботодавців України (лист № 135-13/421 від
16.06.2014 р.)); перелік заходів щодо дерегуляції економіки з експертними
висновками (надіслано до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
(лист № 135-13/445 від 26.06.2014 р.)).
Результати дисертаційного дослідження використані в роботі Департаменту
інформаційно-аналітичного забезпечення та взаємодії з Верховною Радою України
Міністерства соціальної політики України при розробленні рекомендацій щодо
визначення інструментів державної політики для посилення впливу основних
чинників соціального розвитку українського суспільства у сфері нестандартної
зайнятості. Запропоновані підходи до економетричного моделювання розвитку
нестандартної зайнятості використано фахівцями Департаменту для проведення
науково обґрунтованої оцінки ефектів держрегулювання у сфері зайнятості
населення (довідка № 45/0/025/147-14 від 18 лютого 2014 р.).
Основні теоретичні положення та методологічні розробки дисертаційного
дослідження використовуються у навчальному процесі Київського національного
університету технологій та дизайну під час викладання дисципліни «Економіка
праці та соціально-трудові відносини» (довідка № 03-03/2464 від 22.11.2013 р.).
Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати отримано автором
самостійно і відображено у відповідних публікаціях. Серед наукових праць,
опублікованих у співавторстві, у дослідженні використано лише ідеї та положення,
які є результатом особистої роботи здобувача і становлять його індивідуальний
внесок, що відображено у списку опублікованих праць.
Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні й практичні
положення цього дослідження були викладені й обговорені на міжнародних
науково-практичних

конференціях:

«Регіональні

проблеми

людського

та

соціального розвитку» (Донецьк, 2008 р.); «Соціально-трудові відносини: теорія та
практика» (Київ, 2010 р.); «Формування та розвиток трудового потенціалу України:
проблеми і перспективи» (Луганськ, 2011 р.); «Праця в ХХІ столітті: новітні
тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток» (Київ, 2012 р.); «Складові
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елементи підвищення економічного потенціалу України за умов глобалізації»
(Хмельницький – Яремче, 2012 р.); «Глобальні дисбаланси: світова та українська
економіки» (Тернопіль, 2012 р.).
Публікації. За результатами дослідження опубліковано 18 наукових праць, у
тому числі 10 у наукових фахових виданнях, 3 праці у виданнях іноземних держав
та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз (одна з
яких видана у співавторстві), 6 тез матеріалів науково-практичних конференцій.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ НЕСТАНДАРТНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
1.1. Нестандартна зайнятість як економічна категорія
Сучасні умови становлення постіндустріального суспільства в Україні
спонукали до поширення більш гнучких форм зайнятості, які передбачають
«розмивання» основних стандартів регулювання правовідносин на ринку праці.
Зміни в організації праці та більш гнучке використання режиму робочого часу, а
також у характері взаємовідносин «найманий працівник – роботодавець» призвели
до появи нових нестандартних форм зайнятості.
Фактори, що зменшують попит на стандартну зайнятість та розширюють
використання гнучких нестандартних форм зайнятості, різноманітні та зумовлені
об’єктивними глобалізаційними процесами, які впливають на розвиток національної
економіки. Зменшення частки традиційних галузей промисловості в результаті
структурних змін в економіці призвело до скорочення попиту на стандартну
зайнятість, розвиток та розширення сфери послуг потребує зайнятих осіб, які могли
б працювати в умовах гнучкого робочого графіку за тимчасовими контрактами з
більшою чи меншою тривалістю робочого часу, ніж передбачено законодавством.
Важливою умовою зайнятості стає функціональна гнучкість працівника, коли він
може займати ту чи іншу посаду на підприємстві за розпорядженням роботодавця,
заміщати відсутнього працівника, поєднуючи виконання обов’язків.
Глобальна конкуренція вимагає від підприємців-роботодавців зменшення
витрат для підвищення рівня конкурентоспроможності своїх товарів та послуг, а від
працівників – пристосування до умов підвищеної гнучкості зайнятості, що, в свою
чергу, збільшує невизначеність та нестабільність умов, в яких розвиваються
відносини суб’єктів трудових відносин. Роботодавці в країнах, що розвиваються, й у
розвинених країнах змушені зменшувати використання стандартної зайнятості,
пов’язаної з високими витратами на податки та соціальні гарантії, і віддавати
перевагу нестандартним працівникам з тимчасовими контрактами, звільнення яких
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не тягне за собою значних фінансових витрат. Висока частка заробітної плати в
собівартості продукції країн з розвинутою економікою підштовхує до перенесення
виробництв в інші регіони або країни, де рівень витрат на оплату праці менший,
отже, розвивається нестандартна зайнятість за схемами аутсорсингу, офшорингу,
лізингу персоналу для збереження конкурентоспроможності підприємств на
глобалізованому ринку.
До заміни стандартних форм зайнятості населення нестандартними веде також
розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). У високорозвинених
країнах інтенсивне впровадження ІКТ зумовлює досить інтенсивне створення
інновативних віртуальних підприємств на основі електронної пошти та Інтернету [5,
с. 9]. Наявність сучасних засобів зв'язку дозволяє працівникам виконувати багато
видів робіт на віддаленні від роботодавця або замовника, використовуючи зручний
режим робочого часу. Для замовника принциповими залишаються вимоги щодо
якості товарів та послуг, наданих в обумовлені строки, економія витрат для
організації робочого місця підштовхує їх до надання переваги не стандартній
зайнятості на умовах довічного найму, а віддаленим тимчасовим працівникам.
Значну роль в поширенні нестандартної зайнятості відіграють демографічні
зрушення в структурі робочої сили. Вихід на ринок праці жінок, які мають
неповнолітніх дітей, молоді, яка навчається, пенсіонерів, що бажають отримати
додатковий дохід, поява такої нової вразливої категорії населення, як внутрішньо
переміщені особи, підвищили пропозицію зі сторони працівників на нестандартну
зайнятість. Ці категорії працівників погоджуються на роботу на умовах неповного
робочого дня з гнучким графіком, віддалену зайнятість, вони зацікавленні
отримувати невисокий дохід, реалізуючи свій трудовий потенціал, здобуваючи
необхідний досвід роботи, і не вимагають від роботодавця соціальних та фінансових
гарантій у повному обсязі, які обумовлені законодавством для працівників, що
зайняті на підприємствах на стандартних умовах.
Ринок праці, як головний регулятор трудових відносин, стимулює створення
нових ефективних робочих місць, збільшуючи питому вагу нестандартних форм
зайнятості, які є більш конкурентними внаслідок їх гнучкості і адаптивності. За
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таких умов особливого значення набуває дослідження теоретичних засад та
тенденцій розвитку нестандартної зайнятості та її державного регулювання. У той
же час нестандартна зайнятість в економіці трансформаційного типу є відносно
новою, а тому недостатньо дослідженою підсистемою соціально-трудових відносин.
Проблеми зайнятості населення у цілому глибоко і всебічно розглянуті
зарубіжними і вітчизняними вченими в теоретичному та практичному аспектах.
Створено декілька шкіл і концепцій у сфері регулювання зайнятості населення.
Відповідно до класичної теорії (А. Сміт, Ж.Б. Сей), ринкова економіка володіє
механізмом саморегулювання (конкуренція, попит, коливання цін, заробітної плати
тощо), що забезпечує рівновагу в економіці і повну зайнятість населення [95].
Засновники теорії компенсації (Дж. Мілль, Дж.Р. Мак-Куллох, Р. Торренс,
Н.У. Сеніор та ін.) стверджують, що скорочення чисельності працівників в одній
галузі компенсується підвищенням попиту на робочу силу в інших, і таким чином
відбувається перерозподіл зайнятості, а безробіття – лише тимчасове явище для
більшості тих, хто вивільняється [59].
Наступну, кейнсіанську концепцію характеризують дві основні ідеї: по-перше,
існує не один, а кілька рівноважних рівнів реального доходу і зайнятості; по-друге,
рівноважний рівень зайнятості визначається не конкуренцією на ринку праці, якої
немає, а рівнем доходу, що, у свою чергу, залежить від сукупного попиту на товари і
послуги, обсягів інвестицій і виробництва. Вимушене безробіття обумовлено
недостатньо

ефективним

сукупним

попитом,

підвищити

який

можуть

експансіоністські заходи бюджетного і кредитно-грошового регулювання. Держава,
впливаючи на сукупний попит у бік його збільшення, сприяє збільшенню попиту на
працю, що веде до збільшення зайнятості і зниженню безробіття.
Неокейнсіанські теорії встановлюють, що обсяг зайнятості пов'язаний з
об'ємом ефективного попиту, який може і повинен регулюватися державою. Під
впливом неокейнсіанських теорій після Другої світової війни, відбувається
обґрунтована критика теорії ринкової рівноваги, в Західній Європі відбувається
відносне посилення державного втручання в регулювання зайнятості і, зокрема в
питання регулювання соціальної захищеності найманих працівників. 60 – 70-ті роки
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ХХ століття відзначені в Західній Європі посиленням законодавчих та колективнодоговірних гарантій зайнятості найманих працівників та їх доходів після звільнення.
Неоліберальна течія 80-тих років ХХ століття пропагує відродження значення
ринку, який є рушійною силою економічного зростання, поважає конкуренцію, не
обмежує індивідуальну відповідальність, а результатом такої політики є зменшення
державного регулювання. Саме з неоліберальною теорією пов’язують зрушення до
флексібілізації ринку праці, перехід до концепції гнучкої захищеності –
флексік’юріті, наростання тенденцій до розвитку нестандартних форм зайнятості.
Цілий ряд дослідників розглядає розвиток нестандартної зайнятості як фактор
прекаризації населення. Нестабільна соціально-економічна ситуація, розширення
використання

гнучких

нестандартних

та

незахищених

форм

зайнятості,

невпевненість в майбутньому, на думку британського соціолога Г. Стендінга,
формують так званий «новий клас» – прекариат, до якого дослідник відносить всіх
осіб, яких об’єднує відчуття, що їх робота вимушена, випадкова й нестабільна [105,
с. 31].
Вітчизняна дослідниця О.М. Білик, розглядаючи конфігурації трудових
відносин,

що

роблять

зайнятість

працівників

нестандартною,

розраховує

чисельність прекариату. Для оцінки масштабів прекаризації виділяє такі категорії
населення: безробітні; зайняте населення з вкрай низьким рівнем доходів;
населення, зайняте у неформальному секторі економіки; працівники, які не мають
стабільної роботи і впевненості в її збереженні; населення, яке офіційно працює в
умовах вимушеної неповної зайнятості; сезонні працівники; працівники, які
здійснюють трудову діяльність у шкідливих умовах; нелегальні трудові мігранти [9,
с. 299]. Як зазначає О.М. Білик, у рамках нестандартної зайнятості роботодавцем
формується система трудових відносин, що перетворює працівників у ресурс без
можливості впливати на умови своєї праці. Ця система нестандартних трудових
відносин охоплює «соціально слабких» осіб [9, с. 300]. До прекариату відносять як
зайнятих, так і безробітних осіб, що розширює масштаби нестабільності в економіці.
Нестандартна зайнятість і прекариат – це не ідентичні категорії, хоча залучені до
них особи мають спільні характеристики нестабільності та невизначеності трудових
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відносин.
Ряд термінів, було запропоновано для визначення нестандартної зайнятості:
найбільш поширеними є терміни «атипова зайнятість» (atypical employment) [126] та
нестандартна зайнятість (nonstandard employment) [124]. Поняття стандартної і
нестандартної

зайнятості

не

є

загальноприйнятими,

але

все

частіше

використовуються дослідниками. Американський соціолог А. Каллеберг зазначає,
що стандартна організація ієрархічних трудових відносин скоріше є історичною
аномалією, тоді як різноманітні форми нестандартної зайнятості – загальним
правилом [144]. Часта зміна роботи перетворюється в норму, а тривала і гарантована
зайнятість у одного роботодавця зустрічається все рідше. У більшості країн світу
тимчасові працівники (включаючи зайнятих за строковими контрактами, сезонних
працівників, співробітників агентств, що надають трудові послуги третім особам і
т.д.) є найбільш швидко зростаючим сегментом нестандартної зайнятості [123].
Попит на тимчасових працівників, як засвідчує С. Хаусман, залежить від
розмірів фірм, територіального розташування, сезонності виробництва, наявності
профспілок, системи винагород працівників. Ймовірність тимчасової зайнятості
вище на великих підприємствах, у великих містах, на фірмах, де відсутні
профспілки, на виробництвах, що мають сезонний характер [139, p. 20 – 21].
Американська дослідниця, професор Гарвардської школи бізнесу Р.М. Кантер
показала, що під впливом еволюційних змін у соціально-трудовій сфері,
притаманних індустріальному суспільству, системи довічної зайнятості змінюються
комплексами договорів про працевлаштування, жоден з яких повної і постійної
зайнятості не передбачає [145]. Перспективу постійної зміни роботи, послідовного
переукладання контрактів, що укладаються на певний термін, відзначив Ч. Хенді в
теоріях організації-трилисника і портфелі робіт [138, р. 87].
У науковій літературі поняття нестандартної зайнятості визначається порізному. Так, В.С. Васильченко під нестандартною зайнятістю розуміє зайнятість
громадян, яка не має певних стандартів і повної регламентації (тимчасова, сезонна,
самозайнятість, надомна праця тощо) [12, с. 17].
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Найвагомішою російською роботою, присвяченою нестандартній зайнятості, є
монографія В.Є. Гімпельсона та Р.І. Капелюшникова «Нестандартна зайнятість у
російській економіці». Стандартною вони вважають зайнятість за наймом в режимі
повного робочого дня на основі безстрокового трудового договору на підприємстві
або в організації, під безпосереднім керівництвом роботодавця або призначених ним
менеджерів. Навпаки, всі форми зайнятості, що відхиляються від описаного
стандарту, розглядаються ними як «нестандартні» [64, с. 16]. Гнучкість ринку праці
та трудових відносин розглядається російськими вченими в контексті розвитку
таких

нестандартних

форм зайнятості

як неповна, тимчасова, випадкова,

неформальна й зайнятість в домашніх господарствах населення. Відомий
український вчений А.М. Колот також визначає нестандартну зайнятість» від
протилежного, під стандартною розуміє зайнятість за наймом у режимі повного
робочого дня на основі безстрокового трудового договору та на стандартному
робочому місці [53, с. 75].
Як вірно зазначає О.В. Жадан [40, с. 120], нестандартність зайнятості можна
розглядати у широкому (нестандартність фактичних умов зайнятості) та вузькому
трактуваннях (нестандартність трудової угоди). Стандартність, на його думку, слід
розглядати з загальнотеоретичної і з нормативної точок зору. Нормативний підхід
заснований

на

законодавчому

закріпленні

ознак

стандартності

зайнятості.

Теоретичний підхід до визначення стандартності постійно змінювався залежно від
особливостей соціально-економічного розвитку. Постіндустріальний розвиток
економіки призвів до формування теоретичних концепцій дуального ринку праці,
«периферійних робочих місць», «контрактної бахроми» [111, с. 114].
Трансформаційні феномени у сфері зайнятості зароджуються внаслідок
існування сутнісних особливостей перехідної економіки України. Особливостями
вітчизняного ринку праці стали різноманітні «нестандартні» способи адаптації –
робота в режимі неповного робочого дня та вимушені неоплачувані адміністративні
відпустки. «Нестандартність» у даному випадку не означає, що такі механізми
абсолютно унікальні. В різних модифікаціях вони зустрічались і в інших перехідних
економіках. Але майже ніде більше їх розмах і розмаїття не були настільки
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значними, концентрація – такою щільною, як в Україні [13, c. 27].
Дослідження Е.М. Лібанової спрямовані на вивчення проблем сегментації
зайнятості в Україні, формування й поширення незареєстрованої зайнятості та
можливості її державного регулювання [54, с. 3]. В роботах В.В. Близнюк питання
регулювання зайнятості населення розкриваються в контексті соціальної політики
держави [11, с. 3]. Л.С. Лісогор класифікацію видів зайнятості здійснює залежно від
ознак реєстрації, тривалості робочого періоду, організації робочого місця та
розрізняє стандартні та нестандартні (нерегламентовані) види зайнятості [55, с. 185].
Значний внесок у дослідження неформальної зайнятості, обґрунтування її структури
згідно з розробленими критеріями зроблено І.Л. Петровою [108].
Українські

вчені

В.М. Данюк,

В.М. Петюх

розглядають

використання

нестандартної зайнятості як можливість пристосування суб’єктів ринку праці до
економічних змін [34, c. 203]. В.М. Петюх, зокрема, розглядає нестандартну
зайнятість як гнучку зайнятість, пов’язану із соціальним статусом індивідів
(фермери, підприємці, неоплачувані члени сімей, особи, зайняті індивідуальною
трудовою діяльністю, особи «вільних» професій), вчений вважає, що нестандартна
зайнятість

потребує

правового

регулювання

та

організаційно-економічного

забезпечення [77, c. 116].
Реальні та потенційні переваги і недоліки використання дистанційної
зайнятості для суб’єктів соціально-трудових відносин розглядає І.І. Моторна. У її
трактуванні дистанційна зайнятість – це взаємодія працівника та роботодавця на
ринку праці, що передбачає гнучкі соціально-трудові відносини у віртуальному
середовищі з використанням ІКТ. Як вірно зауважує українська дослідниця, в нашій
країні достатньо складно оцінити ситуацію, в зв’язку з повною тінізацією
телероботи [61, с. 6 – 12]. Напрями зменшення наслідків прекаризації та проблеми
правового регулювання позикової праці вивчає Т.В. Перегудова, аналізуючи
соціальні наслідки впровадження аутстафінгу персоналу, що включають зміну
стандартів умов праці та фрагментацію трудових відносин, що формують основу
нестабільності [72].
Оцінюючи ступінь наукової розробленості проблеми в цілому, слід зазначити,
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що для дослідження нестандартної зайнятості сформовані певні передумови, але
цілісної концепції феномену нестандартної зайнятості в сучасному українському
суспільстві поки що не створено. Тому комплексне вивчення становлення
нестандартних форм зайнятості є необхідним і своєчасним дослідженням, що
матиме позитивне значення для розвитку соціально-трудових відносин.
На основі аналізу наукової літератури щодо визначення поняття «стандартна
зайнятість» виявлено, що умовами стандартності є: повний робочий день (повне
трудове навантаження); робоче місце у приміщенні, що надається працедавцем;
постійний характер роботи за трудовим договором; праця в одного роботодавця.
Фахівці Міжнародної організації праці [136] критеріями «стандартності» зайнятості
вважають перші три умови. Проте швидкий розвиток позикової зайнятості
передбачає можливість посередництва у працевлаштуванні. Тобто суб’єктами
трудових відносин є найманий працівник, роботодавець де-юре – агенція, яка надає
послуги з посередництва у працевлаштуванні, та роботодавець де-факто. Ці
особливості

необхідно

враховувати

при

визначенні

нестандартних

умов

працевикористання.
Отже, поняття нестандартної зайнятості є досить складним і може
розглядатися як з широких філософсько-світоглядних позицій, так і вузьких
підходів, що базуються на обліково-статистичних особливостях соціально-трудових
відносин. Основними детермінантами впливу на дослідження нестандартності є
динамічність цієї категорії (оскільки те, що на сьогодні сприймається переважно як
нестандарт, в майбутньому розглядатиметься і визначатиметься у суспільстві як
норма), широке та вузьке її розуміння, багаторівневість дослідження (макро, мезо та
локальний

рівень),

можливість

прийняття

рішення

щодо

використання

нестандартної зайнятості для задоволення різних видів потреб.
Узагальнюючи існуючи підходи до визначення нестандартної зайнятості, у
вузькому розумінні розглядатимемо цю категорію, як форму зайнятості, що
характеризується нестандартністю трудового договору за нормативно-правовими
критеріями.
У

широкому

контексті

розглядатимемо

нестандартну

зайнятість

у
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формальному і неформальному секторах економіки як сукупність соціальноекономічних відносин щодо відтворення робочої сили в умовах працевикористання,
які відрізняються від стандартних та забезпечують гнучкість ринку праці,
підвищують мобільність та адаптаційні можливості його суб’єктів до змін в
економічному, соціальному та інституційному середовищах.
Відмінність нашого підходу полягає в тому, що у наведеному трактуванні
зосереджується увага на комплексній інтерпретації нестандартної зайнятості, що
розглядається за визначеними чинниками виокремлених класифікаційних ознак.
Підкреслено, що в умовах нестандартної зайнятості економічні відносини щодо
трудової діяльності розвиваються як у формальному, так і у неформальному
секторах економіки, що може характеризувати ступінь її формалізації.
Результатом розвитку нестандартної зайнятості вважаємо забезпечення
гнучкості ринку праці, яке дозволяє отримати як економічні, так і соціальні
переваги. Можливими економічними перевагами є отримання вищого рівня доходів
для роботодавців за рахунок зниження витрат на робочу силу, а для працівників –
від диференціації сфер прикладання праці. Соціальні переваги для працівників
реалізуються через розвиток соціального капіталу, отримання суспільного визнання,
можливостей підвищення кваліфікації та самореалізації. При змінах в економічному,
соціальному та інституційному середовищах використання нестандартної зайнятості
розширює адаптаційні можливості та мобільність суб’єктів ринку праці, що
підвищує актуальність оновлення існуючих стандартів використання робочої сили,
вдосконалення
формами

статистичного

зайнятості,

вимагає

вимірювання
більш

охоплення

активного

осіб

нестандартними

державного

регулювання

нестандартної зайнятості та перегляду трудового законодавства, колективних
договорів і укладених контрактів для мінімізації ризиків в умовах нестабільності.
Відповідно до національних умов визначимо чинники для класифікації осіб,
зайнятість яких є нестандартною. Класифікаційну матрицю з виокремленням
сукупності нестандартних складових зайнятості представлено в таблиці 1.1.
Варіанти використання різних форм нестандартної зайнятості за визначеними
класифікаційними критеріями позначено знаком «+»в даній таблиці.

Таблиця 1.1.
Класифікаційна матриця нестандартної зайнятості
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Джерело: авторська розробка
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за формою організації
робочого місця

за строком договору:

надомна зайнятість

за характером
використання робочого
часу

на визначений термін

за
формалізацією
зайнятості

+
+
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На основі проведених досліджень, представлених в таблиці 1.1, пропонуємо
виділити такі класифікаційні критерії зайнятості, за якими виокремимо ознаки, що
визначають нестандартну зайнятість:
1.

за формалізацією зайнятості:

– формальна зайнятість на підприємствах реальної економіки;
– неформальна зайнятість – зайнятість тільки у неформальному секторі та
зайнятість в неформальному й у формальному секторі за неформальними угодами,
актуальним в цій ситуації є питання основна чи додаткова зайнятість в неформальному
секторі (ознака нестандартної зайнятості);
2.

за характером використання робочого часу:

– повна зайнятість – зайнятість працівника за нормою робочого часу,
передбаченою згідно із законодавством, колективним або трудовим договором
(зазвичай 40 годин на тиждень);
– неповна зайнятість – зайнятість працівника на умовах робочого часу, що
менший від норми часу, передбаченої законодавством, і може встановлюватися за
договором між працівником і роботодавцем з оплатою праці пропорційно
відпрацьованому часу або залежно від виробітку (ознака нестандартної зайнятості).
У тому числі:
а) вимушена неповна зайнятість, яка розвивається у формі недозайнятості,
пов’язаної з економічними причинами: адміністративні відпустки без збереження
заробітної плати або з частковим її збереженням та робота в режимі неповного
робочого дна / тижня у разі простою підприємства, установи, організації з не залежних
від працівника причин;
б) добровільна неповна зайнятість – зайнятість неповний робочий час важлива
для молоді, яка навчається, батьків, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною,
пенсіонерів;
– понаднормова зайнятість – зайнятість, тривалість якої вища понад встановлену
тривалість робочого часу (ознака нестандартної зайнятості). У її межах варто
розрізняти
а) вимушену понаднормову зайнятість – таку, що суперечить інтересам
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працівника, який шукає роботу з меншим трудовим навантаженням і згоден
отримувати відповідно меншу оплату за свою працю;
б) добровільну понаднормову зайнятість, за якої працівник може бути зайнятий
понаднормово на основному робочому місці і зацікавлений отримувати додаткову
оплату праці за роботу в надурочний час; також працівники можуть поєднувати
зайнятість за основною та додатковою роботою (праця за сумісництвом, суміщення
професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника). У разі
підсумкового обліку робочого часу і виявленні понаднормово відпрацьованих годин в
обліковому періоді проводиться доплата на умовах, передбачених чинним трудовим
законодавством або у колективному договорі.
3.

за строком договору:

– постійна зайнятість – зайнятість на основі безстрокового трудового договору,
що укладається на невизначений термін;
– непостійна зайнятість – зайнятість на певний строк, встановлений за
погодженням сторін, або на час виконання певної роботи, що визначається укладанням
трудового договору (ознака нестандартної зайнятості):
а) зайнятість за договором (контрактом) на визначений строк, встановлений за
погодженням сторін – зайнятість за трудовою угодою на визначений строк (контракти
можуть бути короткострокові 1 – 3 роки, середньострокові до 5-ти років та
довгострокові більш ніж на 5 років). При зайнятості за довгостроковим контрактом
працівники часто ідентифікують свою зайнятість як постійну, тому оцінки цієї форми
нестандартної зайнятості можуть бути заниженими;
б) зайнятість на час виконання певної роботи – зайнятість на час виконання
певного обсягу чи виду роботи, строк закінчення якої не може бути визначений
конкретною датою, з урахуванням характеру такої роботи, умов її виконання;
зайнятість осіб, найнятих на сезонні роботи;
4.

за формою організації робочого місця:

– на робочому місці в приміщенні, наданому роботодавцем, на якому працівник
постійно чи тимчасово перебуває в процесі трудової діяльності і яке визначене,
зокрема, на підставі трудового договору;
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– віддалена зайнятість в місцях, розташованих поза приміщеннями підприємства
роботодавця та поза будь-якого з закладів, що входять до складу цього підприємства,
що дозволяє працівникам самостійно обирати графік та місце роботи (дім, Інтернетклуби, телеофіси, спеціально створені приміщення з необхідною технікою та
комунікаціями тощо) (ознака нестандартної зайнятості) у тому числі:
а) надомна зайнятість – віддалена зайнятість, яка передбачає, що працівники
зобов'язуються працювати на підприємство або поставити даному підприємству
певний обсяг товарів або послуг, використовуючи особисте житло як робоче місце, при
цьому залучаючи до лав економічно активного населення осіб з особливими
потребами, осіб, які знаходяться у відпустках по догляду за дитиною тощо, але мають
бажання працювати;
б) зайнятість в будь-якому доступному місці, зручному для працівника, на основі
використання ІКТ – віддалена зайнятість, яка передбачає використання інформаційнокомунікаційних технологій, що дозволяють організувати робоче місце не тільки вдома
у працівника, але в будь-якому місці, зручному для нього (парк, сквер, кафе, Інтернетклуб, дім тощо), до такої зайнятості можуть залучатися фрілансери – люди творчих
професій, висококваліфіковані фахівці, зайнятість яких часто пов’язана із створенням
та використанням інновацій. На прикладі цієї зайнятості у подальшому розглянемо
інноваційне ядро нестандартної зайнятості;
5.

за способом найму:

– за трудовим договором між роботодавцем і працівником, гарантії та
зобов’язання при укладанні якого забезпечуються чинним трудовим законодавством
про працю, колективним договором і угодою сторін. Колективний договір, угода
укладаються на основі чинного законодавства між роботодавцем з однієї сторони і
представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з
іншої сторони. При чому за національним законодавством трудовий колектив
підприємства становлять громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності
саме на основі трудового договору.
– за договором цивільно-правового характеру – переважна частина зайнятих на
умовах такого договору працюють за схемами аутсорсингу, офшорингу, аутстафінгу,
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лізингу, персоналу, тобто працівники, які шукали роботу через недержавні служби
зайнятості, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні; угода між
працівником і власником підприємства регулюється цивільно-правовим кодексом, а не
трудовим законодавством, тому працівники, зайняті за такими угодами позбавлені
гарантій, передбачених трудовим законодавством, колективним договором (ознака
нестандартної зайнятості);
– без письмового договору – зайнятість за усною домовленістю, що є найменш
захищеною формою нестандартної зайнятості, наприклад, неформальна зайнятість,
краудсорсинг, що передбачає залучення для виконання певної роботи не
професіоналів, а волонтерів добровільно на безоплатній основі, без укладення
трудового договору; зайняті за усною домовленістю можуть покладатися тільки на
морально-етичні норми роботодавця, тому зобов’язання щодо виконання робіт або
надання послуг, оплата та охорона праці нестабільні (ознака нестандартної
зайнятості).
Нестандартна зайнятість, з одного боку, забезпечує гнучкість трудових
відносин, стимулює активність й самостійність щодо прийняття рішень та творчої
самореалізації. Через нестандартну зайнятість активуються й реалізуються
характеристики, необхідні для формування інноваційного типу особистості. Для
кадрового забезпечення інноваційних процесів в національній економіці розвиток
інноваційної складової нестандартної зайнятості є важливим напрямом її
державного регулювання.
З іншого боку, нестандартні або, згідно термінології МОП, неадекватні форми
зайнятості, визначені 16-ою Міжнародною конференцією статистиків праці,
характеризуються трудовими відносинами, які зменшують потенціал працівників
порівняно з стандартною зайнятістю і включають зайнятість, пов'язану з
недостатнім використанням трудового потенціалу, недостатнім рівнем доходу та з
надмірною тривалістю роботи [163, p. 3 – 4]. Згідно рекомендацій фахівців МОП та
досліджень вітчизняних фахівців [9, c. 298], ознаки нестандартної зайнятості
включають неналежне використання професійних навичок; недостатній дохід;
понаднормовий робочий час; нестабільну роботу; застаріле обладнання; неадекватні
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соціальні послуги; можливість відстоювати свої права на робочому місці; змінний
або незручний графік; перерви в роботі через збої поставок сировини; невиплату
заробітної плати тощо. Ці причини не є взаємовиключними для визначення
нестандартних форм зайнятості.
Узагальнюючи викладене, з врахуванням вітчизняних й зарубіжних наукових
досліджень, сформуємо за виокремленими нами критеріями повну класифікацію
форм нестандартної зайнятості. Структура нестандартної зайнятості, представлена
на рисунку 1.1, включає п’ять блоків згідно обраних класифікаційних критеріїв.
НЕСТАНДАРТНА ЗАЙНЯТІСТЬ
За формалізацією
зайнятості

Неформальна
- зайняті в
особистих
селянських
господарствах;
- безкоштовно
працюючі не в
особистих
селянських
господарствах;
- самозайняті;
- за усною
домовленістю.

За характером використання
робочого часу

Неповна

Понаднормова

< 30 годин на
тиждень
звичайно

> 40 годин на
тиждень

< 30 годин на
тиждень
фактично
недозайнятість

За строком
договору

Непостійна

За способом найму

За формою організації
робочого місця

Зайнятість за цивільноправовим договором

зайнятість за
договором на
визначений
строк за
погодженням
сторін
зайнятість за
договором на
час виконання
певної роботи

у тому числі
позикова зайнятість
(аутсорсинг,
офшоринг,
аутстафінг,
лізинг персоналу)

Віддалена
надомна

Зайнятість
без письмового
договору

зайнятість в будьякому доступному
місці, зручному
для працівника, на
основі
використання ІКТ

Рис. 1.1. Класифікація форм нестандартної зайнятості
Джерело: розроблено автором

Як видно з даних, представлених на рис. 1.1, за критерієм формалізації як
форму нестандартної зайнятості виділяємо неформальну зайнятість. До неї
відносимо наступні категорії зайнятих: зайняті та безкоштовно працюючі в
особистих селянських господарствах (ОСГ); безкоштовно працюючі не в ОСГ;
самозайняті на незареєстрованих підприємствах, що не мають статусу ні юридичної,
ні фізичної особи; наймані працівники, зайняті за усною домовленістю.
Основною методичною проблемою використання неповної зайнятості, яка є
нестандартною за критерієм характеру використання робочого часу, є визначення
ступеня «добровільності» її вибору, тому в дослідженні було виокремлено
недозайнятість як форму нестандартної зайнятості, що охоплює сегмент зайнятих, які
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працюють на умовах неповної зайнятості, що викликана економічними чинниками.
Недозайнятість, як форма нестандартної зайнятості, завжди і у всіх випадках має
вимушений характер. Досліджуючи дану категорію, по-перше, до недозайнятих
відносимо працівників, які знаходився у відпустках без збереження заробітної плати
(на період припинення робіт), по-друге, працівників, які переведені з економічних
причин на неповний робочий день (тиждень).
У межах понаднормової зайнятості, яку визначаємо згідно українському
трудовому законодавству як зайнятість, тривалість якої перевищує 40 годин на
тиждень розглядаємо фактично зайнятих в таких умовах. У межах непостійної
зайнятості виокремлено зайнятість за договором на визначений строк за погодженням
сторін та зайнятість за договором на час виконання певної роботи. Доведено, що до
нестандартної відноситься також зайнятість за договором з приватним агентством з
працевлаштування, що використовує позикову зайнятість в формі аутсорсингу,
аутстафінгу, офшорингу або лізингу персоналу. Підкреслимо, що в рамках
застосування схем позикової зайнятості трудові відносини зазвичай оформлюються за
допомогою договорів цивільно-правового характеру і регулюються цивільним
кодексом, що призводить до втрати працівниками певних соціальних гарантій, які
надаються співробітникам, які уклали трудові договори та чия діяльність підпадає під
дію трудового законодавства.
Враховуючи нові тенденції, пов’язані з глобалізацією та поширенням нових ІКТ,
зазначимо, що віддалена зайнятість розвивається не тільки у формі надомної
зайнятості, а дозволяє організувати робоче місце в будь-якому доступному місці,
зручному для працівника. Зайнятих, які використовують ІКТ, у свою чергу, можна
поділити на ІТ-компетентних, тобто тих осіб, які в своїй роботі користуються ІТтехнологіями, і на ІТ-зайнятих, осіб, які розробляють та впроваджують інноваційні ІТтехнології в ІТ-сфері, створюючи підґрунтя для інноваційного розвитку у всіх сферах
національної економіки. На прикладі цієї форми розглянуто «інноваційне ядро»
нестандартної зайнятості.
Аналіз факторів, що впливають на розвиток нестандартної зайнятості,
узагальнення наукових підходів до визначення характеристик залучених до неї
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працівників, переваг та ризиків її використання, дозволив розширити існуючий
поділ нестандартно зайнятих на зайнятих, які формують інноваційне ядро й
периферію, та розробити нову класифікацію нестандартної зайнятості за характером
впливу на розвиток економіки та за ступенем відкритості інноваціям. Виділено:
– прекаризаційний тип (неформальна зайнятість, недозайнятість), що об’єднує
найменш

конкурентоспроможних

працівників,

зайнятість

яких

нестабільна,

традиційна (не інноваційна), соціальний захист відсутній або на недостатньому
рівні, умови праці незадовільні, рівень оплати праці низький;
– адаптаційний тип (неповна, непостійна, понаднормова зайнятість), що
дозволяє роботодавцям і працівникам більш гнучко реагувати на зміни фінансовоекономічних умов діяльності, підвищуючи свою конкурентоспроможність;
– інноваційний тип (інноваційне ядро нестандартної зайнятості) результатом
діяльності залучених до такої зайнятості висококваліфікованих фахівців є створення
інноваційних товарів, продуктів та послуг або впровадження організаційноуправлінських інновацій у вигляді нових форм організації праці, зокрема організація
робочого місця поза межами офісу роботодавця у вигляді віддаленої зайнятості з
використанням ІКТ, на прикладі якої розглянуто інноваційне ядро нестандартної
зайнятості.
Розвиток інноваційного ядра нестандартної зайнятості має вирішальне значення
для формування інноваційних процесів у національній економіці, тому, на наш погляд,
доцільно

оцінити

вагомість

її

інноваційного

ядра.

Творці

концепції

«постіндустріального суспільства» і «інтелектуальної технології» Д. Белл і «Третя
хвиля» А. Тоффлер стверджують, що інформаційне суспільство докорінно змінить
трудові відносини, з'являться нові професії й інноваційні форми зайнятості. Розвиток
комп'ютерної техніки та засобів зв'язку приведе, на думку Е. Тоффлера [106, c. 97], до
зміни структури зайнятості, а інтелектуалізація праці – до появи інноваційних форм
зайнятості, так званих «електронних котеджів», які дозволять перенести роботу з офісу
до дому працівника. Характеризуючи постіндустріальне суспільство, Д. Белл називає
його домінуючою ознакою вступ людства до інформаційної ери, яка базується не на
механічній техніці, а на «інтелектуальній технології» [8, с. 120 – 121].
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Значну увагу вивченню питання «інтелектуальної економіки» приділяють і
українські дослідники І.К. Бондар, І.Г. Манцуров, які розглядають інтелектуальну
економіку в контексті розвитку процесів інтелектуалізації людського потенціалу та
формування механізму його державного регулювання [98 с. 10]. Питання щодо
напрямів державного регулювання зайнятості в умовах формування інноваційної
моделі розвитку економіки України розглядаються в працях С. Бандура [6]. Фахівці
Інституту економіки та прогнозування НАН України стверджують, що саме наукові
знання та інформація є основним виробничим ресурсом і основним фактором
зростання економіки постіндустріального суспільства [99, с. 81 – 82]. Українські
науковці В.М. Геєць та В.П. Семиноженко визначають, що поряд із природними
ресурсами, капіталом і працею для економіки знань визначальним є інтелектуальний
потенціал суспільства, на який воно спирається та який є сукупністю повсякденних і
спеціалізованих знань [15, с. 32]. Українські економісти М.В. Семикіна, Н.А. Іщенко,
М.О. Родіонова підкреслюють, що перехід до інноваційної моделі розвитку економіки
в умовах глобалізації має призвести до зростання продуктивності праці і до скорочення
числа працюючих низькокваліфікованих робітників [92, с. 25]. Натомість за рахунок
інноваційних процесів, що набувають усе більшого соціального звучання, за оцінками
Ю.В. Каракая, створюються високооплачувані робочі місця, підвищується рівень
життя населення, а нововведення сприяють вирішенню проблем зайнятості [50].
Глобалізація висуває вимоги до робочої сили з точки зору її кваліфікації,
загальноосвітнього рівня, оскільки «людський фактор» є центральним елементом нової
моделі постіндустріального розвитку [108, c. 57].
Інтелектуальний потенціал людини розкривається через інноваційну зайнятість.
При визначенні терміна «інноваційна праця» українська дослідниця І.Л. Петрова
наголошує, що така праця за своїм змістом є творчою, інтелектуальною, включеною до
інноваційного процесу та спрямованою на одержання якісно нового продукту і
позитивного соціально-економічного ефекту від його впровадження [74, c. 4].
Потреба в нових товарах та послугах – інноваціях у вигляді нових технічних,
технологічних, організаційно-управлінських рішень [115, с. 13] – характерна для
інформаційної економіки, відіграє значну роль у формуванні попиту на інноваційну
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зайнятість. Така зайнятість забезпечується працівниками інноваційного типу –
кваліфікованими, ініціативними, творчими, працюючими на рівні міжнародних
стандартів з використанням ІКТ, підприємливими, з високими адаптаційними
можливостями широким світоглядом, схильними до продукування інновацій та
спроможними впроваджувати їх в життя [97, с. 97].
В.Г. Герасимчук зауважує, що економічний потенціал розвиненої країни
ґрунтується на досягненнях НТП, тому необхідно відродити повагу до праці, до
людини праці, до інженера – творця новацій і інновацій, до стратегії інноваційного
розвитку держави та інноваційної підприємницької діяльності [16]. Стимулом такої
діяльності виступає економічна конкуренція, це є запорукою економічного
зростання, оскільки інновації стимулюють інвестиції, інвестиції – збільшення
загального обсягу продукції, а, отже, і зайнятість [47, с. 122].
Українська дослідниця Л.О. Баластрик, вивчаючи вплив держави на зростання
інноваційної зайнятості, до основних її характеристик відносить: перегрупування
зайнятих по галузях економіки (концентрація зайнятості в галузях виробництва
інформаційних технологій та сфері послуг); формування нового інформаційнопрофесійного простору; зміну організації та управління трудовим процесом;
розвиток самозайнятості «нового типу»; посилення гнучкості зайнятості [4, c. 54].
Тобто основні характеристики, які притаманні нестандартній зайнятості, дослідниця
вважає важливими для зростання інноваційної зайнятості.
Завданням державного регулювання нестандартної зайнятості передусім є
оптимізація її структури з метою підтримки та розвитку її інноваційної складової
для формування кадрового потенціалу інноваційного розвитку економіки України.
Тому важливим є виокремлення інноваційного ядра та периферії нестандартної
зайнятості, для чого необхідно визначити основні риси й характерні особливості
нестандартно

зайнятих

за

критерієм

відкритості

інноваціям

(табл.

1.2).

Виокремлення інноваційного ядра нестандартної зайнятості на основі визначених
ознак дозволить державі сконцентрувати регулюючий вплив на підтримці
інноваційної активності зайнятих, що формують це інноваційне ядро, стимулювання
розвитку якого сприятиме створенню передумов для економічного зростання.
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Таблиця 1.2
Особливості інноваційного ядра та периферії нестандартної зайнятості
НЕСТАНДАРТНА ЗАЙНЯТІСТЬ
Інноваційне ядро

Периферія

Здібність до продукування інновацій,
креативність
Активність, самостійність, ініціативність,
схильність до впровадження інновацій
Професіоналізм, висока кваліфікація, орієнтація
на результат
Творча праця, незалежність проглядів,
комунікабельність
Висока професійна мобільність і адаптаційні
можливості
Висока заробітна плата, як індивідуальна оцінка
праці, мотиватор інноваційної діяльності
Наявність можливостей для самореалізації та
кар’єрного росту
Використання прогресивних технологій,
інформаційного ресурсу
Робота на основі використання ІКТ
Джерело: розроблено автором

Відсутність новаторських здібностей
Відсутність ділової активності, інерційність
Низька кваліфікація, неготовність до оновлення
знань
Схильність до виконавської однотипної роботи
Незначні можливості пристосування до змін
Заробітна плата без додаткових заохочень та
стимулів
Низькі шанси на кар’єрне просування
Технології застарілі та непродуктивні
Немає істотної необхідності використання ІКТ

Інноваційне ядро нестандартної зайнятості включає осіб, економічна
діяльність яких відбувається в нестандартних умовах працевикористання та
спрямована на створення, впровадження та використання інноваційних товарів,
технологій та організаційно-управлінських рішень.
Визначимо основні характеристики зайнятих, що формують інноваційне ядро
нестандартної зайнятості. Передусім, для інноваційної діяльності важливі такі
особистісні риси, як високий професіоналізм, схильність до продукування інновацій,
оригінальність мислення, ініціативність, мобільність, наявність адаптаційних
можливостей та знання ІКТ. А для впровадження інновацій необхідними є
активність,

підприємливість,

спроможність

втілити

інноваційний

задум,

реалізувавши ідею в життя. Дуже важливою при цьому є підтримка творчої
активності працівників керівництвом різних рівнів: мотивація інноваційної
діяльності, створення гідних умов праці, гнучкість управління, креативних
управлінських рішень, зокрема, використання нових форм нестандартної зайнятості.
Розвиток економіки постіндустріального суспільства та формування інноваційної
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моделі розвитку економіки України вимагає державного регулювання процесів в
сфері нестандартної зайнятості, спрямованого на формування її інноваційного ядра.
Модель зайнятості з виокремленням інноваційного ядра нестандартної зайнятості
представлена на рисунку 1.2.

ЗАЙНЯТІСТЬ

Наукова та
технічна
діяльність

НЕСТАНДАРТНА ЗАЙНЯТІСТЬ
Промисловість

Будівництво
Фінансова та
страхова діяльність
Інші види економічної діяльності

Інноваційне
ядро
нестандартної
зайнятості

Освіта

Охорона здоров’я

ІТ-сфера

Рис. 1.2. Модель зайнятості з виокремленням інноваційного ядра нестандартної зайнятості
Джерело: розроблено автором

До складу інноваційного ядра нестандартної зайнятості входять зайняті:
1) новатори, які працюють в нестандартних умовах та створюють матеріальнотехнічні інновації, їх діяльність – це розробка та впровадження у виробництво
інноваційних товарів, технологій та послуг з метою їх подальшої комерціалізації;
2) особи, нестандартна зайнятість яких є інноваційною з організаційноуправлінської точки зору – використання інноваційних форм організації праці,
управлінських технологій, нових організаційних структур тощо.
Як видно з рисунка 1.2 зайняті, які формують інноваційне ядро нестандартної
зайнятості, створюють та впроваджують інновації у всіх сферах економічної
діяльності. Так, промисловість формує попит на інноваційну зайнятість, тому що
саме на промислових підприємствах відбувається впровадження інноваційної
техніки, технології, випуск нових видів продукції. На підприємствах промисловості
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найчастіше

використовується

така

форма

нестандартної

зайнятості

як

понаднормова. При освоєнні нових технологій, наладці та запуску інноваційної
техніки робочий час працівників та роботодавців може бути ненормованим та
перевищувати встановлені законодавством стандарти. Понаднормова та непостійна
зайнятість може використовуватися на будівництві при впровадженні інноваційних
технологій, застосуванні нових матеріалів та конструкцій, які дозволяють відносно
простото зводити будівлі, прискорювати монтажні роботи тощо.
Для проведення досліджень щодо перспективних технологій і засобів
механізації процесів, що виконуються в промисловості та будівництві, для розробки
інноваційних товарів та послуг, що реалізуються сферою послуг, необхідним є
розвиток професійної, наукової та технічної діяльності. Інноваційна праця науковців
та розробників новацій часто передбачає нестандартні умови працевикористання,
зокрема, використання такої форми нестандартної зайнятості як непостійна –
виконання науково-дослідних робіт за договором цивільно-правового характеру, що
передбачає виконання певної роботи в обумовлений термін. При цьому творчий
процес продукування інновацій вимагає зосередження та самовіддачі, що
передбачає використання такої форми нестандартної зайнятості як понаднормова.
Формування кадрового потенціалу для інноваційної зайнятості неможливо без
високого рівня освіти. В сфері освіти найчастіше використовується непостійна та
неповна форми нестандартної зайнятості. Відповідно до чинного законодавства при
прийнятті на роботу науково-педагогічних працівників може укладатися як
безстроковий, так і строковий трудовий договір, у тому числі контракт. Термін
строкового трудового договору встановлюється за погодженням сторін.
Найбільш

активно

формування

інноваційного

ядра

та

використання

нестандартної зайнятості відбувається в інтелектуальній сфері (наука, ІТ-сфера)
високотехнологічного сектора. Для цієї сфери економічної діяльності характерні
гнучкі технології найму та звільнення персоналу, високий професійний і освітній
рівень працівників, використання новітніх ІКТ, висока частка нової продукції;
орієнтація персоналу на використання нових форм організації праці, висока
продуктивність праці, більш високий рівень оплати праці тощо.
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Крім галузевих, існують й інші аспекти формування інноваційного ядра
нестандартної зайнятості. Наприклад, це відбувається за рахунок осіб, нестандартна
зайнятість яких є інноваційною з організаційно-управлінської точки зору, чому поперше, сприяє активний розвиток сфери інформації та телекомунікацій. ІКТ
уможливлюють широке застосування віддаленої зайнятості у віртуальному
середовищі, роботу через інформаційні мережі, роботу вдома та у спеціальних
центрах, просторово віддалених від основного офісу компанії [62]. Інші можливості
включають освіту он-лайн, пошук роботи і житла он-лайн, Інтернет відкриває
широкий діапазон нових споживчих послуг [147]. Роботодавці, впроваджують нові
інноваційні

форми

організації

праці,

розвивають

віддалену

зайнятість

з

використанням ІКТ, більш оптимально використовують робочий час, активно
оптимізують виробничі витрати.
По-друге,

впровадженню

організаційно-управлінських

інновацій

сприяє

прагнення роботодавців зменшити витрати на утримання виробничих приміщень та
оплату праці. Це призводить до переміщення робочого процесу за межі офісу
шляхом використання таких інноваційних форм організації праці, як аутсорсинг,
аутстафінг, краудсорсинг, лізинг персоналу, тобто такої форми нестандартної
зайнятості як позикова. Розвиток комп'ютерної техніки засобів зв'язку та Інтернеттехнологій, зростання потреби роботодавців у працівниках інформаційної сфери,
необхідність

забезпечити

конкурентоспроможність

підприємств

за

рахунок

скорочення витрат створюють передумови впровадження зайнятості, пов’язаної з
використанням ІКТ.
Іноваційність ІТ-зайнятості як нової форми нестандартної зайнятості з
використанням ІКТ пов’язана з переходом від «системи робочих місць» до
індивідуальних «можливостей для праці» із одночасним збільшенням можливостей
для самостійної та гнучкої зайнятості [3, c. 10]. Нестандартна ІТ-зайнятість активно
розвивається як віддалена зайнятість з використанням ІКТ, що є організаційноуправлінською інновацією. До ІТ-зайнятості залучаються висококваліфіковані
мобільні фахівці, які володіють знаннями в ІКТ-сфері, активні працівники з
високими адаптаційними можливостями, тобто особистісними якостями, що
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характерні для працівників інноваційного типу – творців інноваційних продуктів,
технологій, послуг.
Таким чином, становлення інноваційного ядра нестандартної зайнятості
створить передумови для формування підґрунтя для інноваційного розвитку
національної

економіки.

Використання

форм

нестандартної

зайнятості

адаптаційного типу за умови соціальної захищеності зайнятих за нестандартними
умовами працівників, означатиме передусім їх здатність адаптуватися до мінливих
економічних і соціальних реалій, врівноважуючи флексібілізацію ринку праці, що
характеризується підвищеною еластичністю та динамічністю.
1.2. Теоретичне підґрунтя державного регулювання нестандартної
зайнятості
У теперішніх соціально-економічних умовах попит на нестандартну зайнятість
продукується не тільки роботодавцями, але також певними соціальними групами:
жінками,

студентами,

пенсіонерами,

внутрішньо

переміщеними

особами,

фрілансерами та ін. Набувають поширення малодосліджені форми нестандартної
зайнятості: аутсорсинг, офшоринг, аутстафінг, краудсорсинг, лізинг персоналу,
робота тимчасових працівників, які наймаються через приватні агентства з
працевлаштування, за цивільно-правовими договорами тощо. Особливої уваги
потребує становлення інноваційного ядра нестандартної зайнятості, мотивація
творчої й висококваліфікованої праці, що повинна мати можливість індивідуалізації.
Новий етап комп’ютеризації, глобальна мережа Інтернет, телекомунікації
привели до нового етапу розвитку економіки, появи нових робочих місць, нових
професій, змінили самі вимоги до кваліфікації працівників. Це створює можливість
переходу до інноваційних форм нестандартної зайнятості, орієнтованих на
активних,

висококваліфікованих

працівників,

та

призводить

до

зростання

значимості інвестування в підвищення кваліфікації і профпідготовки робочої сили.
Необхідність проведення соціально-економічних реформ з метою пом’якшення
впливу

нестабільної

фінансово-економічної

ситуації

зумовлює

важливість

регулювання нестандартної зайнятості та гнучких трудових відносин відповідно до
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мінливих соціально-економічних умов. Тому державне регулювання нестандартної
зайнятості має бути пріоритетним напрямом національної політики в сфері
зайнятості.
В економічній теорії виділяють два основних підходи до регулювання
зайнятості: державний (директивний) та ринковий [12; 77; 90]. Перший передбачає
одержавлення економіки, її розвиток за державним планом, згортання товарногрошових відносин та обмеженість сфери їх дії. Матеріальні ресурси є державною
власністю,

а

регулювання

економічної

діяльності

здійснюється

шляхом

централізованого управління. Гарантованість повної та ефективної зайнятості
забезпечується при такому підході, як правило, шляхом екстенсивного розвитку
економічної системи та нарощування кількості робочих місць, яка перевищує
потребу в них з боку працездатного населення [71, с. 25; 114, с. 57]. Ринкове
регулювання трудової сфери базується на інших методологічних засадах і
орієнтується на розгортання товарно-грошових відносин, які охоплюють процеси
формування та використання робочої сили. Процеси в сфері зайнятості регулюються
законами попиту та пропозиції, робоча сила набуває ознак товару, її рух
супроводжується процесами резервування у формі безробіття.
Необхідне досягнення оптимального співвідношення між державним та
ринковим регулюванням, за умови якого буде забезпечена ефективна зайнятість при
оптимальному поєднанні стандартної та нестандартної її складових.

Так,

підвищення ефективності використання робочої сили при нестандартних умовах
працевикористання можна досягти якщо держава візьме на себе регуляторні функції
з підготовки, розподілу та використання працездатного населення. А головне для
регулювання нестандартної зайнятості – держава має узгоджувати інтереси
роботодавців і працівників у цій сфері на правових та партнерських засадах.
Як відзначають фахівці [7; 17; 58; 70; 96; 100], в системі регуляторів
зайнятості й ринку праці обов’язково повинні бути присутні як ринкові: конкуренція
підприємств, вільні ціни, так і державні: мінімальна заробітна плата, податки,
соціальні гарантії тощо. М.І. Долішній, М.Д. Романюк, розглядаючи регіональні
відмінності соціально-економічного розвитку, особливості національного ринку
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праці та механізми його регулювання, підкреслюють, що для забезпечення
зайнятості та соціального захисту населення недостатньо мати досконалі державні
програми, потрібна висока активність регіональної влади [35, с. 307; 87, с. 7].
Проблемам регулювання зайнятості та безробіття на регіональному ринку праці
присвячені дослідження У.Я. Садової, Л.К. Семів, які підставою для державного
втручання в економіку вважають вибір моделі соціальної держави [91, с. 208].
В.Л. Осецький, В.Г. Федоренко наголошують на важливій ролі інвестицій і
інновацій, як ефективному механізмі стимулювання створення нових робочих місць
[65; 69, с. 358; 109, с. 76 – 93].
У період до середини 70-х років минулого сторіччя домінувала стандартна
зайнятість з повним трудовим навантаженням. Повна зайнятість була чітко
сформульованою метою державної політики протягом трьох десятиліть після Другої
світової війни. МОП прийняла Конвенцію №122 у 1964 році про політику в галузі
зайнятості, в якій вона закликала уряди розробляти політику, спрямовану на
сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості. Стандарти МОП мають
неоціненне значення у розробці державної політики в сфері зайнятості, як на
міжнародному, так і на національному рівнях. Проте, на наш погляд, окремі
стандарти (наприклад, щодо повної й постійної зайнятості) певною мірою застаріли
і в нинішніх умовах потребують уточнення.
Державне

регулювання

зайнятості

є

багаторівневим

процесом

і

в

узагальненому вигляді представляється трьома рівнями: загальнодержавним,
регіональним та локальним (рис. 1.3).
В Україні політика зайнятості ґрунтується на трудовому законодавстві, що
охоплює такі основні закони: Кодекс законів про працю (КЗпП) України, Закон
України «Про зайнятість населення», Закон України «Про колективні договори і
угоди», Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)», Закон України «Про оплату праці», Закон України «Про охорону
праці», Закон України «Про пенсійне забезпечення» тощо, нормативно-правові акти,
які забезпечують функціонування механізму державного регулювання зайнятості.
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Рис. 1.3. Рівні державного регулювання зайнятості населення
Джерело: узагальнено автором

Державне регулювання зайнятості, згідно статті 1 Закону України «Про
зайнятість населення», визначається як формування і реалізація державної політики
у сфері зайнятості населення з метою створення умов для забезпечення повної та
продуктивної вільно обраної зайнятості і соціального захисту в разі настання
безробіття [44]. Кожен рівень державного регулювання зайнятості населення
спрямований на досягнення певних цілей в межах сфер свого впливу, але взаємодія і
взаємообумовленість процесів регулювання на всіх рівнях має підпорядковуватись
стратегічним завданням, визначеним державою.
На загальнодержавному рівні формується політика зайнятості, регуляторний
вплив якої має бути спрямований на запровадження інноваційної моделі структурної
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перебудови економіки, при формуванні соціальної політики в нестабільних умовах
має приділятися першочергова увага соціальній безпеці [97, с. 68]. Основними
завданнями регулювання зайнятості на державному рівні є прийняття законодавчих
актів, покликаних впорядкувати і розвивати соціально-економічні та трудові
відносини між суб'єктами ринку праці. Державне регулювання зайнятості має
узгоджувати попит та пропозицію на ринку праці шляхом проведення зваженої
соціальної,

фінансово-кредитної,

структурної,

інвестиційної,

амортизаційної

політики. Для розв’язання проблем зайнятості населення, впровадження технічних,
організаційних, управлінських інновацій держава підтримує розвиток підприємств
малого бізнесу за рахунок довго- і короткострокових кредитів на пільгових умовах,
підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, надання податкових пільг тощо [14,
с. 10]. На загальнодержавному рівні розвиток державних програм зайнятості має
визначатися програмами, що приймаються та затверджуються Кабінетом Міністрів
України, зокрема Програмою сприяння зайнятості населення та стимулювання
створення нових робочих місць на період до 2017 року [82], яка визначає шляхи
розв’язання проблем у сфері зайнятості населення та передбачає консолідацію
зусиль усіх сторін соціального діалогу. Ця Програма є основою для розроблення
територіальних та місцевих програм зайнятості населення.
На регіональному рівні державну політику регулювання зайнятості втілює
мережа центрів зайнятості, які регулюють рух робочої сили та організовують
професійну підготовку,

перепідготовку та

підвищення

кваліфікації

кадрів;

вдосконалення інформаційного забезпечення; підтримують на ринку праці біженців
і внутрішньо переміщених осіб, громадян з обмеженою працездатністю, жінок,
молоді та інших соціально вразливих груп населення; організують громадські та
тимчасові роботи. Підготовка перспективних і поточних регіональних програм
зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від
безробіття, що розробляються на регіональному рівні повинні бути оцінені з позиції
врахування

інтересів

працівників

і

роботодавців.

Узгодження

цілей

та

взаєморозуміння між працівниками і роботодавцями досягається безпосередньою їх
участю в переговорах на локальному рівні.
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На локальному рівні державна політика в сфері зайнятості реалізується через
систему колективних договорів, які згідно українському трудовому законодавству
укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї
сторони, і первинною профспілковою організацією, які діють відповідно до своїх
статутів, а у разі їх відсутності – представниками, вільно обраними на загальних
зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони. У
колективному договорі згідно статті 13 КЗпП встановлюються взаємні зобов'язання
сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин,
зокрема: зміни в організації виробництва і праці; нормування і оплати праці,
встановлення гарантій, компенсацій, пільг; режиму роботи, тривалості робочого
часу і відпочинку; умов і охорони праці; гарантій діяльності профспілкової чи інших
представницьких організацій трудящих; забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків тощо [52]. Правовою формою регулювання трудових відносин між
працівником і роботодавцем, підкреслюють українські вчені, на ряду з стандартним
трудовим договором сьогодні є нестандартний психологічний контракт, що на
відміну від трудового виражає непрописані очікування індивідуальних працівників і
їх роботодавця, спрямовані на підвищення рівня прихильності та створення клімату
довіри [75, с. 327]. Очікування працівників щодо гарантій зайнятості, справедливої
оплати та соціального захисту залишаються стабільними, а очікування роботодавців
останнім часом змінюються на користь флексібілізації трудових відносин та
використання нестандартної зайнятості. До переговорів на локальному рівні щодо
узгодження інтересів працівників і роботодавців з питань регулювання трудових
відносин

мають

залучатися

органи

державної

влади,

органи

місцевого

самоврядування. Тобто має формуватися система соціального партнерства, за
допомогою якої підтримка розвитку самозайнятості, малого й середнього бізнесу
буде найефективнішою і вирішуватимуться питання нестандартної зайнятості
населення з позицій економічної доцільності та соціальної справедливості.
Механізм державного регулювання зайнятості, за класифікацією українських
дослідників, має такі складові: система вивчення і прогнозування стану
загальнодержавного та локального ринків праці; розробка загальної стратегії та
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конкретних науково-обґрунтованих програм регулювання зайнятості; система
професійної підготовки та перепідготовки; система органів працевлаштування;
централізовані та місцеві банки даних попиту на робочу силу та її пропозицію;
спеціальні програми стимулювання зайнятості у праценадлишкових регіонах [37,
с. 412]. Д.П. Богиня визначає механізм регулювання ринку праці як складну систему
взаємодії елементів і методів впливу на оптимізацію політики зайнятості шляхом
використання економічних, соціально-психологічних та адміністративних засобів
управління населенням країни [99, c. 26]. Т.А. Заяць розвиток сфери зайнятості та
урізноманітнення її форм пропонує проводити, використовуючи механізми й
інструменти фінансово-кредитної політики, новітні ІКТ [46, с. 52]. Не зважаючи на
значний вплив ринкового регулювання, переважна більшість авторів в своїх
дослідженнях регулювання зайнятості робить акцент на державному регулюванні,
часто визнаючи його як «політика зайнятості» [18; 41]. В різних країнах світу
формувалися різні підходи до політики в сфері зайнятості.
Терміни «нестандартна зайнятість» та «державне регулювання нестандартної
зайнятості» не використовуються в українському трудовому законодавстві, хоча
діяльність осіб, пов'язана із використанням окремих форм нестандартної зайнятості
(неповна, непостійна зайнятість, залучення до надурочних робіт) регулюється
національним трудовим законодавством. Щодо віддаленої зайнятості та віддаленого
робочого місця, не існує фактичної заборони їх використання в Україні. Робоче
місце, згідно статті 1 Закону України «Про зайнятість населення», визначається як
місце (приміщення), на якому працівник постійно чи тимчасово перебуває в процесі
трудової діяльності і яке визначене, зокрема на підставі трудового договору
(контракту) [44]. Таке трактування відрізняється від визначення, наданого 19-ою
Міжнародною конференцією статистиків праці, згідно якого робоче місце або
трудова діяльність визначаються, як коло завдань та обов'язків, які виконуються або
повинні виконуватися однією особою в інтересах однієї економічної одиниці
(ринкової одиниці: корпорації, ринкові підприємства домашніх господарств;
неринкової одиниці: державний сектор та некомерційні установи, що обслуговують
домашні господарства; домашні господарства, що виробляють товари для власного
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кінцевого використання) [162, p. 4]. Таким чином, використання віддаленої
зайнятості в Україні не заборонено законом, але нормування, оплата такої праці та
контроль за додержанням вимог нормативних актів щодо охорони праці при
віддаленій зайнятості не врегульовуються чинним законодавством. Неформальна
зайнятість залишається поза сферою державного регулювання, хоча в Законі
України «Про зайнятість населення» задекларовано право на вільно обрану
зайнятість, тобто громадянин може вільно обирати вид діяльності, не заборонений
законом, професію та місце роботи відповідно до своїх потреб.
Поширення форм нестандартної зайнятості, підвищення мобільності робочої
сили вимагають від законодавців прийняття відповідних заходів, спрямованих на
збереження балансу між вимогами економічного розвитку та забезпечення
соціальної стабільності в країні. Одним з інструментів вирішення цієї проблеми
виступає реалізація концепції флексік’юріті (flexicurity), яка є найбільш популярною
концепцією політики зайнятості в країнах Європейського Союзу (ЄС) [170, p. 4]. Ця
концепція направлена на оптимальне поєднання нестандартної зайнятості в умовах
гнучкого ринку праці (flexibility) та поліпшення соціального захисту працівників, які
залучені до роботи в нестандартних умовах (social security), в результаті з'являється
концепція флексік’юріті (flexibility + security), або гнучкої захищеності. На наш
погляд, особливий інтерес викликає «скандинавська модель флексік’юріті», яку
урядовці багатьох європейських країн вважають ефективною і використовують її як
зразок для діяльності [165, р. 17]. Найважливішими елементами цієї моделі
виступають свобода роботодавців у сфері найму-звільнення працівників, система
страхування у випадку безробіття та активне державне регулювання нестандартної
зайнятості, яка ґрунтується на заходах професійного перенавчання та підвищення
кваліфікації працівників [148, р. 331]. При використанні моделі гнучкої захищеності
використовуються системи колективних переговорів та соціального діалогу між
роботодавцями та представниками працівників – профспілками [166, р. 43]. Фахівці
Єврофонду наголошують, що потреба підприємців в гнучкості повинна бути
збалансована потребою працівників у соціальному захисті [134].
Українські економісти збалансування економічних та соціальних процесів
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вважають неможливим без використання механізму державного регулювання та
підкреслюють, що вплив держави на соціально-економічний розвиток має
здійснюватися з метою досягнення соціальних цілей при попередженні виникнення
та прояву економічних небезпек для ефективного становлення соціальної орієнтації
економіки [67, с. 12]. Вітчизняні економісти, досліджуючи ризики нестандартної
зайнятості в інноваційній економіці, приділяють значну увагу гнучкості трудових
відносин. Так, Л.М. Ємельяненко наголошує, що найсуттєвішими характеристиками
трудових відносин в умовах нової економіки постають кількісна гнучкість
(змінюється чисельність або оплата праці зайнятих), функціональна гнучкість
(використовується наявний контингент, фірма змінює кількість робочих годин,
перенавчає персонал, змінює для нього робочі місця), просторово-часова гнучкість
(використання нестандартних, гнучких форм зайнятості та організації трудової
діяльності, впровадження гнучких режимів праці). Подібні аспекти проявляються у
виникненні нових залежностей у поведінці суб’єктів трудових відносин, що вимагає
реформування трудового законодавства [38, с. 171].
Досліджуючи

використання

концепції

флексік’юріті

та

нестандартної

зайнятості при розробці стратегії удосконалення структури зайнятості населення,
Ю.І. Ціжма зазначає, що для працівників важлива не абсолютна гарантія зайнятості,
а нормативно-правова база, якої дотримуються на практиці та яка створює достатню
мобільність робочої сили, а у випадку безробіття – і гарантії доходу [112, с. 199].
Поширення форм нестандартної зайнятості вимагає прийняття відповідних
заходів щодо її державного регулювання, спрямованих на збереження балансу між
вимогами економічного розвитку та забезпеченням соціальної стабільності в країні.
Інструменти державного регулювання дозволяють соціальним партнерам визначати
(за допомогою переговорів на загальнодержавному, регіональному та локальному
рівнях) доцільне співвідношення між гнучкістю і соціальною захищеністю. При
цьому принципи концепції флексік'юріті повинні стати основою державного
регулювання нестандартної зайнятості (рис. 1.4).
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Принципи державного
регулювання нестандартної
зайнятості

Класичні принципи флексікьюріті

ГНУЧКІСТЬ:
зайнятості – використання
непостійної, понаднормової,
неповної, позикової зайнятості,
гнучких графіків роботи;
заробітної плати – адаптація
зарплати до змін фінансовоекономічних умов;
функціональна – професійна
мобільність на підприємстві.
ЗАХИЩЕНІСТЬ:
зайнятості – фіксованість
трудових обов’язків, збереження
робочого місця під час навчання;
доходів –соціальні гарантії,
фінансове забезпечення у разі
втрати роботи;
комбінована – нестандартна
зайнятість для реципієнтів
соціальної допомоги.
ПАРТНЕРСТВО:
соціальний діалог – тристороння
співпраця роботодавців,
працівників та держави для
визначення норм трудового права
щодо регулювання соціальнотрудових відносин в умовах
нестандартної зайнятості;
колективні договори і угоди –
узгодження інтересів роботодавців
та працівників, які
використовують нестандартну
зайнятість.
ІНФОРМОВАНІСТЬ*:
доступ до інформації – наявність
різних джерел інформації щодо
нестандартної зайнятості;
актуальність – регулярність
оновлення інформації;
адресність – орієнтованість на
конкретні цільові групи.

Інструменти державного регулювання*

Законодавчо-нормативні акти щодо
найму та звільнення працівників.
Правила взаємодії державної та
недержавних служб зайнятості щодо
найму нестандартно зайнятих
працівників.
Програми підтримки роботодавців, які
створюють центри підготовки та
перепідготовки нестандартно зайнятих.
Законодавчо-нормативні акти щодо
забезпечення соцзахисту працівників,
зайнятих на нестандартних умовах.
Державні контракти про створення
нестандартних робочих місць.
Програми допомоги в разі втрати роботи через Державну службу
зайнятості.
Державні програми щодо запобігання
тривалій залежності від соціальних
трансфертів.
Законодавчо-нормативні акти
щодо регулювання нестандартних
трудових відносин.
Договори та угоди щодо
координації соціального діалогу
за участю Національної
тристоронньої соціальноекономічної ради та врегулювання
колективних трудових спорів із
залученням Національної служби
посередництва і примирення.
Цільові програми оптимізації взаємодії органів державної влади й ЗМІ для
поширення інформації про зміни
законодавства щодо нестандартної
зайнятості.
Програми створення відкритих баз
даних для працевлаштування за
нестандартними умовами.

Рис. 1.4. Інструменти державного регулювання нестандартної зайнятості
в реалізації концепції флексік’юріті
Джерело:добірка автора
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Впровадження концепції флексік’юріті припускає різні варіанти комбінації
принципів гнучкості та захищеності на ринку праці, розрізняють такі типи гнучкості
й захищеності [173, р. 114]. Гнучкість зайнятості дозволяє роботодавцям без
обтяжливих обмежень наймати та звільняти працівників, надає можливість
використання понаднормової роботи, неповної зайнятості, гнучких графіків роботи,
тощо. Функціональна гнучкість відноситься до організації праці і надає
роботодавцю право залучати працівників до суміщення посад, мотивувати
опановувати нові кваліфікації для швидкого й ефективного задовольняти нових
виробничих потреб. Гнучкість заробітної плати дозволяє встановлювати зарплату
виходячи з продуктивності праці, забезпечити в умовах кризи на достатньому рівні
заробітну плату найбільш досвідчених співробітників, так званого ядра кадрового
потенціалу, за рахунок скорочення заробітної плати інших співробітників та ін.
Захищеність зайнятості, згідно концепції флексік’юріті, означає, що під час
навчання, підвищення кваліфікації працівників за ними зберігається посада, яку
вони займають, що забезпечує їм можливість професійного зростання, кар’єрного
росту і підвищує їх шанси на отримання нової більш вигідної роботи в
майбутньому. Захищеність доходів допомагає отримати фінансове забезпечення у
разі втрати роботи, що досягається високим рівнем виплат допомоги по безробіттю,
який забезпечується трансферними платежами. Комбінована захищеність означає,
що за допомогою використання гнучких форм зайнятості деякі категорії працівників
зможуть поєднувати трудову та інші види діяльності, наприклад, сімейні обов’язки,
навчання або догляд за особами, які мають специфічні потреби. Одночасно при
трактуванні

соціальної

захищеності

важливе

значення

має

підвищення

кваліфікаційного рівня робочої сили, її якості; тим самим соціальній захищеності
надається економічна функція. Отже, зарубіжний досвід регулювання нестандартної
зайнятості підтверджує ефективність впровадження концепції флексік’юріті,
основні принципи якої ґрунтуються на гнучкості використання форм нестандартної
зайнятості та соціальному захисті нестандартно зайнятих працівників.
Рівновага цих принципів забезпечується шляхом соціального діалогу між
партнерами, у якому обов’язково поруч з представниками роботодавців та
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працівників мають брати участь представники держави, забезпечуючи принцип
партнерства, що означає існування чіткої координації дій суб’єктів ринку праці
щодо використання нестандартної зайнятості. Держава має гарантувати прозорість
вирішення спірних питань та врегулювання колективних трудових спорів щодо
використання

нестандартної

зайнятості.

Гнучкість

і

надійність

договірних

механізмів має забезпечуватись на базі сучасного трудового законодавства та
колективних договорів.
На наш погляд, доцільно виділити принцип інформованості, який має
забезпечувати держава шляхом взаємодії із ЗМІ та використання Інтернет-ресурсів
для створення можливостей доступу до актуальної інформації щодо нестандартної
зайнятості, спрямованої на різні цільові групи.
Інструменти державного регулювання покликані реалізовувати принципи
концепції флексік’юріті як цілісну систему, без відриву один від одного, тоді
державне регулювання нестандартної зайнятості буде максимально ефективним.
Основними інструментами державного регулювання нестандартної зайнятості
населення при реалізації принципів концепції флексік’юріті є:
 законодавчо-нормативні акти,
 програми сприяння розвитку нестандартної зайнятості,
 програми

використання

інформаційних

ресурсів

щодо

можливостей

працевлаштування за нестандартними умовами,
 укладання державних контрактів про створення нестандартних робочих місць,
 програми підтримки роботодавців, які створюють центри підготовки та
перепідготовки кадрів або направляють на навчання нестандартно зайнятих тощо.
Аналіз

жорсткості

трудового

законодавства,

проведений

російськими

вченими, застерігає від прямого зміцнення інфорсменту, якщо формальні норми
трудового законодавства дуже суворі (як в Росії). Оскільки багато правових норм
російського трудового кодексу занадто обтяжливі і дорогі, тому чітке їх виконання
загрожує придушити попит на робочу силу [131, p. 25]. Головне – знаходження
оптимального для кожної країни поєднання принципів флексік’юріті, бо для різних
країн нинішні параметри ринку праці по осі гнучкість – соціальна захищеність
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досить різні: по жорсткості трудового законодавства, щедрості компенсаційних
виплат безробітним, характеру (пасивний, активний) держдопомоги тим, хто шукає
роботу.
Концепція флексік’юріті відіграє ключову роль у модернізації ринків праці та
в досягненні цільового показника рівню зайнятості в 75%, який встановлений в
Стратегії Європа 2020. Країни-члени ЄС прийшли до єдиної думки, що концепція
флексік’юріті може плануватися і реалізуватися з використанням чотирьох
компонентів: працевлаштування, підприємництва, адаптації та рівних можливостей
[118, p. 41]. У пошуку оптимального поєднання елементів флексік’юріті, кожна
країна повинна враховувати внутрішню ситуацію і національні традиції, але
гнучкість, соціальна захищеність, активна політика зайнятості, навчання протягом
всього

життя

і

співпраця

соціальних

партнерів

повинні

залишатися

фундаментальними елементами [129, р. 6]. Проведення флексік’юріті передбачає
визначення власного національного підходу в залежності від існуючої системи
соціально-трудових відносин, основні завдання цієї політики [170, р. 28 – 29]:
 скоротити розрив між нестандартною і стандартною зайнятістю шляхом
підвищення привабливості для роботодавців стандартних трудових контрактів і
включення в систему соціального захисту нових груп населення;
 розвивати і посилювати соціальний захист осіб, які перебувають у
перехідному стані (змінюють місце роботи, професію і т.п.);
 збільшувати інвестиції у підготовку кадрів, мотивувати роботодавців та
державні органи поліпшити професійну підготовку для тимчасових працівників (в
даний час ці категорії часто не отримують можливості для навчання, тому що
роботодавець не знає, як довго буде тримати працівника);
 активувати співпрацю державної служби зайнятості з партнерами на ринку,
такими як приватні агентства тимчасової зайнятості;
 розширювати можливості зайнятості для реципієнтів соціальної допомоги,
запобігати

тривалій

залежності

від

соціальних

трансфертів,

впорядкувати

неформальну зайнятість і поступово інституціалізувати практику проведених змін.
Отже, флексік’юріті – це інституційно-процесуальний регулятор ринку праці,
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покликаний полегшити перехід від стану "незайнятість" до стану "зайнятість" і
навпаки. Цим досягається мета, по-перше, залучити до виробничої діяльності
частину економічно активного населення і надати їй можливість отримати
заробіток, по-друге, сприяти вимиванню неефективних неформальних робочих
місць і переміщенню працівників, які звільняються, у рентабельні та перспективні
сфери. При цьому заходи флексік’юріті активно сприяють тому, щоб стан
безробіття, офіційно зафіксований або прихований, був відносно короткочасним;
неприйнятними є вимушена неповна зайнятість. Флексік’юріті в цих умовах має
стати основою державної політики зайнятості, що вимагає приведення державного
регулювання нестандартної зайнятості у відповідність до її принципів.
1.3. Методичні підходи до оцінювання нестандартної зайнятості
Розроблення та реалізація державної політики в сфері нестандартної
зайнятості в Україні має ґрунтуватися на комплексному аналізі сучасних тенденцій
її розвитку. Дієвість та ефективність такої політики багато в чому залежить від
повноти

та

об’єктивності

уявлень

щодо

розвитку

окремих

компонентів

нестандартної зайнятості в певних умовах та їх впливу на загальну структуру й
об’єм нестандартної зайнятості.
Методика оцінювання нестандартної зайнятості як сукупності різних форм,
має ґрунтуватися на вирішенні теоретичних та практичних проблем визначення та
оцінки виокремлених нами складових нестандартної зайнятості. Вплив різних форм
нестандартної

зайнятості

на

функціонування

національного

господарства

оцінюється на основі аналізу напряму змін відповідних статистичних показників, що
дозволяє виокремити можливі загрози та виклики, які ці зміни можуть мати для
національного економіки.
Аналітичні показники, пов'язані з формами нестандартної зайнятості,
визначаються згідно рекомендацій МОП відповідно до національних умов. Ці
показники можуть характеризувати осіб у кожній обраній формі нестандартної
зайнятості або осіб, працюючих одночасно в двох або більше формах нестандартної
зайнятості. Аналіз форм нестандартної зайнятості може включати їх класифікацію
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за демографічними, соціальними та економічними характеристики, а також
відповідні перехресні класифікації.
На першому етапі оцінки нестандартної зайнятості вважаємо необхідним
визначення пріоритетів державного регулювання нестандартної зайнятості за
окремими формами нестандартної зайнятості на ринку праці.
Непостійна зайнятість є формою нестандартної зайнятості. Поняття
«непостійна зайнятість» Бюро статистики праці Міністерства праці США (US
Department of Labor Bureau of Labor Statistics) запропонувало визначати як будь-яку
роботу, при влаштуванні на яку індивід не укладає ні формального, ні
неформального контракту на тривалий період часу» [125, р. 2]. Класифікація МОП
непостійної або ненадійної зайнятості (precarious employment) включає [141, р. 4]:
– випадкову зайнятість (casual employment), що розуміється як робота за усним
чи письмовим договором, який не передбачає тривалих відносин у майбутньому;
– тимчасову зайнятість, коли працівники зайняті корокостроково (short-term
workers), мають усний чи письмовий контракт, який триває довше, ніж період, що
використовується для визначення «випадкових працівників»;
–сезонну зайнятість (seasonal workers), коли працівники мають усний чи
письмовий договір на визначений терміни, на тривалість якого впливають сезонні
чинники (кліматичний цикл, святкові дні та/або сільськогосподарські врожаї);
– зайнятість, при якій трудовий договір дозволяє підприємству-роботодавцю
або особі, розірвати договір без попередження, і конкретні умови розірвання
контракту мають бути визначені національним законодавством і звичаями.
Фахівці ОЕСР використовують термін «тимчасова зайнятість», спираючись на
національну статистичну практику окремих країн. У деяких випадках, немає
офіційного національного визначення тимчасової зайнятості, тому тимчасова
зайнятість була визначена як загальне значення для всіх типів зайнятості за наймом
на обмежений термін: зайнятість за строковим контрактом, зайнятість за договором
з приватними агентствами з надання тимчасового персоналу, зайнятість за
контрактом на виконання певного обсягу робіт, сезонну зайнятість, зайнятість на
заміну, стажування і на випробувальному терміні [167, р. 170 – 171].
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Непостійну зайнятість, приймаючи за базове визначення, вироблене найбільш
авторитетними міжнародними організаціями, визначимо як зайнятість на обмежений
термін за договором, який укладений в усній чи письмовій формі. В Україні дані про
непостійну зайнятість можна отримати з вибіркового обстеження населення з
питань економічної активності, яке проводиться Державною службою статистики
України. Недолік даних цього обстеження полягає в тому, що вони не містять
інформації про заробітну плату і доходи респондентів. У той же час одна з переваг
для цілей нашого дослідження полягає в тому, що в даному обстеженні є спеціальне
питання про тип найму, хоча набір можливих відповідей на нього час від часу
змінюється. Так, до 2010 року на питання: «Можливо, Вам довелось виконувати
будь-яку тимчасову або випадкову роботу чи заняття (хоча б одну годину), навіть за
незначну оплату або доход у грошовій чи натуральній формі або з розрахунком на
одержання винагороди?» можливо було дати ствердну або негативну відповідь. В
цьому випадку кількість непостійно зайнятих можна було визначити як кількість
респондентів, які дали позитивну відповідь на поставлене питання.
Починаючи з 2011 року, дані обстеження надають більш конкретну
інформацію, питання «Ви мали роботу (заняття): постійну, на визначений термін,
випадкову?» передбачає варіативну відповідь, респонденти можуть обрати або
постійну роботу або на визначений термін (сезонну, тимчасову), або випадкову
зайнятість. Відповідно групу непостійно зайнятих можна ідентифікувати як сумарну
категорію, що включає респондентів, які працюють за договором на визначений
термін (сезонно, тимчасово) та зайнятих випадково і розрахувати за формулою (1.1).
Кнепост.з.  К тимч.з.  Квипад.з. ,

(1.1)

де Кнепост.з. – кількість непостійно зайнятих;
Ктимч.з. – кількість зайнятих, які мали роботу на визначений термін;
Квипад.з. – кількість зайнятих, які мали випадкову роботу.
Для забезпечення більш широкої порівняності статистичної інформації щодо
непостійної зайнятості як на національному, так і на міжнародному рівні в роботі
пропонуємо розраховувати відносний показник, що характеризує розповсюдження
непостійної зайнятості за формулою (1.2):
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Рнепост.з. =

К непост.з.
100 ,
К з.

(1.2)

де Рнепост.з. – рівень непостійної зайнятості;
Кнепост.з. – кількість зайнятих, які мали роботу на непостійній основі;
Кз. – загальна кількість зайнятого населення віком 15 – 70 років.
Соціально-економічна природа непостійної зайнятості полягає в тому, що вона
передбачає,

що

терміни

розірвання

трудового

договору,

формального

чи

неформального, обговорюються заздалегідь і закладаються в його вихідні умови.
Розвиток непостійної зайнятості визначається державною політикою в сфері
зайнятості, а саме законами, які регламентують дії роботодавців та працівників. Чим
жорсткіше трудове законодавство, тим більше обмежені роботодавці. Високі
законодавчо встановлені витрати на соціальне забезпечення працівників змушують
роботодавців стримувати створення постійних робочих місць, розширюючи
непостійну зайнятість. Гнучке законодавство, навпаки, сприяє скороченню витрат
на робочу силу, відкриваючи можливості для залучення працівників на постійній
основі, відповідно стимули до тимчасового найму слабшають.
Неповна зайнятість, відповідно до визначення МОП "pаrt-time employment",
служить для позначення особи, у якої звичайна кількість робочих годин менша, ніж
у порівнянних працівників, зайнятих повний час [146]. Однак ця дефініція є дуже
загальною і не піддається однозначній статистичній інтерпретації. У результаті не
існує єдиного загальноприйнятого способу вимірювання неповної зайнятості, і в
національній статистиці різних країн для цього використовуються різні методи.
Частково з цим пов'язана значна різниця, яка спостерігається в оцінках неповної
зайнятості навіть серед країн з близьким рівнем економічного розвитку.
Виділено три основні підходи, які застосовуються для розмежування повної і
неповної зайнятості [145, р. 50]:
"якісний" – виходячи з оцінок, які самі респонденти дають режиму своєї
зайнятості (використовуються відповіді на питання, яку роботу вони мають – з
повним або неповним робочим тижнем);
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"кількісний" – виходячи з тривалості звичайного (нормального) робочого часу.
При такому підході особи, які звичайно працюють менше певної кількості годин,
кваліфікуються як зайняті неповний робочий час (як порогова найчастіше
приймається величина в інтервалі від 30 до 40 робочих годин на тиждень);
"комбінований" – поєднує елементи двох попередніх підходів.
З точки зору міждержавних зіставлень кількісний підхід має безсумнівні
переваги, оскільки менше залежить від особливостей юридичної та статистичної
інтерпретації поняття "неповна зайнятість" в різних країнах. Слідуючи цьому
підходу, експерти ОЕСР відносять до неповністю зайнятих осіб із звичайною
тривалістю робочого часу менш 30 робочих годин на тиждень [171]. Використання
однакового критерію призводить до згладжування варіацій між країнами.
Статистично-інформаційною базою для вимірювання неповної зайнятості в
Україні є вибіркове обстеження населення з питань економічної активності. За
даними цього опитування неможливо визначити за яким контрактом – на повний або
неповний робочий час – працюють респонденти, однак можна виділити два основні
підходи для розмежування повної і неповної зайнятості. По-перше, для кількісної
оцінки фактично відпрацьованого робочого часу використовуються відповіді на
питання: «Скільки фактично годин Ви відпрацювали на обстежуваному тижні?». При
такому підході особи, які фактично працюють менше певної кількості годин,
кваліфікуються як зайняті неповний робочий час. До неповністю зайнятих будемо
відносити осіб із тривалістю робочого часу менш 30 робочих годин на тиждень. Так,
кількість фактично зайнятих неповний робочий час пропонуємо визначити за
формулою 1.3 як сумарну категорію, що складається з респондентів, які працюють
менше 30 годин на тиждень:

К непов.з.факт. 

30

 К з.і ,

iфакт 1

де Кнепов.з.факт. – кількість фактично зайнятих неповний робочий час;
Кз. і – кількість зайнятих і годин на тиждень;
іфакт – фактична кількість годин відпрацьована за тиждень.

(1.3)
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Рівень фактичної неповної зайнятості розраховується як відношення (у
відсотках) кількості фактично зайнятих неповний робочий час до загальної кількості
зайнятого населення віком 15 – 70 років за формулою (1.4):

Р непов.з.факт. =

К непов.з.факт .
К з.

 100 ,

(1.4)

де Рнепов.з.факт. – рівень фактичної неповної зайнятості;
Кнепов.з.факт. – кількість фактично зайнятих неповний робочий час (менше 30 годин
на тиждень);
Кз. – загальна кількість зайнятого населення віком 15 – 70 років.
По-друге, оцінювати неповну зайнятість можна виходячи з тривалості
звичайного робочого часу. При такому підході особи, які зазвичай працюють менше
певної кількості годин, розглядаються як зайняті неповний час. В цьому випадку до
категорії зайнятих неповний робочий час входитимуть тільки зайняті певних професій,
наприклад, вчителі, лікарі, шахтарі тощо, зменшення тривалості робочого часу яких
встановлена на законодавчому рівні. Для визначення кількості звичайно зайнятих
неповний робочий час будемо використовувати суму відповідей на питання: «Скільки
годин на тиждень Ви звичайно працюєте?» респондентів, які заявили, що звичайно
працюють менше 30 годин на тиждень, застосовуватимемо формулу (1.5):
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де Кнепов.з.звичай. – кількості звичайно зайнятих неповний робочий час;
Кз.і – кількість зайнятих і годин на тиждень;
ізвичай – кількість годин, яка звичайно відпрацьована за тиждень.
Рівень звичайної неповної зайнятості слід розраховувати як відношення (у
відсотках) кількості звичайно зайнятих неповний робочий час до загальної кількості
зайнятого населення віком 15 – 70 років за формулою (1.6):

Р непов.з.звичай. =

К непов.з.звичай.
100 ,
К з.

де Рнепов.з.звичай. – рівень звичайної неповної зайнятості;

(1.6)
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Кнепов.з.звичай. – кількість звичайно зайнятих неповний робочий час (менше 30
годин на тиждень);
Кз. – загальна кількість зайнятого населення віком 15 – 70 років.
Режим неповного робочого часу встановлюється в трьох випадках: коли
безробітний не має змоги влаштуватись на роботу на повний робочий час, він
погоджується на неповний; коли неповний робочий час відповідає соціальним
потребам деяких категорій населення (як правило, серед зайнятих неповний робочий
час 60 – 75 % жінок, які мають неповнолітніх дітей); коли в періоди циклічного спаду
або модернізації виробництва працівника переводять на неповний робочий тиждень.
Однією з основних методичних проблем використання неповної форми
зайнятості є визначення ступеня «добровільності» її вибору. З одного боку, надання
переваги такому працевлаштуванню за ініціативи найманого працівника передбачає
розкриття його трудового потенціалу, реалізацію його соціальних резервів, а також
сприяє вирішенню проблем зайнятості населення. З іншого боку, вимушена неповна
зайнятість загострює проблеми зайнятості, збільшуючи рівень прихованого безробіття.
У зв’язку з чим у більш пізніх документах МОП [119, р. 19] уточнюється термін
«працівник, зайнятий неповний робочий час» — він не відноситься до «працюючих за
наймом осіб, які є частково безробітними, тобто до осіб, робочий час яких скорочено з
економічних, технічних чи структурних причин». Це привело до появи нового терміну,
що характеризує вимушену неповну зайнятість, фахівцями МОП було запропоновано
використовувати термін «недозайнятість».
Недозайнятість (underemployment) пов'язана з недовикористанням робочого
часу (time-related underemployment звідси вираз – "недозайнятість за часом"). Цей
термін запропонований в резолюції, прийнятій в 1998 р. на 16-й Міжнародній
конференції статистиків праці. Раніше для позначення цього явища використовувався
інший термін – "видима недозайнятість" (visible underemployment) [158, р. 71 – 72].
Відповідно до визначення МОП, недозайнятість за часом "існує тоді, коли години
роботи зайнятої особи недостатні в порівнянні з альтернативною ситуацією зайнятості,
при якій людина бажає і може працювати" [128, р. 29]. Існує три основні підходи до
вимірювання цієї форми нестандартної зайнятості. До недозайнятих за часом можуть
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відноситися особи, які повідомили, що в обстежуваний період вони були відсутні на
робочому місці або працювали менше звичайного часу з економічних причин, при
цьому хочуть і готові працювати більшу кількість годин [161, р. 7]. Більшість країн
продовжують дотримуватися більш традиційного методу вимірювання недозайнятості,
при якому вона визначається виходячи з причин відсутності особи на робочому місці
або роботи менше звичайного [159, р. 6].
В Україні статистично-інформаційною базою для вимірювання недозайнятості є
державні статистичні спостереження “Обстеження підприємств із питань статистики
праці” (ОПСП). За даними цього обстеження можна виокремити дві категорії
працівників, які працювали в режимі недозайнятості: тих, хто знаходився у відпустках
без збереження заробітної плати (на період припинення робіт); та працівників, які
переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень).
Для комплексної оцінки недозайнятості визначимо рівень недозайнятості як
відношення суми кількості штатних працівників, які знаходився у відпустках без
збереження заробітної плати, та кількості штатних працівників, які переведені з
економічних причин на неповний робочий день, до загальної кількості зайнятого
населення віком 15 – 70 років за формулою (1.7):

Рнедоз. 

К ш. п.адмін.в.  К ш.п.ек.
К з.

 100 ,

(1.7)

де Рнедоз. – рівень недозайнятості;
Кш.п.адмін.в. – кількість штатних працівників, які знаходився у відпустках без
збереження заробітної плати (на період припинення робіт);
Кш.п.ек. – кількість штатних працівників, які переведені з економічних причин на
неповний робочий день (тиждень);
Кз. – загальна кількість зайнятого населення віком 15 – 70 років.
Як наступну форму нестандартної зайнятості можна виділити понаднормову
зайнятість (overtime employment). Понаднормовими фахівці МОП вважають ті години
роботи, які передбачені умовами трудового договору як понаднормові за певний
короткий звітний період (тиждень) плюс години, які були фактично відпрацьовані
понад договірні годин роботи. За умови відсутності визначення в трудовому договорі

55

стандартної тривалості робочого часу за певний звітний період понаднормовими
вважаються години, фактично відпрацьовані понад звичайну тривалість робочого часу.
Понаднормові години роботи виключаються з фактично відпрацьованих понад
договірні годин роботи в результаті зміни механізму встановленого порядку роботи
(гнучкий графік роботи, змінна праця) [164, р. 45].
В Україні понаднормовою зайнятість вважається, коли тривалість роботи
перевищує 40 годин на тиждень, і залучатися до такої зайнятості працівники можуть
тільки в надзвичайних обставинах. Згідно статті 62 Кодексу законів про працю України
дозволяється понаднормова робота в наступних випадках [52]:
1) при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, відвернення
громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і усунення їх наслідків;
2)

при

проведенні

громадсько

необхідних

робіт

по

водопостачанню,

газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку – для усунення
обставин, які порушують правильне їх функціонування;
3) при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених
обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути
закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування
або загибелі державного чи громадського майна;
4) при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою
недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах
відправлення і призначення;
5) для продовження роботи при нез'явленні працівника, який заступає, коли
робота не допускає перерви.
Українське трудове законодавство встановлює обмеження на понаднормові
роботи. Тривалість понаднормової роботи не повинна перевищувати чотирьох годин за
будь-яких два дні поспіль або 120 годин в загальній складності на рік. Колективний
договір може встановлювати додаткові обмеження щодо понаднормової зайнятості.
Понаднормова зайнятість не повинна чинити будь-який тиск на особисте життя або
погіршувати сімейні обставин. До понаднормових робіт забороняється залучати осіб у
віці до 18 років, вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, і
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працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних
училищах без відриву від виробництва, в дні занять. Жінки, які мають дітей віком 3 –
14 років або дитину-інваліда віком до 16 років, та інваліди можуть працювати
понаднормово лише за власною згодою.
Для оцінки масштабів та динаміки понаднормової зайнятості ми пропонуємо
понаднормовою вважати зайнятість, тривалість якої перевищує 40 годин на тиждень.
Статистично-інформаційною базою для вимірювання понаднормової зайнятості в
Україні є вибіркове обстеження населення з питань економічної активності. За даними
цього опитування можна виокремити кількість зайнятих, фактична тривалість робочого
часу яких більше 40 годин на тиждень (формула 1.8). Для цього використовуються
відповіді на питання: «Скільки фактично годин Ви відпрацювали на обстежуваному
тижні?». Респонденти, які фактично працюють більше 40 годин на тиждень,
кваліфікуються як понаднормово зайняті.

К понаднорм.з.факт. 

41

(1.8)

 К з.і ,

i факт  41

де Кпонаднорм.з.факт. – кількість зайнятих, які працюють понаднормово;
Кз.і – чисельність зайнятих і-ту кількість годин на тиждень;
іфакт – фактична кількість годин відпрацьована за тиждень.
Оцінювати об’єм та динаміку понаднормової зайнятості ми пропонуємо за
допомогою

відносного

показника

–

рівня

понаднормової

зайнятості,

який

розраховуємо за формулою (1.9):

Рпонаднорм.з.факт. =

К понаднорм.з.факт.
К з.

 100 ,

(1.9)

де Рпонаднорм.з.факт. – рівень понаднормової зайнятості;
Кпонаднорм.з.факт. – кількість фактично зайнятих понаднормово (більше 40 годин на
тиждень);
Кз. – загальна кількість зайнятого населення віком 15 – 70 років.
Неформальна зайнятість виступає як одна з форм нестандартної зайнятості.
Методичні підходи до визначення і виміру зайнятості в неформальному секторі згідно
статистики національних рахунків дозволяють розглядати її як частину сектора

57

домашніх господарств, він може включати як самозайнятих, так і зайнятих за наймом
на підприємствах неформального сектора або у фізичних осіб, які мають як фіксовані
приміщення для неформальної діяльності, так і здійснюють її в будинку власника
бізнесу (пошиття одягу, приготування їжі) або без постійного приміщення
(будівництво, транспорт, пересувна торгівля) [149, р. 97 – 98].
Національна методика вимірювання зайнятості в неформальному секторі
України

побудована

на

прийнятому

в

міжнародній

статистиці

визначенні

неформального сектору, яке було запроваджене на 15-ій Міжнародній конференції
статистиків праці у 1993 році. Відповідно до цих рекомендацій Держстатом України до
неформального сектору відносяться підприємства, які мають ринкову спрямованість
економічної діяльності; обмежене число працівників (до 5 осіб); відсутність державної
реєстрації підприємницької діяльності згідно з чинним законодавством країни.
Поняття зайнятості в неформальному секторі не співпадає повністю з поняттям
неформальної зайнятості. Остання може включати незареєстровану зайнятість у рамках
формального сектора. У цьому випадку сюди потраплять зайняті за наймом на
підприємствах на основі лише усної домовленості, а також зайняті на основі договорів
цивільно-правового характеру. Такий розширений підхід рекомендований 17-ою
Міжнародною конференцією статистиків праці, яка в 2003 р. прийняла керівні
принципи по визначенню зайнятості в неформальній економіці. За методологією МОП
при визначенні неформальної зайнятості до її складу включають [133, р. 13 – 14]:
– самозайнятих осіб, які працюють за власний рахунок і на своєму власному
підприємстві неформального сектора;
– роботодавців, підприємства яких працюють у неформальному секторі;
– працівників – членів сім'ї незалежно від того, зайняті вони на підприємствах
реальної економіки або в неформальному секторі;
– членів неформальних виробничих кооперативів;
– найманих працівників, що займають неформальні робочі місця на
підприємствах реальної економіки, підприємствах неформального сектора або
зайнятих в якості оплачуваних надомних робітників у домогосподарствах;
– осіб, які працюють за власний рахунок та зайняті виробництвом товарів
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виключно для власного кінцевого споживання їх домогосподарством.
Показником, що характеризує процес розповсюдження неформальної зайнятості
в національній економіці, є рівень неформальної зайнятості. Для розрахунку цього
показника пропонуємо визначити кількість зайнятих в неформальному секторі та
зайнятих у формальному секторі на неформальних умовах. До неформально зайнятих
відносяться наступні категорії зайнятих:
1) зайняті на підприємствах неформального сектора (незареєстровані самозайняті,
роботодавці та їх наймані працівники, безоплатно працюючі члени сім'ї тощо);
2) безоплатно працюючі члени сім'ї на підприємствах формального сектору;
3) наймані працівники, які працюють на неформальних робочих місцях
формального сектору (особи, які працювали за усною домовленістю або не мали будьяких соціальних гарантій, зокрема: за них не сплачувався єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування; не мали права на щорічну
відпустку; оплачуваний лікарняний).
Рівень неформальної зайнятості пропонуємо розрахувати як частку неформально
зайнятих до загальної кількості зайнятих у віці 15 – 70 років за формулою (1.10):
Рнеформ.з. =

К неформ.з.
К з.

100 ,

(1.10)

де Рнеформ.з. – рівень неформальної зайнятості;
Кнеформ.з. – кількість неформально зайнятих;
Кз. – загальна кількість зайнятого населення віком 15 – 70 років.
На другому етапі оцінки нестандартної зайнятості вважаємо важливим
визначення напрямів її розвитку. Нестандартна зайнятість, з одного боку, активізує
прекаризаційні тенденції на ринку праці та акумулює слабку, неконкурентоспроможну
частину робочої сили, з іншого боку, серед нестандартно зайнятих формується
інноваційне ядро висококваліфікованих працівників, здатних дати поштовх до
інноваційного економічного зростання національної економіки.
На цьому етапі вважаємо необхідним виокремлення інноваційного ядра
нестандартної зайнятості. Визначені в підрозділі 1.1 характеристики зайнятих, які
формують інноваційне ядро нестандартної зайнятості, практично не піддаються
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кількісній оцінці у зв’язку із відсутністю відповідних статистичних показників. Оцінку
особистісних інноваційних якостей зайнятих можна отримати опосередковано на
основі соціологічних опитувань. Тому в нашій роботі формування та розвиток
інноваційного ядра нестандартної зайнятості розглянемо на прикладі нестандартної ІТзайнятості, статистичні дані щодо якої можливо отримати з вибіркового обстеження
населення з питань економічної активності.
ІТ-зайнятість нестандартну пропонуємо визначити як зайнятість в ІТ-сфері, що
характеризується нестандартними умовами працевикористання, передбачає виконання
конкретного завдання (обсягу робіт, випуску продукції, створення програмного
продукту тощо) з використанням ІКТ.
Експертами OECР визначаються два типи зайнятості з використанням ІКТ: ІТзайнятість безпосередньо в секторі ІТ («вузьке» визначення) й опосередковано, як
зайнятість ІТ користувачів, які можуть мати базові дослідницькі навички,
застосовувати стандартні програмні інструменти і навички, що дозволяють володіти
спеціалізованими інструментами, створеними, як правило, для конкретних секторів і
галузей економіки. Ця категорія зайнятих розглядається як ІТ-компетентні, не
пов’язані з ІТ сектором («широке» визначення) [152, р. 4].
В Україні зі статистичної інформації про чисельність зайнятих, що
використовують ІКТ, можна виокремити тільки фахівців в галузі інформатики та
обчислювальної техніки, електронної техніки, радіотехніки та зв'язку, інформаційної
безпеки, інформаційних технологій, які відповідають «вузькому» визначенню. Для
оцінки розповсюдження ІТ-зайнятості в економіці країни автором використовувався
метод розрахунку чисельності ІТ-зайнятих як частки від загальної кількості зайнятих.
Нестандартна зайнятість з використанням ІКТ відома під різними назвами:
віддалена або дистанційна зайнятість, фріланс, в США поширений термін
телеком`ютінг (telecommuting job), в Європі – тереробота (telework). Стаття 2
Європейської Рамкової угоди про телероботу 2002 року визначає її як одну з форм
організації та/або виконання робіт, з використанням інформаційних технологій, в
контексті трудового договору, за яким робота, що може бути виконана в приміщеннях
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роботодавця, здійснюється на відстані від цих приміщень [168, p. 3]. Телепрацівників
фахівці ЄС класифікують наступним чином [157, р. 13 – 14]:
– надомні віддалені працівники;
– самозайняті або фрілансери – працівники, які надають перевагу роботі вдома,
але при необхідності, будуть працювати в приміщенні, наданому роботодавцем;
– віддалені працівники, які працюють у смарт-центрі – спеціальному офісі або
приміщенні, яке оснащене IКT обладнанням.
Фріланс (самозайнятість) як форма нестандартної зайнятості включає як ІТкомпетентних (інженери, дизайнери, письменники, журналісти, перекладачі тощо), так
і ІТ-зайнятих. В роботі ми аналізуємо кількість ІТ-самозайнятих за даними Держстату
України та ІТ-фрілансерів за даними он-лайн бірж з працевлаштування для отримання
альтернативної оцінки масштабів цієї форми нестандартної зайнятості.
Третій етап методики оцінювання нестандартної зайнятості – оцінка рівня
нестандартної зайнятості в національній економіці України – може бути здійснений
тільки з урахуванням особливостей функціонування розглянутих форм нестандартної
зайнятості. Одна форма нестандартної зайнятості може поєднуватися з однією чи
декількома іншими, тому рівень нестандартної зайнятості не може бути розрахований
як сума рівнів складових форм нестандартної зайнятості. Для уникнення подвійного
рахунку ми пропонуємо провести статистичний аналіз з використанням пакету
програм IBM SPSS Statistics, за допомогою якого виокремити загальну кількість
нестандартно зайнятих та кількісно оцінити частку нестандартно зайнятих як
відношення нестандартно зайнятих до загальної кількості зайнятих у віці 15 – 70 років.
Також доцільно визначити узагальнений показник «рівень нестандартної зайнятості
населення» як відношення нестандартно зайнятих до загальної кількості населення у
віці 15 – 70 років, що дозволить порівнювати тенденції в сфері зайнятості шляхом
співставлення рівня зайнятості та рівня нестандартної зайнятості.
На наступному етапі важливим є науково обґрунтований вибір критеріїв, що
характеризують розвиток форм нестандартної зайнятості. Пропонуємо визначити їх
еталонні значення та інтерпретувати отримані результати для коригування напрямів
державного регулювання нестандартної зайнятості з метою гармонізації інтересів всіх
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суб’єктів ринку праці, діяльність яких пов’язана з використанням нестандартної
зайнятості. Оцінювати ефективність державної політики в сфері нестандартної
зайнятості пропонуємо шляхом зіставлення фактичних показників з еталонними.
Національна статистична інтерпретація критеріїв нестандартної зайнятості має бути
співставною з відповідними міжнародними статистичними показниками.
Для розроблення системи регулювання нестандартної зайнятості на основі
визначених еталонних значень пропонуємо використовувати метод стратегічного
планування SMART-goals, згідно якому для досягнення запланованого завдання цілові
еталонні показники повинні бути конкретними (specific), вимірюваними (measurable),
досяжними (attainable), доречними (relevant) та своєчасними (timely) [152]. Крім того,
такий метод допускає коригування шляхів державного регулювання обраної сфери
відповідно до результатів моніторингу процесу виконання стратегічного плану [2,
c. 232]. Обраний метод передбачає можливість коригування між цілями державного
регулювання нестандартної зайнятості та довгостроковими завданнями Стратегії
економічного та соціального розвитку України "Шляхом європейської інтеграції" на
2004 – 2015 роки [104] за допомогою еталонних критеріїв оцінки державної політики у
сфері нестандартної зайнятості, розроблених у дисертаційній роботі.
Висновки до 1 розділу
Узагальнено теоретичні підходи до розгляду сутності та основних елементів
категорії «нестандартна зайнятість», обґрунтовано об’єктивну необхідність та
визначено основні завдання державного регулювання нестандартної зайнятості в
національній економіці.
За результатами досліджень наукових поглядів на процес формування та
розвитку нестандартної зайнятості визначено, що в сучасних умовах виникла
необхідність комплексного розгляду нестандартної зайнятості як динамічного,
багатогранного явища. На основі дослідження генезису й еволюції економічної
категорії

«нестандартна

нестандартної

зайнятості

зайнятість»
як

запропоновано

сукупності

авторське

соціально-економічних

визначення
відносин

у

формальному і неформальному секторах економіки з приводу відтворення робочої
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сили в умовах працевикористання, які відрізняються від стандартних та
забезпечують гнучкість ринку праці, підвищують мобільність та адаптаційні
можливості його суб’єктів до змін в макроекономічному середовищі.
На основі запропонованих п’яти класифікаційних критеріїв зайнятості
виокремлено чинники, що визначають нестандартну зайнятість. Розроблено
методику її оцінювання, складовими якої є вимірювання масштабів основних форм
нестандартної зайнятості (неформальної, непостійної, понаднормової, неповної
зайнятості та недозайнятості); визначення її інноваційного ядра; розрахунок
запропонованого нами узагальненого показника «рівень нестандартної зайнятості».
Розроблена

методика

включає

визначення

еталонних

значень

показників

нестандартної зайнятості для обґрунтування напрямів державного регулювання.
Установлено, що поширення нестандартної зайнятості, підвищення мобільності
робочої сили, індивідуалізація трудових відносин вимагають відповідних заходів
державного регулювання, спрямованих на збереження балансу між вимогами
економічного розвитку та забезпечення соціальної стабільності в країні. Обґрунтовано,
що заходи державної політики в сфері нестандартної зайнятості мають оптимально
поєднувати використання гнучких форм нестандартної зайнятості та соціальну
захищеність працівників – має впроваджуватися принципи концепції флексік’юріті.
Визначено,

що

основними

інструментами

державного

регулювання

нестандартної зайнятості населення при реалізації концепції флексік’юріті є
законодавчо-нормативні акти, програми сприяння використанню нестандартної
зайнятості, програми підтримки роботодавців, які створюють центри підготовки та
перепідготовки кадрів або направляють на навчання нестандартно зайнятих. Доведено,
що для ефективного державного регулювання нестандартної зайнятості оптимальність
співвідношення принципів концепції флексік’юріті забезпечується шляхом соціального
діалогу між партнерами, у якому поруч з представниками роботодавців та працівників
мають брати участь представники держави. Держава має гарантувати прозорість
вирішення спірних питань врегулювання колективних трудових спорів щодо
використання нестандартної зайнятості.
Зміст розділу відображено в роботах [20; 22; 25; 30; 31].
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РОЗДІЛ 2
ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ І РЕГУЛЮВАННЯ НЕСТАНДАРТНОЇ
ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ
2.1. Соціально-економічні детермінанти розвитку нестандартної зайнятості
Найважливішими проблемами, що стримують розвиток національної економіки
та створюють перепони для ведення бізнесу, за оцінкою Всесвітнього економічного
форуму в 2014 році поруч з політичною, урядовою нестабільністю та інфляцією
названі обмежувальні норми в сфері зайнятості та недостатня здатність до інновацій.
Тому державне регулювання в сфері зайнятості має бути спрямовано на лібералізацію
норм трудового права, розвиток гнучких форм нестандартної зайнятості та створення
передумов для поширення інновацій. На ці процеси впливає цілий ряд факторів,
головні з яких – макроекономічні.
Макроекономічними факторами, що впливають на становлення нестандартної
зайнятості, як свідчить досвід розвинених країн та дослідження вітчизняних науковців,
є фактори з боку попиту на нестандартну зайнятість та з боку її пропозиції. Факторами,
що формують попит на нестандартну зайнятість, є структурні зміни в економіці в
результаті зменшення частки галузей промисловості та значного розширення сектора
послуг; посилення глобальної конкуренції; широке застосування інформаційних і
комунікаційних технологій; зростання гнучкості ринку праці і виробництва.
Факторами, що стимулюють пропозицію нестандартної зайнятості з боку робочої сили,
є зростаюче включення жінок, молоді, зокрема студентів, в економічно активне життя;
підвищення добробуту домогосподарств; комп'ютеризація і збільшення технічного
оснащення домогосподарств; підвищення значення нематеріальних мотивів у
життєдіяльності економічно активного населення [53, c. 75]. Ці тенденції притаманні й
для економіки України, що свідчить про наявність макроекономічних передумов для
розвитку нестандартної зайнятості.
Розподіл зайнятого населення за організаційною ознакою здійснюється за
секторами і сферами економіки. Важливою є модифікація трисекторної класифікації, в
якій фіксуються такі три елементи: сільське господарство, індустрія, послуги. При
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цьому в сільське господарство включаються лісове господарство, мисливство та
рибальство, а в індустрію – добувна та обробна промисловості, електроенергетика та
будівництво. Сектор послуг включає торгівлю, транспорт, зв’язок, фінанси,
страхування, інші послуги. Дослідження економічного розвитку західних країн
показало, що питома вага першого сектора знижується, другого зростає, відтак
стабілізується і теж знижується, а третього зростає. Дана класифікація виявила
залежність між рівнем економічного розвитку, показником якого є рівень валового
національного продукту або валового внутрішнього продукт на одного зайнятого,
тобто продуктивністю праці, та міжсекторними пропорціями зайнятості населення.
В національній економіці спостерігається зростання частки сектора послуг та
зменшення часки індустрії, що віддзеркалюється в структурі валового внутрішнього
продукту (ВВП). Ці тенденції надають поштовх до відповідного перерозподілу робочої
сили, в структурі зайнятого населення збільшується часка зайнятих в секторі послуг за
рахунок зменшення кількості зайнятих в індустрії та сільському господарстві (табл.
2.1).
Таблиця 2.1
Структура ВВП та зайнятого населення в Україні
Показники

2001

2003

2005

Структура ВВП
ВВП

2007

2009

2011

2013

%
100

100

100

100

100

100

100

14

10,5

8,9

6,3

6,9

8,2

8,7

Індустрія

29,1

29,5

29,4

29,9

24,2

24,2

21,9

Сектор послуг
Структура
зайнятого населення

44,9

49,3

49,4

51,6

56

53,5

56,6

Усього зайнято

100

100

100

100

100

100

100

Сільське господарство

21,6

20,6

19,7

17,6

15,8

15,4

17,2

Індустрія

27,3

25,2

24,6

24,3

23,5

21,8

20,6

Сектор послуг
51,1
54,2
55,7
58,1
60,7
Джерело: розрахунки автора за даними Державної служби статистики України

62,9

62,1

Сільське господарство

%
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Як видно з даних таблиці 2.1 за період 2001 – 2013 рр. структурні зрушення в
економіці України співпадали із загальносвітовими тенденціями. Частка сектора
послуг у створенні ВВП збільшилась на 11,7 відсоткових пунктів (в.п.) при
відповідному скороченні частки індустрії та сільського господарства. Так, в результаті
економічних перетворень частка індусрії в структурі валового внутрішнього продукту
зменшилась на 5,9 в.п., частка сільського господарства в структурі українського ВВП
скоротилася з 14% в 2001 р. до 8,7% в 2013 р. Відповідні тенденції спостерігаються в
структурі зайнятого населення: частка зайнятих в індустрії скоротилася на 6,6 в.п., в
сільському господарстві – на 4,4 в.п., тоді як частка зайнятих у секторі послуг
збільшилась на 11 в.п.
Таку ж тенденцію підтверджує і структура вартості основних засобів. Основним
напрямом вкладень та нарощування вартості основних засобів є сектор послуг. При
значному зростанні кількості зайнятих в цьому секторі фондоозброєність в секторі
послуг збільшується найшвидше (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Вартість основних засобів та фондоозброєність в Україні за видами
економічної діяльності
Показники

2001

2003

2005

Структура вартості основних
засобів
Сільське господарство

2007

2009

2011

2013

%
8,9

6,9

6,2

4,5

3,9

2,3

2,1

Індустрія

33,2

37,4

38,4

36,0

28,4

16,6

19,1

Сектор послуг

58,0

55,7

55,5

59,5

67,8

81,1

78,8

Фондоозброєність

тис. грн. на 1 зайнятого (в постійних цінах 2005 року)

Сільське господарство

30,4

23,2

19,3

18,5

21,8

16,5

18,5

Індустрія

89,7

103,9

96,0

103,0

112,3

96,1

146,7

Сектор послуг
78,0
69,0
59,7
68,7
96,6
Джерело: розрахунки автора за даними Державної служби статистики України

158,6

199,1

Як видно з даних таблиці 2.2 за період 2001 – 2013 рр. вартість основних фондів
сільського господарства, промисловості та будівництва в загальній вартості основних
засобів зменшилась в 4,2 рази та в 1,7 разів відповідно, а частка сектора послуг в цій
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структурі зросла з 58 % в 2001 р. до 78,8 % в 2013 р. Значний знос основних засобів,
несвоєчасне технічне переозброєння виробництва, використання застарілої техніки в
сільському господарстві призвело до зменшення фондоозброєності в цьому секторі
національної економіки. Особливе значення для поліпшення використання основних
виробничих фондів має оновлення устаткування впровадження нових більш
продуктивних технологій. Так, не зважаючи на зменшення частки вартості основних
засобів підприємств індустрії в загальній структурі, економічна діяльність зайнятих в
цьому секторі відбувається в умовах зростання фондоозброєності. Зростання рівня
фондоозброєності, який спостерігається як у промисловості та будівництві, так і у
секторі послуг, – шлях до підвищення продуктивності праці. Але, необхідною умовою
ефективності національної економіки є випереджальні темпи росту продуктивності
праці в порівнянні з темпами росту фондоозброєності (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Темпи росту фондоозброєності та продуктивності праці в Україні
Показники

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

разів до попереднього року

Темпи росту продуктивності праці
Сільське господарство

1,015

1,226

1,123

1,221

0,999

0,932

1,108

Індустрія

1,106

1,137

1,068

0,974

1,126

0,999

0,946

Сектор послуг

1,032

1,129

1,060

1,006

1,007

1,037

1,030

разів до попереднього року

Темпи росту фондоозброєності
Сільське господарство

0,937

0,915

1,075

1,073

0,891

1,051

1,067

Індустрія

1,105

1,005

1,020

0,849

0,950

1,389

1,098

Сектор послуг
0,919 0,915 1,082 1,359 1,714
Джерело: розрахунки автора за даними Державної служби статистики України

1,133

1,108

Для співставності даних та нівелювання інфляційного впливу показники
продуктивності праці та фондоозброєності були розраховані в постійних цінах 2005 р.
за допомогою індексів-дефляторів відповідних секторів економіки. Як бачимо з
наведених в таблиці 2.3 даних, темпи зростання продуктивності праці в період 2002 –
2013 рр. нестабільними темпами випереджали зростання фондоозброєності. Тільки в
сільському

господарстві

продуктивність

праці

зростала

швидше,

ніж
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фондоозброєність, виключення – показники 2012 року. В індустрії ефективність
економічної діяльності знизилась в 2012 – 2013 рр. Щодо сектору послуг, то,
починаючи з 2006 р., темпи зростання фондоозброєності були вищі за темпи росту
продуктивності праці, що свідчить про недостатню ефективність економічної
діяльності, про непродуктивну працю значної кількості зайнятих в цьому секторі.
В секторі послуг працюють самозайняті та здійснюють економічну діяльність
підприємства середнього та малого бізнесу, які широко впроваджують нестандартні
умови працевикористання. Частка доходів від підприємницької діяльності та
самозяйнятості, як і взагалі частка грошових доходів, в структурі сукупних ресурсів
домогосподарств зростає, що говорить про підвищення підприємницької активності та
переорієнтацію населення з очікування пільг та субсидій на отримання грошових
доходів від зайнятості (табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Структура сукупних ресурсів домогосподарств
2001

2003

2005

Структура сукупних ресурсів
домогосподарств

2007

2009

2011

2013

відсотків

Грошові доходи

75,8

81,1

86,4

89

88,5

89,9

91,4

- оплата праці
- доходи від підприємницької діяльності та
самозяйнятості
- доходи від продажу сільськогосподарської
продукції
- пенсії, стипендії, соціальні допомоги,
надані готівкою
- грошова допомога від родичів, інших осіб
та інші грошові доходи
Вартість спожитої продукції, отриманої з
особистого підсобного господарства та від
самозаготівель
Пільги та субсидії безготівкові на оплату
житлово-комунальних послуг,
електроенергії, палива
Пільги безготівкові на оплату товарів та
послуг з охорони здоров’я, туристичних
послуг, путівок на бази відпочинку тощо, на
оплату послуг транспорту, зв’язку

40,8

44,9

46,0

50,6

47,9

49,3

50,8

3,1

3,4

4,9

5,2

5,1

4,6

4,0

5,5

5,4

4,6

3,6

2,9

3,2

2,8

18,0

18,4

24,0

23,0

26,0

25,5

27,2

8,4

9,0

6,9

6,6

6,6

7,3

6,6

13,1

9,5

6,0

4,8

4,6

4,5

3,8

2,5

1,4

0,5

0,7

0,6

0,6

0,5

0,7

1,0

0,6

0,5

0,6

0,5

0,5

Інші надходження
7,9
Джерело: дані Державної служби статистики України

7,0

6,5

5,0

5,7

4,5

3,8
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Як видно з таблиці 2.4 в структурі сукупних ресурсів домогосподарств за період
2001 – 2013 рр. збільшилась частка грошових доходів, основною складовою яких
залишається оплата праці, частка якої в структурі сукупних ресурсів домогосподарств
зростала з 40,8 % у 2001 р. до 50,8 % у 2013 р., що підтверджує активність діяльності
населення на ринку праці для отримання доходів та наявність в національній економіці
гнучких адаптаційних стратегій зайнятості, найважливішими з яких є використання
форм нестандартної зайнятості. Частка доходів від підприємницької діяльності та
самозайнятості збільшилась з 3,1 % у 2001 р. до 4,0 % у 2013 р.
Для підвищення продуктивності праці як в секторі послуг, так і в інших секторах
економіки необхідним фактором є раціональне використання зайнятого населення, при
чому

нестандартна

зайнятість

розкриває

різноманітні

можливості

гнучкого

використання робочої сили. Традиційно промислові підприємства формують попит на
постійну

стандартну

зайнятість

за

трудовою

угодою

з

повним

трудовим

навантаженням, але з’являються в секторі індустрії і нові форми нестандартної
зайнятості, такі як аутсорсинг, аутстафінг, краудсорсинг, лізинг персоналу. Сектор
послуг гнучко реагує на зміни в економічній ситуації в країні, вимагає гнучкості
трудових відносин і є сферою застосування нестандартної зайнятості. Самозайнятість є
складовою неформальної зайнятості, яка в свою чергу виокремлена нами як форма
нестандартної зайнятості. При здійснені підприємницької діяльності широко
використовується нестандартна зайнятість: непостійні контракти або договори
цивільно-правового характеру, при необхідності підприємці гнучко використовують
неповну або понаднормову зайнятість. Орієнтуючись на отримання максимального
прибутку за виконану роботу чи надані послуги при мінімальних витратах на
утримання офісного приміщення, роботодавці впроваджують нові форми трудових
відносин, зокрема віддалену зайнятість з використанням ІКТ.
Для розвитку такої форми нестандартної зайнятості, як віддалена зайнятість з
використанням ІКТ, в Україні створюються передумови: розповсюджуються
інформаційно-комунікаційні технології, широко використовується Інтернет для
розвитку електронного бізнесу та впровадження електронного документообігу, зростає
попит на ІКТ-послуги (табл. 2.5).
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Таблиця 2.5
Показники використання ІКТ в Україні
Показники
Інтернет-користувачі (на 100 осіб)
Безпечні Інтернет-сервери (на 1 млн. осіб)
Експорт послуг ІКТ (% від експорту послуг)
Експорт товарів ІКТ (% від усього експорту
товарів)
Товари ІКТ імпорту (% всього імпорту
товарів)
Джерело: дані Світового банку.
http://data.worldbank.org/country/ukraine

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

1,24

3,15

3,75

6,55

17,90

28,71

41,80

0,9

0,6

1,3

2,8

6,0

17,7

26,5

…

…

7,56

10,90

14,34

17,92

22,20

0,93

1,35

0,51

1,16

1,10

0,89

0,93

2,86
2,79
4,01
2,28
2,19
2,59
3,79
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

Як видно з таблиці 2.5, за період 2001 – 2013 рр. зросла майже у 30 разів
кількість безпечних Інтернет-серверів, які уможливлюють роботу на відстані. Зросла
кількість Інтернет-користувачів у 34 рази, що підвищило обізнаність населення щодо
використання ІКТ, зокрема, в економічній діяльності. Протягом розглянутого періоду
зростав попит на ІКТ-товари, відповідно збільшувався їх імпорт в Україну. Попитом
закордоном користуються ІКТ-послуги, що надаються українськими фахівцями,
експорт таких послуг збільшився у 3 рази, тому що їх якість відповідає міжнародним
вимогам, а вартість надання таких послуг порівняно зі світовими цінами низька. Ці
тенденції демонструють наявність технічних та економічних передумов в національній
економіці для формування інноваційного ядра нестандартної зайнятості – зайнятості з
використанням ІКТ в умовах працевикористання, які відрізняються від стандартних.
Таким чином, аналіз соціально-економічних показників підтверджує наявність
підґрунтя для розвитку нестандартної зайнятості в Україні. Згідно розробленої автором
класифікації нестандартної зайнятості проведемо аналіз тенденцій розвитку її основних
форм в економіці України. На основі запропонованих п’яти класифікаційних критеріїв
нами виокремлено такі форми нестандартної зайнятості: неформальна, неповна,
понаднормова, непостійна, зайнятість за договором ЦПХ, віддалена. Враховуючи
обмеження отримання статистичної інформації щодо нестандартної зайнятості, за
розробленою методикою її оцінювання проведемо вимірювання масштабів основних
форм нестандартної зайнятості (неформальної, неповної, понаднормової, непостійної).
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Оскільки надзвичайно важливим питанням щодо вибору певної форми нестандартної
зайнятості

є

його

добровільність,

визначимо

масштаби

розповсюдження

недозайнятості – вимушеної неповної зайнятості, причинами розвитку якої є
економічні чинники. Також окреслимо тенденції формування інноваційного ядра
нестандартної зайнятості, що запропоновано розглядати як нестандартну ІТ-зайнятість.
Розрахунок запропонованого нами узагальненого показника «рівень нестандартної
зайнятості» в Україні дозволяє більш поглиблено досліджувати процеси розвитку
зайнятості в національній економіці та надає нові можливості для вивчення
нестандартної зайнятості. Запропонована методика включає визначення еталонних
значень виокремлених показників нестандартної зайнятості та зіставлення їх із
фактичними показниками, які визначаються в процесі моніторингу, для обґрунтування
напрямів державного регулювання нестандартної зайнятості.
Першою, виділеною нами, формою нестандартної зайнятості є непостійна
зайнятість. Наше дослідження показало, що, незважаючи на велику кількість
методичних підходів до виміру непостійної зайнятості в сучасній статистичній та
економічній літературі, вони мають певні обмеження, тому ми пропонуємо їх
удосконалити, чітко визначивши складові непостійної зайнятості. Непостійна
зайнятість обмежена в часі письмовою чи усною угодою, в якій обумовлюється термін
її закінчення. Обмеженість в часі має серйозні наслідки для обох сторін трудових
відносин, як для працівників, так і для роботодавців, чиї поведінкові стратегії багато в
чому залежать від постійності або непостійності зайнятості. На українському ринку
праці нами виділено дві підформи непостійної зайнятості: зайнятість на визначений
термін (сезонну, тимчасову) та випадкову зайнятість.
Зайнятості на визначений термін (сезонній, тимчасовій) відповідають трудові
відносини, розраховані на обумовлений період часу (у тому числі досить тривалий, 2 –
5 років), причому після його закінчення вони можуть відновлюватися. Непостійна
зайнятість може не підпадати під дію трудового законодавства і регулюватися нормами
цивільного права. Зайнятість на основі усної домовленості є вкрай нестійкою, оскільки
в цьому випадку працівник виявляється позбавлений будь-яких формальних гарантій
на тривалу співпрацю. Найбільш нестабільною формою непостійною зайнятості є
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випадкова зайнятість, під якою розуміється виконання робіт від випадку до випадку.
Відмінними рисами випадкових трудових відносин є їх гранично короткостроковий
характер при відсутності, як правило, будь-якого офіційного оформлення трудових
відносин. Набір видів діяльності, здійснюваних таким чином, досить широкий: разові
ремонтні послуги, нерегулярні послуги з прибирання квартир, послуги нянь та
доглядальниць, переклади тощо.
Непостійна зайнятість становить значний і один з найбільш динамічних
сегментів робочої сили на ринках праці багатьох країн світу. Для країн-членів ОЕСР
середній рівень непостійною зайнятості в 2013 році досяг 11,8 % [103]. Однак варіації у
величині цього показника досить значні (рис. 2.1). Так, якщо в Польщі в 2013 р. на
непостійній основі був зайнятий кожен п’ятий працівник, то в Люксембурзі – лише
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Рис. 2.1. Рівень непостійної зайнятості в Україні та деяких країнах ОЕСР в 2013 році
Джерело: статистичні дані Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) http://stats.oecd.org/; та
розрахунки автора за даними Державної служби статистики України

В Україні чисельність непостійних працівників досягла в 2013 р. понад 924,9
тис. осіб. Їх частка у загальній чисельності зайнятих дещо нижча (4,6 %) середнього
показнику по країнах ОЕСР. Як і в країнах ОЕСР, в Україні охоплення працівників
непостійною зайнятістю швидко збільшувався: з 0,4 % у 2004 р. до 4,6 % в 2013 р. (рис.
2.2), таким чином, приріст склав близько 4,2 відсоткових пунктів.
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Рис. 2.2. Динаміка рівня непостійної зайнятості в Україні в 2004 – 2013 рр.
Джерело: розрахунки автора за даними Державної служби статистики України

Зростання непостійної зайнятості не було рівномірним. Різке підвищення рівня
непостійної зайнятості спостерігалося в 2011 році. Цей підйом, на наш погляд, був
пов'язаний з методологічними змінами в статистичних процедурах вимірювання
непостійної зайнятості (з 2011 р. Держстат України почав використовувати
варіативний перелік видів непостійної зайнятості). Дані вибіркового обстеження
населення з питань економічної активності за 2011 р. дозволяють виокремити з
непостійної зайнятості тимчасову та випадкову. Рівень тимчасової зайнятості в 2013 р.
становив 3,5 %, а рівень випадкової зайнятості – 1,1 % від загальної кількості зайнятих.
Порівнюючи ці показники з даними за більш ранній період, бачимо, що рівень
непостійної зайнятості був значно недооцінений, а при умові, що частина працівників,
які мають тимчасові договори (особливо ті, чиї договори були укладені на тривалий
термін), могли ідентифікувати себе як постійних працівників, тим самим
недооцінюючи фактичну нестандартність своєї зайнятості.
Нами виявлено, що непостійна зайнятість поширена серед представників всіх
соціально-демографічних груп населення, що робить її дуже різнорідною. Однак
ступінь її поширеності серед населення різних країн неоднаковий [103]: частка жінок
тимчасово зайнятих помітно вища в Японії та Фінляндії, де перевищує 60 %, в
більшості країн вона становить близько половини працюючих тимчасово, і тільки в
Туреччині, Росії та Естонії, як і в Україні, ситуація протилежна – тут ймовірність
непостійної зайнятості вища для чоловіків.
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Аналіз показав, що в Україні чоловіки з вищою ймовірністю можуть працювати
на непостійній основі, так, у 2013 р. рівні непостійної зайнятості становили 6,3 % і
2,1 % для чоловіків та жінок відповідно. У загальній чисельності непостійно зайнятих
жінки становлять близько 23,9 %, тоді як чоловіки – 76,1 %. Нами доведено, по-перше,
це може означати, що для українського ринку праці, на відміну від ринків праці деяких
інших країн, нехарактерна дискримінація жінок з точки зору типів контрактів, що
використовуються роботодавцями при наймі працівників. По-друге, в нашій країні
тимчасова зайнятість зосереджена в тих галузях, де переважає чоловіча робоча сила:
будівництво, сільське господарство, мисливство та лісове господарство (табл. А.1).
Щодо розподілу непостійно зайнятих за видами економічної діяльності, то в
Україні рівень зайнятості таких працівників найвищий в будівництві (30,3 %), відносно
високий в діяльності з тимчасового розміщування й організації харчування (5,2 %),
сільському господарстві (3,9 %) і торгівлі (3,3 %). Рівень непостійної зайнятості в таких
галузях, як державне управління, фінансова діяльність, охорона здоров'я, освіта,
залишається низьким, не перевищуючи 1 %. Рівень непостійної зайнятості в Україні
удвічі вищий серед сільського населення – 6,7 %, тоді як серед міських жителів він
становить 3,1 %. Однак через більшу абсолютну чисельність міських жителів основну
частину тимчасових працівників становлять саме вони: на їх частку припадає більше
половини (50,3 %) всіх непостійно зайнятих.
Непостійна зайнятість спрощує для роботодавців можливість звільнення
працівників, тому що компенсаційні витрати при звільненні таких співробітників
мінімальні, можемо припустити, що ця форма нестандартної зайнятості буде
поширюватися на працівників, чия робота найменш продуктивна, в освіту та
професійну підготовку яких підприємство інвестувало найменше коштів, а пропозиція
їх достатня на ринку праці.
Непостійна зайнятість пов'язана з малокваліфікованою працею, що не вимагає
високої освіти. Жінки в Україні володіють в середньому більш високою освітою, і
рівень непостійної зайнятості для них нижчий, ніж для чоловіків. Чим нижчий рівень
освіти, тим вища ймовірність непостійної зайнятості (табл. А.1). Кожен восьмий
чоловік з базовою або початковою загальною освітою і нижче трудився на непостійній
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основі. Серед працівників із повною загальною середньою освітою рівень непостійної
зайнятості також достатньо високий 6,4 %, для чоловіків він становив 8,4 %, і 3,4% –
для жінок. Близько 2,5 % досягає рівень непостійної зайнятості серед працівників з
неповною вищою освітою. Серед працівників, які отримали базову вищу освіту цей
показник становить 3,8 %, а серед зайнятих з повною вищою освітою – тільки 1,2 %.
Молодь має більше шансів бути зайнятою на тимчасових робочих місцях (табл.
А.1). Для молодих працівників непостійна зайнятість є своєрідним трампліном для
інтеграції на ринок праці, вона дає можливість поєднувати роботу і навчання,
отримувати необхідний досвід та здобути певний стаж, наявність якого сьогодні є
однією з першочергових умов, що висувають роботодавці для молодих співробітників.
Проблема непостійної зайнятості молодих працівників для України так само актуальна,
як і для багатьох європейських країн. В Україні приблизно десята частина працюючої
молоді зайнята непостійно. Серед наймолодшої вікової групи працівників у віці 15 – 24
роки рівень непостійної зайнятості досягає майже 9,7 % для чоловіків та 3,2 % для
жінок. У той же час серед зайнятих передпенсійного та пенсійного віку рівень
тимчасової зайнятості найнижчий, він становить близько 3 % у осіб у віці 50 – 59 років
та 0,6 % серед осіб у віці 60 років і старше. Однак у структурі непостійної зайнятості на
дві наймолодші вікові групи припадає по 17 % усіх непостійних працівників.
Найбільшу частину (близько 23,5 %) непостійно зайнятих становлять працівники у віці
40 – 49 років.
Соціально-демографічні характеристики тимчасової (на визначений термін) та
випадкової зайнятості співставні з відповідними показниками непостійної зайнятості
(табл. А.1). Випадкова зайнятість є найменш стабільною формою непостійної
зайнятості, яку важко виявити шляхом не панельних вибіркових обстежень, в яких час
від часу проводиться ротація респондентів, що ускладнює можливість ефективного
дослідження тенденцій та виявлення наслідків будь-яких змін. Випадкові підробітки –
це найбільш важковловимий елемент нестандартних трудових відносин, тому рівень
випадкової зайнятості значно нижчий рівня тимчасової зайнятості.
Умовні портрети тимчасового та випадкового працівників, відтворені нами за
показниками рівнів зайнятості відповідної форми непостійної зайнятості, практично
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ідентичні. Це – молодий чоловік у віці 15 – 24 роки, який проживає в сільській
місцевості, має невисоку кваліфікацію, здобув базову або тільки початкову загальну
середню освіту та зайнятий в будівництві. Розглядаючи структуру непостійної
зайнятості, робимо висновок, що частка випадкової зайнятості значно більша в містах,
де знайти випадкові підробітки легше, а для сільської місцевості більш характерною є
тимчасова зайнятість, яка відповідає сезонності сільськогосподарських робіт.
Непостійна зайнятість в Україні менш розповсюджена, ніж на ринках праці
більшості розвинених країн. Але, як і там, в структурі непостійної зайнятості в Україні
виділяється молодь; особи з низькою освітою; жителі села; працівники сфери послуг.
Разом з тим у соціально-демографічному профілі українських непостійних працівників
нами визначено низку відмінностей. Так, рівень непостійної зайнятості серед літніх
працівників є найнижчим. Це пов'язано з тим, що, залишаючись довгий час на одному і
тому ж робочому місці, багато з них продовжують працювати за колишніми,
безстроковими, трудовими договорами. Нами виявлено наявність більшого ризику для
чоловіків працювати в умовах непостійної зайнятості, ніж для жінок. Це означає, що на
відміну від багатьох інших країн в Україні практично відсутня дискримінація жінок за
ознакою терміновості і/або безстроковості трудових договорів.
Другою формою нестандартної зайнятості, виділеною нами, є неповна
зайнятість. Основними ознаками неповної зайнятості є умова, коли кількість годин,
відпрацьованих працівником менше кількості годин, яке вважається нормальним або
стандартним для даного виду діяльності. Неповна зайнятість в економічно розвинених
країнах є найбільш масштабною з усіх форм нестандартної зайнятості.
Гнучкі моделі неповного робочого часу мають як переваги, так і недоліки.
Головна перевага

в тому, що

вони дозволяють підприємствам ефективно

використовувати трудовий потенціал працівників. Для молодих людей неповна
зайнятість часто є єдиною можливістю поєднання роботи і виховання дітей або
навчання в учбових закладах. Якщо співробітник за власним бажанням вирішує
працювати неповний робочий час, це зазвичай веде до підвищення трудової мотивації і
зростання продуктивності праці. Недоліками неповної зайнятості, з погляду
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працівника, є зниження доходу унаслідок скорочення об'єму виконуваних робіт,
перешкода підвищенню кваліфікації, посадовому просуванню і кар'єрному зростанню.
Використання

гнучких

моделей

неповного

робочого

часу

приносить

роботодавцю очевидну вигоду за рахунок зниження кількості цілоденних втрат
робочого часу з вини працівника, вищої продуктивності праці співробітників,
можливості найму молодих співробітників, які з придбанням знань від кваліфікованих
працівників можуть переводитися на повний робочий час, що знижує фазу адаптації
людини і підвищує конкурентоспроможність підприємства.
Причинами неможливості знайти роботу на повний час можуть бути як
недостатність попиту на робочу силу, так і структурні диспропорції на ринку праці
(невідповідність між кваліфікацією працівників та вимогами, які висуваються
роботодавцями до вакансій на повний робочий час, негнучкість графіків роботи і т.д.).
Перехід на неповний робочий тиждень є одним з механізмів, за допомогою яких
роботодавці пристосовуються до погіршення умов економічної діяльності. Рівні
неповної зайнятості та недозайнятості чутливі до інституційних і структурних змін в
економіці. В даний час в країнах ОЕСР понад 16 % всіх зайнятих працюють неповний
час [103] (рис. 2.3).
40

Нідерланди
Швейцарія

35

Великобританія
Австралія

30

Нова Зеландія
Німеччина

% зайнятих

25

Італія
Україна

20

Іспанія
15

США
Польща

10

Словенія
Угорщина

5

Росія
Словаччина

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Рис. 2.3. Рівень неповної зайнятості в Україні та інших країнах світу в 2000 – 2012 рр.
Джерело: статистичні дані Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) http://stats.oecd.org/; та
розрахунки автора за даними Державної служби статистики України
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В середньому, кожна четверта жінка і кожен десятий чоловік в країнах ОЕСР
працюють неповний робочий день. Випадки неповної зайнятості найбільш поширені у
Нідерландах, де у 2013 р. понад 38 % працівників зайняті неповний робочий день.
Рівень неповної зайнятості також відносно високий в Швейцарії, Австралії,
Великобританії і Німеччині, де понад 20 % працівників, зайняті неповний робочий
день [154]. Набагато нижчі показники неповної зайнятості є в більшості колишніх
соціалістичних країн, де її рівень, як правило, не перевищує 5 %-ої позначки.
В деяких країнах, наприклад, в Нідерландах важливим інструментом активної
політики держави на ринку праці виступають програми так званого поділу робочих
місць. Прихильники таких програм вважають, що з соціальної точки зору ситуація,
коли двоє працівників зайняті неповний робочий день переважніше ситуації, коли один
з них має роботу на повний час, а інший не має ніякої. За винятком Італії, Німеччини та
Іспанії, зростання неповної зайнятості відбувалося переважно на добровільній основі.
Багато в чому це пов'язано з ростом зайнятості неповний робочий час в демографічних
групах населення з високою схильністю до добровільної неповної зайнятості: молоді,
жінок, які мають маленьких дітей, осіб старших вікових груп.
Розглядаючи недозайнятість, ми виявили її циклічний характер. Помітно
зростаючи в періоди економічного спаду, вона наближалася до нульової позначки в
періоди економічного пожвавлення. Іншими словами, зміни в ній, як правило, є
результатом змін загальноекономічної ситуації в країні. У країнах ОЕСР показники
недозайнятості в 2012 р. утримуються в межах 1,5 – 7,6 %, тільки в Італії та Іспанії
рівень недозайнятості вищий – 8 % [103]. Приблизно такі ж рівні недозайнятості
демонструють і більшість постсоціалістичних країн [146].
Проведений нами аналіз дав можливість виділити три варіанти оцінки неповної
зайнятості. У першому випадку ми використовували дані про тривалість звичайного
робочого тижня, у другому – дані про тривалість фактичного робочого тижня, в
третьому випадку розглядали недозайнятість з економічних причин (рис. 2.4). Такі
форм нестандартної зайнятості виникають як реакція на негативні макроекономічні
шоки і сприяють пом'якшенню пов'язаних з ними ризиків. Таким чином, вони носять
переважно циклічний характер.
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Рис. 2.4. Динаміка рівнів неповної зайнятості в Україні в 2004 – 2013 рр.
Джерело: розрахунки автора за даними Державної служби статистики України

За умов фінансово-економічної кризи в Україні широкий розвиток отримали
вимушена неповна зайнятість або недозайнятість та зайнятість з фактичним робочим
тижнем менше 30 годин. Але щойно економічна ситуація почала стабілізуватися,
рівень вимушеної неповної зайнятості став скорочуватись і в даний час присутність
цієї форми нестандартної зайнятості на українському ринку праці незначна.
Рівень неповної зайнятості чутливо реагує на зміну економічної ситуації в країні.
Фінансово-економічна криза 2008 – 2009 рр. дала поштовх до різкого зростання
вимушеної неповної зайнятості (недозайнятості) від 3 % в 2007 р. до 11,6 % в 2009 р. та
до збільшення рівня неповної зайнятості працівників з фактичним робочим тижнем
менше 30 годин від 11,3 % в 2007 р. до 15,1 % в 2009 р. Не вплинула криза тільки на
кількість неповністю зайнятих працівників із звичайною тривалістю робочого часу
менше 30 годин на тиждень: 3 – 4 %. Цікаво, що з початком економічного підйому і
неповна зайнятість працівників з фактичним робочим тижнем менше 30 годин, і
недозайнятість стали швидко скорочуватися, що свідчить про їх переважно
«вимушений» характер. Важливий фактор активних і ефективних адаптаційних
стратегій суспільства перехідного періоду – опора на гнучкі моделі зайнятості в
підтримку або заміну основної, стандартної зайнятості.
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Проаналізуємо соціально-демографічні характеристики зайнятих неповністю.
Нами виявлено, що на українському ринку праці жінки становлять 65,6 % неповністю
зайнятих, оскільки саме завдяки таким умовам роботи для певних категорій жінок
з’являються можливості зайнятості, яких в іншому випадку могло би не існувати; до
того ж неповна зайнятість дає змогу жінкам відчувати певний ступінь вибору,
незалежності та гнучкості при поєднанні трудової діяльності із сімейними обов’язками
[174, p. 47]. Фактичний рівень неповної зайнятості серед сільських працівників був
значно вищий ніж у міських і становив 32,4 % для жінок та 19,6 % для чоловіків, тоді
як серед мешканців міст ці показники були 13,0 % та 4,8 % відповідно. (табл. А.2).
Серед зайнятих зі звичайним робочим тижнем менше 30 годин розрив рівнів
неповної зайнятості у сільських та міських поселеннях був невеликим, тоді як жінки
звичайно стикалися з неповною зайнятістю частіше, ніж чоловіки. Серед працівників з
фактичним робочим тижнем менше 30 годин в основному переважають особи
працездатного віку, де їх частка у 2012р. становила 79 %, а серед зайнятих зі
звичайним робочим тижнем менше 30 годин – 87,9 % загальної кількості зайнятих
відповідної форми зайнятості (табл. А.2).
Найбільший ризик фактичної неповної зайнятості існує для осіб пенсійного віку
(60–70 років) та для молоді (15–24 та 25–29 років). З одного боку, вони менше, ніж інші
вікові групи, зацікавлені в отриманні робочих місць на повний час, з іншого боку, за
інших рівних умовах роботодавці воліють наймати на такі робочі місця не їх, а
представників інших вікових груп. Оскільки потенційна мобільність з віком падає,
підприємства могли переводити в режим неповної зайнятості переважно працівників
саме найстаршої вікової групи, розуміючи, що адаптивні можливості людей похилого
віку незначні, і вони, скоріш за все, не намагатимуться шукати нову роботу на повний
робочий час. Нарешті, не виключено, що справа не стільки в політиці роботодавців,
скільки в тому, що стикаючись з роботою за скороченим графіком і адміністративними
відпустками, більш молоді працівники досить швидко покидали підприємства, тоді як
літні – залишалися на звичному робочому місці, зважаючи на те, що більшість осіб
похилого віку має ще й додатковий дохід у вигляді пенсійних виплат. У віковій групі
25–29 років спостерігаються різноспрямовані тенденції: тоді як ризик неповної
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зайнятості зменшується для чоловіків, для жінок неповна зайнятість стає можливістю
поєднувати роботу і сім’ю, саме на цей вік найчастіше приходиться народження
першої дитини. Рівень неповної зайнятості серед працівників зі звичайним робочим
тижнем менше 30 годин в розрізі вікових груп жінок має незначні коливання, для
молодих чоловіків у віці 15–24 років цей показник дещо вищий ніж для чоловіків
старших вікових груп і становить 2,8 %.
Зазначимо, що важливим чинником, який визначає вибір осіб на користь
неповної зайнятості є освіта. Нелінійний зв'язок простежується між показниками
неповної зайнятості та рівнем освіти в Україні (табл. А.2). Суттєву різницю в рівнях
неповної зайнятості між сільським та міським населенням в усіх групах за рівнем
освіти ми пояснюємо високим рівнем неповної зайнятості в особистих підсобних
селянських господарствах. Рівень фактичної неповної зайнятості найвищий серед
мешканців сіл з початковою та базовою загальною середньою освітою 40,7 % та
повною вищою освітою 27,5%. Для міських мешканців рівень неповної зайнятості
значно нижчий, але за освітнім рівнем спостерігається така ж тенденція, як і серед
сільського населення: найвищі рівні неповної зайнятості у осіб з повною вищою
освітою (11,6 %) та з початковою та базовою загальною середньою освітою (10,7 %).
Найбільша розбіжність спостерігається у групах з найнижчим рівнем освіти: повна,
початкова та базова загальна освіта й особи, які не мають освіти, 16,5 в.п., 30 в.п.
відповідно. Найменша різниця по рівню неповної зайнятості між сільськими та
міськими поселеннями у групі з більш високим рівнем освіти, а саме 15,9 в.п. для осіб з
повною вищою освітою та 12,4 в.п. для осіб з неповною вищою освітою.
Аналіз виявив дещо інший розподіл рівня неповної зайнятості серед працівників
зі звичайним робочим тижнем менше 30 годин за рівнем освіти (табл. А.2). Так,
найвищий рівень неповної зайнятості працівників зі звичайним робочим тижнем менше
30 годин був характерним для осіб з повною та базовою вищою освітою: у жінок –
12,1 % та 9,1 %, у чоловіків – 3,3 % та 4,9 % відповідно. Цей парадокс можна пояснити
«перевиробництвом» спеціалістів з вищою освітою, яка не відповідає вимогам
роботодавців, виникає дисбаланс між отриманою кваліфікацією та тою, яка необхідна
на ринку праці. Країни ОЕСР також відчувають дисбаланс між ринком освітніх послуг
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та ринком праці. Так, приблизно один із чотирьох працівників має надлишкову
кваліфікацію для виконання своїх робочих обов'язків. У той же час трохи більше ніж
один з п'яти працівників в зазначених країнах не має достатньої кваліфікації. На наш
погляд, подібний дисбаланс у частині професійної кваліфікації та навичок працівників,
затребуваних ринком праці служать основою для більш глибокого розуміння тієї ролі,
яку можуть відігравати освітні системи, установи безперервної освіти і політика на
ринку праці [155, p. 197].
Розподіл зайнятих зі звичайним робочим тижнем менше 30 годин за видами
економічної діяльності наведено у таблиці А.2. В освіті скорочена тривалість робочого
тижня встановлена трудовим законодавством, в культурі та мистецтві значна частина
зайнятих може працювати менше стандартного тижня в силу специфіки професійної
діяльності. З урахуванням цього можна припустити, що більшість неповністю занятих
з цих галузей мали трудові контракти на повний робочий час, і віднести їх до
"часткових" працівників можна тільки умовно.
Нами визначено, що високий рівень неповної зайнятості населення з фактичним
робочим тижнем менше 30 годин притаманний практично тим самим видам
економічної діяльності, які розглянуті вище, але найвищий рівень фактичної неповної
зайнятості в сільському господарстві (табл. А.2). Сільськогосподарське виробництво є
основним видом економічної діяльності, де найпоширеніша фактична неповна
зайнятість (34,9% зайнятих відповідного виду економічної діяльності). Проте при
аналізі рівня зайнятості серед працівників зі звичайним робочим тижнем менше 30
годин сільське господарство займає одну з нижніх позицій серед видів економічної
діяльності, тому що в сільському господарстві число робочих годин має сильні сезонні
коливання. Іншими основними видами економічної діяльності населення, де
розповсюджена як фактична, так і звичайна неповна зайнятість були освіта, охорона
здоров’я, надання комунальних та індивідуальних послуг, фінансова діяльність та ін.
З нашої точки зору, соціально-демографічний портрет української неповної
зайнятості є досить стандартним. Ймовірність роботи в такому режимі вища для жінок,
жителів села, молоді та осіб пенсійного віку, осіб з початковою та базовою загальною
середньою освітою, зайнятих у галузях сільського господарства, освіти, охорони
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здоров’я і культури. Неповна зайнятість пов'язана зі значними соціальними витратами.
Тенденції розвитку неповної зайнятості в індустріально розвинених країнах виявлені
нами, такі: часткові працівники не тільки зайняті меншу кількість робочих годин, але
також оплачуються в середньому за нижчими ставками, відчувають великий ризик
ліквідації їх робочих місць, мають менше шансів на отримання професійної підготовки
з метою підвищення кваліфікації, обмежені в доступі до соціальних гарантій, що
надаються фірмами (таких, як оплачувані відпустки, оплата бюлетенів через хворобу,
пенсійні схеми і т.д.) [153, p. 7]. Однак, з точки зору задоволеності роботою ці недоліки
часто відступають на другий план завдяки досягненню рівноваги між роботою та
особистим життям. Неповна зайнятість дозволяє тим, хто навчається, хворий або досяг
передпенсійного віку, тим, на кому лежить відповідальність по догляду за дитиною,
зберігати зв'язок з ринком праці. Державні програми зайнятості повинні ліквідувати
перешкоди, що стоять на шляху розвитку неповної зайнятості, для тих, кого вона
цікавить.
Таким чином, неповна зайнятість працівників може бути вимушена та
добровільна. Добровільну неповну зайнятість характеризує кількість працівників, які
згідно з трудовою угодою прийняті на роботу на умовах неповного робочого дня
(тижня) з власної ініціативи (крім сумісників) або яким надалі було встановлено
неповний робочий день (тиждень) за згодою працівника. Вимушену неповну зайнятість
характеризує кількість працівників, які бажали та були готові на обстежуваному тижні
працювати більше часу для отримання додаткового заробітку, доходу, винагороди (у
грошовому або натуральному вигляді). В Україні в 2012 році 3,2 % фактично зайнятих
неповний робочий час працювали в такому режимі вимушено.
Близьким за змістом до зайнятих неповний робочий час є категорія
недозайнятих, тобто таких працівників, які прийняті на умовах повного робочого дня
(тижня), але були переведені з економічних причин на неповний робочий день
(тиждень), а також перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період
припинення виконання робіт).
В Україні до збільшення рівня недозайнятості призвели в умовах спаду
виробництва передбачені законодавством обмеження можливостей звільнення
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працівників (вихідна допомога, згода профспілки). Що стосується надання
працівникам відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її
збереженням у разі простою підприємства, установи, організації з не залежних від
працівника причин, то законодавчої підстави для його надання немає, оскільки
Законом України від 2 листопада 2000 року N 2073-III "Про внесення змін до Закону
України "Про відпустки" частину другу статті 26 Закону України "Про відпустки",
якою передбачалася можливість надання такої відпустки в порядку, визначеному в
колективному договорі, виключена. Практика надання адміністративних відпусток
різко зменшується починаючи з 2001 р. Працівнику може надаватися відпустка без
збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та
власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.
Для роботодавців єдиною легітимною можливістю збереження трудового колективу в
період економічної кризи стало використання адміністративних відпусток без
збереження заробітної плати та примусове переведення працівників на роботу в режимі
неповної зайнятості (рис. 2.5). Важливим фактором активних і ефективних
адаптаційних стратегій суспільства перехідного періоду є, на наш погляд, опора на
гнучкі моделі зайнятості в підтримку або заміну основної, стандартної зайнятості.
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Рис. 2.5. Динаміка рівня вимушеної неповної зайнятості (недозайнятості) в Україні
Джерело: дані Державної служби статистики України

Гнучкі моделі неповного робочого часу в Україні, як і в значній частині країн з
перехідною економікою мають ряд особливостей. Адміністративні відпустки є
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результатом скорочення попиту на робочу силу. Як видно з рисунку 2.5, частка
працюючих в такому режимі в Україні становила 1 % в 2013 р., що набагато краще ніж
23,8 % в 1996 р. Важливою тенденцією у використанні трудового потенціалу в Україні
у 1990-х рр. було зростання (від 5,6 % в 1995 р., до 17,6 % в 1999 р.), а в 2000-х –
скорочення (з 13,3 % в 2000 р. до 4,4 % в 2007 р) частки працюючих в режимі
неповного робочого дня з економічних причин. Потрібно відзначити, що результатом
фінансово-економічної кризи наприкінці 2000-х рр. стало підвищення частки тих, хто
працював в режимі неповного робочого дня (тижня) в Україні до 19,4 % у 2009 р.,
зменшення в 2013 р. частки штатних працівників, які працювали в режимі неповного
робочого дня (тижня) до 7,9 %, а тих, хто знаходився в адміністративних відпустках до
1 % свідчить про пожвавлення економічних процесів в національному господарстві
країни.
Дерегулювання ринку відбувається через перехід від трудового законодавства до
індивідуальних трудових угод, від галузевої колективної угоди до укладення угоди на
підприємстві, контрактній системі, застосування неповного робочого тижня (дня) або
тимчасової роботи, дроблення тарифів, скорочення загального об'єму прав працівників,
перетворення колективної угоди про найм робочої сили в так звану відкриту угоду, яка
при певних обставинах створює окремим працівникам менш сприятливі умови.
Наступною формою нестандартної зайнятості, дослідженою в нашій роботі, є
понаднормова зайнятість. Це зайнятість при тривалості робочого часу вищій певної
порогової величини (зазвичай понад 40 робочих годин на тиждень). Понаднормова
зайнятість збільшує адаптивний потенціал ринку праці, дозволяє більш ефективно
використовувати трудовий потенціал. В умовах конкуренції на ринку праці об'єктом
попиту роботодавців стають окремі компоненти трудового потенціалу – певний рівень
освіти, кваліфікації, досвід роботи за фахом, здатність до оновлення знань тощо. Певні
компоненти трудового потенціалу, їх кількість і якість слугують джерелом формування
конкурентних переваг працівника на ринку праці. Це позитивно впливає на створення
нових

робочих

місць,

зростання

продуктивності

праці

та

збільшення

конкурентоспроможності підприємств. З іншого боку, ці тенденції зменшують
стабільність працівників на ринку праці, флексібілізація соціально-трудових відносин
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викликає протидію з боку профспілок. Недоліки нестандартної зайнятості є оборотною
стороною її позитивних наслідків.
Рівень понаднормової зайнятості в українській економіці є досить високим (рис.
2.6). Дані про тривалість фактичного робочого тижня підтверджують це: в даний час до
зайнятих понаднормово можна віднести приблизно кожного восьмого українського
працівника. В період 2004 – 2013 рр. частка зайнятих, у яких тривалість фактичного
робочого тижня більше 40 годин, становила 13 – 18 %. Дані про тривалість фактичного
робочого тижня демонструють залежність рівня надзайнятості від стану економіки
країни. Так, найбільш високе значення рівня понаднормової зайнятості –17,5 % –
спостерігалося в 2004 р., а в період фінансово-економічної кризи 2008 – 2009 рр. рівень
понаднормової зайнятості був найнижчим. Понаднормова зайнятість, як і неповна
зайнятість, еластично реагує на зміну економічної ситуації. Спад виробництва в умовах
фінансово-економічної кризи призвів до зменшення потреби в понаднормовій
зайнятості, але на українському ринку праці частка зайнятих з фактичним робочим

% до загальної кількості зайнятих

тижнем більше 40 годин залишалася високою і становила в 2013 р. 14,1 %.
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Рис. 2.6. Рівень понаднормової зайнятості в Україні в 2004 – 2013 рр.
Джерело: розрахунки автора за даними Державної служби статистики України

Нами виявлено, що дані обстеження населення з питань економічної активності
сильно применшують реальні масштаби поширення понаднормової зайнятості в
українській економіці. Альтернативні джерела виводять на істотно більш високі оцінки
частки осіб, що працюють більше 40 годин на тиждень. Так, за результатами
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опитування, проведеного професійним порталом rabota.ua в 2011 р. [68], 96 %
працюючих українців стикалися з понаднормовою роботою. При цьому 56 %
працюючих українців доводиться працювати понаднормово один раз в тиждень і
частіше. А майже 80 % тих, хто взяв участь в опитуванні, працюють понаднормово не
рідше разу на місяць. В половині випадків опитаним ніколи не оплачували і не
компенсували понаднормовий час. Трохи більше третини опитаних (37 %) отримували
компенсацію іноді. І тільки 13 % завжди отримують компенсацію від роботодавця за
понаднормову роботу (рис. 2.7). Резюмуючи результати цього опитування, можна
сказати, що

українські працівники досить ініціативні й готові працювати

понаднормово, в тому числі і безкоштовно. Українські роботодавці, як видно з
наведених вище даних, про це інформовані, оскільки нечасто компенсують своїм
співробітникам їх понаднормову роботу.

Рис. 2.7. Наявність компенсації за понаднормову роботу
Джерело: дані опитування дослідницького бюро iVOX Ukraine [Електорнний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.rabota.ua.

У тих випадках, коли понаднормово відпрацьовані години таки компенсуються,
невеликі компанії найчастіше вибирають додаткову оплату, а великі – надання відгулів.
Причинами для понаднормової роботи найчастіше стають форс-мажор, незакінчені зі
своєї вини справи і прагнення до мети.
В цьому відношенні показовими є дані нещодавнього дослідження, що
проводилося серед 6,4 тис. співробітників компанії IBM. У компанії встановлено 40годинний робочий тиждень, реально ж люди працювали близько 50 годин, причому
частина співробітників – за гнучким графіком, решта – у фіксовані робочі години.
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Виявилося, що в умовах гнучкого робочого часу співробітники, не перевтомлювались,
готові були виконувати службові обов'язки навіть протягом 60 годин на тиждень. При
цьому лише 28% скаржилися на те, що не встигали справлятися з домашніми справами.
А от серед тих, хто працював "від дзвінка до дзвінка", більшість скаржилися на
перевтому вже після 44 робочих годин. Майже кожен другий не міг приділяти
достатньо часу сім'ї і дому [56].
Можна виділити декілька причин, що спонукають до пошуку додаткової роботи.
Основною метою понаднормової зайнятості є намагання збільшити рівень доходів,
тому найширше понаднормова зайнятість використовується в тих сфераї економічної
діяльності, заробітна плата прямо залежить від кількості наданих послуг або виконаних
робіт. Основним видом економічної діяльності, де розповсюджена понаднормова
зайнятість в 2012 р. була торгівля, тут рівень її досягав 24 % зайнятих. Значний рівень
понаднормової зайнятості у будівництві (22,3 %), причиною цього можуть бути сезонні
коливання кількості відпрацьованих годин в цій сфері. Діяльність готелів та ресторанів,
транспорту та зв’язку, надання комунальних та індивідуальних послуг є також
вагомими

видами

економічної

діяльності,

де

спостерігається

прикладання

понаднормової праці. На українському ринку праці ця форма нестандартної зайнятості
найпоширеніша у сфері обслуговування, прибутковість якої прямо пропорційна
кількості наданих послуг.
Нами виявлено, що понаднормова зайнятість більше поширена серед чоловіків,
до неї залучені переважно мешканці міст (табл. А.3). Частка жінок становила в 2012 р.
38,8 % серед зайнятих понаднормово працівників, а чоловіків – 61,2 %. Це
пояснюється, головним чином, нездатністю стандартної зайнятості створити достатню
кількість робочих місць із гідними умовами оплати праці та підвищеною схильністю
чоловіків братися за більш важку, але часто краще оплачувану роботу Понаднормова
робота також може розглядатися чоловіками як можливість для кар’єрного росту, тоді
як жінки надають перевагу можливості поєднання роботи з сімейними обов’язками.
Загалом, більш ніж дві третини осіб, зайнятих понаднормово, в 2012 р. були
мешканцями міст (69,9 %), відповідно частка мешканців сіл серед надзайнятих
становила 30,1 %. Серед нестандартно зайнятих в основному переважають особи
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працездатного віку, де їх частка у 2011 р. серед зайнятих понаднормово – 95,3 %
загальної кількості зайнятих відповідної форми зайнятості (табл. А.3). Аналіз
понаднормової зайнятості у розрізі вікових груп показує, що найвищий її рівень
характерний для молодших вікових груп, найбільш продуктивний вік, коли існують
найсприятливіші можливості для кар’єрного росту. Найменша частка понаднормово
зайнятих серед осіб пенсійного віку 60 – 70 років, коли понаднормова праця не є
життєвою необхідністю. Рівень понаднормової зайнятості серед чоловіків вищий ніж у
жінок, найбільша різниця спостерігається у осіб віком 25 – 29 років і становить 7,9
відсоткових пункти (далі – в.п.), а найменша – 2,6 в.п. у віці 60 – 70 років (табл. А.3).
Рівень понаднормової зайнятості за даними обстеження з питань економічної
активності в 2012 р. зростав із зменшенням рівня освіти і загалом був вищим серед
мешканців міст (табл. А.3). Рівень понаднормової зайнятості за рівнем освіти
найвищий в найменш освічених групах міських поселень. Так, серед міських
мешканців з повною загальною середньою освітою він становив 17,1 %, з початковою
та базовою загальною освітою – 15,8 %, серед мешканців сіл – 13,8 % та 9,8 %
відповідно. Для порівняння, рівень понаднормової зайнятості серед осіб із повною
вищою освітою та з неповною та базовою вищою освітою становив відповідно 9,4 %,
13,8 % для мешканців міст та 10,3 %, 12,5 % для сільських мешканців. Рівень
понаднормової зайнятості скорочується зі зростанням рівня освіти як у міській, так і в
сільській місцевості.
Таким чином, до понаднормової зайнятості частіше залучаються чоловіки,
жителі міста, особи працездатного віку, з низькими рівнями освіти, що зайняті на
будівництві або працюють у сфері послуг. Понаднормова зайнятість є причиною
багатьох випадків виробничого травматизму: більше половини всіх нещасних випадків
на виробництві відбувається в понаднормові години. Міжнародна європейська група
вчених прийшла до висновку, що систематична понаднормова робота майже на дві
третини підвищує ризик розвитку хвороб серця1. Компанія «Price Waterhouse Coopers»
в кінці минулого століття провела ряд досліджень і зробила наступні висновки: при
1

У дослідженні британських, фінських і французьких вчених Whitehall II, розпочатому в 1985 році, взяли участь 10
308 державних службовців із 20 установ Лондона. Вік найманих добровольців становив від 35 до 55 років, середня
тривалість спостереження за кожним з них - 11,2 року. В аналізі впливу понаднормової роботи на здоров'я було
використано дані 6014 учасників.
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восьмигодинному робочому дні продуктивність людини становить 80 %; при
дев'ятигодинному робочому дні продуктивність падає до 60 %; кожна година
переробки забирає 20% ефективності праці, що компанії невигідно.
Можливість зміцнити свою позицію на ринку праці являється одним з важливих
чинників, що спонукають до пошуку додаткової роботи. Фінансово-економічна криза
поставила на грань виживання підприємства, співробітники яких у будь-який момент
можуть поповнити лави безробітних. Однак, сподіваючись на стабілізацію економічної
ситуації в країні та на відновлення роботи підприємств у до кризовому режимі,
працівники не звільняються, а намагаються знайти додаткову роботу.
Можна говорити про деякий дисонанс між характеристиками бажаної і дійсної
роботи. Сьогодні молодь більшою мірою зацікавлена в реалізації на додатковій роботі
власного творчого потенціалу, ніж це на даний момент може запропонувати ринок
праці. Існує потреба в робочих місцях, що дозволяють набувати або реалізовувати
професійно-кваліфікаційні чи комунікативні навички.
Понаднормова зайнятість створює деякі ризики для працівників: збільшення
інтенсивності праці та зростання фактичного робочого часу призводять до підвищення
втомлюваності працівника. Це в свою чергу може стати причиною втрати
працездатності, виробничого травматизму, інвалідності. Не зважаючи, на те, що
понаднормова зайнятість має ці недоліки, вона дає можливість працівнику більше
заробити або швидше зробити кар’єру, тому особлива увага повинна бути приділена
забезпеченню захисту для людей, що працюють понаднормово.
Наступною формою нестандартної зайнятості, виділеною нами, є неформальна
зайнятість. В даний час, за приблизними оцінками, в неформальні трудові відносини
залучено від чверті до половини працездатного населення. Тенденції розвитку
формальної та неформальної зайнятості в Україні за період з 2000 р. до 2013 р.
представлені на рисунку 2.8.
Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років в Україні за період з 2000 р. до
2013 р. зріс з 55,8 % до 60,3 %, або всього на 4,5 відсоткових пункти [32]. В 2009 р.
через кризу рівень зайнятості скоротився на 1,6 відсоткових пункти. В той же час
зайнятість в неформальному секторі навпаки зростала швидкими темпами і
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збільшилась в 1,5 рази з 14,8 % в 2000 році до 23,6 % в 2013 році, тобто на 8,8 в. п.
відбулось підвищення рівня неформальної зайнятості. За даними вибіркового
обстеження населення з питань економічної активності, кількість осіб, зайнятих у
неформальному секторі, за 2000 – 2013 рр. збільшилась на 1820 тис. осіб і становила в
2013 р. 4 805,9 тис. осіб або 23,6% загальної чисельності зайнятих у віці від 15 до 70
років. Для порівняння, у 2000 році таких осіб було 2985,9 тис. (або 14,8 % загальної
чисельності зайнятих).
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Рис. 2.8. Динаміка рівнів формальної та неформальної зайнятості в 2000 – 2013 рр.
Джерело: дані Державної служби статистики України

За нашими дослідженнями тенденцією розвитку неформальної зайнятості є її
неоднорідність. По-перше, в її спектрі знаходяться висококваліфіковані послуги, що
надаються в індивідуальному порядку професіоналами (наприклад, лікарями,
викладачами, юристами, ІТ-фахівцями). Частка таких самозайнятих спеціалістів
становила в 2013 р. 16,6 % від всіх зайнятих в неформальному секторі. Їх розвиток є
безумовним позитивним фактом. По-друге, малопродуктивна діяльність, спрямована
на забезпечення умов простого виживання сімей (наприклад, виробництво продуктів
особистому господарстві для подальшого продажу на ринку). Неформальний сектор
економіки є переважаючим місцем прикладання праці майже для кожної другої особи з
числа зайнятих сільських жителів. Загалом, більш ніж дві третини осіб, зайнятих у
неформальному секторі, є мешканцями сіл, причому 60,7 % з них зайняті в ОСГ як

% до населення відповідної вікової

% від загальної кількості зайнятих
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самозайняті працівники або безкоштовно працюючі члени сім’ї. Таким чином, на
сільськогосподарський сектор припадає 2919,3 тис. зайнятих осіб. (табл. 2.6).
Таблиця 2.6
Чисельність працівників, зайнятих у неформальному секторі
в розрізі статусів зайнятості, 2013 рік

Показники

Зайняте населення у неформальному
секторі економіки
у відсотках до загальної
кількості зайнятих
усього, тис. осіб
неформально

Всього

4805,9

100

Зайняті та безкоштовно працюючі в ОСГ

2919,3

60,7

28,4

0,6

Безкоштовно працюючі не в ОСГ

Зайняті не сільськогосподарською діяльністю
209,3
Зайнятість найманих працівників за усною
домовленістю
1648,8
Джерело: авторські розрахунки за даними Державної служби статистики

4,4
34,3

Сільськогосподарське виробництво є основним видом економічної діяльності
неформального сектору економіки (65,3% всіх неформальних працівників зайняті у
цьому секторі, або 76,2 % усіх зайнятих у зазначеному виді діяльності). Іншими
розповсюдженими видами економічної діяльності населення у неформальному секторі
економіки були будівництво, торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та
предметів особистого вжитку; діяльність готелів та ресторанів, тощо (табл. А.4).
Рівень зайнятості в неформальному секторі на 2,4 відсоткових пункти вище серед
чоловіків, ніж серед жінок (24,0% проти 21,6%). Це пояснюється, головним чином,
нездатністю формальної економіки створити достатню кількість робочих місць із
гідними умовами праці для вивільнених працівників промислових підприємств, де
домінують чоловіки (ефект виштовхування), та підвищеною схильністю чоловіків
братися за більш ризиковану, але часто краще оплачувану роботу в неформальній
економіці (ефект притягування) [132].
Внаслідок цього більшість українських жінок віддають перевагу соціальним
гарантіям, кращим умовам праці та пільгам, які пропонуються у формальній економіці,
перед гнучкістю неформальної економіки. І тільки, коли відсутні будь-які шанси
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працевлаштування в формальному секторі, альтернативою безробіттю виступає для
жінок неформальна зайнятість (табл. А.4). Ці гендерні розбіжності щодо вибору
статусу зайнятості в неформальному секторі підтверджуються й даними обстеження
населення з питань економічної активності. Частка жінок самозайнятих в ОСГ є на
12 в.п. вищою у порівнянні з чоловіками (56 % проти 44%), також вищою частка жінок
є серед тих, хто працює на себе, безкоштовно працюючих не в ОСГ (55,7 % проти
44,3 %). Тоді як число чоловіків, котрі неформально працюють на інших осіб або
компанії (тобто найманих працівників), майже вдвічі перевищує чисельність жінок
(1063,93 тис. осіб проти 522,5 тис. осіб).
Аналіз неформальної зайнятості у розрізі вікових груп показує, що у
неформальному секторі економіки в основному працюють особи працездатного віку,
де їх частка у 2012 р. становила 82,5 % загальної кількості зайнятого населення.
Найвищий рівень неформальної зайнятості 59,2 % характерний для найстаршої вікової
групи, тобто осіб у віці від 60 до 70 років та осіб віком 15 – 24 років – 32,6 %. Рівень
зайнятості у неформальному секторі серед чоловіків вищий ніж у жінок він, відповідно
24,1 % та 22,2 %. У розрізі вікових груп це співвідношення варіюється. Так, у віці 15 –
24 років рівень зайнятості чоловіків у неформальному секторі вищий на 2,3
відсоткових пункти (в.п.) ніж у жінок, у віці 25 – 29 років перевищення становить 4
в.п., у віці 30 – 34 років – 3,1 в.п., у віці 35 – 39 років – 4,7 в.п., у віці 40 – 49 років – 4,5
в.п. Ситуація змінюється в старших вікових групах: у віці 50 – 59 років рівень
зайнятості жінок у неформальному секторі стає вищий і складає 22,7 %, що на 1,2 в.п.
більше ніж у чоловіків, а у віці 60 – 70 років це перевищення досягає 9,1 в.п. (табл.
А.4). На нашу думку, високий рівень зайнятості у неформальному секторі серед осіб
похилого віку, особливо серед жінок, може бути результатом низького офіційного
пенсійного віку в Україні. Передпенсійний та пенсійний вік вважаються факторами
ризику і зменшують шанси офіційного працевлаштування не тільки в державному, але
і в приватному секторі. Ще однією причиною, що змушує пенсіонерів шукати роботу в
неформальному секторі, є низькі коефіцієнти заміщення пенсій, що зумовлює високі
рівні бідності серед осіб похилого віку. Бажання продовжити трудову діяльність
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змушує осіб старше працездатного віку погоджуватись на неформальну зайнятість,
працювати на посадах не привабливих для молодих працівників.
Основною причиною високого рівня неформальної зайнятості в сільській
місцевості є, на наш погляд, брак альтернатив зайнятості в ОСГ та дрібній
неформальній діяльності у сільській місцевості. Рівень зайнятості у неформальному
секторі у сільській місцевості вищий ніж у містах, він становить відповідно 48,3 % та
11,5 %. Аналіз неформальної зайнятості у розрізі типів місцевості та вікових груп
показує, що найвищий рівень неформальної зайнятості 91,8 % характерний для осіб
найстаршої вікової групи, тобто осіб у віці від 60 до 70 років, що проживають у
сільській місцевості.
Наше дослідження показало, що важливим чинником, який визначає вибір осіб
на користь неформальної зайнятості в Україні є освіта. Неформальний сектор є
переважаючим місцем прикладання праці для некваліфікованих та малокваліфікованих
працівників із низьким рівнем освіти (табл. А.4). Рівень зайнятості населення у
неформальному секторі у 2012 році становив 92,9 % для зайнятих осіб, що мали лише
початкову освіту, та 57,1 % – для осіб, що мали базову загальну середню освіту. Для
порівняння, у неформальному секторі рівень зайнятості серед осіб із повною загальною
середньою освітою та з повною вищою освітою становив відповідно 32,0 % та 6,1 %.
Рівень неформальної зайнятості скорочується зі зростанням рівня освіти як у міській,
так і в сільській місцевості. Суттєва різниця в рівнях неформальної зайнятості між
сільським та міським населенням спостерігається в усіх групах за рівнем освіти
переважно через високий рівень неформальної зайнятості в ОСГ. Найбільша
розбіжність виокремлюється у групах з найнижчим рівнем освіти: повна, базова,
початкова загальна освіта 34,4 в.п., 46,8 в.п. та 30,7 в.п. відповідно. Найменша різниця
по рівню неформальної зайнятості між сільськими та міськими поселеннями у групі з
найвищим рівнем освіти, а саме 14,8 в.п. для осіб з повною вищою освітою.
Питома вага неформального сектора на українському ринку праці значна і
протягом 2000-х років зростала, незважаючи на економічне зростання. Точніше
сказати, завдяки цьому зростанню, оскільки ці два процеси йшли паралельно. В
результаті в залежності від використовуваної методології до цього сектору сьогодні
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можна віднести кожного п’ятого зайнятого. Зростання неформальності виступає,
мабуть, зворотним боком поступового скорочення формального сектора, вкрай
чутливого до низької якості інституційного середовища. Зайняті в неформальному
секторі працюють багато в чому поза сферою державного регулювання.
Отже, неформальна зайнятість є значним сегментом нестандартної зайнятості. У
ряді країн ОЕСР і в більшій частині світу, що розвивається, перейти в статус
безробітного працівники не можуть собі дозволити, тому що охоплення допомогою з
безробіття обмежене і загальні доходи населення низькі, тому перед працівником часто
постає вибір між роботою у формальному секторі й працею в неформальній економіці.
Навіть у країнах з більш розвиненими системами соціального захисту, неформальна
зайнятість представляє інтерес для певних груп у складі робочої сили.
Точні масштаби неформальної зайнятості важко оцінити. Наприклад, у Мексиці
43% від загальної кількості зайнятих працюють у неформальному секторі економіки.
Неформальний сектор також виріс в останні роки у Кореї, Туреччині та деяких країнах
Південної та Східної Європи, за оцінками, від 20 до 30% від заробітної плати не
задекларовані. В інших країнах ОЕСР, загальний рівень зайнятості в неформальному
секторі набагато нижче, але він досягає значних розмірів у певних секторах, таких як
будівництво та послуги.
Враховуючи, що в Україні 23,6 % зайнятих в 2013 р. знайшли своє місце у
неформальному секторі, фінансово-економічна криза посилила деформалізацію
структури зайнятості економіки. З одного боку, державний бюджет недоотримує
податкові надходження, і є ризик виникнення дефіциту бюджету, трудові права
працюючих у неформальних умовах, не захищені законом. З іншого боку, це має
позитивний ефект, тому що неформальна зайнятість являє собою альтернативу або
економічній неактивності, або хронічному безробіттю, зайняті не переходять в статус
безробітних або економічно неактивних, вони не втрачають свої навички та
кваліфікацію. Неформальна зайнятість не тільки дозволяє економити державні кошти
на виплаті допомоги з безробіття, але й залучає тих працівників, які на ринку праці
мають найслабші конкурентні позиції і найменше шансів працевлаштування у
формальному секторі економіки. Це особливо важливо в умовах значного скорочення
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попиту на працю у формальному секторі при існуванні неефективної системи
соціального захисту та (або) в умовах, коли пенсійне забезпечення є недостатнім і веде
до зубожіння людей похилого віку.
2.2. Формування інноваційного ядра нестандартної зайнятості
В умовах поступального розвитку економіки України відбувається зниження
зайнятості у сфері виробництва і збільшення в сфері послуг, створюються передумови
для розвитку інформаційної сфери та нових форм нестандартної зайнятості. ІКТ все
частіше розглядаються як життєво важлива інфраструктура для інноваційного розвитку
всіх видів економічної діяльності. Інфокомунікації утворюють технологічну основу
наукоінтенсивних послуг (професійних, ділових, фінансових, освітніх, медичних і т.д.),
стимулюють розширення інформаційних ресурсів, забезпечують флексібілізацію ринку
праці, надаючи можливість використання гнучких форм нестандартної зайнятості.
Тому на прикладі ІТ-зайнятості, найбільш динамічної форми нестандартної зайнятості
з високою часткою висококваліфікованих працівників інноваційного типу, розглянемо
формування «інноваційного ядра» нестандартної зайнятості.
Інноваційний розвиток та конкурентоспроможність національної економіки
пов'язана з розвитком ІКТ. У міжнародній конкуренції домінуючими стають ті країни,
які швидко створюють інформаційні системи, найкращим чином використовують
інформаційний ресурс, удосконалюють технології отримання, обробки, передачі,
розповсюдження та використання інформаційних знань і комп’ютерів і, в результаті,
першими застосовують нові ідеї, проекти, технології [49, с. 44]. Так, за методикою
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інноваційної діяльності; а за методикою Міжнародного союзу електрозв'язку,
спеціалізованого підрозділу ООН, що визначає світові стандарти у сфері ІКТ,
розраховується Індекс розвитку ІКТ. Аналіз взаємозв’язку значень Індексу розвитку
ІКТ та субіндексу, що відображає розвиток інноваційної діяльності й враховується при
визначенні індексу глобальної конкурентоспроможності, підтверджує, що ІКТ є
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базовою умовою розвитку інноваційної діяльності, і відповідно підвищення
конкурентоспроможності економіки (рис. 2.9).
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Рис. 2.9. Взаємозв’язок розвитку інноваційної діяльності з розвитком ІКТ
в різних країнах світу в 2014 році
Джерело: Індекс інновацій – інформація про дослідження Індексу глобальної конкурентоспроможності.
[Електронний ресурс] // Центр гуманітарних технологій. URL: http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій — інформація про дослідження. [Електронний ресурс] // Центр
гуманітарних технологій. URL: http://gtmarket.ru/ratings/ict-development-index/ict-development-index-info

Конкурентоспроможність національних економік визначається численними
чинниками, серед яких одним з найважливіших є розвиток інноваційної діяльності та
інформаційно-комунікаційних технологій. Рівень розвитку ІКТ сьогодні є одним з
найбільш важливих показників економічного і соціального благополуччя держави, як
видно з рисунка 2.9, країни-лідери інноваційного розвитку займають найвищі щаблі в
рейтингу за індексом розвитку ІКТ. Внаслідок інформаційної революції, що
характеризується стрімким розвитком та поширенням ІКТ, відбувається процес
сегментації ринку праці за рахунок виникнення віртуальної його складової, що має
глобальний характер, де створюються можливості для пропозиції праці, а різні форми
віддаленої ІТ-зайнятості («інноваційне ядро» нестандартної зайнятості), нівелюючи
географічні, політичні кордони, розширюють можливості створення робочих місць.
Інформаційна революція, яка включає в себе і революцію комунікацій, створює
матеріальну основу для розвитку дистанційних форм спілкування, навчання та
зайнятості. Відбуваються зрушення в бік все більшого використання інформації,
інтелектуальних факторів, Інтернет змінює традиційну економічну ситуацію, з’єднує
мільярди користувачів у всьому світі через мобільні і стаціонарні пристрої. ІКТ стають
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життєво важливим стимулом розвитку світової економіки, у зв’язку з цим посилюється
роль освіти, оскільки для управління інформаційною інфраструктурою потрібні
висококваліфіковані фахівці, це, в свою чергу, призводить до певних змін у сфері
зайнятості. Інформаційні технології не викликають безробіття, навіть якщо вони явно
скорочують витрати робочого часу на одиницю випуску, але при інформаційній
парадигмі змінюються уявлення про
робочі місця , їх кількість, якість і характер виконуваної роботи [51, c. 218]. На наш
погляд, технологічна інновація швидше фактор, що прискорює тенденції, які існують
на ринку праці, ніж їх причина. Дослідження німецьких вчених показало, що в
короткостроковій перспективі некваліфіковані роботи, ймовірно, будуть витіснені,
інновації підвищать продуктивність, що дозволить створить більше робочих місць в
довгостроковій перспективі [135, p. 10].
В цілому в світі послуги на базі ІКТ та Інтернет-послуги стають доступнішими в
ціновому відношенні. Вартість послуг ІКТ з 2008 по 2011 рік скоротилася на 30 %,
причому найбільше зниження припадає на послуги фіксованого широкосмугового
Інтернету, де ціни впали на 75 %. [150, p. 11]. В результаті таких змін в країнах ОЕСР
зростала зайнятість в ІТ-сфері, в 2011 р. в провідних фірмах працювали понад 14 млн.
співробітників, що на 6 % більше, ніж у 2010 р. Серед підприємств ІКТ найвищі темпи
зростання доходів і зайнятості належали Інтернет-підприємствам [156, р. 36].
Економічна криза, яка почалася в 2008 році, вплинула і на ІТ-зайнятість. Інтернет
став важливим інструментом пошуку вакантних посад: у 2011 році 18 % дорослого
населення в країнах ОЕСР повідомили, що використовують Інтернет для пошуку
роботи. Цей показник був значно вищим в таких країнах, як Канада, Данія, Фінляндія,
Корея, Норвегія та Великобританія, де більше 25 % дорослого населення
використовували Інтернет для пошуку роботи [156, р. 65]. Ці цифри вказують на більш
загальну тенденцію, де державні агентства з працевлаштування не використовують онлайн ринків для розширення своїх можливостей щодо працевлаштування.
Глобальні дослідження стану ринку праці в ІТ-сфері, що дозволяють отримати
якісні зіставні дані по різних країнах OECР, відносяться до 2011 року. Для порівняння
вибрано кілька країн, що демонструють різні варіанти економічного розвитку.
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Співвідношення макроекономічних показників, зокрема ВВП на душу населення, і
частки ІТ-зайнятих в деяких країнах світу та в Україні представлено в таблиці 2.7.
Таблиця 2.7
Співвідношення макроекономічних показників і частки ІТ-зайнятих в
деяких країнах світу
Країни

ВВП на душу
населення, $ США

Частка ІТзайнятих, %

Частка ІТкомпетентних, %

Норвегія

85 443

4,71

24,11

Сполучені Штати Америки

46 702

4,00

20,31

Німеччина

39 852

3,54

22,50

Великобританія

36 186

3,33

28,09

Польща

12 303

2,76

19,47

Російська Федерація

10 481

1,47

н.д.

2 974

1,42

н.д.

Україна

Джерело:
дані
Всесвітнього
банку
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries?display=default; дані ОЕСР [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.oecd.org/internet/; та розрахунки автора за даними Державної служби статистики України

З одного боку ІТ-зайнятість включає в себе роботу безпосередньо в секторі ІТ
(«вузьке» визначення), а з іншого ІТ-зайнятість визначається опосередковано, як
кількість ІТ-користувачів у всіх секторах економіки, які покладаються на навички у
сфері ІТ для виконання своєї роботи («широке» визначення) [152, p. 4]. Як видно з
наведених у таблиці 2.7 даних, частка працівників ІТ-сфери явним чином корелює з
таким макроекономічним показником, що визначає ефективність економіки, як обсяг
ВВП на душу населення. В середньому в більш ефективних економіках число ІТкомпетентних також істотно вище, сучасна економіка значною мірою своєї
ефективності зобов’язана саме таким працівникам.
Частка зайнятих фахівців в сфері інфокомунікацій, що відповідає «вузькому»
визначенню ІТ-зайнятості, наданому спеціалістами ОЕСР [103], в більшості
розвинених країн в 2011 році коливалася від 3 % до 5 %, тільки в Східній Європі вона
була дещо меншою. Частка ІТ-зайнятих в ЄС-15 становила 2,61 % в 1995 році і 3,35 %
у 2011 році. Частка робочих місць, пов’язаних з ІКТ в економіці, що відповідає
«широкому» визначенню ІТ-зайнятості, в цілому в розвинених країнах набагато вища.
У 2011 році частка ІКТ-компетентних коливалася між 20 % і 30 %, в ЄС-15 цей

99

показник становив у сукупності 20,62 % у 1995 році і 22,43 % у 2011 році. Зростання
рівня ІТ-зайнятості спостерігається в усіх країнах, де проводилися статистичні
розрахунки в цьому напрямі. Так, найвища частка ІТ-зайнятих в економіці була в
Швеції, де за 15 років вона зросла з 3,87 % до 5,43 %, а найбільш високі темпи
зростання ІТ-зайнятості продемонструвала Фінляндія, де частка цих працівників
збільшилась з 2,71 % в 1995 р. до 4,49 % в 2011 році.
Згідно з розрахунками автора, проведеними за даними Державної служби
статистики України, в 2013 році загальна чисельність працівників, зайнятих в сфері
інформаційних технологій, оцінюється в 287,4 тис. осіб. Згідно з даними Держслужби
статистики загальна чисельність зайнятого в економіці України населення в 2013 році в
середньому становила 20 404,1 тис. осіб. Таким чином, частка зайнятих в ІТ-сфері
становила 1,41 % від усіх зайнятих, що є найнижчим показником серед доступних
статистичних даних як для країн, що розвиваються, так і для розвинених країн.
Дані вибіркового обстеження населення з питань економічної активності
дозволили нам описати і проаналізувати соціально-демографічні характеристики ІТзайнятих в сучасній Україні (табл. А.5). Аналіз ІТ-зайнятості у розрізі вікових груп
показує, що в Україні ІТ-зайнятість має виражену молодіжну спрямованість. Більше
двох третин всіх опитаних (68,6 %) – люди не старше 35 років, а більше половини
(51,5 %) знаходяться у віці від 15 до 24 років. Серед ІТ-зайнятих домінують чоловіки,
їх частка становить 94,7 %, тільки 5,3 % в цій сфері – жінки. У той же час серед
майбутніх фахівців частка жінок значно вища, ніж серед спеціалістів, які вже отримали
повну вищу освіту. Таким чином, можна припустити, що поступово гендерна
нерівність серед ІТ-зайнятих буде зменшуватися, як це вже сталося, наприклад, з
користувачами Інтернету. ІТ-зайняті хоч молоді, але достатньо освічені люди: 92,9%
респондентів мають вищу або незакінчену вищу освіту. Для порівняння, якщо
розглядати зайняте населення України в цілому, то там частка цієї групи знаходиться
лише на рівні 48,5 %. Значна частка ІТ-зайнятих (44,4 %) – це особи з базовою та
неповною вищою освітою. Це, безумовно, пов’язано з тим, що багатьма студентами ІТзайнятість розглядається в якості зручного, але спочатку тимчасового способу
заробітку і набуття професійного досвіду і зв’язків. На сьогодні представники ІТ-сфери
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можуть трудитися і як наймані працівники на умовах повного робочого дня, так і як
нестандартно зайняті у віддаленому режимі. Головними умовами для такої діяльності є
можливість представлення результатів діяльності у цифровому вигляді, щоб їх можна
було передавати на відстань за допомогою комп’ютерних мереж.
Подальший розвиток ІКТ сприяє розвитку різноманітних форм нестандартної
зайнятості. Інтереси як роботодавців, так і працівників у сегменті висококваліфікованої
розумової праці можуть перетинатися. У цьому випадку позикова та віддалена
зайнятість виступають не тільки як метод зниження витрат і збільшення гнучкості
ринку праці, але і як форма нестандартної зайнятості, що вимагає використання творчої
праці незалежної особистості. Саме це дозволяє багатьом професіоналам самостійно
виходити на ринок праці, уникаючи відносин найму, і навіть досягати таким чином
більш високого рівня особистих доходів ніж в організаціях [121, р. 61]. Рівень ІТзайнятості найманих працівників та нестандартної ІТ-зайнятості (самозайняті ІТфрілансери) можемо охарактеризувати такими даними (табл. 2.8). Аналіз розподілу ІТзайнятих за підприємствами показав, що тільки на великих підприємствах (більше 50
осіб) частка ІТ-фахівців досягає 2 %, підприємства з меншою кількістю штатних
працівників не мають можливості наймати більше ІТ-фахівців. Кількість самозайнятих
ІТ-працівників (ІТ-фрілансерів) за нашими підрахунками становить 10,6 тис. осіб, що
відповідно дорівнює 1,36 % від всіх самозайнятих в Україні в 2011 р. та тільки 0,7 % в
2013 році.
Таблиця 2.8
Частка ІТ – зайнятих на підприємствах з різною кількістю штатних
працівників та серед самозайнятих в 2011 та 2013 роках в Україні
Частка ІТ-зайнятих, %
Підприємства за їх розмірами / Самозайняті

2011

2013

Великі підприємства

2,02

1,92

Середні підприємства

1,85

1,88

Малі підприємства

1,15

1,66

Мікропідприємства

0,45

0,36

Самозайняті (ІТ-фрілансери)

1,36

0,70

Джерело: розрахунки автора за даними Державної служби статистики України
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Фрілансери володіють широкою трудової автономією, що розповсюджується як
на зміст, так і на процес праці, їх робота відбувається за нестандартних умов. Відсутнє
жорстке розділення робочого місця і дому, що з'явилося в індустріальну епоху,
робочого та вільного часу і ширше – роботи і життя. Нарешті, об'єднання фрілансерів
сильно відрізняються від традиційних профспілок і скоріше нагадують середньовічні
гільдії, будучи не тільки професійними організаціями, але соціальними спільнотами
[57, с. 97 – 104; 78, с. 123 – 138].
Альтернативну можливість визначити кількість українських нестандартно ІТзайнятих, які працюють самостійно, надають Інтернет-біржи віддаленої роботи. При
аналізі вакансій та резюме на онлайн-біржах віддаленої роботи ми визначили, що
кількість ІТ-спеціалістів, які самостійно шукають роботу, збільшувалася протягом 2011
– 2013 рр. (рис. 2.10).
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Рис. 2.10. Динаміка кількості ІТ-фрілансерівна деяких он-лайн біржах з працевлаштування
Джерело: розрахунки автора за даними інтернет-бірж віддаленої роботи

Обрані сайти україно- та російськомовні або такі, де можна виокремити ІТфрілансерів за країною проживання, але кількість українських ІТ-фахівців розрахована
досить умовно, тому що мережа Інтернет дозволяє працювати на компанії будь-якої
країни, виконуючи замовлення, розміщені на будь-яких сайтах віддаленої роботи. Ця
теза підтверджується і спеціалістами дослідницької компанії The Economist Intelligence
Unit (EIU), які прийшли до висновку, що Україна є популярним напрямом для
аутсорсингу розробки програмного забезпечення, в першу чергу завдяки системі
державної вищої освіти [84].
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Як видно з рисунка 2.10, загальна кількість ІТ-фрілансерів (ІТ-самозайнятих), за
розрахунками по даним он-лайн бірж з працевлаштування, збільшувалась: 22,5 тис.
осіб в 2011 р., 29,8 тис. осіб в 2012 р. та 36,1 тис. осіб в 2013 р. Середньорічна кількість
ІТ-самозайнятих згідно розрахункам за офіційними даними Держстату змінилась з 10,6
тис. осіб або 1,36 % всіх самозайнятих в Україні в 2011 р. до 5,3 тис. осіб в 2013 р, що
становило 0,7 % до загальної кількості самозайнятих. Результати аналізу даних
Інтернет-бірж віддаленої роботи показали, що кількість нестандартно ІТ-зайнятих в
Україні в 2011 р. щонайменше вдвічі була більшою, в 2012 р. більшою ніж в три рази, а
в 2013 р. майже більшою в 7 разів за кількість цих спеціалістів за даними офіційної
статистики, але частка їх все одно невисока.
Загальна кількість українських ІТ-зайнятих, які працювали в нестандартних
умовах, в 2011 р. за нашими розрахунками на базі даних обстежень населення з питань
економічної активності, становила 46 тис. осіб або 0,23 % від усіх зайнятих в Україні, в
2012 р. ці показники досягли відповідно 41,4 тис. осіб та 0,20 % від усіх зайнятих, а в
2013 р. скоротилися до 23,7 тис. осіб та 0,12 % зайнятих. Серед нестандартно ІТзайнятих в 2012 році 39 % спеціалістів працювали понаднормово, 21,2 % були зайняті
неформально, 6,2 % мали роботу на визначений термін, 4,6 % – випадкову роботу,
серед цих висококваліфікованих спеціалістів 16 % фактично відпрацювали менше 30
годин на тиждень – їх зайнятість була неповною, а 7,5 % висловили готовність
працювати більше часу для отримання додаткового заробітку або доходу.
Рівень нестандартної ІТ-зайнятості в Україні серед міських жителів становить
0,32 %, він в десять разів вищий, ніж серед мешканців сіл, де цей показник досяг лише
0,03 % від зайнятих відповідної соціально-демографічної групи. Проведений нами
аналіз показав, що молодь має більшу ймовірність бути зайнятою на нестандартних
робочих місцях, пов’язаних з інноваційними технологіями. Для молодих працівників
нестандартна ІТ-зайнятість є своєрідним трампліном для інтеграції на ринок праці,
вона дає можливість поєднувати роботу і навчання, отримувати необхідний досвід та
здобути певний стаж, наявність якого сьогодні є однією з першочергових умов, що
висувають роботодавці для молодих співробітників.
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Аналіз нестандартної ІТ-зайнятості, проведений нами, у розрізі вікових груп
показав, що найвищий її рівень характерний для молодших вікових груп, найбільш
продуктивний вік, коли існують найсприятливіші можливості для кар’єрного росту та
створення певного професійного статусу. Найнижчий рівень нестандартної ІТзайнятості серед осіб передпенсійного (50 – 59 років) та пенсійного віку (60 – 70 років),
тобто серед зайнятих, які не мають відповідної кваліфікації, або їх праця не пов’язана з
новими ІКТ.
Рівень нестандартної ІТ-зайнятості серед чоловіків вищий ніж у жінок.
Найактивнішим для нестандартної ІТ-зайнятості у жінок є вік 25 – 29 років, рівень її
становить 0,13 %. Це вік, в якому зазвичай жінка народжує першу дитину, і саме
нестандартна (віддалена, непостійна, тимчасова або випадкова) зайнятість надає
можливість отримати додатковий дохід та не втратити отриману кваліфікацію.
Тенденцією розвитку нестандартної ІТ-зайнятості є переважання чоловіків у цій
сфері, в 2013 р. в Україні частка чоловіків серед цих фахівців становила близько 90 %.
ІТ-зайнятість

навіть

в

нестандартному

сегменті

економіки

пов'язана

з

висококваліфікованою працею, що вимагає певного рівня спеціальної освіти, якою на
даний час чоловіки в Україні володіють більш повною мірою. Чим вищий рівень
освіти, тим вища ймовірність бути зайнятим у висококваліфікованому сегменті
нестандартної зайнятості. Рівень нестандартної ІТ-зайнятості в 2013 р. максимальний
серед зайнятих, які одержали повну вищу (0,62 %), неповну вищу (0,14 %) або базову
вищу (0,18 %) освіту. Серед чоловіків вищий рівень нестандартної ІТ-зайнятості у осіб
з повною (1,14 %) та неповною (0,35 %) вищою освітою, а для жінок цей показник
більш високе значення (0,18 %) має серед осіб з повною вищою освітою.
Нестандартна ІТ-зайнятість є інноваційним ядром нестандартної зайнятості. В
Україні для ІТ-сфери важливою є взаємодія з науково-дослідними організаціями та
спільнотами, а також обізнаність щодо результатів їх діяльності. Висока активність ІТзайнятих виявляється дуже цінним соціальним капіталом, що може дати необхідний
поштовх для формування інноваційної економіки, становлення інформаційного
суспільства. Зазначимо, що з точки зору установок на інноваційність та креативність у
професіоналів і менеджерів в сфері ІКТ найширші можливості. Їх діяльність
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спрямована на вирішення творчих, нестандартних завдань, постійне підвищення
кваліфікації, спеціалісти в ІТ-сфері створюють нові технології, товари і послуги.
Для фрілансерів, що входять до інноваційної частини нестандартно зайнятих,
характерний високий рівень людського капіталу і порівняно висока оплата праці.
Фрілансери з України, користуються попитом на світовому ринку. За підрахунками
elance.com, що забезпечує замовленнями 1,8 млн. осіб на планеті, українські фахівці за
п’ять останніх років заробили більш ніж $ 38,2 млн. і за цим показником займають
четверте місце в світі, поступившись тільки США ($ 166,2 млн.), Індії ($ 165 млн.) і
Пакистану ($ 39,9 млн.) [107, с. 39].
Успіх вітчизняних фрілансерів експерти пояснюють, по-перше, їх високою
кваліфікацією, по-друге, тим, що послуги українських фахівців закордонним
замовникам обходяться на 30 – 40 % дешевше, ніж робота спеціалістів із США або
Євросоюзу. Так, за даними elance.com, сьогодні середня ставка погодинної оплати
праці українських фрілансерів становить $ 16, тоді як британських – $ 26,
американських – $ 28, а канадських – $ 29. В той самий час послуги індійських та
пакистанських фахівців оцінюються ще нижче українських – $ 15 і $ 14 на годину.
Навіть за таких умов закордоном для українських ІТ-фахівців існує більше
можливостей отримати гідну оплату за свою працю, ніж в Україні. За оцінками
експертів, у висококваліфікованих спеціалістів середньомісячний дохід за рахунок
іноземних пропозицій може коливатися від кількох тисяч доларів до $ 10 – 12 тис., тоді
як зарплата ІТ-фахівців у вітчизняніх компаніях зазвичай не перевищує $ 1,0 – 1,5
тисяч [107]. Ми виявили, що середній заробіток фрілансера вищий за середній рівень
заробітної плати, він для більшості українських фрілансерів є лише доповненням до
заробітку на основному місці роботи. Так, за даними сайту «http://freelance.com.ua»
25 % віддалених працівників отримують менше $ 100 на місяць і лише 7 % вдається
подолати відмітку в $ 1000 [110]. Заробіток за різні місяці може разюче відрізнятися, а
проконтролювати доходи фрілансера неможливо, тому що відсутня відповідна
звітність та статистика з цього питання. В Україні очікується зростання числа
віддалених працівників, тому що кількість замовлень буде невпинно зростати, так як
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оплата роботи українських фрілансерів в декілька разів менша, ніж російських або
західноєвропейських, а якість цієї роботи не поступається міжнародним стандартам.
Для реалізації потенціалу ІТ-професіоналів, для зміни структури зайнятості в бік
розширення її інноваційних форм нами виявлено ряд структурних обмежень. Поперше,

обмеження

фінансові:

рівень

інвестицій

у

ІТ-сферу,

наявність

платоспроможного попиту на продукцію українських ІТ-компаній. Іноземні компанії
мають великі капітальні та фінансові ресурси, відповідно, вони можуть витрачати
більше на дослідження і розробки, маркетинг своєї продукції, платити більшу зарплату
персоналу. По-друге, загальна недосконалість інституційної системи призводить до
неможливості законним шляхом, на основі діючих легальних механізмів примусу до
виконання

зобов'язань

забезпечити

виконання

договорів,

які

часто

носять

нестандартний характер. По-третє, проблеми з організацією інноваційного процесу
уповільнюють розробку нових продуктів і технологій.
На наше переконання, розвиток зайнятості у ІТ-сфері і розповсюдження послуг
на базі ІТ відкривають можливості для створення нових робочих місць і полегшують
процес

адаптації

й

технічного

обслуговування

компаній,

підвищуючи

їх

продуктивність і конкурентоспроможність. Згідно даним "Обстеження інноваційної
діяльності в економіці України за період 2008 – 2010 років (за міжнародною
методологією)" в Україні частка інноваційно активних підприємств зросла з 18 % до
21 % [36]. У 2013 р. в Україні інноваційною діяльністю у промисловості займалися
16,8 % обстежених промислових підприємств (у 2012 р. – 17,4 %). У розрізі видів
економічної діяльності слід відзначити підприємства з виробництва тютюнових
виробів (42,9 %), фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, хімічної та
нафтохімічної промисловості (41,0 %), інших транспортних засобів (39,1 %),
комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (35,7 %), електричного устаткування
(28,5 %). На технологічні інновації в 2013 р. 1337 підприємств витратили 9,6 млрд. грн.
(у 2012 р. – 1362 підприємства і 11,5 млрд. грн.) [48].
Для зміцнення конкурентоспроможності економіки уряди багатьох країн
сприяють розробці та просуванню у вищій освіті навчальних програм в сфері ІКТ. У
деяких випадках, вищі навчальні заклади заохочуються і можуть бути зобов'язані брати
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до уваги потреби промисловості при розробці навчальних програм. Норвезький уряд,
наприклад, сприяє освіті в галузі ІКТ серед інших, пов'язаних з технологією, освітніх
програм в рамках своєї національної стратегії. Спільне просування математики, науки і
технології (MНT). В рамках цієї програми вищі навчальні заклади мають можливість
подати заявку на державне фінансування заходів збільшення набору на MНTпрограми. Аналогічні зусилля робить уряд Португалії, розробивши спеціальні
програми підтримки інноваційних досліджень, інновацій та передових освітніх
ініціатив, спрямованих на вирішення ключових питань технології, економіки і
суспільства за рахунок високої якості вищої освіти та досліджень в області нових
екологічно чистих технологій. Це включає в себе, зокрема, розвиток енергетичних
систем і транспорту в якості ключових областей для поліпшення економічного та
соціального розвитку. Також уряд сприяв отриманню навичок в області ІКТ шляхом
модернізації інфраструктури ІКТ у вищих навчальних закладах, а також за рахунок
збільшення розгортання електронного навчання. Фонд освітніх інвестицій уряду
Австралії, наприклад, протягом 2008 – 2013 рр. інвестував AUD $ 4 млрд. стратегічних
інвестицій для поліпшення освіти і науково-дослідного потенціалу в освітніх
установах. В умовах швидкого «старіння» знань система вищої освіти має бути
спрямована на формування адаптаційних навичок, готовності до удосконалення
отриманих знань протягом всього життя.
Таким чином, основні тенденції розвитку ІТ-зайнятості як інноваційного ядра
нестандартної зайнятості, можна визначити наступним чином:
– незначні темпи її росту при вкрай показниках, що характеризують частку ІТзайнятості у структурі зайнятості України. Це пояснюється передусім низьким рівнем
технологічного розвитку вітчизняної економіки;
– значну ймовірність для молоді бути зайнятими на нестандартних робочих
місцях, пов’язаних з інноваційними технологіями, які є своєрідним трампліном для
інтеграції у ринок праці;
– зв'язок ІТ-зайнятості з висококваліфікованою працею навіть в нестандартному
сегменті економіки, що вимагає певного рівня спеціальної освіти.
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2.3. Оцінка рівня нестандартної зайнятості та її впливу на національну
економіку
Нестандартна зайнятість є значною складовою ринку праці, і для її регулювання
необхідно окреслити масштаби розповсюдження її в цілому, а також дані щодо
використання окремих її форм, індикатори стану і темпи розвитку, тому необхідно
провести комплексну оцінку нестандартної зайнятості, визначити її динаміку, переваги
та недоліки її використання в Україні. Спираючись на таку оцінку, на аналіз реальних
загроз та викликів, що пов’язані з використанням форм нестандартної зайнятості на
національному ринку праці, можливим стає формування державної політики
зайнятості, спрямованої на регулювання її нестандартної складової для забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки.
Основні показники нестандартної зайнятості в Україні наведено в таблиці 2.9. Ці
данні підтверджують стабільність використання найбільш розповсюджених форм
нестандартної зайнятості в національній економіці.
Таблиця 2.9
Нестандартна зайнятості в Україні в 2004 – 2013 рр.
% від загальної кількості зайнятих
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Показники
Неповна зайнятість:
зайняті зі звичайним робочим
тижнем менше 30 годин
4,1
3,7
3,4
3,5
3,3
3,8
3,9
зайняті з фактичним робочим
тижнем менше 30 годин
11,6 12,9 11,3 11,3 13,2 15,1 14,5
недозайнятість
6
5
3,7
3
6,6 11,6
9
17,5
16 15,8 16,1 15,7
13 13,1
Понаднормова зайнятість
0,4
0,3
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
Непостійна зайнятість:
тимчасова зайнятість
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
випадкової зайнятість
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
19,4 21,5 22,3 22,3 21,8 22,1 22,9
Неформальна зайнятість
ІТ- зайнятість нестандартна, в
тому числі:
0,13 0,16 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19
ІТ- самозайнятість (фріланс), %
до загальної кількості
самозайнятих
1,35
1,3 1,21 0,75 1,09 0,79 0,99
ІТ- зайнятість нестандартна, %
до загальної кількості ІТзайнятих
12,3 17,3 19,9 18,2 15,7
16 14,7
37 38,5 41,9 41,5 37,2 38,7 37,4
Нестандартна зайнятість
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України
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Як видно з даних, наведених у таблиці 2.9, найпоширенішими на українському
ринку праці є такі форми нестандартної зайнятості: неформальна, понаднормова,
неповна зайнятість і недозайнятість, непостійна зайнятість, яка включає тимчасову та
випадкову зайнятість. Більшість зайнятих продовжують працювати на постійній
основі, повний робочий день за письмовим трудовим договором, в той же час близько
40 % зайнятих в Україні працюють в нестандартних умовах. Найнижчою частка
нестандартної зайнятості була в 2004 р. і становила 37,0 % від загальної кількості
зайнятих, також спостерігалося ще декілька «піків» мінімуму в 2008 р., 2010 р. та
2013 р., а в 2006 р. частка нестандартної зайнятості була найвищою – 41,9 відсотків.
Коливання частки нестандартної зайнятості в 2004 – 2013 рр. відбувалося в
умовах різноспрямованих змін рівнів її складових. Так, відчутно зменшується
інтенсивність праці в Україні в 2004 – 2013 рр.: на 20 % зменшилась кількість
понаднормово зайнятих, з фактичним робочим тижнем більше 40 годин. Також
зменшився рівень вимушеної неповної зайнятості (недозайнятості) на 1,6 відсоткових
пункти (в.п.) та скоротився на 0,4 в.п. рівень зайнятості працівників, чий звичайний
робочий тиждень менше 30 годин.
Відбулося зростання зайнятості працівників, чий робочий тиждень фактично
менше 30 годин, на 16 %. Окремо необхідно підкреслити, що неймовірне зростання
непостійної зайнятості пояснюється методологічними змінами, які відбулися в 2011 р.,
у формуванні анкети вибіркового обстеження з питань економічної активності
населення. В результаті цих змін маємо можливість виокремити такі форми
непостійної зайнятості як тимчасова та випадкова, рівні яких відповідно склали в 2013
р. 3,5 % та 1,1 % від загальної кількості зайнятих, при чому спостерігається зростання
цих показників у порівнянні з даними 2011 року. Розширилось використання
неформальної зайнятості на 22 % або на 4,2 відсоткових пункти (в.п.), її рівень в 2013
році досяг 23,6 %, тобто кожен п’ятий в Україні зайнятий в неформальних умовах. ІТзайняті нестандартно становлять «інноваційне ядро» нестандартної зайнятості, їх
частка серед нестандартно зайнятих була меншою, ніж частка працівників низької
кваліфікації.

В

2013 р.

частка

висококваліфікованих,

нестандартно

зайнятих

працівників серед загальної кількості зайнятих була 0,12 %, ІТ-самозайняті, так звані
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фрілансери, становили 0,7 % всіх самозайнятих, 8,2 % всіх ІТ-зайнятих в Україні
працювали у нестандартних умовах.
Об’єднання всіх вищеперерахованих форм в єдину нестандартну зайнятість
ускладнює її статистичну оцінку. Межі нестандартної зайнятості є розпливчастими і
змінюються, а деякі форми нестандартної зайнятості не охоплені в обстеженнях
робочої

сили.

Різні

форми

нестандартної

зайнятості

можуть

поєднуватись,

перетинатися в будь-яких комбінаціях, що унеможливлює розрахунок рівня
нестандартної зайнятості як суми рівнів всіх її компонентів. Для виключення
подвійного рахунку в дослідженні ми використали пакет програм IBM SPSS Statistics,
за допомогою якого з єдиної бази даних обстеження населення з питань економічної
активності виокремили різні форми нестандартної зайнятості, а потім об’єднали
отримані бази даних в одну, де були видалені дані тих респондентів, які зустрічаються
більше одного разу. Таким чином, визначено узагальнений рівень нестандартної
зайнятості в Україні, динаміка якого за 2004 – 2013 рр. представлена на рисунку 2.11,
та сформовано соціально-демографічний портрет зайнятих в Україні на нестандартних
умовах. За нашими розрахунками, в 2013 р. нестандартно працювало 39,7 % чоловіків,
60,8 % сільських жителів, рівень нестандартної зайнятості був найвищим серед осіб
найстаршої вікової групи віком 60-70 років – 68,4 % та наймолодших віком 15-24 роки
– 47,3 %, осіб з початковою освітою – 94 %, серед зайнятих у сільському господарстві,
мисливстві, лісовому господарстві цей показник становив 80,2 відсотки.
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Рис. 2.11. Динаміка рівнів нестандартної зайнятості та зайнятості в Україні в 2004 – 2013 рр.
Джерело: розрахунки автора за даними Державної служби статистики України
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Як видно з рисунка 2.11, тенденції щодо зміни рівня нестандартної зайнятості
протягом 2004 – 2013 рр. були різноспрямовані, що пояснюється різноспрямованими
змінами рівнів її складових. Найнижчим рівень нестандартної зайнятості був в 2004 р. і
становив 20,9 % від загальної кількості населення віком 15 – 70 років, також
спостерігалося за цей період ще два «піки» мінімуму в 2009 р. та 2013 р. Найвищим
рівень нестандартної зайнятості був в 2007 р. і становив 24,2 %, значним цей показник
був і в 2011 р. – його значення становило 23,2 %. Зростання рівня нестандартної
зайнятості відбувалося в періоди економічного підйому, а в кризових ситуаціях цей
показник стрімко зменшувався. Зменшення рівня зайнятості населення під впливом
фінансово-економічної кризи 2008 – 2009 рр. відбувалося з певним лагом. Таким чином
рівень нестандартної зайнятості більш гнучко реагує на зміни фінансово-економічної
ситуації, тому при зменшення цього показника протягом 2012 – 2013 рр. можна
передбачати зниження рівня зайнятості у короткостроковій перспективі.
Вважаємо доцільним оцінити вплив нестандартної зайнятості на розвиток
національної економіки. За результатами аналізу макроекономічних показників,
проведеного в підрозділі 2.1, визначено, що не виконується умова ефективного
розвитку національної економіки щодо випереджальних темпів росту продуктивності
праці в порівнянні з темпами росту фондоозброєності за окремими секторами
економіки. Оцінку впливу нестандартної зайнятості на продуктивність праці
проведемо за допомогою детермінованого факторного аналізу. Продуктивність праці
визначається за формулою 2.1:

ПП  В  В  n  ПП  n ,
К
К
НЗ

З

(2.1)

НЗ

де ПП – продуктивність праці 1 зайнятого;
В – випуск товарів та послуг;
К з – кількість зайнятих в національній економіці;
К нз – кількість зайнятих нестандартно в національній економіці;

n – частка нестандартної зайнятості в загальній кількості зайнятих;
ПП нз– продуктивність праці 1 нестандартно зайнятого.

Для визначення впливу частки нестандартної зайнятості на зміну продуктивності
праці базовим оберемо 2006 р., коли рівень нестандартної зайнятості був
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максимальним, звітним – 2013 р., в якому спостерігалося одне із найнижчих значень
рівня нестандартної зайнятості. В даній мультиплікативній двофакторній моделі
визначимо вплив продуктивності праці нестандартно зайнятих та їх частки в загальній
кількості зайнятих на продуктивність праці у трьох секторах економіки, застосовуючи
логарифмічний спосіб. Це дозволить розподілити результат сумісної дії факторів
пропорційно частці впливу кожного фактора на рівень результуючого показника,
незалежно від місцезнаходження факторів у моделі, що забезпечить більшу точність
розрахунків.

Вплив

продуктивності

праці

нестандартно

зайнятих

на

зміну

продуктивності праці в різних секторах економіки визначимо за формулою 2.2:

ППi ПП  lg ППi
lg ППi

НЗ 2013

НЗ

2013

- lg ППi
- lg ППi

НЗ 2006

 100 ,

(2.2)

2006

де  ПП і ПП НЗ – зміна продуктивності праці в і-ому секторі економіки за рахунок

продуктивності праці нестандартно зайнятих, у %;
ПП

і нз

2006

та ПП

і нз

2013

– продуктивність праці нестандартно зайнятих в і-ому

секторі економіки в базовому 2006 р. і звітному 2013 р.;
ПП і

2006

та ПП і

2013

– продуктивність праці в і- ому секторі економіки в базовому

2006 р. і звітному 2013 р.
Вплив частки нестандартної зайнятості на зміну продуктивності праці в різних
секторах економіки визначимо за формулою 2.3:

ППi n 
де  ПП

і n

lg ni
lg ППi

2013
2013

- lg ni
- lg ППi

 100 ,

2006

(2.3)

2006

– зміна продуктивності праці в і-ому секторі економіки за рахунок

частки нестандартної зайнятості, у %;
n

і

2006

та n

і

2013

– частка нестандартної зайнятості в і-ому секторі економіки в

базовому 2006 р. і звітному 2013 р.
Факторний аналіз впливу нестандартної зайнятості на продуктивність праці
проведено у трьохсекторному розрізі видів економічної діяльності, результати
представлено в таблиці 2.10.
Як видно з даних таблиці 2.10 у сільському господарстві збільшення частки
нестандартної зайнятості на 2,7 % призвело до зростання продуктивності праці на
0,67 тис. грн., розраховано, що при збільшенні частки нестандартної зайнятості на 1 %
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продуктивність праці в сільському господарстві зростатиме на 0,63 %. Як показав наш
аналіз основною складовою нестандартної зайнятості в сільському господарстві є
неформальна зайнятість працівників особистих селянських господарств, тобто
спрямовуючи регуляторний державний вплив на підтримку кооперації малих
фермерських господарств, створюючи умови для підвищення їх фондоозброєності,
можливо досягти більшої продуктивності праці в сільському господарстві та
підтримати конкурентоспроможність цього сектору економіки.
Таблиця 2.10

Вплив нестандартної зайнятості на продуктивність праці в Україні
Відхилення
Показники

2006

2013

"+",
"-"

%

Вплив факторів,
Зміна результуючого
розрахований за методом показника при зміні
логарифмування, тис.грн фактора на 1 %, у %

Сільське
господарство
ПП

20,61

32,81

12,2

59,2

ПП нз

26,29

40,78

14,49

55,1

11,52

0,64

n

0,784

0,805

0,021

2,7

0,67

0,63

ПП

104,05

99,37

-4,68

-4,5

ПП нз

422,96 388,05 -34,91

-8,3

-8,75

1,09

n

0,246

0,256

0,01

4,1

4,07

1,05

ПП

42,02

43,43

1,41

3,3

ПП нз

124,59 163,32

38,73

31,1

11,57

23,55

n

0,337

-0,071 -21,1

-10,16

0,97

Індустрія

Сектор послуг

0,266

Джерело: розрахунки автора за даними Державної служби статистики України

Продуктивність праці в індустрії в 2013 р. по відношенню до 2006 р. зменшилась
за рахунок зменшення продуктивності праці нестандартно зайнятих, зростання їх
частки в загальній кількості зайнятих призвело до зростання продуктивності праці в
промисловості та будівництві, тобто трудовий потенціал нестандартно зайнятих в
цьому секторі економіки використовується не повною мірою: зменшився рівень
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понаднормової зайнятості, натомість підвищився рівень неповної та недозайнятості.
Для підвищення ефективності економічної діяльності в промисловості та будівництві
необхідно впроваджувати прогресивні технології виробництва та організації праці з
цією метою розвивати високотехнологічні підприємства національної промисловості,
сприяти розвитку інноваційного ядра нестандартної зайнятості та використовувати такі
інноваційні форми нестандартної зайнятості як краудсорсинг, аутсорсинг персоналу.
Зростання частки нестандартної зайнятості на 1 % приведе до підвищення
продуктивності праці на 1,05 % та дозволить підвищити конкурентоспроможність
підприємств промисловості і будівництва.
Зменшення частки нестандартної зайнятості в 2013 р. у порівнянні з 2006 р. на
21,1 % у секторі послуг привело до скорочення продуктивності праці на 10,16 тис грн.
Аналіз показує, що відносно у більшій мірі на продуктивність праці в секторі послуг
впливають зміни продуктивності праці нестандартно зайнятих. Підтримання тенденції
щодо зростання продуктивності праці нестандартно зайнятих та збільшення рівня
нестандартної зайнятості у секторі послуг позитивно вплине на підвищення
продуктивності праці в цьому секторі економіки, зокрема зростання частки
нестандартної зайнятості у секторі послуг на 1 % збільшить продуктивність праці на
0,97 %. Продуктивність праці є індикатором зміцнення конкурентоспроможності
національного сектору послуг, зважаючи на перевищення темпів фондоозброєності в
цьому секторі над темпами зростання продуктивності праці, зазначимо, що
розширення частки нестандартно зайнятих та підвищення їх продуктивності праці є
резервом росту конкурентоспроможності в цьому секторі економіки. Розвиток
нестандартної зайнятості має відбувається переважно шляхом формування її
інноваційного ядра через використання нових знань, реалізацію конкурентних переваг
нестандартно зайнятих.
Водночас, на сьогодні національна економіка має низку недоліків, пов’язаних з
розвитком нестандартної зайнятості. Зокрема, непостійна зайнятість має серйозні
наслідки для обох сторін трудових відносин, як для працівників, так і для роботодавців,
чиї поведінкові стратегії багато в чому залежать від постійності або непостійності
зайнятості. Обмеженість в часі трудового договору спрощує для роботодавців
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можливість звільнення працівників, тому що компенсаційні витрати при звільнені
таких співробітників мінімальні.
Поширення використання непостійної зайнятості в рамках схем аутсорсингу,
аутстафінгу та лізингу персоналу, позбавляє працівника прав, гарантій і компенсацій,
передбачених трудовим законодавством, тому що ці форми нестандартної зайнятості
можуть не підпадати під дію трудового законодавства і регулюватися нормами
цивільного права за допомогою цивільно-правового договору. Позикова зайнятість
включає в себе аутсорсинг, аутстафінг, офшоринг, лізинг персоналу, але сьогодні не
має статистичних даних, за допомогою яких ми могли би оцінити масштаб цієї
зайнятості та тенденції її розвитку в Україні.
Недоліками неповної зайнятості з погляду працівника є зниження доходу від
трудової діяльності унаслідок скорочення об'єму виконуваних робіт і перешкода
посадовому просуванню і кар'єрному зростанню, такі працівники мають менше шансів
на отримання професійної підготовки з метою підвищення кваліфікації, обмежені в
доступі до соціальних гарантій, що надаються фірмами.
Гострою проблемою лишається добровільність вибору працівника на користь
неповної зайнятості. Причинами неможливості знайти роботу на повний час можуть
бути як недостатність попиту на робочу силу, так і структурні диспропорції на ринку
праці (невідповідність між кваліфікацією працівників та вимогами, які висуваються
роботодавцями до вакансій на повний робочий час, негнучкість графіків роботи і т.д.).
Понаднормова зайнятість створює деякі ризики для працівників: збільшення
інтенсивності праці та зростання фактичного робочого часу призводять до підвищення
втомлюваності

працівника,що

може

стати

причиною

втрати

працездатності,

виробничого травматизму, інвалідності.
Поширення неформальної зайнятості є наслідком фінансово-економічної кризи,
що посилила деформалізацію структури зайнятості економіки. В цих умовах
державний бюджет недоотримує податкові надходження, і є ризик виникнення
дефіциту бюджету, а трудові права працюючих у неформальних умовах не захищені
законом. В той же час нестандартна зайнятість створює можливості для
працевлаштування на гнучких умовах, що підвищує адаптивність суб’єктів трудових
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відносин до змін економічної ситуації та розкриває трудовий потенціал економічно
активного населення.
Таким чином, протягом розглянутого періоду в національній економіці
сформувався і функціонує значна частка зайнятих, умови працевикористання яких є
нестандартними, що створює підґрунтя для зміни уявлень про стандарти зайнятості.
Формування, розвиток та використання нестандартної зайнятості набуло масштабного
поширення завдяки впливу низки факторів, серед яких зростання глобальної
конкуренції, здійснення підприємницької діяльності в умовах нестабільності та
підвищення витрат на ризики, зміна галузевої структури зайнятості й зростання частки
працюючих у сфері послуг, технологічний прогрес та розвиток ІКТ, зростання вартості
життя населення, що спонукає до пошуку нових джерел доходів та вимагає більш
гнучкого реагування на зміни соціально-економічної ситуації в країні.
Результати аналізу свідчать, що притаманні національній економіці негативні
риси – зменшення інтенсивності праці, яке в подальшому призведе до зниження її
продуктивності, поширення неформальної зайнятості, вікова сегментація форм
нестандартної зайнятості – сформували значну прекаризаційну складову нестандартної
зайнятості. В нестандартних умовах працює найменш конкурентоспроможна частка
зайнятих в національній економіці.
Однак,

існує

інноваційне

ядро

нестандартної

зайнятості,

кількість

висококваліфікованих ІТ-зайнятих за цей період зменшилось в абсолютному значенні
на 2,9 тис. осіб, а відносний показник – рівень нестандартної ІТ-зайнятості знизився на
0,01 в.п. В Україні незначна частка зайнятих, які становлять інноваційне ядро
нестандартної зайнятості, вкрай низькі темпи збільшення інноваційної частки в
структурі нестандартної зайнятості, які спостерігалися з 2004 р. до 2011 р., та
зменшення цієї частки в 2012 – 2013 рр. свідчать про слабкість та нерозвиненість
інноваційних процесів в національній економіці.
Доцільно встановити еталонні індикатори, які, на нашу думку, найкраще
характеризують ефективність державного регулювання нестандартної зайнятості. З
метою забезпечення порівнянності та зіставності всіх показників нестандартної
зайнятості вважаємо доцільним використовувати не абсолютні, а відносні значення.
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Основними об'єктами моніторингу є динаміка показників нестандартної зайнятості та
зіставлення їх з еталонними значеннями (табл. 2.11).
Таблиця 2.11
Індикатори розвитку форм нестандартної зайнятості
та їх еталонні (цільові) значення
№п/
Еталонні
Показники
2013
п
значення
Рівень непостійної зайнятості, % до загальної
1 чисельності зайнятих
4,6
11,6
Рівень тимчасової зайнятості, % до загальної
2 чисельності зайнятих
3,5
9
Рівень випадкової зайнятості, % до загальної
3 чисельності зайнятих
1,1
0,5
Зайняті зі звичайним робочим тижнем менше 30
4 годин, % до загальної чисельності зайнятих
3,7
3,8
Зайняті з фактичним робочим тижнем менше 30
5 годин, % до загальної чисельності зайнятих
13,5
16,9
Частка вимушеної неповної зайнятості, %
6 зайнятих неповний робочий час
3,2
3
Недозайнятість, % до загальної чисельності
7 зайнятих
4,4
3,0
Рівень понаднормової зайнятості (фактичний
робочий тиждень більше 40 годин), % до
8 загальної чисельності зайнятих
14,1
15,7
Рівень неформальної зайнятості, % до загальної
9 чисельності зайнятих
23,6
14,8
Рівень ІТ-зайнятості, % до загальної чисельності
10 зайнятих
1,4
3
Рівень ІТ-зайнятості нестандартної, % до
11 загальної чисельності зайнятих
0,12
0,3
Частка ІТ-самозайнятих, % до самозайнятих не в
12 ОСГ
0,7
1,5
Джерело: розробка автора, на основі індикаторів, розрахованих фахівцями ОЕСР, середніх значень
відповідних показників у країнах ОЕСР

Для рівня непостійної, тимчасової, випадкової зайнятості, рівня неповної
зайнятості (зайняті з фактичним робочим тижнем менше 30 годин), частки вимушеної
зайнятості в неповній, рівня недозайнятості (неповної зайнятості з економічних
причин), рівня понаднормової зайнятості еталонні значення відповідають середньому
значенню відповідних показників у країнах ОЕСР [103]. Для рівня ІТ-зайнятості,
цільове значення встановлювалось на основі запропонованих ключових ІКТ
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індикаторів, розрахованих фахівцями ОЕСР [142, p. 139; 140, р. 15]. Середній рівень ІТзайнятості в країнах ОЕСР становить 3,15 %, а в Україні 1,41 %, тобто для досягнення
середнього рівня країн ОЕСР рівень ІТ-зайнятості в Україні має зрости щонайменше у
два рази. Тому для рівня ІТ-зайнятості нестандартної та частки ІТ-самозайнятих серед
нестандартно

зайнятих

запропоновано

використовувати

еталонне

значення

скориговане пропорційно до бажаного збільшення рівня ІТ-зайнятості: еталонне
значення для показників нестандартної ІТ-зайнятості визначено шляхом збільшення
фактичного показника у два рази. Еталонним значенням рівня неформальної зайнятості
визначено мінімальне значення цього показника при порівнянні наявних статистичних
даних по Україні.
Як бачимо із даних таблиці 2.11, еталонне значення рівня непостійної зайнятості
у 2,5 рази вище за значення цього показника у 2013 р. в Україні. Непостійна зайнятість
включає тимчасову, рівень якої, в свою чергу, нижчий за еталонне значення у 2,6 рази,
та випадкову зайнятість, рівень використання якої в Україні перевищує еталонне
значення у 2,2 рази. Випадкова зайнятість – найбільш нестабільна форма нестандартної
зайнятості, яка створює її прекаризаційний тип, і високе значення цього показника в
Україні негативно впливатиме на структуру нестандартної зайнятості, тому необхідно
коригувати тенденції розвитку випадкової зайнятості в бік зменшення рівня її
використання.

Тимчасова

зайнятість,

навпаки,

створює

адаптаційний

тип

нестандартної зайнятості, її рівень в Україні незначний, розвиток тимчасової
зайнятості необхідно підтримувати, це сприятиме також зростанню рівня непостійної
зайнятості.
Неповна зайнятість розглянута нами, по-перше, як зайнятість зі звичайним
робочим тижнем менше 30 годин, рівень якої в Україні майже відповідає еталонному
значенню. По-друге, як зайнятість із фактичним робочим тижнем менше 30 годин,
рівень якої менший за еталонний показник в 1,3 рази, це свідчить про недостатню
замученість на ринок праці жінок, які знаходяться у відпустках по догляду за дитиною,
та студентської молоді. По-третє, як недозайнятість, залучених до цієї форми
нестандартно зайнятих у 1,5 рази більше в 2013 р. в Україні, ніж визначено еталонним
показником, що говорить про негативні тенденції розвитку економіки та розширення
прекаризаційних тенденцій в сфері нестандартної зайнятості.
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Рівень понаднормової зайнятості в Україні в 2013 р. нижчий у 1,1 рази за
еталонне значення, що ілюструє недостатню інтенсивність праці та недовикористання
трудового потенціалу економічно активного населення.
Рівень залучення нестандартно зайнятих до неформальної зайнятості в 1,6 рази
перевищує еталонне значення, що говорить про прекаризацію значної частки
працівників, зайнятих за нестандартними умовами.
Показники, що характеризують інноваційні типи нестандартної зайнятості,
зокрема ІТ-зайнятість, яка розглядалась нами як інноваційне ядро нестандартної
зайнятості, потребують коригування у бік збільшення щонайменше у 2 рази, про це
свідчить перевищення еталонних значень над фактичними показниками. Тенденції
щодо зменшення інноваційного ядра нестандартної зайнятості призведуть до
негативних тенденцій у розвитку її інноваційного потенціалу, тому невідкладним має
бути коригування цих тенденцій.
Досягнення цільових орієнтирів державної політики щодо вирішення проблем
нестандартної зайнятості можна оцінити на основі критеріїв, що характеризують
динаміку

функціонування

окремих

форм

нестандартної

зайнятості

шляхом

регулярного моніторингу. Моніторинг нестандартної зайнятості, з одного боку, слід
розглядати як спосіб дослідження реальних процесів, що відбуваються в сфері
нестандартної зайнятості, а з іншого, як спосіб забезпечення системи державного
управління аналітичними матеріалами, розробленими на основі актуальної та
достовірної інформації, для прийняття своєчасних рішень. Найбільш ефективно
функція моніторингу реалізуються через використання другого підходу.
Відповідно до змін у стратегії соціально-економічного розвитку і до поточних
завдань національної політики в сфері нестандартної зайнятості інтерпретація окремих
індикаторів може коригуватися, проте вона має бути науково обґрунтованою.
Моніторинг нестандартної зайнятості – дієвий інструмент державного регулювання
визначається нами як система безперервного спостереження за складовими формами
нестандартної зайнятості та факторами, що їх визначають, для своєчасного виявлення й
аналізу змін, що відбуваються, попередження негативних тенденцій та коригування
політики держави в сфері нестандартної зайнятості.
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Розвиток системи віддаленої зайнятості з використанням ІКТ у змозі вирішити
ряд соціальних проблем, пов’язаних з працевлаштуванням осіб з обмеженими
можливостями, жінок з малолітніми дітьми, внутрішньо переміщених осіб на період
пошуку більш підходящого місця роботи. Кожна із розглянутих форм нестандартної
зайнятості виконує важливі функції в процесі створення ефективної структури
зайнятості та суттєво розширює можливості особи при виборі підходящої роботи, а їх
комбінації дозволяють більш ефективно використовувати трудовий потенціал.
Такі форми нестандартної зайнятості як неформальна та недозайнятість
створюють підґрунтя для поширення прекаризаційних процесів в національній
економіці. Наслідком чого є тінізація зайнятості та поширення прихованого безробіття.
Для працівників неформальна зайнятість є нестабільною, вона не гарантує одержання
регулярних доходів, позбавляє зайнятих на таких умовах працівників соціальних прав,
передбачених трудовим законодавством: пенсійного забезпечення, права на допомогу з
тимчасової непрацездатності, на оплачувану відпустку, на допомогу з безробіття, тощо.
Робота неформально зайнятих працівників не зараховується до трудового стажу.
Недозайняті працюють на підприємствах формального сектору, отримують трудовий
стаж, мають низку соціальних гарантій, але за незалежними від них економічними
обставинами, в яких опинилось їх підприємство, змушені працювати менше,
відповідно їх доходи також знижуються. Адміністративні відпустки без збереження
заробітної плати призводять до появи працюючих бідних. . Розповсюдженню цих
негативних процесів може протистояти тільки відповідне державне управління.
Висновки до 2 розділу
Визначено, що в умовах нестабільності економічного розвитку, обумовленої
глобалізацією, цілеспрямоване державне регулювання нестандартної зайнятості є
необхідним для зменшення ризиків і витрат на підприємствах. Оцінено узагальнений
рівень нестандартної зайнятості, виявлено масштаби її розповсюдження та тенденції
розвитку в національній економіці. Визначено еталонні значення показників
нестандартної зайнятості, що дозволяє більш поглиблено досліджувати процеси її
розвитку й проводити контроль за виконанням заходів державного регулювання
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нестандартної зайнятості. Такий підхід дозволить коригувати державну політику у
сфері нестандартної зайнятості, спираючись на об’єктивні науково-обґрунтовані
цільові індикатори.
На основі результатів проведеного аналізу визначено, що майже половина
зайнятих в Україні працюють в нестандартних умовах. Показано, що в умовах
нестандартної зайнятості працює найменш конкурентоспроможна частка зайнятих, а
значний рівень нестандартної зайнятості в Україні є фактором ризику розвитку
прекаризаційних процесів в національній економіці.
Доведено,

що

головними

чинниками,

які

впливають

на

формування

нестандартної зайнятості, є структурні зрушення в економіці, викликані переходом від
масового індустріального до постіндустріального виробництва, розширення сфери
послуг, посилення ролі глобалізації, широкомасштабне впровадження у використання
в національній економіці інформаційно-комунікаційних технологій. Визначено, що
коливання рівня нестандартної зайнятості в 2004 – 2013 рр. відбувалося в умовах
різноспрямованих змін рівнів її складових.
Оцінено динаміку, масштаби та структурні характеристики виокремлених нами
форм нестандартної зайнятості: непостійної, неповної фактичної зайнятості, неповної
зайнятості серед працівників зі звичайним робочим тижнем менше 30 годин,
понаднормової та неформальної зайнятості. Визначено частку зайнятих в ІТ-сфері та
окреслено соціально-демографічні характеристики ІТ-зайнятих в сучасній Україні.
Визначено, що непостійна зайнятість може розвиватися в рамках схем аутсорсингу,
аутстафінгу, лізингу персоналу, більшість залучених до такої зайнятості працівників
через недержавні агентства з працевлаштування працюють за цивільно-правовими
угодами, що виводить їх зайнятість поза сферу регулювання трудового законодавства,
відповідно вони не мають прав і гарантій, що ним забезпечуються.
Визначено, що неповна зайнятість надає можливість поєднувати трудову
діяльність та навчання для молоді, що полегшує вхід молодих працівників на ринок
праці, а для незахищених категорій населення – внутрішньо переміщених осіб, жінок,
які мають дітей до трьох років, працівників пенсійного віку – отримати додатково до
соціальних виплат дохід у вигляді заробітної плати, що для них є можливістю
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підвищити якість життя, а для держави створює сприятливі умови для використання
трудового потенціалу цих осіб, що є важливою економічною і соціальною задачею
державного регулювання нестандартної зайнятості.
Обґрунтовано, що понаднормова зайнятість розширює обсяги використання
трудового потенціалу зайнятого населення, надає можливість працівникам більше
заробити та швидше зробити кар’єру, що призводить до позитивних зрушень в
підвищенні

конкурентоспроможності

окремих

працівників,

підприємств

та

національного господарства в цілому. Бюджетні надходження від оподаткування
оплати понаднормових годин збільшуються, тому для держави розширення
використання надзайнятості є бажаним процесом. Доведено, що понаднормова
зайнятість є причиною багатьох випадків виробничого травматизму, тому при розробці
заходів державного регулювання нестандартної зайнятості особлива увага повинна
бути

приділена

добровільності

вибору

понаднормової

зайнятості,

яка

має

узгоджуватися з віковими особливостями працівників, їх станом здоров’я та
забезпеченню захисту людей, що працюють понаднормово.
Обґрунтовано, що основним наслідком деформалізації зайнятості є проблема
наповнення фондів соціального призначення, недоотримання державним бюджетом
податкових надходжень, звуження бюджетних можливостей фінансування соціальної
інфраструктури та надання соціальних послуг. Доведено, що зайняті в неформальному
секторі працюють поза сферою державного регулювання, тому права працюючих у
неформальних умовах не захищені трудовим законодавством. Обґрунтовано, що
використання неформальної зайнятості має позитивний ефект, так як вона являє собою
альтернативу економічній неактивності або хронічному безробіттю. Це особливо
важливо при скороченні попиту на працю у формальному секторі, при існуванні
неефективної

системи

соціального

захисту

та

при

розвитку

національного

господарства в умовах економічної нестабільності.
Виокремлено з нестандартної зайнятості її інноваційне ядро, що розглянуто на
прикладі ІТ-зайнятості, яка передбачає виконання роботи на нестандартних умовах з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій, доведено, що нестандартна
ІТ-зайнятість – це область як зі значним інноваційним, так і з «тіньовим» потенціалом.
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Це доводить необхідність внесення змін у трудове законодавство щодо регламентації
діяльності ІТ-зайнятих та формування умови для поширення інноваційної зайнятості та
зменшення прекаризаційних тенденцій в національній економіці з метою підвищення її
ефективності.
За

допомогою

детермінованого

факторного

аналізу

визначено

вплив

нестандартної зайнятості на продуктивність праці в різних секторах економіки.
Зважаючи на перевищення темпів зростання фондоозброєності в сфері послуг,
промисловості та будівництві над темпами зростання продуктивності праці, визначено,
що розширення частки нестандартно зайнятих та підвищення їх продуктивності праці є
резервом росту конкурентоспроможності в цих секторах економіки.
Зміст розділу відображено в роботах [120; 137; 19; 21; 23; 24; 28; 29].
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РОЗДІЛ 3
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
НЕСТАНДАРТНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ
3.1. Інституційне забезпечення регулювання нестандартної зайнятості в
Україні
Основною метою державного регулювання нестандартної зайнятості є створення
умов для ефективного використання прогресивних форм нестандартної зайнятості,
підтримка конкурентоспроможності підприємств та недопущення прекаризації
працюючих в умовах нестандартної зайнятості через погіршення їх матеріального
становища та соціального захисту. Тільки ринковими механізмами домогтися балансу
економічних і соціальних вимог на сучасному ринку праці практично неможливо. Щоб
структурні перетворення не привели до значного погіршення становища нестандартних
працівників, з одного боку, і не стали перешкодою на шляху припливу інвестицій в
економіку країни, з іншого, держава повинна здійснювати істотний вплив на ринок
праці, а її політика в сфері нестандартної зайнятості повинна бути чітко вивіреною та
націленою на формування мобільної, здорової, освіченої, кваліфікованої робочої сили,
здатної адаптуватися до змін.
Виконання цих завдань можливо через запровадження принципів концепції
флексік’юріті, що має стати основою державного регулювання нестандартної
зайнятості, ринкові принципи цієї концепції спрямовані на спрощення процедур найму
та звільнення працівників для оперативної зміни кількісного та якісного кадрового
складу, оптимізації пошуку співробітників необхідної кваліфікації здатних працювати
в нестандартних умовах. Держава реалізує певний набір заходів, створює інституційне
середовище для забезпечення балансу попиту та пропозиції робочої сили. Інституційне
середовище – це, передусім, законодавча база держави та інституційні структури, що
створюються на її основі і представляють сукупність установ та організацій. На нашу
думку, державне регулювання нестандартної зайнятості має передусім спиратися на
інституційне

середовище

формування

нестандартної

зайнятості,

важливим

компонентом якого виступає формування правового поля організації соціально-
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трудових відносин у таких базових документах, як, зокрема Кодекс законів про працю
(КЗпП) від 10.12.1971 р. № 322-VIII із доповненнями та Закон України "Про зайнятість
населення" від 05.07.2012 р. № 5067-VI, який набув чинності з 1.01.2013 року. Реформа
трудових взаємовідносин передбачає прийняття протягом 2015 року нового Трудового
кодексу (п. 4 розділу ІХ Коаліційної угоди, підписаної 27.11.2014 р). Складовими
інституційного

середовища,

що

створюють

правове

поле

та

забезпечують

використання нестандартної зайнятості, виступають органи соціального партнерства:
Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, зокрема Міністерство соціальної
політики України, Федерація роботодавців, Федерація професійних спілок, недержавні
агентства з працевлаштування, Державна служба зайнятості та її територіальні
підрозділи, центри організації професійного навчання незайнятого населення і центри
професійної орієнтації населення, Державна інспекція України з питань праці, тощо.
Радянський Кодекс законів про працю (КЗпП) являв собою приклад вкрай
жорсткого трудового законодавства, яке істотно обмежувало вибір форм зайнятості.
Нормою вважався безстроковий найм на повний робочий час, будь-які відхилення від
цього правила жорстко обмежувалися. Донині законодавство про зайнятість
спрямовано переважно на захист від безробіття, проте основний акцент зроблено не на
забезпеченні гарантій зайнятості, а на обмеженні безробіття [73, с. 6 – 7]. Незважаючи
на те що в пореформений період в КЗпП України були внесені численні зміни,
можливостям використання форм нестандартної зайнятості в українському трудовому
законодавстві приділялося недостатньо уваги.
В українському законодавстві передбачено використання непостійної
зайнятості. Так, згідно статті 23 КЗпП [52] трудовий договір може бути:
1) безстроковим, що укладається на невизначений строк;
2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
3) таким, що укладається на час виконання певної роботи.
Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів вважаються
такими, що укладені на невизначений строк (статтею 39-1 КЗпП). На нашу думку,
нечіткість кількості

можливих

переукладань строкового

трудового

договору

призводить до невизначеності у відносинах між працівником і роботодавцем. Для
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виключення зазначеної невизначеності доцільним вважаємо обмежити кількість
переукладань строкового трудового договору двома разами. Використання непостійної
зайнятості,

укладання

строкового

трудового

договору передбачається

згідно

українському законодавству у випадках, коли трудові відносини не можуть бути
встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру роботи, або умов її
виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими
актами. Використання тимчасових договорів обмежене досить вузьким колом підстав.
Що стосується надання соціальних пільг, то в цьому відношенні українське
трудове законодавство не проводить ніякої відмінності між працівниками, зайнятими
на постійній та непостійній основі. Оплачувана щорічна відпустка надається всім
працівникам, які пропрацювали у одного і того ж роботодавця не менше шести місяців
(ст. 79 КЗпП).
Окремо варто згадати про стажування як форму непостійної зайнятості. Так,
згідно статті 29 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI
студенти, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований працівник",
"молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст", матимуть право проходити
стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, строком до
6 місяців з внесенням даних про стажування в трудову книжку. При цьому якщо
стажування буде оплачуватися, роботодавець може не сплачувати ЄСВ з заробітної
плати студента.
На наш погляд, норма про стажування для молоді вельми суперечлива. Так
роботодавці зможуть приймати молодих спеціалістів на стажування терміном до шести
місяців без заробітної плати, але із записом в трудовій книжці. Це дозволить молоді
отримати перший професійний досвід, офіційне підтвердження наявності стажу для
майбутнього роботодавця, але якщо при стажуванні роботодавець не виплачує
зарплату, то працівнику не нараховується страховий стаж, який впливає потім на
розмір пенсії. Можливість для студента отримати зарплату залежить від факту
«виконання професійних робіт». Ініціативні й успішні студенти в більшості випадків
знаходять застосування своїм силам: серед учнівської молоді є ті, хто офіційно
працевлаштований. Однак, ст. 29 Закону може призвести до погіршення і без того не
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найкращої ситуації з офіційним працевлаштуванням в країні. Роботодавець отримує ще
одну можливість не приймати на роботу студентів офіційно. Є ризик, що роботодавці
будуть створювати тимчасові робочі місця. Вони будуть існувати по півроку і сприяти
тому, що молоді люди працюватимуть безкоштовно. Стажування може перетворитися
на суто формальну процедуру, подібну до нинішньої виробничої практики без
можливості подальшого працевлаштування на підприємстві та, відповідно, без
зацікавленості роботодавця у реальному навчанні стажера.
На наш погляд, доречним є доповнити статтю 29 Закону України «Про зайнятість
населення» положенням про обов’язковість оплати роботи студентів у період
стажування. Крім стажування, було б доречно запровадити механізм транзитних
робочих місць, не обов’язково за професією (спеціальністю), за якою здобувається
освіта, для молоді та інших категорій громадян, які мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню. В процесі роботи вони набували б необхідні професійні
навички та досвід, паралельно шукаючи підходящу роботу.
Роботодавці, крім використання механізму стажування можуть приймати нових
співробітників з офіційним проходженням випробувального терміну (ст. 26 – 28
КЗпП). Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено
законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках,
за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації,
– шести місяців. Судова практика у справах про розірвання трудових договорів, якими
був передбачений випробувальний термін, свідчить про практичну неможливість для
працівника довести, що його звільнення – незаконне. Таким чином проходження
випробувального терміну є формою тимчасової зайнятості. Згідно зі ст. 28 КЗпП, при
звільненні з причини закінчення випробувального терміну, роботодавець не
зобов'язаний вказувати причину звільнення.
На наш погляд, вдосконалення трудового законодавства України має
здійснюватися згідно європейського досвіду з врахуванням його позитивних аспектів.
Так, в частині регулювання трудових відносин у випробувальний термін, варто
визначити можливість використання процедури попередження другої сторони за умови
звільнення працівника в зв’язку з не проходженням ним випробувального строку.
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Термін повідомлення варто встановити диференційовано відповідно до тривалості
випробувального терміну (від декількох днів до двох тижнів – за умови
випробувального терміну 3 місяці). Після попередження працівник повинен бути
забезпечений правом на вільний час, що йому надається та оплачується роботодавцем,
що є додатковою гарантією для працівника, якого звільняють, та спрямована на
сприяння його подальшому працевлаштуванню (вважається, що вільний час працівник
має використовувати для пошуку нової роботи). Крім того, на нашу думку, варто
зменшити строк випробування при прийнятті на роботу до одного місяця, а в окремих
випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової
організації, – трьох місяців і зобов’язати роботодавців при звільненні працівника після
закінчення випробувального терміну вказувати причину такого рішення.
До цього слід додати, що випадкова зайнятість в тій мірі, в якій вона охоплює
самозайнятих, фрілансерів, віддалених працівників, зайнятість яких може бути
непостійною, взагалі не регулюється трудовим законодавством. Вдосконалення
системи регулювання непостійної зайнятості є актуальним завданням розвитку
державної політики в сфері нестандартної зайнятості, першочерговими цілями, на
нашу думку, виступають підвищення статусу тимчасової роботи, розширення її видів.
В даний час робляться певні кроки в цьому напряму. Так, у проекті Трудового кодексу
України [83] визначені особливості регулювання зайнятості працівників, які уклали
трудовий договір на строк до двох місяців, а також порядок найму, розірвання
трудового договору тимчасовими працівниками.
У проекті Трудового кодексу, основоположного документу, який регулює
трудові відносини, відсутні терміни аутсорсингу, аутстафінгу, лізингу персоналу та
інших форм позикової праці. Допомога з працевлаштування за такими схемами є
пріоритетним напрямом роботи приватних агентств з працевлаштування. В Україні
сьогодні діють близько 14 500 кадрових агентств. Трудове законодавство України не
повною мірою регулює правовідносини, пов'язані з посередництвом при наймі
персоналу. В трудовому законодавстві не обмежено тривалості найму позикового
працівника і причин використання позикової зайнятості Укладання трудового договору
передбачає виникнення взаємних прав та обов'язків у працівника і агентства

128

зайнятості, але не у працівника і фактичного роботодавця. Оформлення ж аутсорсингу,
аутстафінгу за допомогою цивільно-правового договору позбавляє працівника прав,
гарантій і компенсацій, передбачених трудовим законодавством.
Одним з головних складових інституційного середовища, що формують політику
держави щодо позикової зайнятості, є Державна служба зайнятості та недержавні
агентства з працевлаштування. Служби зайнятості відіграють істотну роль в адаптації
робочої сили до мінливих умов структурної та техніко-технологічної модернізації
економіки. Масштаби вимушених вивільнень працівників в Україні були досить
невисокі, а перерозподіл робочої сили носив в значній мірі "неорганізований" характер
(оскільки працівники, які самостійно змінювали місце роботи відрізнялися, як правило,
більшою мобільністю, кращими якісними характеристиками і, відповідно, більш
кращими шансами на отримання роботи і не потребували послуг служб по сприянню
працевлаштуванню), у Державну службу зайнятості зверталися, як правило, найменш
конкурентоспроможні працівники. Сюди відносяться представники багатьох масових
професій індустріальної праці, працівники з недостатньо високими рівнем освіти і
кваліфікації, люди старшого віку, тобто працівники, попит на яких з боку роботодавців
постійно знижується.
Використання форм нестандартної зайнятості створює можливості залучення на
ринок праці осіб з обмеженими можливостями. Основні зусилля держави, на наш
погляд, мають бути зосереджені на сприянні працевлаштуванню цих осіб на умовах,
перш за все, віддаленої зайнятості з використанням ІКТ, непостійної (тимчасової,
сезонної) зайнятості, можливо за схемами аутсорсингу та лізингу персоналу. В якості
основних напрямів реалізації активної політики в сфері нестандартної зайнятості має
розглядатися розвиток підприємництва та самозайнятості у пріоритетних видах
економічної діяльності, зокрема в ІТ-сфері, а також професійне навчання і
перепідготовка осіб зайнятих за нестандартними умовами. Але Державна служба
зайнятості не може охопити все різноманіття завдань в умовах глобалізації, збільшення
нестабільності економіки, вона не завжди готова до гнучкого реагування на всі зміни
які відбуваються на ринку праці, що характеризуються нестійкістю робочих місць,
поширенням форм нестандартної зайнятості.
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Недержавні агентства з працевлаштування акцентують свою увагу на підготовці
певних працівників, що користуються на даний момент найбільшим попитом на ринку
праці. Такі агентства створюють різні програми підготовки, які достатньо мобільні
щодо кон'юнктури попиту на спеціалістів високої кваліфікації, працевлаштування яких
здійснюється на нестандартних умовах непостійної, віддаленої, неповної зайнятості
або за договорами цивільно-правового характеру за схемами аутсорсингу, лізингу
персоналу.
Функції

Державної

служби

зайнятості

та

приватних

агентств

з

працевлаштування багато в чому схожі, однак, їхні об'єкти не повністю ідентичні.
Приватні агентства зайнятості займаються не стільки сприянням працевлаштуванню,
скільки

пошуком,

підбором

або

підготовкою

персоналу

для

роботодавця

(рекрутментом). Результатом цієї діяльності є працевлаштування, головним чином, на
нестандартних умовах невеликої і специфічної за рівнем підготовки та кваліфікації,
освіти та віком частини працівників. Найважливішою інституційною функцією
недержавних агентств з працевлаштування є не стільки боротьба з безробіттям та
поліпшення структури зайнятості, скільки підвищення конкурентоспроможності
бізнесу в цілому через концентрацію в провідних компаніях кваліфікованих фахівців,
зайнятих на нестандартних умовах шляхом переважного обслуговування роботодавців.
В цьому їх основна відмінність від діяльності державної служби зайнятості.
Використання нестандартної зайнятості шляхом укладання договорів цивільноправового характеру, використання схем позикової праці при посередництві приватних
агентств з працевлаштування в Україні є реальністю, правове врегулювання цього
питання з метою захисту трудових прав нестандартно зайнятих від недобросовісних
роботодавців є нагальною необхідністю. Частково цю проблему вирішує прийняття
Закону України «Про зайнятість населення».
Згідно зі статтею 36 цього закону Державна служба зайнятості буде вести
список приватних агентств зайнятості. У той же час компанії, що надають
посередницькі послуги та послуги аутсорсингу, зобов'язали подавати інформацію про
чисельність працевлаштованих осіб територіальним ДСЗ. Крім того, для суб'єктів
господарювання, які наймають працівників для застосування їх праці іншим
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роботодавцем в Україні, встановлюються більш жорсткі умови – така діяльність
провадиться лише на підставі дозволу, виданого ДСЗ (стаття 39).
Чимало проблем на ринку праці створює відсутність механізмів співпраці та
взаємодії між Державною службою зайнятості (ДСЗ) та приватними кадровими
агентствами, база вакансій і здобувачів яких в п'ять разів перевищує базу ДСЗ, а
інформація, яка міститься в єдиній інформаційно-аналітичній системі ДСЗ,
обмежується вільними вакансіями з непривабливою заробітною платою і здобувачами
з числа неконкурентоспроможних осіб. Саме це служить причиною недовіри
здобувачів до ДСЗ і конкуренції між ДСЗ та кадровими агентствами. Поряд з цим,
діяльність приватних агентств з працевлаштування відбувається в умовах недостатньої
правової регуляції, що негативно впливає на захист прав та гарантій пошукачів.
Крім того, Законом заборонено направляти співробітників на робочі місця в
компанію, в якій протягом року відбувалося скорочення штату. До того ж, на етапі
переговорів про співпрацю з посередником роботодавець ще повинен захотіти надати
йому інформацію щодо скорочення штату. Дана норма фактично звузить можливості
підбору персоналу для компаній, які скоротили штат кілька місяців тому, а при
покращенні ситуації вирішили його розширити. Від цього постраждають і самі
рекрутери, що бажають працювати на умовах аутсорсингу та аутстафінгу, оскільки
коло потенційних роботодавців буде звужене за рахунок подібних компаній. При
цьому сам порядок врегулювання питань масових скорочень в Законі прописаний
нечітко і не на користь робітників.
Відтак, в сучасних умовах державні та недержавні служби зайнятості є
важливими

інституційними

структурами,

що

забезпечують

використання

нестандартної зайнятості та в тій чи іншій мірі беруть участь в її регулюванні (при всій
різниці сегментів, у яких вони діють, методів їх роботи і ін.) Це передбачає
необхідність координації їх зусиль, підвищення ефективності їх діяльності з точки зору
вирішення загальнодержавного завдання сприяння працевлаштуванню населення як
складової частини державної політики в сфері нестандартної зайнятості. Ми
пропонуємо удосконалити методи управління Державної служби зайнятості шляхом
співпраці

з

недержавними

агентства

з

працевлаштування,

зокрема,

щодо
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працевлаштування за нестандартними умовами праці і використання передових
інформаційних технологій для створення спільної бази вакансій і здобувачів, яка
включала би фахові вимоги, що висувають роботодавці, й дані про освіту й
кваліфікацію пошукачів. Нові можливості в цій області відкриває застосування ІКТ
зацікавленими сторонами – службами зайнятості, роботодавцями і особами, які
шукають роботу, включаючи зайнятість на нестандартних умовах. На наш погляд,
важливою умовою, що забезпечить якість послуг і мінімізує можливість зловживань, є
окреслене правове поле діяльності приватних агентств з працевлаштування:
ліцензування цієї діяльності, вироблення дієвих способів контролю, механізмів
вирішення конфліктів тощо.
Використання такої форми нестандартної зайнятості як неповна
регламентується статтею 51 КЗпП, згідно якій скорочена тривалість робочого часу
встановлюється: 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 в період
канікул) – 24 години на тиждень; для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими
умовами праці, – не більш як 36 годин на тиждень. Перелік виробництв, професій і
посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість
робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством. Крім того,
законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих
категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
Використання неповної зайнятості передбачено також статтею 56 КЗпП, згідно
якій за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може
встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або
неповний робочий тиждень. На просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до
чотирнадцяти років або дитину-інваліда, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї
відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган
зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або
залежно від виробітку. За чинним законодавством робота на умовах неповного
робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав
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працівників. Але задекларовані права працівників, зайнятих неповний робочий час, на
практиці часто порушуються роботодавцями, у зв'язку з цим особливого значення
набуває розробка законодавчого забезпечення зайнятості неповний робочий час як
особливої форми нестандартної зайнятості. За нашою пропозицією, необхідно
обґрунтувати межі неповного робочого часу, можливості працювати за гнучким
графіком, трудові права працівників, особливості їх соціального та пенсійного
забезпечення, обчислення трудового стажу.
Працівникам поява реальної можливості найму на неповний робочий час
дозволить реалізувати свою економічну активність. Особливо актуальною, на нашу
думку, неповна зайнятість є для жінок, які знаходяться у відпустках по догляду за
дитиною, але мають бажання поєднувати материнство і зайнятість.
Сучасне українське законодавство (ст. 179 КЗпП) надає можливість за бажанням
у період перебування у відпустці для догляду за дитиною працювати на умовах
неповного робочого часу або вдома. При цьому за законом зберігається право на
одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного

віку.

Однак

задеклароване

право

на

неповну

зайнятість

не

використовується широко на практиці, тому що, з одного боку, скористатися ним
можна лише за згодою роботодавця, який у більшості випадків не зацікавлений
приймати працівника на неповний робочий час при достатній пропозиції дешевої
«стандартної» праці.
З іншого боку, жінки не поспішають скористатися правом, що надається
трудовим законодавством, розуміючи, що і так невисока заробітна плата, пропорційно
зменшена відповідно до відпрацьованого фактично робочого часу, буде мізерною. Ще
однією перешкодою для жінок, які мають бажання працювати неповний робочий день
у період перебування у відпустці для догляду за дитиною, може виявитися
неможливість організувати догляд за дитиною за допомогою дошкільних навчальних
закладів, у зв’язку з відсутністю в них вільних місць. Так, в Україні чисельність дітей у
2013 році в дошкільних навчальних закладах становила 119 осіб у розрахунку на 100
місць, а для міських поселень цей показник становив 130 дітей на 100 місць [102, c. 7].
В Україні охоплення дошкільними навчальними закладами дітей у віці 0 – 2 роки
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становило в 2013 році 15,2 % від чисельності населення відповідного віку [102, c. 14],
тож в більшості випадків професійна самореалізація для жінки у період перебування у
відпустці для догляду за дитиною не можлива. Значна тривалість відпустки по догляду
за дитиною в поєднанні з невисокою оплатою праці зумовлює вихід жінок з ринку
праці на значний термін, втрату здобутої кваліфікації та слабкі шанси інтегруватися на
ринок праці після досягнення дитиною трирічного віку.
Неповна зайнятість набуває все більшої актуальності саме завдяки тому, що вона
менше впливає на кар’єру у порівнянні з повним виходом з ринку праці на довгий
період відпуски по догляду за дитиною. Крім того, застосування роботи в неповний час
в певних галузях веде до збільшення продуктивності праці [122, р. 52].
Таким чином, державна політика щодо врегулювання використання неповної
зайнятості може створити умови для поєднання зайнятості та батьківства в Україні.
Саме успішне втілення в життя політики збалансованого поєднання роботи та сімейних
обов’язків (work and family-lіfe reconciliation policy або work / family balance policy)
дозволило країнам ОЕСР зберегти позитивну кореляцію між порівняно високим рівнем
народжуваності та жіночою зайнятістю. Розробка і впровадження політики, що
полегшує становище працюючих батьків, найголовніша умова для реалізації
репродуктивних установок батьків без шкоди для їх професійного росту, без загроз для
підвищення рівня освіти і ефективної зайнятості [160, р. 24]. Високий рівень зайнятості
серед жінок, які мають дітей дошкільного віку спостерігається в Данії, Нідерландах,
Португалії та Словенії, а в Австрії, Німеччині, Нідерландах, Швейцарії і
Великобританії 40 відсотків або більше повних сімей, де один із батьків, зайнятий
неповний, а інший має повний робочий день. Нідерланди особливо виділяються
показниками високої зайнятості жінок в цілому і дуже високою неповною зайнятістю,
тобто майже всі працюючі матері мають неповний робочий день [143, p. 5].
В більшості країн декретна відпустка є оплачуваною, компенсація попереднього
заробітку становить від 60 до 100 відсотків. Оплата може бути невисокою, при цьому є
фіксованою, передбаченою тільки для сімей певної категорії (де виховує дітей одинока
мати/одинокий батько, багатодітних чи малозабезпечених) або частково оплачуваною
(оплачується тільки певна частина відпустки) чи поєднується різні варіанти. Більш
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прогресивною є схема фінансування, за якою оплата відпустки прив’язана до
попередньої заробітної плати того, хто в ній перебуває. В останні роки кілька країн
посилили гнучкість у використанні таких відпусток, а також запровадили додаткові
можливості для працюючих батьків: в Данії існує можливість вибору з двох різновидів
відпусток по догляду за дитиною – 32 тижні з оплатою 100 % або 40 тижнів з оплатою
80 %; для матерів в Португалії є можливість вибору з двох різновидів відпустки – 4
місяці з оплатою 100 % або 5 місяців з оплатою 80 %; у Великій Британії батьки, які
виховують дітей до 6 років мають право на неповну зайнятість [143, р. 29]. Якщо
батьки мають право обирати з кількох видів відпусток, то коротша при цьому, як
правило, є вище оплачуваною. Це пов’язано з тим, що короткий і середній періоди
відпусток позитивно корелюють із зайнятістю та доходами. Довгі відпустки
призводять до збільшення різниці між доходами чоловіків і жінок [172, р. 103].
Ще одним інструментом державної політики регулювання неповної зайнятості
можуть виступати податкові пільги для працюючих батьків, що сприятиме поєднанню
зайнятості та батьківства. Дослідження податкових систем країн ЄС доводить значну
фінансову вигоду від зміни статусу зайнятості в домогосподарствах з дітьми, де один
або обоє з подружжя були безробітними [169, р. 171]. У деяких країнах
малозабезпечені сім’ї можуть розраховувати на державну підтримку у вигляді субсидій
лише за умови зайнятості хоча б одного зі своїх працездатних членів.
Понаднормова зайнятість за статтею 62 КЗпП вважається неприйнятною і,
як правило, не допускається. Надурочними вважаються роботи понад встановлену
тривалість робочого дня (статті 52, 53 і 61 КЗпП). Власник або уповноважений ним
орган може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках:
1) при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення
громадського або стихійного лиха, виробничої аварії;
2)

при

проведенні

громадсько

необхідних

робіт

по

водопостачанню,

газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку – для усунення
обставин, які порушують правильне їх функціонування;
3) при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених
обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути
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закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування
або загибелі державного чи громадського майна;
4) при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою
недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах
відправлення і призначення;
5) для продовження роботи при нез'явленні працівника, який заступає, коли
робота не допускає перерви; в цих випадках власник або уповноважений ним орган
зобов'язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником.
Надурочні роботи можуть провадитися лише з дозволу виборного органу
первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства,
установи, організації. Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного
працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік (стаття 65
КЗпП). Частиною другою статті 21 КЗпП передбачено право працівника укладати
трудовий договір на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах,
організаціях
Умови роботи за сумісництвом працівників

недержавних підприємств

регулюються нормами КЗпП, актами законодавства, прийнятими відповідно до нього,
та іншими нормативно-правовими актами, якщо вони регулюють особливості трудових
правовідносин на недержавних підприємствах залежно від сфери діяльності чи інших
ознак, оскільки в законодавстві України немає окремого нормативно-правового акта,
який регулював би сумісництво працівників недержавних підприємств.
Оплата лікарняних листів, відпусток по вагітності та пологах, відпусток по
догляду за дитиною, пенсійні відрахування регулюється українськими законами,
незалежно від типу зайнятості. Визнання безробітними та оплата допомоги з безробіття
також регулюються державними законами і здійснюються Державною службою
зайнятості незалежно від типу контракту, за яким безробітний був зайнятий на
останньому місці роботи. Незважаючи на численні зміни внесені, в чинне трудове
законодавство, КЗпП України жорстко регламентує трудові відносини, що не
відповідає сучасним соціально-економічним реаліям. Разом з тим зарубіжний та
вітчизняний досвід однозначно свідчить, що будь-які жорсткі регулюючі і тим більше
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господарювання та переводу ресурсів у нестандартну сферу [63, с. 143; 42, с. 134].
Особливістю регулювання нестандартної зайнятості в радянський період було
безпосереднє регулювання зайнятості, яке здійснювалося переважно у вигляді
дозвільної практики, а реально тільки в умовах жорсткого тоталітарного контролю з
боку держави за всією сферою трудових відносин. Закон України «Про зайнятість
населення» не регулює питання віддаленої роботи, яка дозволяє підключити до
робочого процесу висококваліфікованих спеціалістів з різних регіонів країни зі
значною економією коштів роботодавця для створення робочого місця безпосередньо в
офісі. Крім того, віддалені робочі місця (фріланс) є досить популярними саме серед
молоді, і врегулювання зазначеної сфери, на наш погляд, дозволило б пом’якшити
складну ситуацію із молодіжною зайнятістю. Закон не містить також і положень щодо
соціального захисту працівників, які виконують «роботу на дому», а це залишає
складним становище, зокрема, осіб з особливими потребами, молодих осіб із
сімейними зобов’язаннями та фрілансерів.
Таким чином, українське трудове законодавство постає як досить жорстке в
тому, що стосується можливостей використання непостійної, неповної зайнятості,
досить суттєво обмежене використання понаднормової зайнятості. Разом з тим значна
частина об'єкта управління, тобто нестандартної зайнятості, знаходиться в даний час у
сфері неформальної економіки: зайнятість на основі усної домовленості і неформальна
самозайнятість, фріланс, позикова зайнятість фактично лежать поза сферою
регулювання трудового законодавства. У подібних ситуаціях нестандартно зайняті
працівники виявляються позбавлені доступу до будь-яких соціальних гарантій і пільг,
навіть якщо їх надання передбачено законом.
Нестандартна зайнятість є більш гнучкою формою зайнятості в порівнянні із
стандартною, у зв'язку з цим видається можливим застосування такого підходу в
державному регулюванні зайнятості, при якому трудові відносини були б
лібералізовані, насамперед, у сфері нестандартної зайнятості. Інакше кажучи, оскільки
в
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соціально-економічних

умовах

гнучкість

зайнятості

досягається, насамперед, через форми нестандартної зайнятості, то існує необхідність
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забезпечити відповідні нормативно-правові рамки використання більш гнучкої
нестандартної зайнятості без того, щоб зменшувати права і гарантії людей на їх
стандартних робочих місцях. У зв'язку з цим найбільш ефективним представляється
непряме регулювання сукупного попиту на нестандартну зайнятість, точніше кажучи,
на робочі місця, які потенційно можуть виступати в якості нестандартних шляхом
впливу на ті форми нестандартної зайнятості, які найширше розповсюджені.
3.2. Прогнозне моделювання перспектив розвитку основних форм
нестандартної зайнятості населення
Державна політика в сфері регулювання нестандартної зайнятості населення
неможливо розробити без прогнозів її стану, а також соціально-економічного розвитку
держави на прогнозний (наступний рік) і перспективний (один-два роки) періоди.
Верховна Рада України затвердила Закон України «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23 березня
2000 року № 1602-ІІІ, що визначає правові, економічні та організаційні засади
формування цілісної системи прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку України [46]. Показники прогнозу економічного і соціального
розвитку України на короткостроковий період використовуються для розроблення
державних цільових програм та для оцінки надходжень і формування показників
Державного бюджету України. «Державна програма економічного і соціального
розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки»,
розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими
центральними органами виконавчої влади відповідно до Закону України “Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України” декларує, що високі темпи економічного зростання неможливі без розвитку
гнучкого ринку праці та створення ефективних робочих місць [34, c. 46]. Однак,
недостатньо обґрунтовані методи досягнення, поставлених цілей і пріоритетів, а
проблема нестандартної зайнятості залишається поза увагою фахівців виконавчої
влади, тому правові основи реалізації найважливішої управлінської функції держави в
сфері нестандартної зайнятості вимагають подальшого удосконалення. У силу своєї
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пом’якшуючого впливу на регіональні ринки праці, нестандартна зайнятість потребує
державного законодавчого врегулювання (ратифікації міжнародних конвенцій,
прийняття Трудового кодексу, внесення змін і доповнень у законодавчі акти) і
державної регіональної підтримки [112, с. 201].
Безперервний процес прогнозування тенденцій і змін нестандартної зайнятості
населення є найважливішим інструментом державного регулювання в цій сфері. Якщо
планування спрямоване на прийняття та втілення управлінських рішень, то метою
прогнозування є створення наукових передумов для їх прийняття. З огляду на це
основними функціями прогнозування розвитку основних форм нестандартної
зайнятості є: науковий аналіз процесів і тенденцій; дослідження об’єктивних зв’язків
соціально-економічних явищ; оцінка рівнів нестандартної зайнятості; виявлення
альтернатив розвитку. З урахуванням цього зросте значення прогнозування в
діяльності державних органів виконавчої влади і служб зайнятості населення.
Ефективність функціонування нестандартної зайнятості населення визначається
за допомогою відповідного еталонного критерію. Нестандартна зайнятість – це складна
соціально-економічна категорія, розвиток якої забезпечується функціонуванням
окремих форм нестандартної зайнятості, які часто мають різноспрямовані цілі,
досягнення яких не узгоджуються між собою. Тому при оцінюванні стану
нестандартної зайнятості необхідно виходити з еталонного (цільового) значення
показників, що характеризують розвиток її форм. Для досягнення еталонних значень,
визначених як індикатори розвитку форм нестандартної зайнятості, необхідно
установити параметри, від яких залежать функції (Рнепост.з, Рнепов.з.факт., Рпонаднорм.з.факт.,
РІТз.нестандарт., Рнедоз. і Рнеформ.з.), виявити тенденції їх розвитку в прогнозному періоді,

порівняти прогнозні показники з обраними цільовими критеріями розвитку
нестандартної зайнятості та на основі цього розробляти конкретні заходи для
здійснення регуляторного впливу на стан і структуру нестандартної зайнятості
населення. Реалізація такого підходу до державного регулювання нестандартної
зайнятості населення на практиці може базуватися на використанні методів
математичної статистики.
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Сучасний ринок праці динамічний, він характеризується постійними змінами,
переходами робочої сили з одного стану зайнятості трудових ресурсів в інший [10,
с. 140]. Оцінка динамічних потоків у сфері нестандартної зайнятості дозволяє виявити
фактори, що найбільшою мірою детермінують зміни у структурі нестандартної
зайнятості. Переміщення населення між станом неповної зайнятості, недозайнятості,
понаднормової зайнятості, неформальної, непостійної зайнятості і ІТ-зайнятості
нестандартної може бути подане у вигляді схеми (рис. 3.1).

Неповна
фактична
зайнятість

Неформальна
зайнятість

Недозайнятість
(вимушена неповна
зайнятість

Непостійна
зайнятість

Понаднормова
зайнятість

ІТ-зайнятість
нестандартна
(Віддалена зайнятість з
використанням ІКТ)

Рис. 3.1. Основні потоки у сфері нестандартної зайнятості

Запропонована схема трансформації демонструє ймовірний рух населення між
різними формами нестандартної зайнятості, що здійснюється під впливом різних
факторів – демографічних і соціально-економічних. Зміна незалежної змінної
приводить до зміни ймовірності виявитися зайнятим за тією чи іншою формою
нестандартної зайнятості, що відображено у відповідних коефіцієнтах при кожній
незалежній змінній. Моделювання процесу розвитку форм нестандартної зайнятості
пропонується здійснювати за наступними етапами:
1.

Розрахунок намічених аналітичних показників нестандартної зайнятості

(див. розділ 2.3).
2.

Відбір факторів, які впливають на нестандартну зайнятість.
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3.

Розрахунок

параметрів

рівнянь

множинної

регресії

і

необхідних

статистичних характеристик (виконувані на ЕОМ за допомогою стандартизованої
програми EViews).
4.

Розрахунок прогнозних значень незалежних змінних за обраним сценарієм

економічного розвитку на короткостроковий період.
При побудові багатофакторних моделей розвитку форм нестандартної зайнятості
населення дослідження чинників зв’язку утруднено взаємним впливом факторів, тому
в таких умовах доцільно звернутися до лінійної залежності, яка при досить високих
показниках щільності зв’язку здатна досить вірогідно відбити вплив основних факторів
на розвиток досліджуваних процесів [89, c. 250].
На першій стадії аналізу був проведений розрахунок необхідних аналітичних
показників стану і тенденцій розвитку нестандартної зайнятості населення (див. розділ
2). Розрахунок був зроблений за даними вибіркового обстеження населення з питань
економічної активності, проведеного Державною службою статистики України, й
обчислено показники: 1) рівень неповної зайнятості, 2) рівень недозайнятості; 3) рівень
понаднормової зайнятості, 4) рівень неформальної, 5) рівень непостійної зайнятості, 6)
рівень нестандартної ІТ-зайнятості.
На другому етапі передмодельного аналізу, обґрунтовуючи фактори, які
впливають на нестандартну зайнятість, було визначено, що нестандартна зайнятість
детермінується

рівнем

доходів

населення

та

напруженістю

ринку

праці,

демографічними показниками, які окреслюють максимально можливі межі зайнятості в
економіці. Для встановлення тісноти зв’язків між відібраними факторами розраховано
кореляційну матрицю. Ця процедура дозволила попередньо оцінити доцільність
використання відібраних показників для побудови регресійної моделі. Коефіцієнт
кореляції може приймати значення в інтервалі (-1) – (+1), причому якщо значення
знаходиться ближче до 1, то це означає наявність сильного зв'язку, а якщо ближче до 0,
то слабкого. Якщо коефіцієнт кореляції від'ємний, це означає наявність протилежного
зв'язку: чим вище значення однієї змінної, тим нижче значення іншої [86].
У додатку Б наведено матриці кореляції, розраховані нами для окремих форм
нестандартної зайнятості. За результатами аналізу тісноти зв’язків між відібраними
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факторами, запропоновано такий склад найбільш характерних факторів макрорівня
(табл. В.1): Х1 – розмір інвестицій в основний капітал; Х2 – індекси споживчих цін на
товари та послуги; Х3 – середньомісячна заробітна плата; Х4 – темпи зростання
номінальної заробітної плати; Х5 – темпи зростання реальної заробітної плати; Х6 –
суми заборгованості з виплати заробітної плати; Х7 – обсяг пенсії, стипендії, соціальні
допомоги, надані готівкою в структурі сукупних ресурсів домогосподарств; Х8 –
кількість працівників, які знаходяться у відпустках по догляду за дитиною до
досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством; Х9 – коефіцієнт
заміщення заробітної плати пенсією, Х10 – доходи від підприємницької діяльності та
самозяйнятості в структурі сукупних ресурсів домогосподарств; Х11 – демобілізовані з
військової

строкової

служби

безробітні;

Х12

–

кінцеві

споживчі

витрати

домогосподарств [32]. Як вихідна інформація для прогнозу використовуються звітні
дані Державної служби статистики України з 2004 р. по 2013 р.
На третьому етапі побудовано системи економетричних моделей для макрорівня.
Взаємозв’язок між показниками нестандартної зайнятості і факторами можна записати
у вигляді функції факторів-аргументів, що з різним ступенем спрямованості впливають
на розвиток форм нестандартної зайнятості. Розрахунки регресійного аналізу виконані
на ЕОМ в середовищі системи економетричного моделювання за спеціальною
стандартизованою програмою EViews. Нижче наводиться докладний опис побудови
кореляційно-регресійних моделей, відповідно до яких можна оцінити рівні окремих
форм нестандартної зайнятості в перспективі та, відповідно, зробити відповідні
висновки і розробити рекомендації у сфері регулювання нестандартної зайнятості.
Рівень непостійної зайнятості визначається регресійним рівнянням, яке враховує
його зв'язок з динамікою витрат домогосподарств та індексом споживчих цін на товари
та послуги за формулою 3.1:
Рнепост.з.  4,372337163е - 06  Х12 - 0,1151206862  Х2  11,62928319

R2 = 0.765

D.W. = 2.252

(3.1)

S.E. =1.041

Рівень неповної фактичної зайнятості обчислюється за факторними змінами
кількості працівників, які знаходяться у відпустках по догляду за дитиною до
досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством, обсягом пенсій,
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стипендій, соціальних допомоги, що надаються готівкою, в структурі сукупних
ресурсів домогосподарств та розміром середньомісячної заробітної плати за формулою
3.2:
Рнепов.з.факт.  3,865183428е - 05  Х8  0,6350333946  Х7 - 0,001887658822  Х3 - 15,53011703 (3.2)

R2 = 0.675

D.W. = 2.117

S.E. =1.049

Рівень понаднормової зайнятості залежить від коефіцієнту заміщення та зміни
номінальної заробітної плати за формулою 3.3:
Рпонаднорм.з.факт.  -19,51928297  Х9  0,06058970295  Х4  15,42721588

R2 = 0.899

D.W. = 1.616

(3.3)

S.E. =0.589

Рівень ІТ-нестандартної зайнятості обчислюється регресійним рівнянням, яке
враховує його зв'язок з обсягом доходів від підприємницької діяльності та
самозяйнятості в структурі сукупних ресурсів домогосподарств та кількістю
безробітних, причиною офіційної незайнятості яких була демобілізація з військової
строкової служби за формулою 3.4:
РІТз.нестандарт.  -0,1449160969  Х10  0,02274198426  Х11  1,3422615

R2 = 0.557
Рівень

D.W. = 2.928

S.E. = 0.176

недозайнятості

залежить,

за

нашими

розрахунками,

(3.4)

від

суми

заборгованості з виплати заробітної плати та зміни реальної заробітної плати за
формулою 3.5:
Рнедоз.  -0,258399704  Х5  0,003373628331 Х6  30,94820883

R2 = 0.822

D.W. = 2.669

(3.5)

S.E. = 1.325

На зміну рівня неформальної зайнятості впливають динаміка розмірів інвестицій
в основний капітал та заробітної плати за формулою 3.6:
Рнеформ.з.  -6,114332129е - 06  Х1- 1  0,0009020157803  Х3  21,6304704

R2 = 0.767

D.W. = 2.096

(3.6)

S.E. = 0.336

За результатами регресійного аналізу статистичні характеристики рівнянь моделі
задовольняють їх критичним значенням: R2 – коефіцієнт детермінації – тіснота
взаємозв’язку між факторами регресійного рівняння (дані моделі на 60-80 %
пояснюють зміну результуючих показників); D.W. – коефіцієнт Дарбіна-Уотсона –
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наявність автокореляції залишків першого порядку (значення критерію DW близькі до
2, що означає відсутність автокореляції); S.E. – середньоквадратична похибка
регресійного рівняння. Оцінка точності результатів розв’язку економетричних моделей
необхідна для визначення прогнозних властивостей моделей, вирішення питання про
придатність моделі до практичного застосування. Накопичення похибок прогнозування
в економетричних моделях виникає за рахунок умовності регресійних рівнянь і
стохастичного характеру моделі, наявності формалізованих припущень щодо якісних
змінних у процесі генерації рівнянь, а також зміни структури причинно-наслідкових
зв’язків моделі між періодами спостереження і прогнозування [94, с. 107].
Одержані результати оцінки точності результатів розв’язку економетричних
моделей свідчать про можливість застосування даних рівнянь для прогнозних
розрахунків. Розрахунок за даними рівняннями дозволяє визначити перспективні рівні
окремих форм нестандартної зайнятості в загальній чисельності зайнятого населення.
Для

визначення

прогнозних

значень

рівнів

нестандартної

за

отриманими

багатофакторними моделями необхідно одержати значення факторів Х1… Хn на період
прогнозування. Прогнозування економічних показників на основі трендових моделей,
як і більшість інших методів економічного прогнозування, засноване на ідеї
екстраполяції [113, c. 171]. Під екстраполяцією розуміють поширення закономірностей,
зв'язків і співвідношень, що діють в досліджуваному періоді, за його межі. Метод
екстраполяції застосовується тільки при прогнозуванні на порівняно невеликі періоди.
Тому, на наш погляд, у даному дослідженні прогнозний період може дорівнювати
трьом рокам.
Перспективні значення факторів, що увійшли у модель, в нашому дослідженні
визначені шляхом виявлення тенденції зміни відповідного показника за 10 років
(тренду) і екстраполяції виявленої тенденції на прогнозний період (табл. В.2).
Підставляючи прогнозні значення факторів в розроблену у дисертації багатофакторну
модель прогнозу, визначаємо точкові значення рівнів нестандартної зайнятості на
перспективу. Отримані прогнозні значення показників нестандартної зайнятості,
віддзеркалюють найбільш ймовірнісний рівень показників, що моделюються при
прогнозно-заданих значеннях основних факторів.
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Розрахунки, проведені в дисертаційному дослідженні за допомогою розробленої
системи прогнозних моделей, дозволили одержати прогноз рівнів нестандартної
зайнятості в Україні на 2014 – 2016 рр. та проаналізувати тенденції розвитку окремих
форм нестандартної зайнятості. Результати ретроспективних і прогнозних показників
нестандартної зайнятості, представлені в таблиці 3.2 і на рис. 3.2.
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Рис. 3.2. Ретроспективні та очікувані показники рівнів нестандартної зайнятості в Україні
Джерело: авторські розрахунки за даними Державної служби статистики України

Таким чином, система державного регулювання нестандартної зайнятості може
ґрунтуватися на використанні методів математичної статистики, зокрема кореляційнорегресійного аналізу. Прогнозування напрямів розвитку нестандартної зайнятості на
певний період хоча і не є методом управління, але служить базою для прийняття
управлінських рішень. Прогноз розроблений з урахуванням сучасних тенденцій та
впливу фінансово-економічної кризи, що відчуватиметься кілька найближчих років.
Отримані

за

допомогою

економетричного

моделювання

результати

відображають перспективи економічного розвитку досліджуваного об’єкта і можуть
служити кількісною базою для підтримання позитивно діючих тенденцій, своєчасного
виявлення ризиків, що призводять до недовикористання трудового потенціалу
населення, розширення

вимушеної

неповної

зайнятості

(недозайнятості) або

спонукають до переходу зайнятості в тінь, переміщення населення в неформальний
сектор економіки.
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Таблиця 3.2
Очікувана динаміка рівнів нестандартної зайнятості в Україні в 2014 – 2016 рр.
% від загальної кількості зайнятих
Факт
Показники
Рівень неповної фактичної зайнятості
Рівень непостійної зайнятості
Рівень понаднормової зайнятості
Рівень недозайнятості
Рівень неформальної зайнятості
Рівень ІТ-самозайнятості нестандартної

2013

Прогноз
2014

2015

2016

Еталонні
значення

13,5

12,4

11,8

11,2

16,9

4,6

4,6

5

5,4

11,6

14,1

14,5

12,5

12,4

15,7

4,4

7,2

7,3

7,4

3,0

23,6

24,2

24,5

24,9

14,8

0,7

0,69

0,68

0,67

1,5

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України; еталонні значення пропонуються
автором, на основі індикаторів, розрахованих фахівцями ОЕСР, та середніх значень відповідних показників у країнах ОЕСР
та ЄС (табл. 2.11).

Так, рівень непостійної зайнятості буде плавно зростати з 4,6 % в 2013 р. до
5,4 % в 2016 році, що підвищить гнучкість зайнятості та ринку праці взагалі. Така
динаміка оптимальна для досягнення встановленого еталонного значення цього
показника на рівні 11,6 %, тому тенденції у змінах факторів, які впливають на рівень
непостійної зайнятості необхідно підтримувати. Результати дослідження припускають
подальше зростання рівня непостійної зайнятості, при умові збільшення витрат
домогосподарств та зменшення індексу споживчих цін, тобто для підвищення
добробуту й більш повного задоволення своїх потреб працівники згодні змінювати
місце зайнятості в умовах стабільного розвитку економіки, коли впевненість у
майбутньому дозволяє без зайвого ризику гнучко діяти на ринку праці.
Рівень неповної фактичної зайнятості за нашим прогнозом знижуватиметься
повільними темпами з 13,5 % у 2013 р. до 11,2 % (прогноз на 2016 р.). Ця тенденція не
наближує значення показника до еталонного індикатору, значення якого встановлене
на рівні 16,9 %, середнього по країнам ОЕСР, що свідчить про недостатнє залучення на
ринок праці студентської молоді, осіб похилого віку та осіб, які знаходяться у
відпустках по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним
законодавством. Жінки та особи похилого віку сьогодні становлять основну частку
особливо вразливої категорії населення – внутрішньо переміщених осіб (ВПО), захист
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їх інтересів набуває великого значення для нашої країни. За результатами
соціологічного дослідження «Оцінка потреб внутрішньо переміщених жінок та осіб
похилого віку в Україні», проведеного Українським інститутом соціальних досліджень
ім. О.Яременка, 60 % ВПО мали дохід (зарплата та самозайнятість) на 1 члена родини
нижче прожиткового мінімуму при чому 2/3 мають освіту вищу за середню [101].
Сучасна соціальна політика має більшою мірою зосереджуватися не на допомозі
вразливим групам населення, а виходити на рівень захищеності життєво важливих
інтересів індивідуума, сім’ї та суспільства, методологічно неприпустимо зводити
характер соціальної політики до стану соціальної допомоги [66, с. 5]. Недостатній
рівень доходу можливо компенсувати за допомогою використання форм нестандартної
зайнятості, особливо неповної, тому що більше половини опитаних жінок переїхали з
неповнолітніми дітьми і 60 % – неповною родиною, тобто без родичів, батьків або
чоловіків і потребують державної підтримки.
Скорочення рівня неповної фактичної зайнятості залежить від обсягу пенсій,
стипендій, соціальної допомоги в структурі сукупних ресурсів домогосподарств та
розміру середньомісячної заробітної плати. Тобто цільовою «аудиторією», на яку має
бути спрямований регуляторний вплив щодо розвитку неповної зайнятості, є жінки, що
знаходяться в декретних відпустках, студентська молодь та пенсіонери. Для цих
категорій населення неповна зайнятість є можливістю отримання додаткового доходу,
досвіду роботи або шансом не втратити здобуту кваліфікацію.
При скороченні заробітної плати спостерігається зростання рівня неповної
зайнятості, що опосередковано свідчить про значний прошарок працівників, які
працюють в умовах неповної зайнятості вимушено. Рівень недозайнятості (вимушеної
неповної зайнятості, спричиненої економічними чинниками) за прогнозом зростатиме з
4,4 % в 2013 р. до 7,4 % в 2016 р. Така тенденція свідчить про можливе погіршення
економічної ситуації, бо саме економічні чинники спричиняють підвищення рівня
недозайнятості, а еталонний індикатор в 3 %, до якого маємо прагнути, вимагає
коригування факторів, що впливають на рівень недозайнятості, задля зміни тенденцій
на протилежні. Для зменшення рівня недозайнятості необхідно підвищувати темпи
погашення заборгованості із виплати заробітної плати за умови відчутного зростання
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реальної заробітної плати, тобто недозайнятість є результатом повільних темпів
економічного розвитку в Україні.
Рівень понаднормової зайнятості, найінтенсивнішої форми нестандартної
зайнятості, навпаки зменшуватиметься з 14,1 % в 2013 р. до 12,4 % в 2016 році – це рух
в протилежному напрямі від встановленого еталонного значення в 15,7 %, що свідчить
про скорочення попиту на інтенсивну роботу. Скорочення інтенсивності використання
трудового потенціалу зайнятого населення пояснюється повільним зростанням
номінальної заробітної плати, що не стимулює до пошуку додаткової зайнятості, та
зростанням розміру пенсій, яке не вимагає від пенсіонерів активного пошуку
додаткових доходів.
Рівень неформальної зайнятості продовжує зростання з 23,6 % в 2013 р. до
24,9 % і знаходиться на такому ж високому рівні як і раніше, що ілюструє значну
тінізацію української економіки. Неформальний сектор, будучи самостійним
сегментом ринку праці, створює робочі місця, тобто впливає на стан зайнятості
населення, знижуючи тим самим напруженість на ринку праці; розширює ринок
товарів і послуг; створює базу для розвитку малого бізнесу, але зменшує надходження
до бюджетів всіх рівнів за рахунок тінізації доходів, тому необхідна мінімізація рівня
неформальної зайнятості до визначених 14,8 % еталонного значення, що вимагає
державного регуляторного впливу на фактори, які впливають на зміну рівня
неформальної зайнятості. Сприятливий інвестиційний клімат дозволяє створювати нові
робочі місця в легальному секторі економіки, але існування і функціонування
українського приватного сектору відбувається в умовах жорсткої фінансової і
податкової політики, а також високої бюрократичної заорганізованості. Неформальна
ж зайнятість дозволяє уникнути фінансового контролю держави. Крім того,
неформальна зайнятість створює додаткові робочі місця, які через відсутність капіталу
і високого рівня фінансових платежів легально виникнути не можуть.
Рівень ІТ-самозайнятості нестандартної повільно зменшуватиметься з 0,7 % в
2013 р. до 0,67 % в 2016 р., хоча еталонне значення 1,5 % потребує протилежної
динаміки. Розвиток ІТ-самозайнятості нестандартної значною мірою залежить від
розвитку підприємницької діяльності та самозяйнятості. Працюючі віддалено
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підприємці, які тільки починають свій бізнес, намагаються уникнути витрат,
пов’язаних з утриманням приміщення. Все частіше підприємці відхиляють практику
формального офісу і розвивають свій бізнес за допомогою електронних мереж.
Ефективними виявляються непрямі методи регулювання такої діяльності, наприклад,
зниження рівня податків, пільгове кредитування й інші заходи, спрямовані на
стимулювання реєстрації неформальних виробничих одиниць [60, с. 33]. Нестандартна
ІТ-самозайнятість, як показало наше дослідження, також залежить від кількості
безробітних, причиною незайнятості яких є демобілізація з військової строкової
служби, це молоді та активні люди, що завдяки Інтернету мають можливість отримати
доступ до роботи у економічно розвинених регіонах країни чи навіть за кордоном.
Потенційно ІТ-зайняті, що працюють в нестандартних умовах – це особи з областей із
високим рівнем безробіття. Мізерність інноваційного ядра нестандартної зайнятості та
зменшення рівня нестандартної ІТ-зайнятості говорить про зменшення інноваційного
потенціалу нестандартної зайнятості та про негативні тенденції розвитку національної
економіки.
Запропоновані економетричні моделі прийнятні для опису залежності рівнів
нестандартної зайнятості від обраних факторів, відповідно до розрахованих
статистичних характеристик. Можна стверджувати про вірогідність і надійність
прогнозування за цими рівняннями регресії. Наведені прогнозні моделі дозволяють
управляти процесами в сфері нестандартної зайнятості через зміну тенденцій факторів
та з достатньо високою точністю регулювати національний ринок праці.
Унікальність об’єкта дослідження, що може істотно змінювати тренд свого
розвитку всупереч багатьом прогнозам і розрахункам, обумовлює можливі певні
розбіжності між фактичними і розрахунковими даними. Тому в практиці державного
регулювання нестандартної зайнятості необхідно враховувати, що регулюючий вплив
може бути ефективним в тому разі, якщо він проводиться під постійним моніторингом
процесів в сфері нестандартної зайнятості. Постійний моніторинг нестандартної
зайнятості та процес прогнозування тенденцій розвитку її окремих форм є
інструментами державного регулювання в сфері нестандартної зайнятості. Метою
прогнозування є створення наукових передумов для прийняття управлінських рішень,
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тому зросте значення прогнозування в діяльності державних органів виконавчої влади
різних рівнів управління і служб зайнятості населення.
3.3. Концептуальні засади та практичні рекомендації щодо удосконалення
державного регулювання нестандартної зайнятості України
Проведене нами дослідження виявило, що в сфері нестандартної зайнятості
державне регулювання є обмеженим, наслідком чого є зростання прекаризаційних
процесів, порушення прав працівників, відсутність мотивації роботодавців вкладати
кошти в навчання та підвищення кваліфікації своїх працівників, в інноваційну
складову трудового потенціалу. Це зумовлює погіршення якісних характеристик
робочої сили, зменшення можливостей для працевлаштування та зниження загального
рівня зайнятості, затримку інноваційного розвитку. Отже, результатом державного
втручання в сферу нестандартної зайнятості має бути скорочення прекаризаційних
тенденцій, нівелювання негативних наслідків залучення до нестандартної зайнятості та
створення умов для поширення її прогресивних форм.
Тому необхідним вважаємо розроблення таких концептуальних засад державного
регулювання нестандартної зайнятості, що будуть спрямовані на оптимізацію
структури зайнятості, розвиток інноваційного ядра нестандартної зайнятості та
збалансування інтересів роботодавців та працівників, зайнятих в нестандартних
умовах. Концептуальні засади державного регулювання нестандартної зайнятості
пропонуємо розглядати як комплекс взаємопов’язаних цільових пріоритетів, принципів
їх реалізації, методів та відповідних їм інструментів державного регулювання, що
разом забезпечать досягнення очікуваних результатів, використовуючи ефективне
інституційне забезпечення державного регуляторного впливу на сферу нестандартної
зайнятості (рис. 3.3).
Розроблені

концептуальні

засади

державного

регулювання

нестандартної

зайнятості дозволять забезпечити суспільні економічні інтереси: зниження тінізації
національної економіки, отримання додаткових податкових надходжень, розширення
обсягів фінансування соціальних проектів та інноваційного розвитку національної
економіки.
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Рис. 3.3. Концептуальні засади державного регулювання нестандартної зайнятості
Джерело: розроблено автором
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Досягнення поставлених цілей можливе за умови комплексного впровадження
обґрунтованих в першому розділі роботи принципів державного регулювання
нестандартної зайнятості: гнучкості, захищеності, партнерства та інформованості.
Сутність державного регулювання розвитку нестандартної зайнятості повинна
реалізовуватися через гармонізацію інтересів суб’єктів ринку праці щодо її
використання. Спроможність державних установ та соціальних партнерів до
оптимізації балансу між гнучкістю зайнятості та захищеністю нестандартно зайнятих
доцільно розглядати через призму соціального діалогу та договірного регулювання.
Вдосконалення політики держави щодо нестандартної зайнятості на основі принципу
інформованості має спрямовуватись на формування рівних можливостей суб’єктів
ринку праці шляхом створення доступу до актуальної інформації щодо попиту та
пропозиції нестандартної зайнятості.
На наш погляд, серед цільових пріоритетів державного регулювання
нестандартної зайнятості у середньо- та довгостроковому періоді є такі завдання:
 забезпечення гідної праці та продуктивної зайнятості в нестандартних умовах
працевикористання в Україні, що передбачає створення безпечних умов на робочому
місці та забезпечення соціального захисту працівників, відсутність дискримінації та
переслідувань на робочому місці, одержання адекватної професійним знанням
зайнятості в умовах свободи і людської гідності; а також підвищення рівня якості
життя нестандартно зайнятих, що забезпечуватиметься отриманням справедливих
доходів від зайнятості, створенням можливостей диверсифікації джерел доходів та
суміщення трудової та інших видів діяльності;
 раціоналізація витрат підприємств, що надасть важливу конкурентну перевагу
від використання форм нестандартної зайнятості та забезпечить здатність національної
економіки успішно пристосовуватися до глобалізаційних змін;
 підтримка нестандартної зайнятості адаптаційного типу для підвищення
адаптаційних можливостей суб’єктів ринку праці, зменшення прекаризаційної
складової нестандартної зайнятості;
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 реалізація можливостей застосування в Україні інноваційної зайнятості,
пов’язаної з використанням ІКТ, зміцнення інноваційного ядра нестандартної
зайнятості та інноваційного потенціалу розвитку національної економіки в цілому.
Реалізацію державного регулювання нестандартної зайнятості доцільно, на наш
погляд,

забезпечувати

нормативно-правовими,

соціально-економічними

та

адміністративно-організаційним методами. Основними інструментами нормативноправового методу регулювання нестандартної зайнятості є законодавчо-нормативні
акти в частині, що стосується використання форм нестандартної зайнятості,
розпорядження та постанови, які визначають умови та можливості застосування
нестандартної

зайнятості,

ліцензування

діяльності

щодо

посередництва

з

працевлаштування закордоном, дозвільна система щодо діяльності приватних агентств,
які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого
роботодавця, квотування робочих місць для працевлаштування соціально вразливих
категорій населення, тощо.
Соціально-економічний метод регулювання нестандартної зайнятості передбачає
використання цільових програм та договорів, інструментів податкової та інвестиційної
політики. Для державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання в сфері
нестандартної зайнятості доцільно використовувати такі інструменти податкової
політики, як ставки нарахувань на фонд оплати праці та відрахувань із заробітної плати
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ставки оподаткування доходів
фізичних осіб та прибутку підприємств. Ефективним інструментом податкової
політики в сфері оплати праці є компенсація єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування.
Серед інструментів інвестиційної політики важливе значення у створенні умов для
розвитку інноваційної складової нестандартної зайнятості мають зменшення вартості
кредитів, інвестиційні пільги та бюджетні дотації для підприємців, діяльність яких
зосереджена в пріоритетних галузях економіки та спрямована на розширення
використання інноваційної зайнятості.
Для адаптації до змін в національній економіці доцільно використовувати програми
навчання, підвищення кваліфікації, освітні ваучери для перенавчання згідно до потреб
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ринку, програми підтримки роботодавців, які створюють центри підготовки та
перепідготовки нестандартно зайнятих. Інструмент договірного регулювання має
використовуватись на всіх рівнях регулювання нестандартної зайнятості для реалізації
принципу партнерства, забезпечуючи збалансованість інтересів держави, роботодавців
та нестандартно зайнятих працівників.
Вважаємо, що до числа дієвих методів державного регулювання нестандартної
зайнятості слід віднести адміністративно-організаційний, основними інструментами
якого є моніторинг показників нестандартної зайнятості, прогноз тенденцій її розвитку
та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади для прийняття
управлінських рішень в сфері нестандартної зайнятості. Комплекс інструментів
адміністративно-організаційного

методу

являє

собою

систему

організаційних,

методичних, науково-технічних та інших заходів, що дозволяють здійснювати
безперервне спостереження за динамікою нестандартної зайнятості, проводити
прогнозування і аналіз тенденцій її розвитку. На основі сформованої в процесі
моніторингу інформаційної бази пропонуємо здійснити прогнозні розрахунки щодо
тенденцій розвитку нестандартної зайнятості.
Необхідно підкреслити, що політику у сфері нестандартної зайнятості населення
неможливо розробити без прогнозів розвитку окремих її складових, а також соціальноекономічного розвитку держави на перспективний (один-три

роки) періоди. У

Програмі сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих
місць на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
15 жовтня 2012 р. № 1008, не згадується про прогнозування ринку праці загалом та
нестандартної зайнятості зокрема [81]. Підбір і обґрунтування основних еталонних
показників нестандартної зайнятості, співставлення їх з фактичними і прогнозними
показниками її розвитку вважаємо доцільними для вироблення і прийняття
управлінських рішень органами державної влади в сфері нестандартної зайнятості.
Ми

пропонуємо

таку

послідовність

етапів

державного

регулювання

нестандартної зайнятості за адміністративно-організаційним методом:
– збір, попередня обробка (фільтрація, перевірка на повноту і достовірність),
інформації про нестандартну зайнятість; формування вихідної інформаційноаналітичної бази;
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– вибір інструментарію для оцінки структурних змін нестандартної зайнятості;
– аналітична обробка інформації, отримання поточних і прогнозних оцінок
розвитку нестандартної зайнятості на основі сучасних інформаційних технологій;
– інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва органів влади у вигляді
подання інформаційно-аналітичних матеріалів щодо нестандартної зайнятості.
Найважливішим етапом успішної реалізації концептуальних засад державного
регулювання нестандартної зайнятості є прийняття управлінських рішень та контроль
за їх виконанням, що передбачає наявність відповідного інституційного забезпечення.
Складовими інституційного забезпечення державного регулювання нестандартної
зайнятості є:
– інституційно-правове забезпечення – законодавча база держави: закони,
нормативні документи, постанови щодо сфери організації соціально-трудових
відносин. Державна політика в сфері нестандартної зайнятості України базується на
нормах трудового законодавства. Нажаль, зміни, що відбулися в трудовому
законодавстві, були багато в чому непослідовними і не привели до реального
оновлення законодавчого каркасу українського ринку праці. Кодекс законів про працю,
й Закон України «Про зайнятість населення» продовжують досить жорстко регулювати
ті норми, які безпосередньо впливають на основні параметри гнучкості ринку праці та
зайнятості. Крім того, як і в раніше чинному КЗпП, стандартна зайнятість
розглядається як домінуюча і найбільш бажана форма зайнятості. Згідно статті 15
Закону України "Про зайнятість населення" найважливішим принципом, на якому
базується державна політика зайнятості населення є пріоритетність забезпечення
повної, продуктивної та вільно обраної зайнятості в процесі реалізації активної
соціально-економічної політики держави [44]. Як наслідок, в українському трудовому
законодавстві так і не була вирішена задача по створенню правової основи для
забезпечення інституційного різноманіття форм зайнятості. Тому потреба в
диференціації

і

лібералізації

українського

законодавства

щодо

регулювання

нестандартної зайнятості продовжує залишатися надзвичайно актуальною.
– інституційно-організаційне забезпечення – інституційні структури, що
створюються на основі інституційно-правового забезпечення і представляють

155

сукупність установ та організацій. Передусім, це Верховна Рада України, органи
виконавчої влади, зокрема Мінсоцполітики, Федерація роботодавців, Федерація
професійних спілок, органи соціального партнерства, недержавні агентства з
працевлаштування, Державна служба зайнятості та її територіальні підрозділи, центри
організації професійного навчання незайнятого населення і центри професійної
орієнтації

населення.

Контроль

за

додержанням

законодавчих

вимог

щодо

використання нестандартної зайнятості здійснює Державна інспекція з питань праці.
Очікуваними результатами державного регулювання нестандартної зайнятості є:
– Підвищення кваліфікації зайнятих, скорочення прекаризаційних процесів в
національній економіці;
– підвищення прибутковості та конкурентоспроможності підприємств, зростання
їх адаптаційних можливостей;
– оптимізація структури зайнятості, скорочення неформальної зайнятості та
прихованого безробіття, що приведе до зниження тінізації національної економіки;
– зміцнення «інноваційного ядра» нестандартної зайнятості та прискорення
розвитку високотехнологічних галузей.
У цьому розділі будуть розглянуті найбільш прийнятні напрями вдосконалення
регулювання в сфері нестандартної зайнятості з метою пом’якшення негативних
наслідків та посилення позитивних впливів, що виникають при використанні форм
нестандартної зайнятості на ринку праці України. Процес удосконалення державного
регулювання нестандартної зайнятості представлений на рисунку 3.4.
Першим етапом процесу державного регулювання нестандартної зайнятості, за
нашою пропозицією, має бути створення діючої системи моніторингу нестандартної
зайнятості. Ефективність регулювання зайнятості населення, зокрема нестандартних її
складових, залежить від наявності достовірної та своєчасної інформації щодо розвитку
процесів в цій сфері. Система моніторингу нестандартної зайнятості повинна включати
певні кількісні та якісні характеристики – індикатори.
В Україні статистичним джерелом інформації про нестандартну зайнятість є
вибіркове обстеження населення з питань економічної активності, яке проводиться
Державною службою статистики України. Вибірка обстеження є репрезентативною на
національному рівні та охоплює населення у віці від 15 до 70 років.

156
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
НЕСТАНДАРТНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

І ЕТАП МОНІТОРИНГ НЕСТАНДАРТНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

ІІ ЕТАП ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАЛОННИХ ПОКАЗНИКІВ
РОЗВИТКУ НЕСТАНДАРТНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
ІІІ ЕТАП ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ НЕСТАНДАРТНОЇ
ЗАЙНЯТОСТІ
ІV ЕТАП ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ЩО
КОРИГУЮТЬ РОЗВИТОК НЕСТАНДАРТНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
ВІДПОВІДНО ДО ЕТАЛОННИХ ПОКАЗНИКІВ

Правова сфера

Законодавчі акти,
нормативні документи,
постанови щодо:
- лібералізація трудового
законодавства;
- регулювання позикової
(агентської) зайнятості;
- порядку ліцензування та
регулювання діяльності
приватних агентств
зайнятості;
- легалізації віддаленої
зайнятості, пов’язаної з
використанням ІКТ;
- оновлення визначення
«робоче місце».

Економічна сфера

Соціальна сфера

Стабільний розвиток
економіки з
мінімальним
зростанням індексу
споживчих цін.
Гнучка заробітна плата
з недопущенням
зниження життєвого
рівня нестандартно
зайнятих.
Погашення
заборгованості із виплати
заробітної плати.
Створення сприятливого
інвестиційного клімату.
Проведення
збалансованої
податкової політики.

Сприяння поєднанню
зайнятості та
батьківства.
Забезпечення умов
гідної зайнятості.
Підтримка самозяйнятості
та підприємницької
діяльності, пов’язаної з
ІКТ.
Сприяння реалізації
трудового потенціалу
внутрішньо
переміщених осіб (ВПО)
шляхом залучення до
нестандартних форм
зайнятості.

V ЕТАП КОНТРОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО НАСЛІДКІВ
ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ, ЗМІН У СФЕРІ НЕСТАНДАРТНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

Рис. 3.4. Процес регулювання нестандартної зайнятості
Джерело: розроблено автором
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Інформацію стосовно динаміки процесів, що відбуваються у сфері найманої
праці, зокрема щодо неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), надають
державні статистичні спостереження “Обстеження підприємств із питань статистики
праці” (ОПСП). Спостереженнями охоплюються підприємства, установи, організації та
їхні відокремлені підрозділи із кількістю працюючих 10 і більше осіб, які
використовують найману працю. Не охоплюються обстеженнями підприємства з
кількістю працюючих менше 10 осіб і фізичні особи-підприємці та наймані у них
працівники, що не дозволяє повною мірою оцінити рівень самозайнятості в Україні. За
даними обстеженнями неможливо отримати інформацію щодо доходів та заробітної
плати працівників, зайнятих на нестандартних умовах, що є головним недоліком
вітчизняної статистики нестандартної зайнятості. Тому доцільним є включення в
анкети обстежень питань, які б допомогли оцінити рівень доходів різних категорій
нестандартно зайнятих працівників.
Наш аналіз показав, що дані офіційної статистки із питань нестандартної
зайнятості населення не відображають повною мірою становища на ринку праці
України і можуть використовуватися для узагальнених міжнародних порівнянь.
Враховуючи це, для забезпечення ефективності опрацювання статистичної інформації
пропонуємо запровадити періодичний збір інформації і розрахунок таких показників:
– рівень непостійної зайнятості, у % до загальної чисельності зайнятих;
– рівень тимчасової зайнятості, у % до загальної чисельності зайнятих;
– рівень випадкової зайнятості, у % до загальної чисельності зайнятих;
– зайняті з фактичним робочим тижнем менше 30 годин, у % до загальної
чисельності зайнятих;
– частка вимушеної неповної зайнятості, % зайнятих неповний робочий час;
– рівень понаднормової зайнятості (фактичний робочий тиждень більше 40
годин), у % до загальної чисельності зайнятих;
– рівень ІТ-зайнятості, у % до загальної чисельності зайнятих;
– частка ІТ-зайнятих нестандартно, у % до самозайнятих не в ОСГ.
Другим етапом процесу державного регулювання нестандартної зайнятості, на
наш погляд, має стати визначення еталонних показників нестандартної зайнятості.
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Підвищення ефективності заходів щодо регулювання нестандартної зайнятості вимагає
всеосяжного знання предмета, тому встановлення цільових значень показників
нестандартної зайнятості, які, на нашу думку, найкраще характеризують ефективність
державної політики у цій сфері, їх статистичне обчислення та регулярний моніторинг
змін дозволять сформувати інформаційну базу для визначення напрямів державного
регулювання та прийняття управлінських рішень в сфері нестандартної зайнятості.
Третім етапом процесу державного регулювання нестандартної зайнятості, на
нашу думку, має бути прогнозування тенденцій розвитку нестандартної зайнятості і
змін її окремих форм. При розробці конкретних заходів регулювання нестандартної
зайнятості населення необхідно розуміти тенденції розвитку окремих її складових.
Формування державної політики в сфері нестандартної зайнятості має відбуватися на
основі прогнозних перспектив її розвитку на найближчі 1 – 3 роки. Державні органи
виконавчої

влади

повинні

враховувати

перспективний

рівень

соціально-

демографічного розвитку країни, динаміку виробництва, рівень інвестиційної
активності тощо.
Четвертим етапом процесу державного регулювання нестандартної зайнятості
вважаємо прийняття управлінських рішень, що коригують розвиток нестандартної
зайнятості відповідно до еталонних показників. Основні заходи державного
регулювання нестандартної зайнятості, розроблені нами з урахуванням результатів
розрахунків і прогнозування тенденцій її розвитку на найближчу перспективу.
У правовій сфері прийняття управлінських рішень щодо нестандартної
зайнятості населення повинно передбачати застосування комплексу основних заходів.
Лібералізація трудового законодавства, норми якого мають стати легшими,
більш прозорими і менш дорогими, на основі впровадження принципів флексік’юріті,
які мають бути базою для створення інституційного середовища функціонування ринку
праці.
Починаючи з 1995 року для 185 країн вимірюється Індекс економічної свободи,
який щорічно публікується The Wall Street Journal і The Heritage Foundation [127].
Оцінка економічної свободи в Україні становить 46,3 бали, що відповідає 161-му
місцю в рейтингу 2013 року. Україна займає останнє місце з 43 країн у регіоні Європи,
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і її загальний бал нижчий, ніж середні світові показники, тоді як в Данії, наприклад,
індекс економічної свободи 76,1, що відповідає 9 сходинці в рейтингу The Heritage
Foundation. Індекс економічної свободи в 2013 р. підвищився в Україні на 0,2 пункту в
порівнянні з минулим роком, завдяки успіхам в грошовій свободі і свободі
підприємництва, які переважують зниження свободи праці та свободи від корупції.
Одним з головних компонентів індексу економічної свободи є індекс свободи ринку
праці, за оцінками фахівців The Heritage Foundation Кодекс законів про працю України
застарів і йому не вистачає гнучкості параметри ринку праці потребують модернізації /
лібералізації і найбільш відстоять від бажаних по концепції флексік’юріті.
Для лібералізації трудового законодавства на основі впровадження принципів
флексік’юріті необхідно доповнити проект ТК України нормами, які стосуються:
 розширення

прав роботодавця в розірванні

трудового

договору з

економічних причин, спрощення процедури найму-звільнення шляхом зниження
фінансового навантаження на роботодавця з виплати вихідної допомоги шляхом
диференціації її розміру в залежності від стажу роботи звільненого працівника;
 компенсування доходів виплатою допомоги по безробіттю протягом
тривалого періоду для того, щоб працівник був впевнений, що в разі втрати роботи
його доходи будуть захищені;
 розширення можливості укладення строкових трудових договорів в інтересах
обох сторін трудових відносин при дотриманні гарантій від примусу до укладання
таких;
 розширення можливостей для працівників використання гнучкого режиму
роботи та організації праці, надання зайнятим значної автономії у сфері трудової
діяльності у поєднанні з соціальною безпекою роботи.
Лібералізація і диференціація трудового законодавства повинна поєднуватися з
посиленням дієвості інфорсмента. Трансформація інфорсмента повинна передбачати
вдосконалення правових норм, розширення організаційно-технічних можливостей
суб'єктів інфорсмента; формування нових судово-правових установ (третейських судів,
трудових судів тощо); широке використання репутаційних механізмів впливу на
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роботодавців, які порушують законодавство; формування контрактної культури
працівників і роботодавців; розвиток правової культури населення.
Регулювання позикової (агентської) зайнятості шляхом поширення соціальноекономічних та трудових гарантій на працівників, зайнятих за схемами аутсорсингу,
аутстафінгу, лізингу персоналу, збільшення прозорості укладених договорів цивільноправового характеру, за якими роботодавцями для цих працівників виступають
посередники – приватні агентства з працевлаштування, а не фактичний роботодавець, з
чітким окресленням прав і обов’язків всіх трьох зацікавлених сторін;
Національне законодавство має забезпечувати реалізацію трудових прав
працівників, сприяти економічному зростанню і підвищенню якості позикової
зайнятості. Для цього необхідно розмежувати трудові та цивільно-правові договори,
конкретизувати умови, за яких діяльність позикових працівників регулюється
трудовим правом, доповнивши проект ТК України нормами, які стосуються:
– захисту в сфері безпеки умов праці позикових працівників;
– загальнообов'язкового державного соціального страхування;
– доступу до професійної підготовки;
– недопущення застосування умов тимчасової зайнятості (за схемами позикової
зайнятості через приватні агентства з працевлаштування) до працівників, які зайняті на
постійній основі або виконують роботи, які не є тимчасовими за своїм характером;
– прийняття положень про регулювання позикової (агентської) зайнятості з
метою визначення трудових відносин (індивідуальних і колективних), сфери їх
застосування, ознак і способів полегшення доведення їх існування.
Порядок ліцензування та регулювання діяльності приватних агентств з
працевлаштування, які розширюють можливості пошуку роботи, в тому числі за
нестандартними умовами прцевикористання з метою недопущення погіршення умов
праці, звуження соціальних гарантій та зменшення доходів працівників, зайнятих через
приватні агентства з працевлаштування в порівнянні із штатними працівниками, що
працюють за стандартними трудовими договорами. Це передбачає реформування
трудового законодавства, посилення контролю за його дотриманням, розширення
зв’язків Державної служби зайнятості й приватних агентств з працевлаштування з
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місцевими органами влади з питань створення робочих місць з нестандартними
умовами працевикористання, підвищення освітньо-професійного рівня нестандартно
зайнятих та розвитку розгалуженої інфраструктури ринку праці.
Доцільно впровадити рішення у правовій сфері, стосовно заборони приватним
агентствам з працевлаштування:


свідомо проводити набір, працевлаштування або найм працівників для

робіт, пов'язаних з неприйнятними небезпеками або ризиками, а також для робіт, на
яких ці працівники можуть стати жертвами зловживань чи дискримінації будь-якого
роду;


перешкоджати

найму

працівника

безпосередньо

роботодавцем,

обмежувати професійну мобільність працівника, накладати санкції на працівника, який
погодився на роботу в іншій компанії;


надавати працівників у розпорядження роботодавця для заміни його

працівників, які проводять страйк або інші колективні дії.
Необхідно врегулювати діяльність приватних агентств з працевлаштування в
частині:


визначення випадків, категорій працівників та видів діяльності, для яких

приватним агентствам зайнятості заборонено надавати послуги з найму працівників
для передачі третій стороні, яка встановлює таким працівникам робочі завдання і
контролює їх виконання;.


відповідальності приватних агентств зайнятості і користувачів за

забезпечення адекватного захисту позикових працівників, найнятих на умовах
тристоронніх трудових відносин, з питань ведення колективних переговорів;
мінімальної заробітної плати; тривалості робочого часу та інших умов праці.
Легалізація віддаленої зайнятості, зокрема ІТ-зайнятості в нестандартних
умовах, для забезпечення соціального захисту в разі втрати роботи або тимчасової
непрацездатності та гарантування адекватного рівня заробітної плати віддаленим
працівникам. У переліку пріоритетів стратегічного розвитку України особливе місце
повинні займати захист прав, свобод і безпеки громадян в інформаційній сфері та
розвиток

інноваційних

галузей

економіки,

зокрема,

вітчизняної

індустрії
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інформаційних технологій, надання послуг та виробництво програмної продукції [85].
В Україні прийнято Закон «Про електронні документи та електронний документообіг»
від 22.05.2003 р. № 851-IV та Закон «Про електронний цифровий підпис»
від 22.05.2003 № 852-IV, але в трудовим законодавством не врегульовуються трудові
права та соціальні гарантії зайнятих віддалено з використанням ІКТ, необхідно
прийняти відповідні пропозиції до Кодексу Законів про працю України та забезпечити
рівність прав і можливостей віддалено зайнятих, які використовують ІКТ, та зайнятих
за стандартними умовами.
Оновлення визначення «робоче місце», що надається в Законі України «Про
зайнятість населення», відповідно до міжнародних стандартів, що уможливлює
віддалену зайнятість без прив’язки до конкретного місця, дозволяє розширити
розуміння даного терміну: від «місця (приміщення), на якому працівник постійно чи
тимчасово перебуває в процесі трудової діяльності» [44] до «кола завдань та обов'язків,
які виконуються або повинні виконуватися однією особою в інтересах однієї
економічної одиниці» [162, p. 4]. Таким чином, віддалена зайнятість, яка сьогодні
стала

можливою

завдяки

використанню

ІТ-технологій,

буде

ширше

використовуватися, а працівники вітчизняної індустрії інформаційних технологій,
зайняті на віддалених робочих місцях, будуть захищені і матимуть всі права, що
надаються трудовим законодавством.
Необхідно підкреслити, що істотною принциповою особливістю регулювання
нестандартної зайнятості є обмеженість можливостей прямого безпосереднього впливу
на неї з боку держави в сучасних умовах. У зв'язку з цим найбільш ефективним є
використання непрямих регуляторів нестандартної зайнятості. Серед них особливе
значення мають заходи державної економічної політики.
В економічній сфері державне регулювання має коригувати тенденції у сфері
нестандартної зайнятості шляхом реалізації наступних заходів.
Забезпечення стабільного розвитку економіки з мінімальним зростанням індексу
споживчих цін для створення умов, при яких розширення пропозиції з боку
роботодавця і збільшення можливостей пошуку і вибору роботи для працівника,
сприяє розвитку нових, інноваційних форм зайнятості. Впевненість у майбутньому
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дозволяє працівнику без зайвого ризику погоджуватись на непостійну зайнятість,
шукати вищеоплачувану роботу для більш повного задоволення своїх потреб та є
базою для формування моделі гнучкої зайнятості в країні. Необхідно підкреслити, що
для регулювання нестандартної зайнятості в Україні необхідно створення відповідних
політичних та економічних умов. Підґрунтям мінімізації негативних наслідків
нестандартної зайнятості повинно бути покращення загальноекономічної ситуації в
державі, чому сприяє економічне пожвавлення і стійкий розвиток підприємств,
зростання прибутків населення, реальне забезпечення мінімальних соціальних
стандартів, соціальна підтримка окремих прошарків населення, контроль за доходами,
що

були

отримані

та

задекларовані,

проведення

заходів

щодо

виявлення

незадекларованих доходів, зокрема в сфері віддаленої зайнятості, яка розвивається на
базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Забезпечення гнучкості заробітної плати з одночасним недопущенням зниження
життєвого рівня працівників, які зайняті на нестандартних умовах, – важливий
компонент державної політики в сфері зайнятості, що має створити підґрунтя для
швидкої адаптації нестандартно зайнятих до змін в економіці країни. Незважаючи на
періодичне суттєве зростання номінальної та реальної зарплати, відставання України за
показниками оплати праці від усіх європейських країн залишається досить суттєвим.
Основним завданням соціальної політики при цьому має бути удосконалення
державних соціальних стандартів і гарантій, підвищення вартості робочої сили й
забезпечення гідної оплати праці [1, с. 23].
Нові форми і методи організації оплати праці забезпечать її гнучкість. Від
використання державних тарифів відмовилися багато промислових підприємств, що
здебільшого перейшли до прогресивних систем оплати праці, для яких державна
тарифна сітка є лише орієнтиром. Так, якщо у 1994 р. 56 % підприємств ще платили
заробітну плату відповідно до державної тарифної сітки, то у 2010 р. їх залишилося
22,7 % [93, c. 32]. При цьому, за допомогою нових форм і методів організації оплати
праці, має бути досягнуто гнучкість заробітної плати, що дозволить встановлювати
зарплату виходячи з результативності праці, забезпечивши на достатньому рівні
заробітну плату найбільш кваліфікованих співробітників, передусім інноваційного ядра
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кадрового потенціалу, яке можуть складати працівники, зайняті за стандартними і
нестандартними умовами.
Погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Перехід на неповний
робочий тиждень, адміністаративні відпустки без збереження заробітної плати є одним
із механізмів, за допомогою яких роботодавці пристосовуються до погіршення умов
економічної діяльності. Недоліками вимушеної неповної зайнятості з погляду
працівника є зниження доходу від трудової діяльності унаслідок скорочення об'єму
виконуваних робіт.
Створення

сприятливого

інвестиційного

клімату

дозволить

підвищити

конкурентоспроможність підприємств шляхом залучення інвестицій в економіку
України, модернізацію промислової та соціальної інфраструктури, підвищення якості
товарів, робіт і послуг, створення додаткових робочих місць, більш ефективного
використання трудового потенціалу, зокрема через розвиток нестандартної зайнятості.
Перехід до трансформаційної моделі ринку праці, яка ґрунтується на широкому
використанні нестандартної зайнятості, неможливе без здійснення комплексу
державних заходів, спрямованих на зниження ризику і невизначеності ведення бізнесу,
створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення зовнішніх та внутрішніх
інвестицій. До їх числа відносяться:
 удосконалення інституційного середовища інвестиційної діяльності – Вимоги
щодо регулювання інвестиційної діяльності розосереджені у багатьох правових актах:
закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XII, є базовим
законом, що встановлює загальні умови та порядок державного регулювання
інвестиційної діяльності. Заходи для стимулювання інвестиційної діяльності
врегульовуються також Законом України «Про стимулювання інвестиційної діяльності
у пріоритетних галузях економіки України з метою створення нових робочих місць»
від 6.09.2012 р. № 5205-VI, Постановою КМУ від 14.08.2013 р. № 715 «Про
затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у
пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів», а також Постановою
КМУ від 13.11.2013 р. № 835 «Про затвердження Порядку відбору проектних
(інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації

165

яких надається державна підтримка», тощо. Тому доцільно розглянути питання щодо
інтеграції інвестиційного законодавства в рамках Інвестиційного кодексу України.
 удосконалення податкового законодавства – активізація інвестування можлива
за умов прозорості податкового режиму. Для створення сприятливих умов розвитку
для високотехнологічних галузей необхідним є встановлення пільгових ставок
оподаткування або звільнення від оподаткування частини прибутку, яка реінвестується
для модернізації. Доцільно визначити в законодавстві норми щодо можливості
використання у податковій системі Інтернет-ресурсів, що спростить процедуру
подання податкових декларацій, збільшить прозорість оподаткування і полегшить
контроль за сплатою податків.
 усунення надмірних адміністративних бар'єрів для отримання фінансових
засобів для ведення бізнесу – державна підтримка інвестиційної діяльності має
здійснюватися шляхом зменшення вартості кредитів для підприємств, що випускають
високотехнологічну продукцію, переважного надання державних гарантій для
проектів, що відповідають державним пріоритетам розвитку економіки.
 взаємодія між органами державної влади, приватним підприємництвом та
інститутами громадянського суспільства з метою отримання реальних інвестицій –
державна політика щодо створення сприятливих умов інвестування має ґрунтуватися
на принципах державно-приватного партнерства. Для залучення приватного сектору до
розвитку національної економіки розпорядженням КМУ схвалена «Концепція розвитку
державно-приватного партнерства в Україні на 2013 – 2018 роки» Державна підтримка
реалізації довгострокових інвестиційних проектів за участю приватних партнерів має
ґрунтуватись на довірі громадян до органів державної влади та обізнаності з питань
переваг

реалізації

інвестиційних

проектів

на

засадах

державно-приватного

партнерства.
Більшість інвестиційних проектів необхідно спрямовувати у промислове
виробництво, стимулюючи створення нових робочих місць та модернізацію існуючих;
пріоритетними напрямами інвестування, на відміну від популярних сьогодні торгівлі,
ремонту автомобілів та побутової техніки, мають стати професійні послуги та
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програмне забезпечення, що сприятиме розширенню інноваційної зайнятості, зокрема
віддаленої ІТ-зайнятості.
Проведення збалансованої податкової політики має на меті підтримку розвитку
малого бізнесу та скасування практики приховування доходів шляхом використання
неформальної зайнятості, що зменшує надходження до системи загальнообов'язкового
державного соціального страхування та до державного бюджету України.
Зростання заробітної плати має супроводжуватися зменшенням ставок
оподаткування фонду заробітної плати. На сьогодні навантаження виплат до
соціальних фондів становить для працездатних осіб 3,6 % заробітної плати (6,1 % – для
державних

службовців

та

інших

працюючих,

пенсійне

забезпечення

яких

обумовлюється спеціальними законами), а для роботодавця від 36,76 % до 49,7 %
відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників
єдиного внеску [43]. Таким чином, тільки тиск соціальних податків на заробітну плату
становить від 40,36 % до 53,3 %, а до цього слід додати 15 % (20 %) податку на доходи
фізичних осіб [79] та 1 % профспілкових внесків, що сплачують наймані працівники.
Такий податковий тягар в умовах загально низького рівня оплати праці залишається
економічно невигідним, головним чином для роботодавців, змушує виводити значну
частку нарахованої заробітної плати в «тінь»і виплачувати її за нестандартними
схемами «в конвертах».
В період загострень економічної ситуації, як зазначають українські економісти,
очевидною перевагою є перекладання податкового навантаження на фізичних осіб при
умові зростання рівня заробітної плати. Так, при зниженні податкового навантаження
на юридичних осіб стійка тенденція збільшення заробітної плати сприяє не лише
зростанню загального добробуту платників податків, але і переміщенню фізичних осіб
до груп із більш високими доходами і вищими ставками оподаткування. Внаслідок
цього доходи бюджету зростають [39, с. 333 – 334].
Законом «Про зайнятість населення» передбачена компенсація фактичних витрат
у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(ЄСВ) роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, які
недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та яким надано статус безробітного,
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строком не менше ніж на два роки. Суб'єктам малого підприємництва, які
працевлаштовують безробітних строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця
в пріоритетних видах економічної діяльності, щомісяця компенсуються фактичні
витрати у розмірі ЄСВ. В обох випадках компенсація виплачується за рахунок коштів,
передбачених на такі цілі у бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту
інвалідів, протягом одного року з дня працевлаштування.
У разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці
роботодавець втрачає право на компенсацію. У разі створення нового робочого місця
шляхом збільшення штатної чисельності працівників за умови відсутності зменшення
середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців збільшенням штатної
чисельності у звітному періоді вважається: для юридичних осіб – збільшення складу
працівників, які працюють на умовах трудових договорів, порівняно з попереднім
звітним періодом за умови, що кількість вакансій залишається незмінною або
збільшується; для фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб – збільшення
чисельності найманих працівників, які працюють на умовах зареєстрованих трудових
договорів (за винятком строкових) [80]. Отже, компенсація ЄСВ роботодавцямюридичним особам не виплачуватиметься, якщо працівники будуть зайняті за
цивільно-правовими угодами, а для підприємців та самозайнятих осіб ще більш
жорсткі умови, вони не отримають компенсацію ЄСВ, якщо залучатимуть до роботи
зайнятих за строковою трудовою угодою.
Для самозайнятих осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, зниження
розміру ЄСВ розширить можливості для працевлаштування. Роботодавцям більш
вигідно буде укладати не трудові контракти, а цивільно-правові угоди з фізичними
особами-підприємцями,

тому

що

для

них

передбачена

спрощена

система

оподаткування, де базою оподаткування є мінімальна заробітна плата, а зниження
розміру внеску не передбачає будь-яких вимог щодо збільшення бази нарахування
внеску.
Для врегулювання питань нестандартної зайнятості, на нашу думку, необхідно
змінити вітчизняну систему оподаткування доходів фізичних осіб. Зменшення розміру
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єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для
роботодавця може бути компенсовано, по-перше, збільшенням розміру єдиного внеску
для працівника при умові зростання рівня заробітної плати, по-друге, введенням
прогресивної шкали оподаткування доходів домогосподарств, а не доходів окремих
фізичних осіб.
В соціальній сфері державне регулювання нестандартної зайнятості має
спрямовуватися на соціальну підтримку зайнятих на нестандартних умовах.
Основними напрямами управлінських рішень, на наш погляд, мають бути наступні.
Сприяння поєднанню зайнятості та батьківства дозволить розширити
можливості використання неповної зайнятості в Україні. Слід побудувати модель
державної політики сприяння поєднання зайнятості та батьківства з урахуванням
досвіду впровадження політики підтримки працюючих батьків в розвинених країнах.
Найпоширенішими інструментами політики сприяння поєднання батьківства і
зайнятості є:
– розбудова широкої мережі дошкільних навчальних закладів та забезпечення їх
доступності;
– розширення охоплення позасімейним доглядом дітей у віці 0 – 2 роки;
– підвищення гнучкості використання відпусток по догляду за дитиною;
– фінансова підтримка батьків, які мають бажання повернутися на ринок праці на
умовах неповної зайнятості раніше терміну закінчення відпустки по догляду за
дитиною.
Забезпечення умов гідної зайнятості при формуванні державної політики щодо
нестандартної зайнятості має ґрунтуватися на принципах флексік’юріті. Принципи
гнучкості, захищеності та партнерства реалізуються через відповідальність уряду за
захист суспільних інтересів у питаннях нестандартної зайнятості, недопущення
прекаризації нестандартно зайнятих, дотримання трудового законодавства. З цією
метою необхідно:
 забезпечувати

запобігання

втрати

працівниками

індивідуальних

і

колективних трудових прав внаслідок дій, що викликані змінами в організації
виробництва і праці, реструктуризації, приватизації підприємств;
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 сформувати

механізми

регулювання трудових

відносин

у випадках

транснаціонального надання послуг, передбачивши при цьому можливість взаємодії з
іншими державами;
 юридичну або фізичну особу, що реально використовує особисту працю та /
або допустила працівника до виконання робіт, незалежно від форми договору, вважати
роботодавцем, який має нести всю повноту пов'язаної з цим відповідальності перед
працівником;
 посилювати інститут інспекції з питань праці, в тому числі шляхом надання їй
адекватних ресурсів і повноважень для забезпечення контролю за дотриманням
трудового законодавства та за додержанням вимог законодавства про зайнятість
населення з питань дотримання прав громадян під час прийому на роботу та
працівників під час звільнення з роботи, тобто регулювання нестандартної зайнятості;
 забезпечувати нестандартно зайнятим працівникам реальне право на вступ до
профспілки, участь у колективних переговорах і поширення на них гарантій
колективного договору;
 проводити

активний

соціальний

діалог

із

соціальними

партнерами

(роботодавцями і працівниками) з питань, пов'язаних з умовами використання
нестандартної зайнятості, для встановлення оптимального балансу між гнучкістю і
соціальною захищеністю в даній сфері.
Система

колективних

договорів

в

скандинавських

країнах

передбачає

децентралізоване проведення колективних переговорів (без участі уряду) та укладання
угод, які охоплюють широкий перелік питань (крім традиційних оплати праці та
режиму робочого часу). Це дозволяє приймати гнучкі і часом оригінальні угоди, які є
вигідними для обох сторін соціального партнерства (працівників і роботодавців) [116,
р. 72]. Діалог між соціальними партнерами дозволяє прийти до консенсусу і
налагодити відносини довіри, які сприяють встановленню балансу між гнучкістю і
соціальною захищеністю на ринку праці. Результатом розвитку європейського
соціального діалогу стало його визнання одним із стовпів європейської соціальної
моделі і засобом соціальної згуртованості [76, c. 132]. Датські вчені вважають, що
довіра породжує захищеність, а захищеність, у свою чергу, сприяє гнучкості: коли
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кожна з сторін соціального партнерства знає, що досягнуті угоди не будуть порушені,
що до них не будуть пред'являтися завищені вимоги, вони стають більш відкритими до
соціального діалогу. Соціологічні дослідження свідчать, що в той час як 70 %
найманих працівників у країнах ОЕСР відчувають невпевненість щодо своєї
зайнятості, серед найманих працівників Данії число таких невпевнених становить
тільки 44 % [117, р. 21].
Таким чином, принцип партнерства концепції флексік’юріті, забезпечений
системою колективно-договірного регулювання трудових відносин, має становити
основу державного регулювання нестандартної зайнятості. Ця система носить
добровільний характер: закон стисло говорить про систему колективних переговорів і
про її функціонування. Переговори з приводу укладання колективних договорів є
добровільними, але їх ведення контролюється особливою системою виробничого
арбітражу та Виробничого суду. Відповідальність за дотримання норм колективних
договорів лежить на соціальних партнерах, особливо щодо галузевих угод, які
виконують роль рамкових угод для локальних договорів, що укладаються на рівні
окремих підприємств. Зазвичай термін дії угоди становить 2 – 3 роки. Протягом цього
періоду учасники угоди зобов'язані дотримуватися «соціального миру»: працівники не
мають права вдаватися до страйку, а роботодавці мають виконувати взяти на себе
зобов’язання. Конфлікт може мати місце тільки в рамках колективних переговорів, що
гарантує високий рівень стабільності на ринку праці [130, p. 18].
Згідно конвенції МОП № 150 «Про регулювання питань праці: роль функцій і
організація» 1978 р. (ратифікована Україною у 2004 р.), політика і заходи, пов’язані із
змінами на ринку праці і в організації праці, повинні реалізовуватися на
національному, регіональному та місцевому рівнях, а також в окремих секторах
економіки.
Формування механізмів соціального діалогу, попередження та вирішення спорів і
адміністративні процедури визначення статусу працівників у сфері зайнятості є
важливою складовою національної системи трудових відносин. Роботодавці та
працівники

повинні

мати

безперешкодний

доступ

до

швидких,

недорогих,

справедливих і дієвих процедур і механізмів розв'язання спорів з приводу існування і
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змісту трудових відносин. При цьому великого значення набуває надання повноважень
незалежним державним органам (судам, органам з трудових відносин) щодо
проведення розслідувань реального характеру зв'язків між замовником і виконавцем
роботи, а для роботодавців – забезпечення гарантій правової безпеки.
Підтримка самозяйнятості та підприємницької діяльності сприяє розвитку
інноваційної ІТ –зайнятості. Ми вважаємо, що державне регулювання нестандартної
зайнятості в частині формування її інноваційного ядра та забезпечення національної
економіки інноваційно активними працівниками має бути спрямоване на:
– удосконалення професійної підготовки кадрів відповідно до потреби
інноваційного розвитку національної економіки шляхом оновлення переліку
спеціальностей, за якими ведеться підготовка; переорієнтації на інноваційні
технології та використання ІКТ; приведення навчальних програм, зокрема з
підготовки ІТ-фахівців, у відповідність до професійних стандартів, що висуваються
роботодавцями; оновлення матеріальної бази навчальних закладів, їх технічного
переоснащення; розвиток здібностей талановитих студентів через залучення їх до
інноваційних проектів та виконання науково-дослідних робіт;
– забезпечення через засоби масової інформації усвідомлення серед широких
верств населення, зокрема серед працівників, зайнятих за нестандартними умовами,
необхідності безперервної освіти протягом життя для попередження морального
старіння їх професійних знань, розвитку творчих здібностей, розширення
світогляду, що сприятиме розвитку інноваційної активності зайнятого населення;
–

формування

інноваційних

характеристик

серед

зайнятих

шляхом

підвищення мотивації до новаторства, створення сприятливого трудового клімату та
гідних умов праці, сприяння розвитку конкуренції серед працівників й можливостей
для прояву ініціативи та самостійності шляхом використання форм нестандартної
зайнятості (краудсорсингу, аутсорсингу, віддаленої зайнятості з використанням ІКТ
тощо), що сприятиме також росту адаптаційних навичок; створення умов для
зростання підприємницької активності нестандартно зайнятих важливої для
впровадження інновацій;
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– проведення активної державної інноваційної політики, спрямованої на
спрощення процедур впровадження інновацій, отримання патентів, підвищення
статусу науковців та дослідників, суспільне визнання новаторів, інвестування у
сферу інноваційних послуг, зокрема у розвиток нестандартної ІТ-зайнятості, що є
інноваційним ядром нестандартної зайнятості.
В сучасних умовах більшість роботодавців розглядають зростаючу популярність
інтерактивних сервісів і соціальних медіа-каналів як перспективний напрям розвитку
бізнесу. Представленість компанії в цифровому середовищі стає необхідністю, тому, на
наш погляд, важливим є сприяння розвитку малого підприємництва та само зайнятості,
що у своїй діяльності спираються на інноваційні форми нестандартної зайнятості. Для
цього необхідно:
 зменшити податки, головним чином на фонд заробітної плати, для
підприємців, які започатковують свою справу в сфері інформаційних технологій;
 включити вартість телекомунікаційних засобів (комп’ютерів, ноутбуків,
принтерів, факсів тощо), придбаних самозайнятими для відкриття власної справи, до
складу податкового кредиту при нарахуванні податку на доходи фізичних осіб;
 надати податкові пільги, підприємцям, які створюють додаткові робочі місця
в ІТ-сфері, організують та фінансують програми з навчання та підвищення кваліфікації
ІТ-працівників;
 надати освітні ваучери підприємцям, які направляють своїх ІТ-зайнятих на
програми з навчання та підвищення кваліфікації за підтримки Державної служби
зайнятості; або можливість компенсації ЄСВ тим підприємцям, хто фінансує та
організує подібне навчання;
 надати фінансову підтримку, пільгове кредитування для придбання
спеціалізованих ІКТ-засобів підприємствам малого бізнесу, що провадять діяльність у
ІТ-сфері;
 створити бізнес-інкубатори, технопарки, центри високих інформаційних
технологій та інші інноваційні структури для підтримки ІТ-зайнятих, у тому числі ІТзайнятих нестандартно (самозайнятих, віддалених працівників, зайнятих на умовах
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аутсорсингу, лізингу персоналу, краудсорсингу, позикових працівників, яких
роботодавці наймають через приватні агентства з працевлаштування тощо).
Забезпечення реального захисту соціально вразливих верств населення, зокрема
безробітних, причиною незайнятості яких є демобілізація з військової строкової
служби, тобто активної молоді є створення умов для участі у суспільному виробництві
відповідно до їх бажань і можливостей. Поряд із заходами пасивної політики важливо
сприяти залученню цих категорій до суспільно корисної діяльності, створюючи для
них відповідні робочі місця. На особливу увагу в цьому контексті заслуговує практика
гнучкої організації праці, зокрема віддалена зайнятість, пов’язана з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій.
Сприяння реалізації трудового потенціалу внутрішньо переміщених осіб шляхом
залучення до нестандартної зайнятості, на наш погляд, дозволить підвищити рівень
доходу ВПО, запобігти їх соціальній ізоляції та переходу їх в статус економічної
неактивності. Метою залучення ВПО до нестандартної зайнятості є пришвидшення їх
інтеграції на ринку праці в регіонах, до яких вони переїхали, диверсифікація джерел їх
доходів та переорієнтація ВПО з очікування пільгових державних виплат на власний
дохід, отриманий від зайнятості. Широкий спектр форм нестандартної зайнятості при
цьому розширює можливості працевлаштування.
Підтримка ВПО має здійснюватися через співпрацю організацій, які опікуються
їх проблемами, насамперед, регіональних державних служб зайнятості, недержавних
агентств з працевлаштування та недержавних організацій, які надають послуги з
посередництва у працевлаштуванні. Цільові програми, направленні на підтримку ВПО
та створення умов для їх адаптації на ринках праці тих регіонів, в яких вони
проживають, мають реалізовуватись на основі принципу інформованості та включати:
–

інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням;

–

роз’яснювальну роботу щодо можливостей та переваг використання гнучких

форм нестандартної зайнятості, у т. ч. неповної, непостійної та віддаленої зайнятості,
пошук підходящої роботи;
–

профорієнтаційні послуги та програми підвищення кваліфікації, професійної

підготовки або перепідготовки;
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–

сприяння в організації та відкритті власної справи, підтримка самозайнятості та

підприємницької ініціативи в пріоритетних видах економічної діяльності, особливо в
ІТ-сфері.
Заключним

етапом

процесу

удосконалення

державного

регулювання

нестандартної зайнятості, на наш погляд, має бути контроль органів державної влади
щодо наслідків прийняття управлінських рішень. Цей етап нерозривно пов'язаний з
початковим етапом моніторингу змін у сфері нестандартної зайнятості. Відтак, процес
удосконалення

державного

регулювання

нестандартної

зайнятості

має

бути

безперервним, постійним і циклічним, тільки за таких умов своєчасно можемо виявити
негативні тенденції у сфері нестандартної зайнятості та прийняти відповідні доцільні
управлінські рішення щодо їх коригування та підтримки позитивних тенденцій
розвитку нестандартної зайнятості.
Відтак, завершуючи розгляд питань, пов'язаних з регулюванням нестандартної
зайнятості, необхідно підкреслити, що основною ознакою нестандартної зайнятості є її
нестабільність й незахищеність працівників, пов’язана з відсутністю достатніх
соціальних гарантій, належного контролю за умовами праці. Розроблена концепція
державного регулювання нестандартної зайнятості, націлена на оптимізацію структури
зайнятості, розвиток інноваційного ядра нестандартної зайнятості та збалансування
інтересів роботодавців та працівників, зайнятих в нестандартних умовах шляхом
залучення до соціального діалогу державних органів всіх рівнів, профспілок, об’єднань
роботодавців та недержавних організацій з працевлаштування, які залучають
працівників до роботи в нестандартних умовах.
Висновки до 3 розділу
Розглянуто проблему вдосконалення інституційного середовища формування
нестандартної зайнятості з точки зору регулювання умов найму, охорони праці,
соціального захисту нестандартно зайнятих у правовій сфері та врівноваження попиту і
пропозиції нестандартної зайнятості шляхом ефективної взаємодії державної служби
зайнятості та недержавних агентств з працевлаштування. Визначено, що українським
трудовим законодавством врегульовуються можливості використання непостійної,
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неповної зайнятості, суттєво обмежене використання понаднормової зайнятості. Разом
з тим доведено, що значна частина нестандартної зайнятості: неформальна
самозайнятість, віддалена зайнятість з використанням ІКТ, надомна зайнятість,
зайнятість на основі усної домовленості і позикова праця фактично лежать поза
сферою правового регулювання, в результаті нестандартно зайняті працівники
виявляються позбавлені доступу до соціальних гарантій і пільг, навіть якщо їх надання
передбачено законом.
Запропоновано забезпечити відповідні нормативно-правові рамки використання
нестандартної зайнятості без зменшення соціальних прав і гарантій залучених до неї
працівників. Зокрема у проекті Трудового кодексу, основоположного документу, який
регулює трудові відносини, ввести терміни аутсорсингу, аутстафінгу та лізингу
персоналу, тобто нестандартної зайнятості, яка розвивається у формі позикової
зайнятості. Внести доповнення до Закону України «Про зайнятість населення» щодо
регулювання надомної зайнятості, віддаленої зайнятості з використанням ІКТ
(фрілансу), яка дозволяє через віртуальне середовище підключити до робочого процесу
висококваліфікованих спеціалістів з різних регіонів країни зі значною економією
коштів роботодавця. Доповнити статтю 29 Закону України «Про зайнятість
населення» положенням про обов’язковість оплати роботи студентів у період
стажування, строк якого перевищує три місяці. Крім стажування, було б доречно
запровадити механізм транзитних робочих місць, не обов’язково за професією
(спеціальністю), за якою здобувається освіта, для молоді та інших категорій громадян,
які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Внести зміни в статтю
39-1 КЗпП, визначивши максимальний термін строкового трудового договору та чітку
кількість можливих його переукладань для виключення невизначеності у відносинах
між непостійним працівником і роботодавцем; внести зміни в статтю 27 КЗпП,
зменшивши строк випробування при прийнятті на роботу до одного місяця, а в
окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної
профспілкової організації, – трьох місяців і зобов’язати роботодавців при звільненні
працівника після закінчення випробувального терміну вказувати причину такого
рішення. В частині регулювання трудових відносин протягом строку випробування,
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варто доповнити статтю 28 КЗпП, визначивши можливість використання процедури
попередження другої сторони за умови звільнення працівника в зв’язку з
встановленням невідповідності працівника роботі, на яку його прийнято. Термін
повідомлення

варто

встановити

диференційовано

відповідно

до

тривалості

випробувального терміну (від декількох днів до двох тижнів – за умови максимального
строку випробувального терміну). Впродовж строку після попередження працівник
повинен бути забезпечений правом на вільний час, що йому надається та оплачується
роботодавцем для сприяння його подальшому.
Обґрунтовано, що з метою забезпечення умов гідної зайнятості осіб, які
працюють за договорами цивільно-правового характеру в рамках позикової зайнятості
(аутсорсинг, аутстафінг та лізинг персоналу) та при пошуку роботи користуються
послугами приватних агентств з працевлаштування, необхідно окреслити правове поле
діяльності приватних агентств з працевлаштування: ліцензування цієї діяльності,
вироблення дієвих способів контролю, механізмів вирішення можливих конфліктів і
т.п. Запропоновано удосконалити державне регулювання співпраці Державної служби
зайнятості

з

недержавними

агентства

з

працевлаштування,

зокрема,

щодо

працевлаштування за нестандартними умовами праці і використання передових
інформаційних технологій для створення спільної бази вакансій і здобувачів, яка
включала би фахові вимоги, що висувають роботодавці й дані про освіту й
кваліфікацію пошукачів.
Визначено етапи процесу державного регулювання нестандартної зайнятості,
серед яких виділено такі: створення діючої системи моніторингу нестандартної
зайнятості, визначення еталонних показників, прогнозування тенденцій розвитку
нестандартної зайнятості і змін її окремих форм, прийняття управлінських рішень, що
коригують розвиток нестандартної зайнятості відповідно до цільових показників та
контроль органів державної влади щодо наслідків прийняття управлінських рішень.
Доведено, що процес державного регулювання нестандартної зайнятості має бути
безперервним, постійним і циклічним, що дозволить своєчасно виявити негативні
тенденції у сфері нестандартної зайнятості та прийняти відповідні доцільні
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управлінські рішення щодо їх коригування та підтримки позитивних тенденцій
розвитку нестандартної зайнятості.
Розроблено економетричну модель для прогнозування на макрорівні таких
складових нестандартної зайнятості як непостійна, неповна фактична, понаднормова
зайнятість. нестандартна ІТ-зайнятість, неформальна зайнятість та недозайнятість, яка
має вимушений характер. Порівняно прогнозні розрахунки з цільовими (еталонними)
значеннями відповідних показників нестандартної зайнятості, що дало можливість
визначити необхідні напрями коригування державного регулювання нестандартної
зайнятості, на основі яких будуть прийматися управлінські рішення в цій сфері.
Розроблено концептуальні засади державного регулювання нестандартної
зайнятості, націлену на оптимізацію структури зайнятості, розвиток інноваційного ядра
нестандартної зайнятості та збалансування інтересів роботодавців та працівників,
зайнятих в нестандартних умовах. Запропоновано до числа методів державного
регулювання нестандартної зайнятості віднести нормативно-правовий, соціальноекономічний

та

адміністративно-організаційний.

Основними

інструментами

нормативно-правового методу визначені законодавчо-нормативні акти, розпорядження
ліцензування, соціально-економічного – податкова та інвестиційна політика, цільові
програми, договори, а адміністративно-організаційного – моніторинг показників
нестандартної зайнятості, прогноз тенденцій її розвитку та інформаційно-аналітичне
забезпечення органів державної влади для прийняття управлінських рішень в сфері
нестандартної зайнятості. Встановлено еталонні значення показників нестандартної
зайнятості, які характеризують ефективність її державного регулювання, що дозволить
коригувати державну політику у сфері нестандартної зайнятості, спираючись на
об’єктивні науково-обґрунтовані цільові індикатори. Доведено, що найважливішим
напрямом успішної реалізації заходів державного регулювання нестандартної
зайнятості є прийняття управлінських рішень та контроль за їх виконанням, що
передбачає наявність ефективного інституційного забезпечення.
Розроблено основні заходи державного регулювання нестандартної зайнятості з
урахуванням результатів моніторингу і прогнозування тенденцій на найближчу
перспективу у сфері нестандартної зайнятості населення. Визначено, що регулюючий
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вплив держави на розвиток нестандартної зайнятості має здійснюватись у правовій,
економічній та соціальній сферах.
Обґрунтовано заходи державного регулювання нестандартної зайнятості в
правовій сфері, які мають спрямовуватись на лібералізацію трудового законодавства,
регулювання позикової (агентської) зайнятості, легалізацію віддаленої зайнятості,
зокрема нестандартної ІТ-зайнятості, регулювання діяльності приватних агентств з
працевлаштування, оновлення визначення «робоче місце» в Законі України «Про
зайнятість населення».
Розроблено рекомендації щодо напрямів непрямого державного регулювання
нестандартної зайнятості в економічній сфері. Для розширення можливостей
використання нестандартної зайнятості адаптаційного типу доведено необхідність
недопущення зменшення рівня реальної заробітної плати, що може бути досягнуто при
стабільному розвитку економіки, створенні сприятливого інвестиційного клімату та
проведенні збалансованої податкової політики.
Визначено

пріоритетні

напрями

реалізації

державної

політики

щодо

нестандартної зайнятості в соціальній сфері, серед яких сприяння поєднанню
зайнятості та батьківства, забезпечення умов гідної зайнятості, розвитку інноваційного
ядра нестандартної зайнятості, яке розглядається як розвиток ІТ-зайнятості, шляхом
підтримки самозяйнятості та підприємницької діяльності та сприяння реалізації
трудового потенціалу внутрішньо переміщених осіб через залучення їх до
нестандартної зайнятості.
Застосування концептуальних засад і практичних рекомендацій, запропонованих
в дисертаційній роботі на основі розробленого методичного підходу, системи критеріїв
і оцінок, моделей й інструментів, сприятиме вдосконаленню державного регулювання
нестандартної зайнятості й розповсюдженню її інноваційних форм, що зумовить
ефективне використання людських ресурсів і позитивні зрушення в українській
економіці.
Зміст розділу відображено в роботах [26; 27].
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ВИСНОВКИ
У дисертації вирішено наукове завдання, яке полягає в обґрунтуванні
теоретичних
рекомендацій

засад,
щодо

розробленні
державного

методичного

забезпечення

регулювання

та

практичних

нестандартної

зайнятості.

Узагальнення та систематизація результатів дослідження дозволяють зробити такі
висновки.
1. Узагальнення поглядів зарубіжних і вітчизняних науковців щодо сутності
категорії «нестандартна зайнятість» дозволило визначити її як сукупність соціальноекономічних відносин у формальному і неформальному секторах економіки щодо
відтворення робочої сили в умовах працевикористання, які відрізняються від
стандартних та забезпечують гнучкість ринку праці, підвищують мобільність та
адаптаційні можливості його суб’єктів до змін в макроекономічному середовищі.
2. За характерними ознаками працевикористання нестандартну зайнятість
запропоновано класифікувати за п’ятьма критеріями: формалізацією зайнятості,
характером використання робочого часу, способом найму, строком договору та
формою організації робочого місця.
На основі аналізу факторів, що впливають на розвиток нестандартної
зайнятості, переваг та ризиків її використання визначено три основні типи
нестандартної зайнятості: прекаризаційний, до якого віднесено неформальну та
недозайнятість; адаптаційний, що об’єднує неповну, непостійну, понаднормову
зайнятість; інноваційний, що охоплює зайнятих, які формують «інноваційне ядро»
нестандартної зайнятості.
За відношенням до інновацій систематизовано уявлення про структуру
нестандартної зайнятості й обґрунтовано теоретичні засади визначення її
«інноваційного ядра», до якого запропоновано відносити зайнятість, що передбачає
здійснення економічної діяльності в нестандартних умовах працевикористання та
спрямованої на створення, впровадження та використання інноваційних товарів,
технологій та організаційно-управлінських рішень.
3. Методичне забезпечення процесів формування та державного регулювання
нестандартної зайнятості полягає у визначенні рівнів охоплення населення
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окремими формами нестандартної зайнятості та порівнянні їх з еталонними
значеннями, а також розрахунку узагальненого показника «рівень нестандартної
зайнятості». Еталонні значення показників нестандартної зайнятості визначені на
рівні середніх значень відповідних показників у країнах – членах Організації
економічного співробітництва та розвитку. Визначено, що майже половина зайнятих
в Україні працюють у нестандартних умовах. Узагальнений показник «рівень
нестандартної зайнятості» варіюється в межах 20–25% від загальної кількості
населення віком 15–70 років та гнучко реагує на зміни фінансово-економічної
ситуації.
Проведено кількісну оцінку «інноваційного ядра» нестандартної зайнятості,
яка засвідчила, що частка зайнятих, які його формують, є незначною. Вкрай низькі
темпи її збільшення, що спостерігалися з 2004 р. по 2011 р., та зменшення цієї
частки в 2012–2013 рр. свідчать про слабкість і нерозвиненість інноваційних
процесів у національній економіці.
Визначення впливу нестандартної зайнятості на продуктивність праці за
допомогою детермінованого факторного аналізу виявило, що зміна частки
нестандартної зайнятості в загальній кількості зайнятих на 1% зумовлює зміни
продуктивності праці в межах від 0,63% до 1,05% у різних секторах економіки.
4. Проведення діагностики впливу соціально-економічних факторів на
розвиток нестандартної зайнятості на основі кореляційно-регресійного аналізу дало
змогу визначити, що найвагомішими серед них є обсяг інвестицій, рівень доходів і
зростання вартості життя населення.
Побудовано економетричну модель для оцінки тенденцій розвитку окремих
форм нестандартної зайнятості на національному рівні у короткостроковій
перспективі. Зіставлення прогнозних показників розвитку нестандартної зайнятості
та їх еталонних значень дозволило виявити, що державне регулювання в цій сфері
має бути спрямовано на розширення використання форм нестандартної зайнятості
інноваційного та адаптаційного типів і скорочення масштабів нестандартної
зайнятості прекаризаційного типу.
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5. Концептуальні засади державного регулювання нестандартної зайнятості
включають ідентифікацію цілей, факторів розвитку нестандартної зайнятості, її
типів, принципів та методів державного регулювання, відповідних їм інструментів
та очікуваних результатів. Основними цільовими пріоритетами є збалансування
інтересів роботодавців та працівників, зайнятих у нестандартних умовах,
оптимізація структури зайнятості, розвиток «інноваційного ядра» нестандартної
зайнятості. Основні інструменти – законодавчо-нормативні акти, податкова та
інвестиційна політика, цільові програми, договори, інформаційно-аналітичні
документи, моніторинг і прогноз розвитку нестандартної зайнятості.
6. Збалансуванню політики щодо нестандартної зайнятості на основі реалізації
ринкових принципів флексік’юріті сприятиме використання запропонованих
інструментів її державного регулювання. Класичні принципи флексік’юріті:
гнучкість зайнятості та соціальна захищеність працівників, збалансовані через
систему договорів і соціальний діалог між партнерами, доцільно доповнити
принципом інформованості, який має забезпечувати держава шляхом взаємодії із
засобами масової інформації та використання Інтернет-ресурсів для створення
можливостей доступу до актуальної інформації щодо попиту на нестандартну
зайнятість та її пропозиції.
7. Найважливішими напрямами успішної реалізації засад державного
регулювання нестандартної зайнятості є прийняття управлінських рішень в
економічній, соціальній, правовій сферах і контроль за їх виконанням. Законодавчу
базу необхідно адаптувати до сучасних вимог у частині регулювання умов найму,
охорони праці, соціального захисту нестандартно зайнятих. Державний вплив щодо
вдосконалення інституційного забезпечення використання нестандартної зайнятості
слід

спрямовувати

на

регулювання

діяльності

приватних

агентств

з

працевлаштування, позикової зайнятості та легалізацію віддаленої зайнятості з
використанням ІКТ, підтримку самозайнятості та підприємницької діяльності в ІТсфері, що сприятиме розвитку «інноваційного ядра» нестандартної зайнятості.
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Додаток А
Структурні характеристики нестандартної зайнятості
Таблиця А.1
Рівні та структура непостійної зайнятості в Україні в 2013 році
Рівень, % від всіх зайнятих відповідної
соціально-демографічної групи

непостійної
зайнятості

1
за статтю
Жінки
Чоловіки
за місцем
проживання
Міське населення
Сільське населення
за віковими
групами
15-24 років
25-29 років
30-34 років
35-39 років
40-49 років
50-59 років
60-70 років
за рівнем освіти
Повна вища
Базова вища
Неповна вища
Повна загальна
середня
Базова та початкова
загальна середня
Початкова загальна
за видами
економічної
діяльності
Сільське
господарство, лісове
господарство та
рибне господарство

2

у тому числі:
тимчасової
(на
випадкової
визначений
зайнятості
термін)
зайнятості
3
4

Структура, % від всіх зайнятих відповідної
соціально-демографічної групи даної
форми зайнятості

непостійної
зайнятості

5

у тому числі:
тимчасової
(на
випадкової
визначений
зайнятості
термін)
зайнятості
6
7

2,1
6,3

1,7
4,9

0,3
1,4

23,9
76,1

25,2
74,8

18,9
81,1

3,1
6,7

2,3
5,6

0,8
1,0

50,3
49,7

46,9
53,1

63,3
36,7

6,9
5,4
4,6
4,6
4,0
3,0
0,6

5,4
4,2
3,7
3,7
3,2
2,4
0,5

1,6
1,1
0,9
1,0
0,8
0,6
0,1

17,0
17,0
13,8
13,8
23,5
14,1
0,8

16,6
16,9
13,9
13,8
23,9
14,1
0,8

18,5
17,3
13,2
14,1
22,0
14,1
0,7

1,2
3,8
2,5

1,0
2,4
2,0

0,2
1,0
0,5

7,7
0,8
11,9

8,1
0,6
11,9

6,2
1,0
11,4

6,4

5,1

1,3

67,0

67,5

65,5

8,1
5,0

6,1
3,0

2,1
2,6

12,2
0,3

11,6
0,3

15,0
0,9

3,9

3,1

0,8

17,2

17,9

14,6
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Продовж. табл. А.1
1
Добувна промисловість
і розроблення кар’єрів
Переробна
промисловість
Постачання
електроенергії,
газу,пари та
кондиційованого
повітря
Водопостачання;
каналізація,
поводження з
відходами
Будівництво
Оптова й роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів
Транспорт, складське
господарство, поштова
та кур’єрська
діяльність
Тимчасове
розміщування й
організація харчування
Інформація та
телекомунікації
Фінансова та страхова
діяльність
Операції з нерухомим
майном
Професійна, наукова та
технічна діяльність
Діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного
обслуговування
Державне управління й
оборона; обов’язкове
соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок
Надання інших видів
послуг

2

3

4

5

6

7

0,7

0,7

…

0,5

0,6 …

2,1

1,7

0,4

5,7

6,2

0,7

0,7

…

0,3

0,5 …

1,4
30,3

1,3
21,7

0,1
8,6

0,2
40,6

0,3
37,9

0,1
49,4

3,3

2,9

0,5

12,6

14,1

7,6

2,4

1,5

0,8

3,3

2,8

4,9

5,2

4,7

0,5

2,2

2,6

1,0

1,3

0,7

0,6

0,4

0,3

0,8

0,7

0,6

0,2

0,3

0,3

0,3

0,7

0,7

…

0,1

0,1 …

1,7

0,9

0,8

0,7

0,5

1,4

1,5

1,0

0,5

0,4

0,4

0,6

0,3
1,0

0,3
0,8

…
0,2

0,3
1,8

0,4
1,9

0,1
1,6

0,7

0,6

0,1

1,0

1,0

0,9

2,3

1,8

0,5

0,5

0,5

0,5

16,5

14,0

2,5

8,5

9,4

5,5

Джерело: Розрахунки автора за даними вибіркового обстеження з питань економічної активності

4,4
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Таблиця А.2
Рівень неповної зайнятості в Україні в 2013 році
Рівень неповної
зайнятості серед
працівників з
фактичним робочим
тижнем менше 30 годин
за статтю
Жінки

Чоловіки

Рівень неповної
зайнятості серед
працівників зі
звичайним робочим
тижнем менше 30
годин
за статтю
Жінки

Чоловіки

за місцем проживання
Міське населення

13

4,8

5,8

1,9

32,4

19,6

5,9

2,1

15-24 років

27,2

15

5,1

2,8

25-29 років

23,4

6,1

5,3

1,5

30-34 років

18,9

8,1

6,3

1,7

35-39 років

14,2

7,9

6,1

1,6

40-49 років

12,5

9,3

6

1,9

50-59 років

17,4

10,2

5,7

2,2

60-70 років

43,5

32,4

6,3

2

Повна вища

20,4

5,9

12,1

3,1

Базова вища

25,5

11,1

9,6

4,8

Неповна вища

13,2

6,9

4,3

1,5

Повна загальна середня

18,7

10,0

2,9

1,3

34,8
65,7

22,5
64,0

1,9
1,7

2
4

Сільське населення
за віковими групами

за рівнем освіти

Базова та початкова загальна середня
Початкова загальна
за видами економічної діяльності
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

34,9

0,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

3,5

0,1

Переробна промисловість

4,6

1,2

Постачання електроенергії, газу,пари та кондиційованого повітря

2,8

0,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4,7

0,4

Будівництво

4,7

1,7

Оптова й роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів

4,1

1,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

4,3

1,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

4,2

1,4

Інформація та телекомунікації

3,5

0,9

Фінансова та страхова діяльність

6,6

0,7

Операції з нерухомим майном

2,6

1,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

5,2

2,0

4,9
4,9
29,9
8,1
11,7
13,2

2,4
1,2
24,9
4,2
8,9
6,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
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Таблиця А.3
Рівень понаднормової зайнятості в Україні в 2013 році
Рівень понаднормової зайнятості
за статтю
Жінки
Чоловіки
за місцем проживання
Міське населення
Сільське населення
за віковими групами
15-24 років
25-29 років
30-34 років
35-39 років
40-49 років
50-59 років
60-70 років
за рівнем освіти
Повна вища
Базова вища
Неповна вища
Повна загальна середня
Базова та початкова загальна середня
Початкова загальна
за видами економічної діяльності
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу,пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова й роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг

27,3
11,4

42,6
18,7

10,8
9,7
101
11,8
12,3
10
5,4

15,8
17,6
17,4
17,4
16,5
13,8
8

7,6
0,4
10,3
18,1
2,2
0,1

11,8
0,5
10,4
34,9
3,6
0,0
10,7
11,4
11,8
6,7
10,9
23,8
24,2
21,5
24,7
6,2
5,7
12,1
6,6
15,9
9,4
4,5
8,3
8,1
25,2
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Таблиця А.4
Рівень неформальної зайнятості в Україні в 2013 році
Рівень понаднормової зайнятості
за статтю
Жінки
Чоловіки
за місцем проживання
Міське населення
Сільське населення
за віковими групами
15-24 років
25-29 років
30-34 років
35-39 років
40-49 років
50-59 років
60-70 років
за рівнем освіти
Повна вища
Базова вища
Неповна вища
Повна загальна середня
Базова та початкова загальна середня
Початкова загальна
за видами економічної діяльності
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу,пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова й роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Всього

9,5
49,5

13,3
47,2

31,3
17,5
16,7
16,0
16,4
22,7
63,3

33,6
21,5
19,8
20,7
20,9
21,5
54,2

5,5
17,1
13,8
34,2
58,6
94,2

6,9
16,2
16,6
30,5
50,8
91,0
76,2
1,7
5,5
0,2
2,6
46,8
15,9
6,2
12,6
4,0
0,9
3,0
3,2
4,9
0,6
0,6
5,4
32,3
23,6
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Таблиця А.5
Структура нестандартної ІТ-зайнятості в Україні в 2013 році
Частка ІТ-зайнятих
нестандартно
за статтю
Жінки
Чоловіки
за місцем проживання
Міське населення
Сільське населення
Всього
за віковими групами
15-24 років
25-29 років
30-34 років
35-39 років
40-49 років
50-59 років
60-70 років
Всього
за рівнем освіти
Повна вища
Базова вища
Неповна вища
Повна загальна середня
Всього
за видами економічної діяльності
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу,пари та кондиційованого повітря
Будівництво
Оптова й роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
Інформація та телекомунікації
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров"я
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Всього

11,0
1,5
12,5

83,0
4,5
87,5

1,1
3,9
0,1
2,5
0,4
4,3
0,3
12,5

11,9
29,7
14,8
11,8
5,2
12,6
1,5
87,5

2,5
0,1
9,4
0,5
12,5

74,2
0,1
9,1
4,1
87,5
14,0
0,9
2,9
9,6
5,3
35,7
1,5
2,7
6,7
2,4
2,6
1,3
14,2
100,0
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Додаток Б
Кореляційні матриці зв’язків
Таблиця Б.1
Частка доходів від підприємницької
діяльності та самозяйнятості у структурі
сукупних ресурсів домогосподарств

Частка оплати праці у структурі
сукупних ресурсів домогосподарств

Частка пенсій, стипендій, соціальних
допомог, наданих готівкою у структурі
сукупних ресурсів домогосподарств

Індекси споживчих цін на товари та
послуги

ВВП

Інвестицій в основний капітал

Коефіцієнт заміщення

Пенсія

Придбання машин обладнання та
програмного забезпечення

Кількість працівників, які знаходяться у
відпустках по догляду за дитиною

Кількість жінок, які знаходяться у
відпустках у зв'язку з вагітністю та
пологами

Витрати домогосподарств

Суми заборгованості з виплати
заробітної плати

Середньомісячна заробітна плата

Темпи зростання реальної заробітної
плати

1
Рівень непостійної
зайнятості
Частка доходів від
підприємницької
діяльності
та самозяйнятості у
структурі сукупних
ресурсів
домогосподарств
Частка оплати праці
у структурі
сукупних ресурсів
домогосподарств
Частка пенсій,
стипендій,
соціальних допомог,
наданих готівкою у
структурі сукупних
ресурсів
домогосподарств

Рівень непостійної зайнятості

Кореляційна матриця зв’язків між рівнем непостійної зайнятості та відібраними факторами

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1,0000

-0,5583

0,4833

0,6074

-0,6271

0,7445

0,6102

0,1485

0,6769

0,6927

0,4564

-0,1217

0,7820

-0,0779

0,7501

0,0218

-0,5583

1,0000

-0,0381

0,0146

0,4763

0,0407

-0,0535

0,4377

0,1057

-0,0682

0,3451

-0,2992

-0,0217

-0,1075

0,0215

-0,3634

0,4833

-0,0381

1,0000

0,3826

-0,1146

0,7098

0,9069

0,2754

0,6118

0,7961

0,5709

-0,3548

0,6977

-0,7319

0,6897

-0,3218

0,6074

0,0146

0,3826

1,0000

-0,4751

0,7992

0,4638

0,7383

0,8691

0,3776

0,8293

-0,7019

0,8205

-0,1625

0,8383

-0,4673

189
Продовж. табл. Б.1
1
Індекси споживчих
цін на товари та
послуги
ВВП
Інвестицій в
основний капітал
Коефіцієнт
заміщення
Пенсія
Придбання машин
обладнання та
програмного
забезпечення
Кількість
працівників, які
знаходяться у
відпустках по
догляду за дитиною
Кількість жінок, які
знаходяться у
відпустках у зв'язку
з вагітністю та
пологами
Витрати
домогосподарств
Суми
заборгованості з
виплати заробітної
плати
Середньомісячна
заробітна плата
Темпи зростання
реальної заробітної
плати

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-0,6271
0,7445

0,4763
0,0407

-0,1146
0,7098

-0,4751
0,7992

1,0000
-0,2758

-0,2758
1,0000

-0,0105
0,8501

0,1909
0,6393

-0,2520
0,9815

-0,0516
0,8145

-0,1051
0,9149

0,2968
-0,4431

-0,3284
0,9970

-0,3337
-0,3387

-0,3213
0,9969

-0,4034
-0,4771

0,6102

-0,0535

0,9069

0,4638

-0,0105

0,8501

1,0000

0,4007

0,7646

0,8828

0,6865

-0,1682

0,8396

-0,6384

0,8254

-0,3974

0,1485
0,6769

0,4377
0,1057

0,2754
0,6118

0,7383
0,8691

0,1909
-0,2520

0,6393
0,9815

0,4007
0,7646

1,0000
0,7513

0,7513
1,0000

0,3263
0,7173

0,8472
0,9609

-0,6651
-0,5323

0,6174
0,9785

-0,3671
-0,2820

0,6478
0,9869

-0,8162
-0,5724

0,6927

-0,0682

0,7961

0,3776

-0,0516

0,8145

0,8828

0,3263

0,7173

1,0000

0,6282

-0,1691

0,7969

-0,4752

0,7744

-0,3587

0,4564

0,3451

0,5709

0,8293

-0,1051

0,9149

0,6865

0,8472

0,9609

0,6282

1,0000

-0,6426

0,8959

-0,2975

0,9187

-0,7000

-0,1217

-0,2992

-0,3548

-0,7019

0,2968

-0,4431

-0,1682

-0,6651

-0,5323

-0,1691

-0,6426

1,0000

-0,4354

0,2492

-0,4738

0,5659

0,7820

-0,0217

0,6977

0,8205

-0,3284

0,9970

0,8396

0,6174

0,9785

0,7969

0,8959

-0,4354

1,0000

-0,3197

0,9981

-0,4447

-0,0779

-0,1075

-0,7319

-0,1625

-0,3337

-0,3387

-0,6384

-0,3671

-0,2820

-0,4752

-0,2975

0,2492

-0,3197

1,0000

-0,3129

0,3336

0,7501

0,0215

0,6897

0,8383

-0,3213

0,9969

0,8254

0,6478

0,9869

0,7744

0,9187

-0,4738

0,9981

-0,3129

1,0000

-0,4750

0,0218

-0,3634

-0,3218

-0,4673

-0,4034

-0,4771

-0,3974

-0,8162

-0,5724

-0,3587

-0,7000

0,5659

-0,4447

0,3336

-0,4750

1,0000
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Таблиця Б.2
Частка доходів від підприємницької
діяльності та самозяйнятості у структурі
сукупних ресурсів домогосподарств

Частка оплати праці у структурі сукупних
ресурсів домогосподарств

Частка пенсій, стипендій, соціальної
допомоги, наданих готівкою у структурі
сукупних ресурсів домогосподарств

Індекси споживчих цін на товари та
послуги

ВВП

Інвестицій в основний капітал

Коефіцієнт заміщення

Пенсія

Придбання машин обладнання та
програмного забезпечення

Кількість працівників, які знаходяться у
відпустках по догляду за дитиною

Кількість жінок, які знаходяться у
відпустках у зв'язку з вагітністю та
пологами

Витрати домогосподарств

Суми заборгованості з виплати заробітної
плати

Середньомісячна заробітна плата

Темпи зростання номінальної заробітної
плати

Темпи зростання реальної заробітної плати

1
Рівень неповної
зайнятості
Частка доходів від
підприємницької
діяльності
та самозяйнятості у
структурі сукупних
ресурсів
домогосподарств
Частка оплати
праці у структурі
сукупних ресурсів
домогосподарств
Частка пенсій,
стипендій,
соціальної
допомоги, наданих
готівкою у
структурі сукупних
ресурсів
домогосподарств

Рівень неповної зайнятості

Кореляційна матриця зв’язків між рівнем неповної фактичної зайнятості та відібраними факторами

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1,0000

0,3829

0,0440

0,6997

0,0906

0,4650

0,2312

0,7625

0,5915

-0,0037

0,6688

-0,4183

0,4646

-0,0707

0,5014

-0,5931 -0,6336

0,3829

1,0000

-0,0381

0,0146

0,4763

0,0407

-0,0535

0,4377

0,1057

-0,0682

0,3451

-0,2992

-0,0217

-0,1075

0,0215

0,0528 -0,3634

0,0440

-0,0381

1,0000

0,3826

-0,1146

0,7098

0,9069

0,2754

0,6118

0,7961

0,5709

-0,3548

0,6977

-0,7319

0,6897

-0,2380 -0,3218

0,6997

0,0146

0,3826

1,0000

-0,4751

0,7992

0,4638

0,7383

0,8691

0,3776

0,8293

-0,7019

0,8205

-0,1625

0,8383

-0,7740 -0,4673
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Продовж. табл. Б.2
1
Індекси споживчих
цін на товари та
послуги
ВВП
Інвестицій в
основний капітал
Коефіцієнт
заміщення
Пенсія
Придбання машин
обладнання та
програмного
забезпечення
Кількість
працівників, які
знаходяться у
відпустках по
догляду за дитиною
Кількість жінок, які
знаходяться у
відпустках у зв'язку
з вагітністю та
пологами
Витрати
домогосподарств
Суми
заборгованості з
виплати заробітної
плати
Середньомісячна
заробітна плата
Темпи зростання
номінальної
заробітної плати
Темпи зростання
реальної заробітної
плати

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,0906
0,4650

0,4763
0,0407

-0,1146
0,7098

-0,4751
0,7992

1,0000
-0,2758

-0,2758
1,0000

-0,0105
0,8501

0,1909
0,6393

-0,2520
0,9815

-0,0516
0,8145

-0,1051
0,9149

0,2968
-0,4431

-0,3284
0,9970

-0,3337
-0,3387

-0,3213
0,9969

0,3576 -0,4034
-0,6125 -0,4771

0,2312

-0,0535

0,9069

0,4638

-0,0105

0,8501

1,0000

0,4007

0,7646

0,8828

0,6865

-0,1682

0,8396

-0,6384

0,8254

-0,2911 -0,3974

0,7625
0,5915

0,4377
0,1057

0,2754
0,6118

0,7383
0,8691

0,1909
-0,2520

0,6393
0,9815

0,4007
0,7646

1,0000
0,7513

0,7513
1,0000

0,3263
0,7173

0,8472
0,9609

-0,6651
-0,5323

0,6174
0,9785

-0,3671
-0,2820

0,6478
0,9869

-0,6120 -0,8162
-0,7080 -0,5724

-0,0037

-0,0682

0,7961

0,3776

-0,0516

0,8145

0,8828

0,3263

0,7173

1,0000

0,6282

-0,1691

0,7969

-0,4752

0,7744

-0,2856 -0,3587

0,6688

0,3451

0,5709

0,8293

-0,1051

0,9149

0,6865

0,8472

0,9609

0,6282

1,0000

-0,6426

0,8959

-0,2975

0,9187

-0,7186 -0,7000

-0,4183

-0,2992

-0,3548

-0,7019

0,2968

-0,4431

-0,1682

-0,6651

-0,5323

-0,1691

-0,6426

1,0000

-0,4354

0,2492

-0,4738

0,4646

-0,0217

0,6977

0,8205

-0,3284

0,9970

0,8396

0,6174

0,9785

0,7969

0,8959

-0,4354

1,0000

-0,3197

0,9981

-0,0707

-0,1075

-0,7319

-0,1625

-0,3337

-0,3387

-0,6384

-0,3671

-0,2820

-0,4752

-0,2975

0,2492

-0,3197

1,0000

-0,3129

0,5014

0,0215

0,6897

0,8383

-0,3213

0,9969

0,8254

0,6478

0,9869

0,7744

0,9187

-0,4738

0,9981

-0,3129

1,0000

-0,5931

0,0528

-0,2380

-0,7740

0,3576

-0,6125

-0,2911

-0,6120

-0,7080

-0,2856

-0,7186

0,6797

-0,6245

-0,1394

-0,6504

1,0000

0,6748

-0,6336

-0,3634

-0,3218

-0,4673

-0,4034

-0,4771

-0,3974

-0,8162

-0,5724

-0,3587

-0,7000

0,5659

-0,4447

0,3336

-0,4750

0,6748

1,0000

0,6797

0,5659

-0,6245 -0,4447

-0,1394

0,3336

-0,6504 -0,4750
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Таблиця Б.3
Частка доходів від підприємницької
діяльності та самозяйнятості у структурі
сукупних ресурсів домогосподарств

Частка оплати праці у структурі
сукупних ресурсів домогосподарств

Частка пенсій, стипендій, соціальної
допомоги, наданих готівкою у структурі
сукупних ресурсів домогосподарств

Індекси споживчих цін на товари та
послуги

ВВП

Інвестицій в основний капітал

Коефіцієнт заміщення

Пенсія

Придбання машин обладнання та
програмного забезпечення

Кількість працівників, які знаходяться у
відпустках по догляду за дитиною

Кількість жінок, які знаходяться у
відпустках у зв'язку з вагітністю та
пологами

Витрати домогосподарств

Суми заборгованості з виплати
заробітної плати

Середньомісячна заробітна плата

Темпи зростання номінальної заробітної
плати

Темпи зростання реальної заробітної
плати

1
Рівень понаднормової
зайнятості
Частка доходів від
підприємницької діяльності
та самозяйнятості у структурі
сукупних ресурсів
домогосподарств
Частка оплати праці у структурі
сукупних ресурсів
домогосподарств
Частка пенсій, стипендій,
соціальної допомоги, наданих
готівкою у структурі сукупних
ресурсів домогосподарств
Індекси споживчих цін на
товари та послуги
ВВП
Інвестицій в основний капітал
Коефіцієнт заміщення
Пенсія

Рівень понаднормової зайнятості

Кореляційна матриця зв’язків між рівнем понаднормової зайнятості та відібраними факторами

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1,0000 -0,3124

-0,3760 -0,8930 0,1892 -0,7967 -0,4528 -0,8998 -0,8842 -0,4686 -0,9332 0,7939 -0,7861 0,1995 -0,8134 0,7876 0,7051

-0,3124 1,0000

-0,0381 0,0146

0,4763 0,0407 -0,0535 0,4377 0,1057 -0,0682 0,3451 -0,2992 -0,0217 -0,1075 0,0215 0,0528 -0,3634

-0,3760 -0,0381

1,0000 0,3826

-0,1146 0,7098 0,9069 0,2754 0,6118 0,7961 0,5709 -0,3548 0,6977 -0,7319 0,6897 -0,2380 -0,3218

-0,8930 0,0146

0,3826 1,0000

-0,4751 0,7992 0,4638 0,7383 0,8691 0,3776 0,8293 -0,7019 0,8205 -0,1625 0,8383 -0,7740 -0,4673

0,1892
-0,7967
-0,4528
-0,8998
-0,8842

-0,1146
0,7098
0,9069
0,2754
0,6118

1,0000
-0,2758
-0,0105
0,1909
-0,2520

0,4763
0,0407
-0,0535
0,4377
0,1057

-0,4751
0,7992
0,4638
0,7383
0,8691

-0,2758
1,0000
0,8501
0,6393
0,9815

-0,0105
0,8501
1,0000
0,4007
0,7646

0,1909
0,6393
0,4007
1,0000
0,7513

-0,2520
0,9815
0,7646
0,7513
1,0000

-0,0516
0,8145
0,8828
0,3263
0,7173

-0,1051
0,9149
0,6865
0,8472
0,9609

0,2968
-0,4431
-0,1682
-0,6651
-0,5323

-0,3284
0,9970
0,8396
0,6174
0,9785

-0,3337
-0,3387
-0,6384
-0,3671
-0,2820

-0,3213
0,9969
0,8254
0,6478
0,9869

0,3576
-0,6125
-0,2911
-0,6120
-0,7080

-0,4034
-0,4771
-0,3974
-0,8162
-0,5724
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Продовж. табл. Б.3
1
Придбання машин обладнання
та програмного забезпечення
Кількість працівників, які
знаходяться у відпустках по
догляду за дитиною
Кількість жінок, які знаходяться
у відпустках у зв'язку з
вагітністю та пологами
Витрати домогосподарств
Суми заборгованості з виплати
заробітної плати
Середньомісячна заробітна
плата
Темпи зростання номінальної
заробітної плати
Темпи зростання реальної
заробітної плати

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-0,4686 -0,0682

0,7961 0,3776

-0,0516 0,8145 0,8828 0,3263 0,7173 1,0000 0,6282 -0,1691 0,7969 -0,4752 0,7744 -0,2856 -0,3587

-0,9332 0,3451

0,5709 0,8293

-0,1051 0,9149 0,6865 0,8472 0,9609 0,6282 1,0000 -0,6426 0,8959 -0,2975 0,9187 -0,7186 -0,7000

0,7939 -0,2992
-0,7861 -0,0217

-0,3548 -0,7019 0,2968 -0,4431 -0,1682 -0,6651 -0,5323 -0,1691 -0,6426 1,0000 -0,4354 0,2492 -0,4738 0,6797 0,5659
0,6977 0,8205 -0,3284 0,9970 0,8396 0,6174 0,9785 0,7969 0,8959 -0,4354 1,0000 -0,3197 0,9981 -0,6245 -0,4447

0,1995 -0,1075

-0,7319 -0,1625 -0,3337 -0,3387 -0,6384 -0,3671 -0,2820 -0,4752 -0,2975 0,2492 -0,3197 1,0000 -0,3129 -0,1394 0,3336

-0,8134 0,0215

0,6897 0,8383

0,7876 0,0528

-0,2380 -0,7740 0,3576 -0,6125 -0,2911 -0,6120 -0,7080 -0,2856 -0,7186 0,6797 -0,6245 -0,1394 -0,6504 1,0000 0,6748

0,7051 -0,3634

-0,3218 -0,4673 -0,4034 -0,4771 -0,3974 -0,8162 -0,5724 -0,3587 -0,7000 0,5659 -0,4447 0,3336 -0,4750 0,6748 1,0000

-0,3213 0,9969 0,8254 0,6478 0,9869 0,7744 0,9187 -0,4738 0,9981 -0,3129 1,0000 -0,6504 -0,4750
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Таблиця Б.4

Пенсія

Придбання машин обладнання та
програмного забезпечення

Кількість працівників, які знаходяться у
відпустках по догляду за дитиною

Кількість жінок, які знаходяться у
відпустках у зв'язку з вагітністю та
пологами

Витрати домогосподарств

Суми заборгованості з виплати
заробітної плати

Середньомісячна заробітна плата

Темпи зростання номінальної заробітної
плати

Темпи зростання реальної заробітної
плати

1
2
3
4
5
6
7
8
Рівень неформальної
зайнятості
1,0000 0,2554 0,7353 0,7067 -0,2075 0,7720 0,6567
Частка доходів від
підприємницької
діяльності
та самозяйнятості у
структурі сукупних
ресурсів
домогосподарств
0,2554 1,0000 -0,0381 0,0146 0,4763 0,0407 -0,0535
Частка оплати праці
у структурі сукупних
ресурсів
домогосподарств
0,7353 -0,0381 1,0000 0,3826 -0,1146 0,7098 0,9069
Частка пенсій,
стипендій,
соціальних допомог,
наданих готівкою у
структурі сукупних
ресурсів
домогосподарств
0,7067 0,0146 0,3826 1,0000 -0,4751 0,7992 0,4638
Індекси споживчих
цін на товари та
послуги
-0,2075 0,4763 -0,1146 -0,4751 1,0000 -0,2758 -0,0105

Коефіцієнт заміщення

Інвестицій в основний капітал

ВВП

Індекси споживчих цін на товари та
послуги

Частка пенсій, стипендій, соціальних
допомог, наданих готівкою у структурі
сукупних ресурсів домогосподарств

Частка оплати праці у структурі
сукупних ресурсів домогосподарств

Частка доходів від підприємницької
діяльності та самозяйнятості у структурі
сукупних ресурсів домогосподарств

Рівень неформальної зайнятості

Кореляційна матриця зв’язків між рівнем неформальної зайнятості та відібраними факторами

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,6789

0,7651

0,6419

0,7851 -0,7382

0,4377

0,1057 -0,0682

0,3451 -0,2992 -0,0217 -0,1075

0,0215

0,2754

0,6118

0,7961

0,5709 -0,3548

0,6977 -0,7319

0,6897 -0,2380 -0,3218

0,7383

0,8691

0,3776

0,8293 -0,7019

0,8205 -0,1625

0,8383 -0,7740 -0,4673

0,1909 -0,2520 -0,0516 -0,1051

0,7564 -0,6314

0,7673 -0,3901 -0,4284

0,2968 -0,3284 -0,3337 -0,3213

0,0528 -0,3634

0,3576 -0,4034
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Продовж. табл. Б.4
1
ВВП
Інвестицій в
основний капітал
Коефіцієнт
заміщення
Пенсія
Придбання машин
обладнання та
програмного
забезпечення
Кількість
працівників, які
знаходяться у
відпустках по
догляду за дитиною
Кількість жінок, які
знаходяться у
відпустках у зв'язку з
вагітністю та
пологами
Витрати
домогосподарств
Суми заборгованості
з виплати заробітної
плати
Середньомісячна
заробітна плата
Темпи зростання
номінальної
заробітної плати
Темпи зростання
реальної заробітної
плати

2
0,7720

3
0,0407

4
0,7098

5
6
0,7992 -0,2758

7
1,0000

8
0,8501

9
0,6393

10
0,9815

11
0,8145

12
13
0,9149 -0,4431

14
15
0,9970 -0,3387

16
17
18
0,9969 -0,6125 -0,4771

0,6567 -0,0535

0,9069

0,4638 -0,0105

0,8501

1,0000

0,4007

0,7646

0,8828

0,6865 -0,1682

0,8396 -0,6384

0,8254 -0,2911 -0,3974

0,6789
0,7651

0,4377
0,1057

0,2754
0,6118

0,7383 0,1909
0,8691 -0,2520

0,6393
0,9815

0,4007
0,7646

1,0000
0,7513

0,7513
1,0000

0,3263
0,7173

0,8472 -0,6651
0,9609 -0,5323

0,6174 -0,3671
0,9785 -0,2820

0,6478 -0,6120 -0,8162
0,9869 -0,7080 -0,5724

0,6419 -0,0682

0,7961

0,3776 -0,0516

0,8145

0,8828

0,3263

0,7173

1,0000

0,6282 -0,1691

0,7969 -0,4752

0,7744 -0,2856 -0,3587

0,7851

0,5709

0,8293 -0,1051

0,9149

0,6865

0,8472

0,9609

0,6282

1,0000 -0,6426

0,8959 -0,2975

0,9187 -0,7186 -0,7000

0,3451

-0,7382 -0,2992 -0,3548 -0,7019
0,7564 -0,0217

0,6977

0,2968 -0,4431 -0,1682 -0,6651 -0,5323 -0,1691 -0,6426

0,8205 -0,3284

0,9970

0,8396

0,6174

0,9785

0,7969

0,8959 -0,4354

-0,6314 -0,1075 -0,7319 -0,1625 -0,3337 -0,3387 -0,6384 -0,3671 -0,2820 -0,4752 -0,2975
0,7673

-0,3901

0,0215

0,6897

0,8383 -0,3213

0,0528 -0,2380 -0,7740

0,9969

0,8254

0,6478

0,9869

0,7744

1,0000 -0,4354

0,3576 -0,6125 -0,2911 -0,6120 -0,7080 -0,2856 -0,7186

-0,4284 -0,3634 -0,3218 -0,4673 -0,4034 -0,4771 -0,3974 -0,8162 -0,5724 -0,3587 -0,7000

1,0000 -0,3197

0,2492 -0,3197

0,9187 -0,4738

0,2492 -0,4738

0,6797

0,9981 -0,6245 -0,4447

1,0000 -0,3129 -0,1394

0,9981 -0,3129

0,5659

0,3336

1,0000 -0,6504 -0,4750

0,6797 -0,6245 -0,1394 -0,6504

1,0000

0,6748

0,5659 -0,4447

0,6748

1,0000

0,3336 -0,4750
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Таблиця Б.5

Частка оплати праці у структурі
сукупних ресурсів домогосподарств

Частка пенсій, стипендій, соціальних
допомог, наданих готівкою у структурі
сукупних ресурсів домогосподарств

Індекси споживчих цін на товари та
послуги

ВВП

Інвестицій в основний капітал

Коефіцієнт заміщення

Пенсія

Придбання машин обладнання та
програмного забезпечення

Кількість працівників, які знаходяться у
відпустках по догляду за дитиною

Кількість жінок, які знаходяться у
відпустках у зв'язку з вагітністю та
пологами

Витрати домогосподарств

Суми заборгованості з виплати
заробітної плати

Середньомісячна заробітна плата

Темпи зростання номінальної заробітної
плати

Темпи зростання реальної заробітної
плати

1
2
Рівень
недозайнятості
1,0000
Частка доходів від
підприємницької
діяльності
та самозяйнятості у
структурі сукупних
ресурсів
домогосподарств
0,4936
Частка оплати праці
у структурі сукупних
ресурсів
домогосподарств
-0,3032
Частка пенсій,
стипендій,
соціальних допомог,
наданих готівкою у
структурі сукупних
ресурсів
домогосподарств
0,3728
Індекси споживчих
цін на товари та
послуги
0,3208

Частка доходів від підприємницької
діяльності та самозяйнятості у структурі
сукупних ресурсів домогосподарств

Рівень недозайнятості

Кореляційна матриця зв’язків між рівнем недозайнятості та відібраними факторами

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,4936

-0,3032

0,3728

0,3208 0,1711

-0,1218 0,6855 0,3351 -0,1636 0,4890 -0,3562 0,1486 0,2636 0,1918 -0,6028 -0,7297

1,0000

-0,0381

0,0146

0,4763 0,0407

-0,0535 0,4377 0,1057 -0,0682 0,3451 -0,2992 -0,0217 -0,1075

-0,0381

1,0000

0,3826

-0,1146 0,7098

0,9069 0,2754 0,6118 0,7961 0,5709 -0,3548 0,6977 -0,7319

0,6897 -0,2380 -0,3218

0,0146

0,3826

1,0000

-0,4751 0,7992

0,4638 0,7383 0,8691 0,3776 0,8293 -0,7019 0,8205 -0,1625

0,8383 -0,7740 -0,4673

0,4763

-0,1146

-0,4751

1,0000 -0,2758

0,0215

-0,0105 0,1909 -0,2520 -0,0516 -0,1051 0,2968 -0,3284 -0,3337 -0,3213

0,0528 -0,3634

0,3576 -0,4034
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Продовж. табл. Б.5
1
ВВП
Інвестицій в
основний капітал
Коефіцієнт
заміщення
Пенсія
Придбання машин
обладнання та
програмного
забезпечення
Кількість
працівників, які
знаходяться у
відпустках по
догляду за дитиною
Кількість жінок, які
знаходяться у
відпустках у зв'язку
з вагітністю та
пологами
Витрати
домогосподарств
Суми
заборгованості з
виплати заробітної
плати
Середньомісячна
заробітна плата
Темпи зростання
номінальної
заробітної плати
Темпи зростання
реальної заробітної
плати

2
0,1711

3
0,0407

4
0,7098

5
0,7992

6
7
-0,2758 1,0000

8
9
10
11
12
13
14
15
0,8501 0,6393 0,9815 0,8145 0,9149 -0,4431 0,9970 -0,3387

16
17
18
0,9969 -0,6125 -0,4771

-0,1218

-0,0535

0,9069

0,4638

-0,0105 0,8501

1,0000 0,4007 0,7646 0,8828 0,6865 -0,1682 0,8396 -0,6384

0,8254 -0,2911 -0,3974

0,6855
0,3351

0,4377
0,1057

0,2754
0,6118

0,7383
0,8691

0,1909 0,6393
-0,2520 0,9815

0,4007 1,0000 0,7513 0,3263 0,8472 -0,6651 0,6174 -0,3671
0,7646 0,7513 1,0000 0,7173 0,9609 -0,5323 0,9785 -0,2820

0,6478 -0,6120 -0,8162
0,9869 -0,7080 -0,5724

-0,1636

-0,0682

0,7961

0,3776

-0,0516 0,8145

0,8828 0,3263 0,7173 1,0000 0,6282 -0,1691 0,7969 -0,4752

0,7744 -0,2856 -0,3587

0,4890

0,3451

0,5709

0,8293

-0,1051 0,9149

0,6865 0,8472 0,9609 0,6282 1,0000 -0,6426 0,8959 -0,2975

0,9187 -0,7186 -0,7000

-0,3562

-0,2992

-0,3548

-0,7019

0,2968 -0,4431

0,1486

-0,0217

0,6977

0,8205

-0,3284 0,9970

0,2636

-0,1075

-0,7319

-0,1625

-0,3337 -0,3387

0,1918

0,0215

0,6897

0,8383

-0,3213 0,9969

-0,6028

0,0528

-0,2380

-0,7740

0,3576 -0,6125

-0,2911 -0,6120 -0,7080 -0,2856 -0,7186 0,6797 -0,6245 -0,1394 -0,6504

1,0000 0,6748

-0,7297

-0,3634

-0,3218

-0,4673

-0,4034 -0,4771

-0,3974 -0,8162 -0,5724 -0,3587 -0,7000 0,5659 -0,4447 0,3336 -0,4750

0,6748 1,0000

-0,1682 -0,6651 -0,5323 -0,1691 -0,6426 1,0000 -0,4354 0,2492 -0,4738
0,8396 0,6174 0,9785 0,7969 0,8959 -0,4354 1,0000 -0,3197

0,6797 0,5659

0,9981 -0,6245 -0,4447

-0,6384 -0,3671 -0,2820 -0,4752 -0,2975 0,2492 -0,3197 1,0000 -0,3129 -0,1394 0,3336
0,8254 0,6478 0,9869 0,7744 0,9187 -0,4738 0,9981 -0,3129

1,0000 -0,6504 -0,4750

1
2
Рівень ІТ зайнятості
нестандартної
1,0000
Демобілізовані з
військової строкової
служби безробітні 0,6456
Вивільнені з
економічних причин -0,2189
Непрацевлаштова-ні
після закінчення
загальноосвітніх та
вищих навчальних
закладів І–ІV рівнів
акредитації
0,5562
3
4
5
6

Частка пенсій, стипендій, соціальних допомог,
наданих готівкою у структурі сукупних ресурсів
домогосподарств

8
9
10

0,1181 1,0000 0,4253 0,0326 -0,0448 0,1757
-0,3399 0,5139

0,7801 0,4253 1,0000 0,3345 0,6497 -0,3009 -0,4114 0,0442
11
12
13
14

Кількість жінок, які знаходяться у відпустках у
зв'язку з вагітністю та пологами

16
17
18

-0,1356 0,1782 -0,2397 0,5229 0,3382 -0,1832 0,4229

-0,3900 0,0905 -0,2069 -0,1914 0,1037 0,0353

19
20

-0,5050 0,4931 0,2207

-0,0010 0,2530 0,8312 0,0966

Темпи зростання реальної заробітної плати

Середньомісячна заробітна плата

Суми заборгованості з виплати заробітної плати

Кількість працівників, які знаходяться у
відпустках по догляду за дитиною

15

Придбання машин обладнання та програмного
забезпечення

Пенсія

Коефіцієнт заміщення

Інвестицій в основний капітал

ВВП

Індекси споживчих цін на товари та послуги

Частка оплати праці у структурі сукупних
ресурсів домогосподарств

7

Частка доходів від підприємницької діяльності
та самозяйнятості у структурі сукупних ресурсів
домогосподарств

Звільнені за власним бажанням

Звільнені за станом здоров’я, через оформлення
пенсії за віком, інвалідністю

Вивільнені з економічних причин
Не працевлаштовані після закінчення
загальноосвітніх та вищих навчальних закладів
І–ІV рівнів акредитації

Демобілізовані з військової строкової служби
безробітні

Рівень ІТ зайнятості нестандартної
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Таблиця Б.6

Кореляційна матриця зв’язків між рівнем ІТ зайнятості нестандартної та відібраними факторами

21

0,6456 -0,2189 0,5562 0,6454 0,5575 -0,5453 -0,4048 -0,1226 -0,3234 -0,1194 -0,2281 -0,3383 -0,1569 -0,0898 -0,3522 0,5179 0,3780 -0,1213 0,6378

1,0000 0,1181 0,7801 0,7169 0,7900 -0,2906 -0,5851 -0,1468 -0,4463 -0,2162 -0,4225 -0,5257 -0,2320 -0,2862 -0,3590 0,5185 0,8365 -0,1997 0,6345
-0,5722

0,1890
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Продовж. табл. Б.6
1
2
Звільнені за
станом здоров’я,
через
оформлення
пенсії за віком,
інвалідністю
0,6454
Звільнені за
власним
бажанням
0,5575
Частка доходів
від
підприємницької
діяльності
та самозяйнятості
у структурі
сукупних
ресурсів
домогосподарств -0,5453
Частка оплати
праці у структурі
сукупних
ресурсів
домогосподарств -0,4048
Частка пенсій,
стипендій,
соціальних
допомог, наданих
готівкою у
структурі
сукупних
ресурсів
домогосподарств -0,1226
Індекси
споживчих цін на
товари та послуги-0,3234
ВВП
-0,1194
Інвестицій в
основний капітал -0,2281
Коефіцієнт
-0,3383

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

0,7169 0,0326 0,3345 1,0000 0,5968 -0,5425 -0,5034 0,0853 -0,5902 -0,2746 -0,4447 -0,4053 -0,2632 -0,4707 -0,4299 0,2832 0,4760 -0,2268 0,6567

0,7900 -0,04480,6497 0,5968 1,0000 -0,6170 -0,4725 -0,4189 -0,3203 -0,4129 -0,3832 -0,7500 -0,4552 -0,3539 -0,6016 0,6748 0,7136 -0,3976 0,6140

-0,2906 0,1757 -0,3009 -0,5425 -0,6170 1,0000 -0,0381 0,0146 0,4763 0,0407 -0,0535 0,4377 0,1057 -0,0682 0,3451 -0,2992 -0,1075 0,0215 -0,3634

-0,5851 -0,3399-0,4114 -0,5034 -0,4725 -0,0381 1,0000 0,3826 -0,1146 0,7098 0,9069 0,2754 0,6118 0,7961 0,5709 -0,3548 -0,7319 0,6897 -0,3218

-0,1468 0,5139 0,0442 0,0853 -0,4189 0,0146 0,3826 1,0000 -0,4751 0,7992 0,4638 0,7383 0,8691 0,3776 0,8293 -0,7019 -0,1625 0,8383 -0,4673

-0,4463 -0,1356-0,3900 -0,5902 -0,3203 0,4763 -0,1146 -0,4751 1,0000 -0,2758 -0,0105 0,1909 -0,2520 -0,0516 -0,1051 0,2968 -0,3337 -0,3213 -0,4034
-0,2162 0,1782 0,0905 -0,2746 -0,4129 0,0407 0,7098 0,7992 -0,2758 1,0000 0,8501 0,6393 0,9815 0,8145 0,9149 -0,4431 -0,3387 0,9969 -0,4771
-0,4225 -0,2397-0,2069 -0,4447 -0,3832 -0,0535 0,9069 0,4638 -0,0105 0,8501 1,0000 0,4007 0,7646 0,8828 0,6865 -0,1682 -0,6384 0,8254 -0,3974
-0,5257 0,5229 -0,1914 -0,4053 -0,7500 0,4377 0,2754 0,7383 0,1909 0,6393 0,4007 1,0000 0,7513 0,3263 0,8472 -0,6651 -0,3671 0,6478 -0,8162

200
заміщення
Пенсія

-0,1569 -0,2320 0,3382 0,1037 -0,2632 -0,4552 0,1057 0,6118 0,8691 -0,2520 0,9815 0,7646 0,7513 1,0000 0,7173 0,9609 -0,5323 -0,2820 0,9869 -0,5724

Продовж. табл. Б.6
1
2
Придбання
машин
обладнання та
програмного
забезпечення
-0,0898
Кількість
працівників, які
знаходяться у
відпустках по
догляду за
дитиною
-0,3522
Кількість жінок,
які знаходяться у
відпустках у
зв'язку з
вагітністю та
пологами
0,5179
Суми
заборгованості з
виплати
заробітної плати 0,3780
Середньомісячна
заробітна плата -0,1213
Темпи зростання
реальної
заробітної плати 0,6378

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

-0,2862 -0,1832 0,0353 -0,4707 -0,3539 -0,0682 0,7961 0,3776 -0,0516 0,8145 0,8828 0,3263 0,7173 1,0000 0,6282 -0,1691 -0,4752 0,7744 -0,3587

-0,3590 0,4229 -0,0010 -0,4299 -0,6016 0,3451 0,5709 0,8293 -0,1051 0,9149 0,6865 0,8472 0,9609 0,6282 1,0000 -0,6426 -0,2975 0,9187 -0,7000

0,5185 -0,5050 0,2530 0,2832 0,6748 -0,2992 -0,3548 -0,7019 0,2968 -0,4431 -0,1682 -0,6651 -0,5323 -0,1691 -0,6426 1,0000 0,2492 -0,4738 0,5659

0,8365 0,4931 0,8312 0,4760 0,7136 -0,1075 -0,7319 -0,1625 -0,3337 -0,3387 -0,6384 -0,3671 -0,2820 -0,4752 -0,2975 0,2492 1,0000 -0,3129 0,3336
-0,1997 0,2207 0,0966 -0,2268 -0,3976 0,0215 0,6897 0,8383 -0,3213 0,9969 0,8254 0,6478 0,9869 0,7744 0,9187 -0,4738 -0,3129 1,0000 -0,4750

0,6345 -0,5722 0,1890 0,6567 0,6140 -0,3634 -0,3218 -0,4673 -0,4034 -0,4771 -0,3974 -0,8162 -0,5724 -0,3587 -0,7000 0,5659 0,3336 -0,4750 1,0000
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Додаток В
Основні соціально-економічні показники, що використовуються для
моделювання процесу розвитку нестандартних форм зайнятості
Таблиця В.1
Динаміка показників, що використовуються для моделювання процесу
розвитку нестандартних форм зайнятості
Умовне
Факторний
позначе
показник
ння
1
2
Х1
Розмір інвестицій в
основний капітал,
млн.грн.
Х2
Індекси споживчих
цін на товари та
послуги, % до
попереднього року
Х3
Середньомісячна
заробітна плата,
грн.
Х4
Темпи зростання
номінальної
заробітної плати,
% до попереднього
року
Х5
Темпи зростання
реальної заробітної
плати, % до
попереднього року
Х6
Суми
заборгованості з
виплати заробітної
плати, млн.грн.
Х7
Обсяг пенсії,
стипендії,
соціальні
допомоги, надані
готівкою в
структурі
сукупних ресурсів
домогосподарств,
%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

75714

93096 125254 188486 233081 151777 150667 209130 255839 277585

109 113,5 109,1

112,8 125,2 115,9 109,4

590

1351

806

1041

1806

1906

127,5 136,7 129,2

129,7 133,7 105,5

123,8 120,3 118,3

112,5 106,3

2232,4 1111,2 960,3

22,2

24

23,7

2239

108

100,6

99,7

2633

3026

3265

120 117,6

114,9 107,9

90,8 110,2 108,7

114,4 108,2

806,4 668,7 1188,7 1473,3 1218,1 977,4 893,7

23

23,1

26

25,9

25,5

27,1

27,2
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Продовж. табл. В.1
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
12
Х8 Кількість
працівників, які
знаходяться у
відпустках по
догляду за
дитиною до
досягнення нею
віку,
встановленого
чинним
законодавством,
осіб
354457 370039 385620 397543 423453 448856 462656 448246 450059 456668
Х9 Коефіцієнт
заміщення
заробітної плати
пенсією
0,309 0,392 0,391 0,354 0,430 0,490 0,461 0,437 0,414 0,450
Х10 Доходи від
підприємницької
діяльності
та самозяйнятості
в структурі
сукупних ресурсів
домогосподарств,
%
4,4
4,9
4,6
5,2
5,3
5,1
6,2
4,6
4,1
4,0
Х11 Демобілізовані з
військової
строкової служби
безробітні, тис.
осіб
32,4
24,0
16,7
17,0
17,1
15,7
23,2
22,5
23,2
15,8
Х12 Кінцеві споживчі
витрати
домогосподарств,
млн. грн.
180399 252624 319383 423174 582482 581733 686082 865860 962627 1057781
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Таблиця В.2
Значення апроксимуючих функцій для факторних показників і їх
статистичні характеристики
Факторний показник
Розмір інвестицій в основний
капітал, млн.грн.
Індекси споживчих цін на
товари та послуги, % до
попереднього року
Середньомісячна заробітна
плата, грн.
Темпи зростання номінальної
заробітної плати, % до
попереднього року
Темпи зростання реальної
заробітної плати, % до
попереднього року
Суми заборгованості з
виплати заробітної плати,
млн.грн.
Обсяг пенсії, стипендії,
соціальні допомоги, надані
готівкою в структурі
сукупних ресурсів
домогосподарств, %
Кількість працівників, які
знаходяться у відпустках по
догляду за дитиною до
досягнення нею віку,
встановленого чинним
законодавством, осіб
Коефіцієнт заміщення
заробітної плати пенсією
Доходи від підприємницької
діяльності та самозяйнятості
в структурі сукупних
ресурсів домогосподарств, %
Демобілізовані з військової
строкової служби безробітні,
тис.осіб
Кінцеві споживчі витрати
домогосподарств, млн. грн.

Умовне
позначення

Рівняння регресії

Коефіцієнт
детермінації
(R2)

Х1(t)

74827*t0,5054

0,8509

Х2(t)

115,45* е-0,0073*t

0,6125

Х3(t)

8,2165*t2+220,77*t+346,86

0,9942

Х4(t)

-0,1068*t2-1,4368*t+134,43

0,6697

Х5(t)

-8,467*LN(t)+123,74

0,6961

Х6(t)

-346,23*LN(t)+1674,3

0,7385

Х7(t)

0,038*t2+0,1451*t+22,571

0,7595

Х8(t)

-1503,9*t2+28746*t+319553

0,9444

Х9(t)

0,3251*t0,1549

0,6347

Х10(t)

0,1957*LN(t)+4,655

0,7521

Х11(t)

25,551*t-0,1453

0,6942

Х12(t)

156061*t0,782

0,9663

204

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Антонюк В.П.

1.

Соціальна

політика

в

контексті

поліпшення

стратифікації українського суспільства / В.П. Антонюк // Збірник наукових
праць Національного університету державної податкової служби України:
електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Національний
університет державної податкової служби України; гол. ред.: П.В. Мельник. –
–

2011.

№

1.

–

с.

19 – 26.

–

Режим

доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Znpnudps/index.html.
2.

Афонін У.А.

управління :

навч.

Концептуальні

посіб.

/

авт.

кол.

засади
:

взаємодії

Е.А. Афонін,

політики

й

Я.В. Бережний,

О.Л. Валевський та ін. ; за заг. ред. В.А. Ребкала, В.А. Шахова, В.В. Голубь,
В.М. Козакова. – К. : НАДУ, 2010. – 300 с.
3.

Баласинович Б.О. Зайнятість в умовах становлення інформаційного

суспільства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01 / Б.О. Баласинович ; Київ.
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2005. – 20 с.
4.

Баластрик Л.О. Держава як гарант інноваційної зайнятості /

Л.О. Баластрик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференціі
«Соціально-трудові відносини: теорія та практика» 22 – 23 вересня 2010 р. /
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, 2010. –
С. 51 – 58.
5.

Бандур С.І. Розвиток соціально-трудових відносин як передумова

досягнення продуктивної зайнятості населення / С.І. Бандур // Ринок праці та
зайнятість населення. –2014. – №1. – С. 8–13.
6.

Бандур С.І. Система пріоритетів державної політики зайнятості в

парадигмі формування інноваційної моделі розвитку економіки України / С.І.
Бандур // Ринок праці та зайнятість населення. – 2008. – №1. – С.10-15.
7.

Безтелесна Л.І.

Сутність

та

складові

соціальної

політики:

теоретичний аспект / Л.І. Безтелесна, Г.М. Юрчик // Вісник соціальноекономічних досліджень: Збірник наукових праць Випуск 4 (44). – Одеса, 2013.
– С. 15-21.

205

Белл Д.

8.

Грядущее

постиндустриальное

общество.

Опыт

социального прогнозирования / Д. Белл. – М. : Academia, 1999. – 956 с.
Білик О.М.

9.

Нестандартна

зайнятість:

виклики

сьогодення

/

О.М. Білик // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. /
[голова редкол. А. М. Колот]. 2014. – № 1(7). – С. 296 – 301.
Близнюк В. Аналітичне моделювання майбутнього стану ринку

10.

праці України / В. Близнюк // Економіка та прогнозування, 2001. – №5. –
С. 135 – 144.
Близнюк В. Проблеми управління ринком праці і зайнятості

11.

населення в контексті соціальної політики Європейського Союзу / В. Близнюк,
В. Покрищук // Україна: аспекти праці. – 2002. - №7. – С. 3-6.
Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості : [навч. посіб.]

12.

/ В.С. Васильченко. – К. : КНЕУ. – 2003. – 252 с.
Вергелес Т.В. Проблеми становлення вітчизняної моделі ринку

13.

праці та економічна динаміка / Т.В. Вергелес // Вісник ТАНГ. – 2005. – № 2. –
С.26–29.
Гальчинський А.С. Начала нової парадигми політичної економії.

14.

Постановка проблеми / А.С. Гальчинський // Економічна теорія. – 2012. – № 2. –
С. 5-16.
Геєц В.М.

15.

Інноваційні

перспективи

України

/

В.М. Геєц,

В.П. Семиноженко. – Х. : Константа, 2006. – 272 с.
Герасимчук В.Г.

16.

Від

стратегії

інноваційного

розвитку

до

деіндустріалізації економіки? / В.Г. Герасимчук // Економічний вісник НТУУ
"КПІ".

–

2013.

–

[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://economy.kpi.ua/uk/node/561
17.

Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір: монографія /

Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, А.М. Колот та за пр.ред. д-ра екон. наук,
проф. Д.Г. Лукяненка та д-ра екон. наук, проф. А.М. Поручника. – К.: КНЕУ,
2008. – 420 с.

206

18.

Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини:

підруч. / О.А. Грішнова. – К.: Знання, 2004. – 536с.
19.

Гук Л.П. Вплив інформаційних технологій на зайнятість та

розвиток бізнесу / Л.П. Гук // Соціально-економічні проблеми України в
глобальному просторі: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 26 –
27 квітня 2012 року. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – С. 305 – 308.
20.

Гук Л.П. Глобалізація як вагомий чинник розвитку ринку праці

України / Л.П. Гук // Регіональні проблеми людського та соціального розвитку:
Тези доп. і повідом, міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 4-5 листоп. 2008 р.): В
2 т. Т. 2 / НАН України. Ін-т економіки пром-сті; Редкол.: О.І. Амоша (відп.
ред.) та ін. – Донецьк, 2008. – С. 109 – 112
21.

Гук Л.П. Гнучкі моделі зайнятості як інструмент ефективного

використання соціально-трудового потенціалу / Л.П. Гук // Формування та
розвиток трудового потенціалу України: проблеми і перспективи» : збірник
матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / 12-13 травня 2011
року, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м.
Луганськ. – Луганськ: вид-во СНУ ім.. В.Даля, 2011.– С. 32 – 35.
22.

Гук Л.П. Забезпечення конкурентоспроможності ринку праці

України в контексті глобалізаційних процесів / Л.П. Гук // Науковий журнал
„Вісник Хмельницького національного університету". – Хмельницький, 2008. –
№ 6. – Т. 3 (124). – С. 36 – 41
23.

Гук Л.П. ІТ-зайнятість як інноваційний сегмент ринку праці /

Л.П. Гук // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 2. – С.140 – 150
24.

Гук Л.П. Неповна зайнятість: тенденції в Україні та світі / Л.П. Гук

// Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира
Даля. – 2011. - № 14 (168). – С. 80 – 86.
25.

Гук Л.П. Перехід до нових форм зайнятості в умовах інноваційного

розвитку / Л.П. Гук // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – Спец.
вип. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний
розвиток: у 2 т. – Т.1 – К.: КНЕУ, 2012. – С.311 – 320.

207

26.

Гук Л.П. Прогнозування та регулювання розвитку нестандартної

зайнятості в Україні / Л.П. Гук // Бізнес Інформ, 2014. – №4. – C. 278 – 283.
27.

Гук Л.П. Регулювання зайнятості в умовах розвитку атипових форм

праці / Л.П. Гук // Вісник Хмельницького національного університету.
Економічні науки. Том 3 (188). – Хмельницький, 2012 (3). – С.213 – 217.
28.

Гук Л.П. Розвиток нестандартних форм зайнятості в умовах

структурної перебудови економіки / Л.П. Гук // Вісник Тернопільського
національного економічного університету. – Випуск 5-2. – Тернопіль: ТНЕУ, –
2012. – С. 46 – 57.
29.

Гук Л.П. Тенденції розвитку сучасного ринку праці / Л.П. Гук //

Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa
przestrzeń Europy – 2012» Volume 5. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia
– S. 9-12.– 96 str.
30.

Гук Л.П. Флексік’юріті як стратегія регулювання зайнятості в

сучасних умовах / Л.П. Гук // Україна: аспекти праці, 2013. – № 7. – С.23 – 28
31.

Гук Л.П. Якість трудового потенціалу та забезпечення соціальної

стабільності на ринку праці України / Л.П. Гук // Вісник Хмельницького
національного університету. – Економічні науки, Хмельницький, 2009. – № 5. –
Т. 1 (135). –С. 248 – 252
32.

Дані Державної служби статистики України. – [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
33.

Данюк В.М., Петюх В.М. Менеджмент персоналу / Навч. посіб. /

В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюка,
В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2004. – 398 с.
34.

Державна програма економічного і соціального розвитку України

на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки » [Електронний
ресурс].

–

Режим

доступу:

http://www.kr-

admin.gov.ua/Comitet/Ua/gromada/141011.pdf
35.

Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть:

нові пріоритети / М.І. Долішній. – Київ: Наук. думка, 2006. — 511 с.

208

36.

Доповідь "Обстеження інноваційної діяльності в економіці України

за період 2008 – 2010 років (за міжнародною методологією)" [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
37.

Економічна

теорія:

Політекономія:

Підручник

/

за

ред.

В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 615 с.
38.

Ємельяненко Л.М. Мінімізація соціальних ризиків нестандартних

форм зайнятості в інноваційній економіці / Л.М. Ємельяненко, В.В. Павлюк //
Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць. – К.: КНЕУ,
2012. – № 1(3). – С. 168 – 175.
39.

Єфименко Т.І. Податки в інституційній системі сучасної економіки

/ Т.І. Єфименко ; НАН України, Ін-т екон.та прогнозув. – К., 2011. – 688 с.
40.

Жадан О.В. Причини та наслідки поширення нестандартної

зайнятості на національному ринку праці / О.В. Жадан // Теорія та практика
державного управління : зб наук пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014.
– Вип. 3 (46) – С. 117 – 124.
41.

Завіновська Г.Т.

Економіка

праці:

Навч.

безпека

і

посібник.

/

Г.Т. Завіновська. – К.: КНЕУ, 2003. – 300 с.
42.

Задорожний Г.В.

Економічна

тіньова

економіка.

Монографія. / Г.В. Задорожний, П.О. Іващенко, С.В. Тютюнникова. – Х. ХІБМ,
1999. – 208 с.
43.

Закон

України

«Про

збір

та

облік

єдиного

внеску

на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464VI

[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17/page
44.

Закон України "Про зайнятість населення" [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/paran103#n103
45.

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення

програм економічного і соціального розвитку України» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1602-14

209

46.

Заяць Т.А. Інвестиційне забезпечення модернізації робочих місць в

антикризовій політиці держави / Т.А. Заяць // Демографія та соціальна
економіка. – 2012. – №1. – C. 51 – 59.
47.

Зянько В.В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і

форми розвитку. Монографія/ В.В. Зянько. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця,
2008. – 397 с.
48.

Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2013 році

[Електронний ресурс] // Доповідь Державної служби статистики України. –
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
49.

Інноваційна праця : діагностика проблем, важелі активізації :

монографія / М.В. Семикіна, С.Р. Пасєка та ін. / за наук. ред. д-ра екон. наук,
проф. М.В. Семикіної. – Черкаси : Видавництво «МАКЛАУТ», 2012. – 320 с.
50.

Каракай Ю.В. Державне регулювання інноваційного розвитку

[Електронний ресурс] / Ю. В. Каракай // Економічний вісник НТУУ «КПІ»,
2009. – Режим доступу : http://economy.kpi.ua/uk/node/48
51.

Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, о-во и культура /

Мануэль Кастельс; пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана; Гос. ун-т. Высш.
шк. экономики. – М., 2000. – 606 с.
52.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32208/page
53.

Колот А.М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики,

тенденції розвитку: монографія / А.М. Колот. – К. : КНЕУ, 2010. – 251[5] с.
54.

Лібанова Е. Незареєстрована зайнятість в Україні: формування й

можливості державного регулювання. / Е. Лібанова, А. Баланда // Україна:
аспекти праці. – 2000. – №4. – С. 3-8.
55.

Лісогор Л.С. Формування ринку праці в Україні:[монографія] /

Л.С. Лісогор; відповід. ред. д.е.н., проф. Д.П. Богиня. – К.: Ін-т економіки
НАНУ, 2003. – 296 с.

210

56.
Санта

Малиновская С. «Гибкое» рабочее время [Електронний ресурс] /
Малиновская

//

Бета

Пресс.

–

Режим

доступу:

http://www.betapress.ru/library/management-651.html
57.

Малоун Т.У. Труд в новом столетии. Как новые формы бизнеса

влияют на организации, стиль управления и вашу жизнь / Т.У. Малоун : пер. с
англ. – М. : ЗАО «Олимп – Бизнес», 2006. – 272 с.
58.

Маршавін Ю.М. Регулювання ринку праці України: теорія і

практика системного підходу / Ю.М. Маршавін. – Монографія. – К. :
Альтерпрес, 2011. – 396 с.
59.

Милль Д.С. Основы политической экономии : пер. с англ. /

Д.С. Милль ; общ. ред. А.Г. Милейковский ; (авт. предисл.) А.Г. Милейковский,
Ю.Б. Кочеврин. – М. : Прогресс, 1980. – 496 с.
60.

Мортиков В. Инвестиции и занятость / В. Мортиков // Экономика

Украины. – 2002. – № 4. – С. 30–34.
61.

Моторна І. Дистанційна зайнятість в умовах глобалізації економіки

та соціально-економічні вигоди від її використання / І. Моторна // Україна:
аспекти праці. – №3. – 2008. – С.6 – 12
62.

Моторна І.І. Концептуальні підходи до регулювання соціально-

трудових відносин в умовах дистанційної зайнятості / І.І. Моторна // Вісник
соціально-економічних досліджень: [зб. наук. праць]. – Одеса: Одес. держ. екон.
ун-т, 2008. – С. 283 – 287.
63.

Надрага В.І. Тіньові економічні практики в системі соціальних

ризиків / В.І. Надрага // Український соціум, 2013. – № 3(46). – С. 126 – 137
64.

Нестандартная занятость в российской экономике / под ред.

В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова; Гос. ун-т – Высшая школа экономики.
– М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 400с.
65.

Нижник В.М.

Інноваційні

особливості

забезпечення

євроінтеграційного розвитку соціально-трудових відносин в Україні /
В.М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні
науки. – 2004.– № 3. – Ч.1. – С. 7-15.

211

66.

Новіков В.М. Подолання надмірної нерівності-пріоритет соціальної

політики / В.М. Новіков // Україна: аспекти праці. – № 1, 2013. – с. 3 – 7.
67.
державного

Новікова О.Ф.

Соціальна

регулювання:

орієнтація

моногр.

/

економіки:

О.Ф. Новікова,

механізми

С.М. Гріневська,

Л.Л. Шамілева – Донецьк: Ін-т економіки пром-сті, 2009. –220с.
68.

Опитування дослідницького бюро iVOX Ukraine [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://www.rabota.ua.
69.

Осецький В.Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики:

[монографія] / Валерій Леонідович Осецький. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 412 с.
70.

Осецький В.Л.

Механізм

впливу

державних

інституцій

на

регулювання трудових процесів у мотиваційній системі / В.Л. Осецький,
І.Л. Татомир // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – №117. –
2010. – С. 12 – 16.
71.

Пасєка С.Р. Ефективна зайнятість як форма реалізації соціально-

трудового потенціалу / С.Р. Пасєка // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1.
Економіка: зб. наук. праць. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2012. – №2(14). – 200 с.
72.

Перегудова Т.В. Напрями зменшення наслідків прекаризації при

застосуванні аутстафінгу / Т.В. Перегудова, І.М. Сесіна // Часопис економічних
реформ, 2013. – №4 (12). – 184 с. – С. 112 – 119.
73.

Петрова І. Соціальні наслідки Євроінтеграції України. Ринок праці

[Електронний ресурс] / І. Петрова. – Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта
в

Україні

/

Київ,

жовтень

2012.

–

с.

20.

–

Режим

доступу:

http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/Rynok%20prazi.pdf
74.

Петрова І.Л. Ринок інноваційної праці: тенденції формування в

Україні / І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці, 2013. – №5. – с. 3-7
75.

Петрова І.Л. Стратегічне управління людськими ресурсами :

навч.посіб. / І.Л. Петрова. – К.: КНЕУ, 2013. – 466 с.
76.

Петроє О.М.

Соціальний

діалог

у

державному

управлінні:

європейський досвід та українські реалії : монографія / О.М. Петроє. – К. :
НАДУ, 2012. – 304 с

212

77.

Петюх В.М. Ринок праці : Навч.-метод. посібник / В.М. Петюх. –

К. : ВЦ “Академія”, 2000. – 128 с.
78.

Пинк Д. Нация свободных агентов / Дэниел Пинк [пер с англ.

А. Кириченко, Н. Киричуков]. – М.: Секрет фирмы, 2005. – 328 с.
79.

Податковий

[Електронний

кодекс
ресурс].

України
–

від 02.12.2010 р.

№ 2755-VI

Режим

доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran3850#n385
80.
на

Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску

загальнообов’язкове

державне

соціальне

страхування,

затверджено

постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3472013-%D0%BF/paran15#n15
81.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 р. №

1008 Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та
стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року
[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1008-2012-%D0%BF
82.

Програма сприяння зайнятості населення та стимулювання

створення нових робочих місць на період до 2017 року, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 р. № 1008
[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1008-2012-%D0%BF
83.

Проект Трудового кодексу України [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=30947
84.

Рейтинг

дослідницької

компанії

Economist

Intelligence

Unit

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eiu.com/
85.

Рекомендації парламентських слухань на тему: "Законодавче

забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні", схваленої
Постановою Верховної Ради України від 3 липня 2014 року № 1565-VII

213

[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1565-18
86.

Ричард Т.

Количественные

методы

анализа

хозяйственной

деятельности / Т. Ричард : пер. с англ. – М. : Изд-во «Дело и Сервис», 1999. –
432 с.
87.

Роль держави у довгостроковому економічному зростанні / за ред.

доктора економічних наук Б.Є. Кваснюка. – К.: Ін-т екон. прогнозув.: Х.: Форт,
2003 – 424 с.
88.

Романюк М.Д. Вплив глобалізаційних процесів на соціально-

економічний розвиток та демографічну ситуацію регіону: (на прикладі
Карпатського регіону) / М.Д. Романюк // Вісник Прикарпатського університету.
Економіка. Вип. 7. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 3-9.
89.

Романюк М.Д. Прогнозування впливу зміни розмірів економічних

факторів на зайнятість населення за допомого дистрибутивно-лагових моделей
Ш. Альмона / М.Д. Романюк, Ю.І. Ціжма // Сталий розвиток економіки :
всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – № 17. – С. 242 – 251.
90.

Рынок труда: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 060200

«Экономика труда» / [П.Э. Шлендер, В.В. Воротникова, Е.Г. Довгая и др.]. – М.:
Вузовский учебник. ВЗФЭИ, 2004. – 208с.
91.

Садова У. Я. Проблеми регулювання зайнятості та безробіття на

регіональному ринку праці / У.Я. Садова, Л.К. Семів // Регіональна економіка,
2000. – № 2. – С. 207–212.
92.

Семикіна М.В.

Мотивація

ефективної

зайнятості:

проблеми,

тенденції, вибір стратегії. / М.В. Семикіна, Н.А. Іщенко, М.О. Родіонова. –
Монографія. – Кіровоград: КОД, 2009. – 200 с.
93.

Системні вади ринку праці та пріоритети його реформування :

аналіт. доп. / О.М. Пищулін, О.П. Коваль, О.О. Кочемировська за ред..
Я.А. Жаліла. – К. 6 НІСД, 2010. – 72 с.
94.

Скрипниченко М.І. Секторальні та міжкраїнні моделі економічного

розвитку / М.І. Скрипниченко. – К.: Фенікс, 2004. – 256 с.

214

95.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов /

А. Смит. – М. : Ось-89, 1997. – (Библиотека "Элиткласс"). Кн. 1 : О причинах
увеличения производительности труда и о порядке, в соответствии с которым
продукт труда естественным образом распределяется между различными
классами народа. – 1997. – 256 с.
96.

Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку:

монографія / [А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.]; за наук.
ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота, – К.: КНЕУ, 2010. – 348 с.
97.

Соціальний потенціал сталого розвитку: інноваційні механізми

формування та використання / О.І. Амоша, О.Ф. Новікова, В.П. Антонюк,
Ю.С. Залознова та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-ті. – Донецьк, 2014. –
478 с.
98.

Соціальні аспекти інтелектуальної економіки: монографія /

І.К. Бондар, І.Г. Манцуров, Л.І. Антошкіна, О.В. Чернявська та ін. – К. :
Видавничий дім «Корпорація», 2009. – 214 с.
99.

Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та

заробітної плати: кол. монографія / [Д.П. Богиня, Г.Т. Куліков, В.М. Шамота та
ін.]. – К. : Інститут економіки НАН України, 2001. – 300 с.
100. Соціально-трудові відносини: проблеми гармонізації: [колективна
монографія] / за ред. М.В. Семикіної. – Кіровоград : «КОД», 2012. – 300 с.
101. Соціологічне

дослідження

«Оцінка

потреб

внутрішньо

переміщених жінок та осіб похилого віку в Україні» [Електронний ресурс]. –
Український інститут соціальних досліджень ім. Олександра Яременка. –
Режим доступу: http://www.uisr.org.ua/news/36/104.html
102. Статистичний бюлетень «Дошкільна освіта України у 2013 році». –
К.: ІВЦ Держкомстату України, 2014. – 87 с.
103. Статистичні дані Організації економічного співробітництва та
розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stats.oecd.org/
104. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 –
2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / авт. кол.: А.С. Гальчинський,

215

В.М., Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН
України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К. : ІВЦ
Держкомстату України, 2004. – 416 с.
105. Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс/ Г. Стэндинг. – М.:
Ад Маргинем Пресс, 2014. – 328 с.
106. Тоффлер Э. Третья волна / Элвин Тоффлер ; [пер. с англ.
К.Ю. Бурмистрова и др.]. – Москва: АСТ: АСТ Москва, cop. 2009 (Архангельск:
ИПП Правда Севера). – 795 с.
107. Тымкив К. Труженики мира / Каролина Тымкив // Корреспондент,
2013. – № 2 (541). – С. 37 – 40.
108. Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність
функціонування / [І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Куліков та ін.]; за ред.
І.Л. Петрової; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 368 с.
109. Федоренко В.Г. Інвестування. Зайнятість, Освіта / В.Г. Федоренко.
– К.: Видавництво Науковий світ, 2002. – 517 с.
110. Фриланс по-украински: обратная сторона медали. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://freelance.com.ua/article_backside.htm
111. Хэнди Ч.

Время

безрассудства:

исскуство

управления

в

организации будущего / Ч. Хэнди [пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского]. –
СПб: Питер, 2001. – 288с.
112. Ціжма Ю.І. Концепція флексік’юріті та нестандартні форми
зайнятості: виклики сьогодення / Ю.І. Ціжма // Бізнес Інформ. – 2013. - № 7. –
С. 197-202.
113. Ціжма Ю.І.

Прогнозування

зайнятості

населення

на

основі

використання трендових моделей / Ю.І. Ціжма // Інноваційна економіка :
всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – № 11. – С. 170–174.
114. Цісецький О. Формування ефективного механізму регулювання
структури зайнятості населення / О. Цісецький, І. Жук // Регіональні аспекти
розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф.

216

управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад.
нар. госп-ва. – 2006. – Вип. 11. – С. 54-58.
115. Ястремська О.М. Мотивація креативності новаторів : монографія /
О.М. Ястремська, О.І. Бардадим. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 212 с.
116. Andersen S.K. Kollektive overenskomster og flexicurity / S.K. Andersen
// Politik & Økonomi, 2005. – № 4. – P. 72-78.
117. Andersen S. Flexicuroty og det danske arbejdsmarked – et review med
focus på overenskomstsystemet / S.K. Andersen, M. Mailand // Flexicurity –
Udfordringer for den danske model. Copenhague, 2005. – P. 21-24.
118. Atypical contracts, secured professional paths and new forms of social
dialogue : European Parliament resolution of 6 July 2010 on atypical contracts,
secured professional paths, flexicurity and new forms of social dialogue /Official
Journal of the European Union. – CE 351. – 2 December, 2011. – Volume 54. – Р.
39 – 47. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.CE.2011.351.01.0039.01.ENG
119. Beyond Unemployment: Measurement of Other Forms of Labour
Underutilization / Eighteenth International Conference of Labour Statisticians, ILO,
Geneva, 2008. – 56 р.
120. Blyzniuk V., Guk L. Transformation of institution of employment as an
adaptation of the labor market [Journal] / V. Blyzniuk, L. Guk // MEST Journal / ed.
Čekerevac Zoran. – Belgrade : MESTE, Jan 15, 2015. – 1 : Vol. 3. – pp. 68 – 80
121. Bonet R. Temporary Contracts and Work? Family Balance in a Dual
Labor Market / Rocio Bonet, Cristina Cruz, Daniel Fernandez Kranz and Rachida
Justo // Industrial and Labor Relations Review, 2013. – vol. 66. – Р. 55 – 87
122. Boyer І. Flexible working for managers/ Isabel Boyer. – London:
Chartered Institute of Management Accountants, 1993. – 94 р.
123. Carré F. Nonstandard Work: The Nature and Challenges of Changing
Employment Arrangements / Françoise Carré, Marianne A. Ferber, Lonnie Golden,
Stephen A. Herzenberg (eds.). – USA. : Urbana IL: Industrial Relations Research
Association, 2000. – 340 р.

217

124. Chan T. W. Class and status: the conceptual distinction and its empirical
relevance / T.W. Chan, J.H. Goldthorpe // American Sociological Review. – 2007. –
№ 72 (4). – Р. 512-532
125. Contingent and alternative employment arrangements // Monthly Labor
Review. – Bureau of Labor Statistics : United States Department of Labor, February
2005. – 20 р.
126. Cordova E.

From

Full-time

Wage

Employment

to

Atypical

Employment: A Major Shift in the Evolution of Labour Relations? / E. Cordova //
International Labor Review, 1986. – Vol. 125. – No. 6. [Електронний ресурс]. –
Режим

доступу:

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/in
tlr125&div=63&id=&page=
127. Country Rankings Index of Economic Freedom 2013 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.heritage.org/index/ranking
128. Current international recommendations on labour statistics 2000 edition.
– Іnternational Labour Office, Geneva, 2000. – 90 р.
129. Danish Labour News [Електронний ресурс] / LO’s international
newsletter. – Islands Brygge: the Danish Confederation of Trade Unions, 2010. –
March. – 8 р. – Режим доступу: http://www.lo.dk/English%20version/~/media/
LO/English/DLN_marts_2010_WEB.ashx
130. Due J. Fra storkonflikt til barselsfond. Den danske model under afvikling
eller fornyelse / J.Due, J.S.Madsen. – Copenhague, 2006. – P. 18.
131. Employment Protection Legislation in Russia: Regional Enforcement
and Labour Market Outcomes / Vladimir Gimpelson, Rostislav Kapeliushnikov, Anna
Lukiyanova. – Bonn: IZA DP, 2009. –34 р.
132. European Training Foundation (ETF). Black Sea Labour Market
Reviews. – Ukraine country report, 2009. – 157 р.
133. Final report of the 17th International Conference of Labour Statisticians.
– Geneva, 2003. – 156 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

218

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--stat/documents/meetingdocument/wcms_087568.pdf
134. Flexicurity – It takes three to tango: Resource pack / European
Observatory of Working Life, 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/flexicurity.htm
135. Global Talent 2021 : How the new geography of talent will transform
human resource strategies / Oxford Economics, 2012. – 21 p.
136. Guide on employment policy and International Labour Standards /
International

Labour

Office,

International

Labour

Standards

Department,

Employment Policy Department. – Geneva: ILO, 2013. – 64 р.
137. Guk L. Formation of IT-Employment in the competitive labor market
system / L. Guk // Information Processing Actual Research Problems in Eastern
Europe / Monografie – Politechnika Lubelska. – Lublin, 2013. – C. 49 – 56
138. Handy C. The Age of Unreason / Charles Handy; foreword by Warren
Bennis // London. 2nd ed. 2002. – 278 p.
139. Houseman S. Why Employers Use Flexible Staffing Arrangements:
Evidence from an Establishment Survey / Susan N. Houseman // Upjohn Institute
Working Paper No. 01-67. Kalamazoo, MI: W.E. Upjohn Institute for Employment
Research, 2001. – 46 p.
140. ICT Skills and Employment: New Competences and Jobs for a Greener
and Smarte Economy / OECD Digital Economy Papers, No. 198, OECD Publishing.
OECD, 2012. – 60 р.
141. ILO. Resolution Сoncerning the International Classification of Status in
Employment, 1993 [ICSE-93] [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--stat/documents/normativeinstrument/wcms_087562.pdf
142. Information Technology Outlook 2010. – Paris: Organisation for
Economic Cooperation and Developmnt Publishing,2010. – 299 р.

219

143. International Review of Leave Policies and Related Research 2013 /
Edited by Peter Moss, Institute of Education University of London, 2013. – June. –
300 р.
144. Kalleberg A. Nonstandard Employment Relations: Part-time, Temporary
and Contract Work / A. Kalleberg //Annual Review of Sociology. – 2000. – Vol. 26. –
P. 342.
145. Kanter R.M. Innovation: the classic traps / Rosabeth Moss Kanter //
Harvard Business Review on Inspiring and Executing Innovation. – Harvard Business
Press, 14 June 2011. – pp. 149 – 181.
146. Key Indicators of the Labour Market : Eighth edition. Geneva: ILO,
2011. – 126 р.
147. Lehr W. Measuring Broadband’s Economic Impact, Final report
prepared for the U.S. Department of Commerce / W. Lehr, C. Osorio, S. Gillett and
M. Sirbu. – Wash., 2006. – February. – 45 р.
148. Madsen P.K. How can it possibly fly? The paradox of a dynamic labour
market in a Scandinavian welfare state / P.K. Madsen, J.L. Campbell, J.A. Hall and
O.K. Pedersen (eds.) // National Identity and a Variety of Capitalism: The Case of
Denmark. – Montreal: McGill University Press, 2006. – р. 321 – 355.
149. Measuring Informality: a Statistical Manual on the Informal Sector and
Informal Employment / International Labour Office Geneva, 2012. – 238 p.
150. Measuring

the

Information

Society

2012

//

International

Telecommunication Union. – Geneva Switzerland, 2012. – 26 р.
151. Meyer Paul J Attitude Is Everything: If You Want to Succeed Above and
Beyond / Paul J Meyer. – New York: The Leading Edge Publishing Co, 2006. – 26 p.
152. New perspectives on ICT Skills and Employment // Directorate for
Science, Technology and Industry Committee for Information, Computer and
Communications Policy. – Paris: Organisation for Economic Cooperation and
Developmnt Publishing, 2004. –34 р.
153. OECD Employment Outlook 2011. – Paris: Organisation for Economic
Cooperation and Developmnt Publishing, 2011. – 277 р.

220

154. OECD Employment Outlook 2014 : Statistical Annex. – Paris:
Organisation for Economic Cooperation and Developmnt Publishing, 2014. – 294 р.
155. OECD How good is part-time work? / OECD Position paper. – Paris:
OECD Publishing, 2010. – July. – 7 р.
156. OECD Internet Economy Outlook 2012 / OECD Publishing. – OECD,
2012. – 294 р.
157. Overview on the Smart Work Centres in Europe // Institute of National
and Regional Economy Riga Technical University, Latvia, 2013. –34 р.
158. Perspectives Innovations in labour statistics : International Labour
Review / International Labour Organization , Geneva, 1999. – 82 р.
159. Preventing unemployment and underemployment from becoming
structural / OECD Publishing. – Paris, 2014. – 26 р.
160. Public policies affecting fertility and families in Europe: Asurvey of the
15 member states /Paper prepared for the European Observatory on Family Matters;
Annual Seminar 2000:‘Low Fertility, Families and Public Policies’; Sevilla (Spain),
15–16 September 2000. – 43 р.
161. Report II. Statistics of work, employment and labour underutilization:
Report for discussion at the 19th International Conference of Labour Statisticians. –
Geneva, 2013. – 70 р.
162. Resolution concerning statistics of work, employment and labour
underutilization / 19th International Conference of Labour Statisticians. – Geneva,
Switzerland, 2013. – 2 – 11 October. – р. 24.
163. Resolution concerning the measurement of underemployment and
inadequate employment situations, adopted by the Sixteenth International Conference
of Labour Statisticians, 1998. – October. –24 р.
164. Resolution concerning the measurement of working time / The 18th
International Conference of Labour Statisticians. – Geneva, 2008. – 55 р.
165. Shared norms for the new reality: The Nordic Way / World Economic
Forum DAVOS. – Sweden: Stockholm Global Utmaning, Birger Jarlsgatan, 2011. –
27 р.

221

166. Søndergård K. Danemark La flexicurité danoise – et tout ce qui l’entoure
/ Katrine Søndergård // Chronique internationale de l’IRES, 2008. – № 110. – P. 43 –
51.
167. Taking the measure of temporary employment / OECD Employment
Outlook, Paris, 2002. – 336 р.
168. Telework in the European Union // European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions, 2010. –28 р.
169. Thévenon O. Family policies in Europe: available databases and initial
comparisons / Olivier Thévenon //Vienna Yearbook of Population Research, 2008. –
pp. 165 – 177.
170. Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better Jobs
through flexibility and Security / European Commission. – Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities, 2007. – 38 р.
171. van Bastelaer A. The Definition of Part-Time Work for the Purpose of
International Comparisons" / A.van Bastelaer, G. Lemaître and P. Marianna // OECD
Labour Market and Social Policy Occasional Papers, No. 22. – Paris: OECD
Publishing, 1997. – 32 р.
172. Waldfoge J. International Policies Toward Parental Leave and Child
Care / Jane Waldfoge // New York:Institute for Child and Family Policy, Columbia
University, 2001. – Vol. 11. – № 1. – pp.99 – 111.
173. Wilthagen T. Towards “flexicurity”?: balancing flexibility and security
in EU member states / Ton Wilthagen, Frank Tros and Harm van Lieshout //
European journal of social security. – Intersentia, 2004. – Vol. 6. – p. 113 – 136.
174. Women in labour markets : measuring progress and identifying
challenges / International Labour Office. – Geneva: ILO, 2010. – 57 р.

