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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Ефективне використання ресурсів є ключовим чинником, який  сприяє 

конкурентоспроможності будь-якої економічної системи. Одним з основних 

елементів економічного зростання та головною цінністю суспільства є людські 

ресурси, тому запобігання їхнім втратам або зменшення їх розмірів є 

актуальним науковим завданням, що потребує теоретичного та практичного 

розв’язання. 

Актуальність теми. Сьогоднішні реалії – це неухильне скорочення 

чисельності населення України, особливо працездатного віку, що у найближчій 

перспективі навряд чи зміниться. На цю від’ємну динаміку накладаються і 

проблеми з ефективною реалізацією людських ресурсів у національній 

економіці. Через дефіцит гідних робочих місць та економічний занепад 

багатьох населених пунктів мільйони осіб зі складу робочої сили є зовнішніми 

трудовими мігрантами. Скорочення чисельності населення працездатного віку в 

поєднанні з низьким рівнем його зайнятості та продуктивності праці 

призводить до уповільнення темпів економічного зростання порівняно з 

потенційними можливостями. Наслідком цих руйнівних процесів є зменшення 

доходів держави та надходжень у соціальні фонди, що збільшує видатки на 

соціальні виплати та залежність держави від міжнародних кредиторів.  

Дослідженню людського потенціалу України, проблем його формування, 

збереження, розподілу та ефективного використання в економіці країни як 

робочої сили присвячені наукові дослідження багатьох українських вчених: 

О.Амоші, В.Близнюк, І.Бобух, О.Бородіної, Л.Гальків, В.Гейця, О.Грішнової, 

Л.Ільїч, С.Калініної, М.Кримової, А.Колота, Т.Костишиної, Е.Лібанової, 

Л.Лісогор, О.Левченка, О.Макарової, Ю.Маршавіна, Г.Міщук, Г.Назарової, 

В.Нижника, О.Новікової, С.Пасєки, І.Петрової, О.Поплавської, В.Приймак, 

І.Прокопи, Н.Рингач, М.Романюка, М.Семикіної, А.Сундука, Л.Шаульської, 

Л.Шевчук та ін. Недостатньо розробленими залишаються теоретичні та 

практичні засади комплексного дослідження всіх видів втрат робочої сили. 

Пошук рішень щодо збереження потенціалу робочої сили та  його ефективного 

використання потребує формування сучасного організаційно-економічного 

механізму, який би враховував актуальні тренди та виклики нової 

соціоекономічної реальності та – за допомогою поєднання наявних та 

впровадження нових інструментів – надав можливість досягти кращих 

результатів щодо зменшення втрат робочої сили. 

Викладене вище зумовило вибір теми, постановку мети і завдань 

дисертаційного дослідження, а також логіку побудови роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є складовою науково-дослідних робіт відділу соціально-

економічних проблем праці Державної установи «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» за темами: «Розвиток соціально-трудового 

потенціалу» (№ ДР 0108U002375), особистий внесок автора – охарактеризовано 

розвиток підходів до економічного оцінювання вартості життя; 

«Інституціалізація конкурентного ринку праці» (№ ДР 0117U007499), 
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особистий внесок автора – визначено шляхи розвитку інституцій, їх функцій та 

взаємозв’язків у контексті зменшення втрат робочої сили; «Соціально-

економічні фактори мобільності робочої сили України» (№ ДР 0119U103987), 

особистий внесок автора – підготовлено пропозиції щодо удосконалення 

інструментарію сприяння зайнятості з-поміж осіб з інвалідністю. 

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

розроблення науково-методичних засад щодо формування організаційно-

економічного механізму зменшення втрат робочої сили та обґрунтування 

практичних рекомендацій його вдосконалення в сучасних умовах. Досягнення 

зазначеної мети зумовило необхідність розв’язання таких завдань, як: 

- дослідити сутність, теоретичний конструкт та основні складники 

дефініції «втрати робочої сили»; 

- визначити та систематизувати детермінанти впливу на процеси втрат 

робочої сили; 

- визначити цілі, обґрунтувати структурні компоненти організаційно-

економічного механізму зменшення втрат робочої сили; 

- надати динамічні оцінки втрат робочої сили за соціально-демографічним 

та економічним складниками; 

- виявити резерви зменшення втрат робочої сили в економіці України; 

- розробити методичний підхід щодо оцінювання втрат робочої сили на 

макроекономічному рівні та здійснити розрахунки за запропонованою 

методикою; 

- визначити основні шляхи розвитку інституційної інфраструктури 

організаційно-економічного механізму зменшення втрат робочої сили; 

- розробити пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового 

забезпечення організаційно-економічного механізму зменшення втрат робочої 

сили на засадах концепції гідної праці; 

- обґрунтувати стратегічні напрями та комплекс заходів, спрямованих на 

зменшення втрат робочої сили. 

Об’єктом дослідження є процеси втрат робочої сили в економіці України.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і 

практичних аспектів формування та реалізації організаційно-економічного 

механізму зменшення втрат робочої сили в Україні. 

Методи дослідження. Під час виконання дослідження використовувалися 

фундаментальні положення, представлені в класичних та сучасних працях 

вітчизняних та закордонних вчених у сферах демографії, людського розвитку, 

трудових відносин, соціальної економіки, економіки освіти та охорони здоров’я, 

макроекономіки та проблем управління національною економікою. Для 

досягнення поставленої мети та розв’язання завдань використано сукупність 

наукових методів, які забезпечують цілісність дослідження, зокрема: історичний, 

аналізу та синтезу – у процесі вивчення еволюції підходів до економічного 

оцінювання втрат робочої сили та обґрунтування складників організаційно-

економічного механізму; оцінювання нормативно-правової бази на 

відповідність концепції гідної праці та ін.; метод порівняльного аналізу – для 
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розмежування категорій, що використовуються в дослідженні, зокрема «втрати 

робочої сили», «резерви робочої сили», «збитки від втрат робочої сили»; методи 

групування та систематизування – для класифікації основних видів втрат 

робочої сили та їх детермінант, для групування підходів до економічного 

оцінювання втрат людських ресурсів; метод статистичного аналізу (в тому 

числі: абсолютних, відносних і середніх величин, порівнянь тощо) – щодо 

розкриття тенденцій втрат робочої сили та ефективності реалізації організаційно-

економічного механізму стосовно їхнього зменшення в Україні; метод 

кореляційно-регресійного аналізу – під час побудови виробничої функції та 

функції щодо виявлення ступеня впливу рівня неучасті населення у сфері праці 

на інтенсивність передчасної смертності; графічний та табличний методи – для 

наочної ілюстрації основних положень і результатів дисертаційної роботи; 

функціонально-системний, абстрактно-логічний методи – для обґрунтування 

стратегічних напрямів організаційно-економічного механізму зменшення втрат 

робочої сили, формулювання пропозицій, висновків та узагальнення результатів 

дослідження. 

Інформаційна база дослідження: законодавчі та нормативні акти України; 

міжнародні акти; статистичні дані Державної служби статистики України, 

Державної служби зайнятості, міністерств та інших державних органів влади та 

організацій України, міжнародних організацій; дані соціологічних досліджень; 

матеріали та аналітичні звіти українських та міжнародних установ; програмні 

документи (стратегії, концепції, програми тощо) соціально-економічного 

розвитку України; результати наукових пошуків вітчизняних та закордонних 

вчених; аналітичні розрахунки, здійснені автором під час дослідження та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

уперше: 

- розроблено науково-теоретичні засади формування організаційно-

економічного механізму зменшення втрат робочої сили як взаємопов’язаної 

організаційної системи, що структурно виокремлює чотири стратегічні напрями 

його реалізації, які відповідають його обґрунтованим цілям та змістовному 

наповненню: запобігання виникненню причин втрати робочої сили через 

розроблення та застосування дієвих превентивних заходів, скорочення цих 

втрат шляхом ідентифікації причин втрат, визначення способів та можливостей 

їх мінімізації, їх ліквідація внаслідок пошуку шляхів та можливостей повного 

усунення окремих причин втрат та відшкодування втрат – забезпечення 

справедливої компенсації втрат, контролю за їх ефективним здійсненням задля 

пом’якшення наслідків та відновлення якісних характеристик робочої сили;  

удосконалено: 

- типологію втрат робочої сили за економічним змістом та 

структурними елементами, що доповнена системою класифікаційних критеріїв 

(структурно-галузевим, освітньо-кваліфікаційним, терміном дії та часом 

прояву, рівнем охоплення, передбачуваністю, вимірюваністю, гендерно-

віковим), що дало можливість логічно та аргументовано окреслити різні прояви 

втрат в економіці та охопити широкий спектр наявних форм; 
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- систематизацію детермінант впливу на втрати робочої сили, у якій, 

на відміну від інших підходів, виокремлено групи індивідуальних (поведінкові 

та біологічні), соціальних (матеріально-побутові умови життя, сімейні 

характеристики, соціальні зв’язки), соцієтальних (суспільно-політичні та 

соціально-економічні (структурні, інфраструктурні, інституційні) та 

екологічних детермінант, що дає змогу виявити причини утворення втрат, 

дослідити зміни їх динаміки та допомагає визначити сферу формування 

управлінських рішень, спрямованих на їх зменшення; 

- інструментарій оцінювання макроекономічних збитків від втрат 

робочої сили, що, на відміну від інших, базується на обчисленні недоотриманих 

чистих вигод як різниці між потенційним виробництвом середньостатистичної 

зайнятої особи та її власним споживанням, що мають гендерно-вікові 

відмінності. Це формує всебічне уявлення щодо масштабів збитків та дозволяє 

розширити методичні засади аналізу ефективності заходів, спрямованих на 

зменшення втрат робочої сили; 

дістало подальшого розвитку: 

- змістовна характеристика економічної категорії «втрати робочої 

сили», що, на відміну від наявних, трактує дефініцію як фактичне або потенційне 

зменшення, вилучення (повністю чи частково, тимчасово чи безповоротно) 

робочої сили із національної економіки внаслідок дії певних процесів 

(детермінант) на всіх її фазах розширеного відтворення та розвитку, що 

призводить до економічних збитків, зменшення потенційного ВВП; 

- процедура моделювання впливу показників ринку праці на 

соціодемографічну ситуацію в країні, що дала можливість виявити залежність 

абсолютних втрат чоловічого населення внаслідок недовикористання їхнього 

трудового потенціалу та скоригувати заходи державної політики стосовно 

створення та збереження робочих місць, забезпечення додаткових гарантій із 

працевлаштування неконкурентоспроможних осіб; 

- аналітична та економічна оцінки тенденцій втрат робочої сили, що 

допомогли виявити потенційні резерви їх зменшення та визначити пріоритетні 

напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму; 

- інституційна структура організаційно-економічного механізму 

зменшення втрат робочої сили, суб’єктно-об’єктна взаємодія якого передбачає: 

активізацію участі підприємств у програмах державно-приватного партнерства; 

сприяння розвитку інституту бізнесу на засадах «зеленої» економіки та 

розвитку соціального підприємництва; вдосконалення та розширення 

інформаційної системи про стан формування, розподілу, використання та 

розвиток робочої сили, з метою превентивного аналізу її втрат; розширення 

соціального діалогу із залученням громадських організацій; удосконалення 

трудового законодавства з метою забезпечення гідної праці; 

- комплекс практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення 

нормативно-правового забезпечення зменшення втрат робочої сили, які, на 

противагу наявній практиці, враховують принципи та ґрунтуються на засадах 

концепції гідної праці за такими складовими, як: повна і продуктивна 
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зайнятість, соціально-економічний захист робочої сили, безпечні та здорові 

умови праці. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні наукові 

положення, рекомендації та висновки дослідження доведено до рівня 

методичних узагальнень і прикладного інструментарію, який може 

використовуватись в діяльності центральних органів державної влади та 

місцевого самоврядування для обґрунтування та внесення коректив у програми 

соціально-економічного розвитку регіонів та України загалом, у процесі 

викладання дисциплін у навчальних і наукових закладах.  

Прикладне значення пропозицій та рекомендацій підтверджується їхнім 

використанням у діяльності: Департаменту регіонального розвитку 

Чернівецької обласної державної адміністрації під час аналізу ринку праці та 

формуванні оперативних цілей у рамках підготовки Стратегії розвитку 

Чернівецької області на період до 2027 року (лист від 20.11.2020 р. № 01.60/65–

2257); Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської 

ради. Зокрема, взято до уваги рекомендації щодо перевірки всіх об’єктів 

житлово-комунального господарства та інфраструктури міста на предмет їхньої 

інклюзивності із подальшим внесенням змін до Програми будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального 

господарства в м. Чернівцях на 2017–2021 роки «Комфортне місто» (лист від 

10.12.2020 р. №03/01–29/5293). Також рекомендації, розроблені автором, 

використано для напрацювання стратегічних пріоритетів щодо збільшення 

активності Департаменту в ініціюванні проєктів державно-приватного 

партнерства в розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури 

міста, прив’язки таких проєктів до екологічних та інклюзивних результатів, 

залучення до них осіб з інвалідністю. Результати дисертаційної роботи 

використані під час підготовки науково-аналітичних доповідей Державної 

установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», що були подані 

в органи влади та іншим суб’єктам і від яких було отримано схвальні зворотні 

відгуки (лист від 18.12.2020 р. № 135–16/745). Загальні науково-методичні 

положення та результати досліджень затверджено до використання в 

навчальному процесі економічного факультету Кам’янець-Подільського 

Національного університету імені Івана Огієнка під час викладання дисциплін: 

«Людський розвиток», «Соціальне партнерство», «Економіка праці та 

соціально-трудові відносини» (лист від 10.12.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею. Викладені в дослідженні ідеї та наукові підходи, 

висновки та практичні рекомендації сформульовано та обґрунтовано автором 

особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише 

положення, які належать особисто автору. Конкретний внесок щодо наукових 

праць, опублікованих у співавторстві, зазначено у переліку публікацій за темою 

дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати та висновки 

дисертації доповідалися на міжнародних науково-практичних конференціях: 
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«Economic Growth in Conditions of Globalization: Competitiveness, Innovation, 

Sustainability» (Chisinau, 2018), «Economy and Management: Modern 

Transformation in the Age of Globalization (Klaipeda, 2018); «Сучасні тенденції в 

економіці та управлінні:новий погляд» (м. Запоріжжя, 2015 р.), «Формування та 

розвиток макроекономічних систем в аспекті економічного розвитку України у 

XXI столітті» (м. Київ, 2011 р.); на всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: «Актуальні питання економіки, фінансів та менеджменту в 

сучасних умовах» (м. Одеса, 2020 р.), «Сценарії та середньостроковий прогноз 

економічного розвитку країни» (м. Київ, 2020 р.), «Статистична оцінка 

соціально-економічного розвитку» (м. Хмельницький, 2011 р.). 

Публікації. Основні положення та найважливіші результати дисертаційної 

роботи опубліковано в 16 наукових працях, із них: 7 – у наукових фахових 

виданнях України, 1 – у науковому виданні іншої держави (Латвія), з яких 5 – у 

наукових виданнях, що зареєстровані в міжнародних наукометричних базах; 8 – 

в інших виданнях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний 

текст дисертації викладено на 209 сторінках, він містить 35 таблиць та 31 

рисунок, з яких 12 на окремих сторінках. Список використаних джерел налічує 

254 найменування на 26 сторінках, 21 додаток розміщено на 37 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ  
У першому розділі – «Теоретико-методичні основи дослідження втрат 

робочої сили» – розкрито сутність дефініції «втрати робочої сили», 

виокремлено основні її складники, що дало можливість обґрунтувати підходи 

до класифікації детермінант втрат та запропонувати методичний підхід до 

оцінювання втрат робочої сили на макрорівні, а також аргументувати зміст та 

компонентну структуру організаційно-економічного механізму зменшення 

втрат робочої сили.  

На основі теоретичного аналізу категорій «втрати», «економічні втрати», 

«резерви» та ін., а також із позиції розширеної концепції робочої сили 

визначено два підходи до економічного змісту втрат робочої сили: ресурсний – 

абсолютні втрати, що зумовлені природним та еміграційним рухом населення, а 

також спричинені інвалідністю з повною втратою працездатності; процесний – 

втрати робочої сили, пов’язані з недовикористанням у національній економіці 

працездатного населення із різних причин – втрат від безробіття, вимушеної 

неповної зайнятості, тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання та 

економічної пасивності (неучасті населення у формуванні пропозиції робочої 

сили на ринку праці) працездатного населення (не пов’язаної з навчанням) 

(рис.1).  

Втрати робочої сили є наслідком дії певних процесів (детермінант) у фазах 

розширеного відтворення та розвитку робочої сили. За допомогою навіть 

умовної систематизації детермінант можна визначати тенденції змін та 

здійснювати заходи у напрямі зменшення та подальшого запобігання втратам.  
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Рис. 1. Структурна декомпозиція втрат робочої сили   

Джерело: складено автором. 

 

Детермінанти втрат робочої сили класифікуються за такими групами, як: 1) 

індивідуальні, що включають поведінкові та біологічні; 2) соціальні, до яких 

віднесено: матеріально-побутові умови життя, сімейні характеристики, 

соціальні зв’язки; 3) соцієтальні, що поділено на суспільно-політичні та 

соціально-економічні (останні складаються із структурних, інституційних та 

інфраструктурних детермінант); 4) екологічні. 

У межах дохідного, витратного, порівняльного та комбінованого підходів 

запропоновано методику для оцінювання економічних збитків від втрат робочої 

сили на макрорівні. Згідно з цією методикою економічні збитки – втрачені 

чисті вигоди від невикористання робочої сили в економіці країни. Економічний 

еквівалент втрат – перевищення виробництва середньостатистичної зайнятої 

особи над її власним споживанням. Розподіл макроекономічних показників у 

виробництві та споживанні конкретизовано за статтю та віком. 

Обґрунтовано, що, застосовуючи певні важелі, суспільство може 

стимулювати зменшення обсягів цих втрат – запобігати їхньому надмірному 

зростанню або уповільнювати, що вимагає формування дієвих управлінських 

механізмів, зокрема організаційно-економічного, з допомогою якого будуть 

реалізуватись основні процеси зменшення втрат робочої сили (рис. 2). Для 

оцінки стану та ефективності функціонування досліджуваного механізму у 

роботі виокремлено два його ключові складники: соціально-демографічний та 

економічний. 
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Рис. 2. Декомпозиція організаційно-економічного механізму зменшення втрат робочої сили 
Джерело: розроблено автором. 

 

ОБ’ЄКТ управління 

ЗАВДАННЯ 
- створення умов щодо здорового і довготривалого життя; 

- створення сприятливих умов для попередження безповоротного відпливу  людських ресурсів за межі країни;  

- розширення можливостей здобуття  освіти та забезпечення її відповідності потребам  ринку праці; 

- стимулювання збільшення реальної пропозиції робочої сили;  

- стимулювання збільшення попиту на робочу силу ; 

- збалансування попиту і пропозиції робочої сили; 

- забезпечення ефективного залучення робочої сили до суспільного виробництва; 

- забезпечення комфортних та безпечних умов трудової діяльності;  

- забезпечення створення системи мотивації до трудової діяльності безпосередньо на робочому місці. 
  

МЕТА: максимальне збереження потенціалу робочої сили та забезпечення його ефективного використання в економіці 

ПРИНЦИПИ: цілеспрямованості, ефективності, оперативності, інноваційності, комплексності, децентралізації, соціальності, інклюзивності, відповідальності суб’єкта 

управління 

ФУНКЦІЇ: 
- аналіз існуючого рівня втрат робочої сили, виявлення (встановлення 

причинно-наслідкового зв’язку) їхніх детермінант, оцінка ситуації, 

виявлення можливостей щодо усунення цих детермінант;  

- планування заходів у розрізі виявлених можливостей щодо зменшення 

рівня втрат та їхнього запобігання;  

- встановлення виконавців реалізації заходів, розподіл їхніх обов’язків 

та відповідальності, організація та узгодження їхньої діяльності; 

- моніторинг та контроль реалізації заходів,  використання виділених на 

них ресурсів тощо. 
  

ЗРОСТАННЯ 

- позитивних тенденцій в демографічних 

процесах; 

- тривалості трудового життя; 

- добробуту та якості життя населення 
  

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 

- зростання виробництва (ВВП, ЧВП); 

- зростання  ВВП, ЧВП на душу населення; 

- зростання перевищення виробництва над 

споживанням 

  

РОЗВИТОК 

- людського потенціалу та людського 

капіталу; 
- конкурентних переваг держави на 

міжнародному рівні 

МЕТОДИ: прямі, непрямі, змішані ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

нормативно-правове, 

кадрове, фінансове, 

інформаційно-аналітичне, 

організаційно-методичне 

 

ІНСТРУМЕНТИ: бюджетні 

видатки; державні та регіональні 
плани та цільові програми, 

державно-приватне партнерство, 
структурна, інвестиційна, 

інноваційна політики та ін. 

 

ВАЖЕЛІ:  

бюджетно-податкові, грошово-кредитні, адміністративно-
директивні, організаційно-правові, соціально-економічні 

 

СУБ’ЄКТ управління: 

ІНСТИТУЦІЙНА 

ІНФРАСТРУКТУРА 

ДЕТЕРМІНАНТИ (індивідуальні, соціальні, 

соцієтальні, екологічні) у процесі формування, 

розподілу, використання та розвитку робочої сили 

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ складник 

втрати від передчасної смертності, від інвалідності 
з повною втратою працездатності, від тимчасової 

непрацездатності внаслідок захворювання, травм 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ складник 

втрати від безробіття, від економічної 
пасивності працездатного населення, від 

вимушеної неповної зайнятості 
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Другий розділ – «Оцінка стану ключових складників та ефективності 

функціонування організаційно-економічного механізму зменшення втрат 
робочої сили» – присвячений розкриттю тенденцій втрат робочої сили в Україні 

за складниками та їх аналітичній оцінці, аналізу ефективності заходів та 

виявленню резервів щодо їх зменшення, розрахунку макроекономічних збитків 

від втрат робочої сили.  

Встановлено, що підвищення продуктивності праці (протягом 2010–2019 рр. 

+15,5% у порівняльних цінах) не реалізується в економічному зростанні повною 

мірою через зниження частки населення працездатного віку та рівня його 

зайнятості, тобто внаслідок абсолютних та процесних втрат робочої сили.  

За аналізований період (2010–2019 рр.) виявлено, що країна щороку втрачає 

понад 300 тис. осіб. потенціалу робочої сили у працездатному віці. Втрати від 

передчасної смертності у середньому становлять 120 тис. осіб цього віку. 

Зберігається значне перевищення рівня втрат внаслідок чоловічої смертності 

порівняно із жіночою, а найбільше – в досить молодому віці – 20–24 роки 

(перевищення в 3,6 раза). Попри зниження загального рівня первинної 

захворюваності населення України (-13,1%), рівень захворюваності майбутніх 

вступників у працездатний вік (15–17 років) не характеризується загальною 

спадною тенденцією, а навпаки,  порівняно з 2010 р. зріс на 1,0%, а порівняно з 

2014 р. – на 5,7%. Зросли також і показники первинної інвалідності у 

працездатному віці (з 45 до 49 осіб на 10 тис. осіб), зокрема з причин нещасного 

випадку на виробництві та профзахворювань. Це свідчить про загострення 

проблем із захворюваністю та, відповідно, про зростання ризику утворення 

безповоротних втрат робочої сили.  

Незважаючи на формально додатне сальдо зовнішньої міграції, динаміка 

втрат унаслідок еміграції має тенденцію до зростання. Посилює еміграційні 

процеси масштабна трудова міграція за кордон у пошуках гідної оплати праці, 

додатковим ризиком активізації якої є збільшення кількості студентів, які 

здобувають освіту за кордоном. Саме у молоді є найбільше мотиваційних 

чинників, щоб не повертатися в Україну. Згідно з дослідженнями Міжнародної 

організації міграції, поміж трудових мігрантів у віці 18–29 років тих, хто вирішив 

не повертатися, удвічі більше порівняно зі старшими віковими категоріями. 

Основною причиною слугує те, що їхні мотиви мати кращі умови життя 

поєднуються із численними закордонними програмами для українських студентів. 

Протягом 2010–2019 рр. чисельність робочої сили у віці 15–70 років в 

Україні зменшилася на 13,5% (-2828,1 тис. осіб), а чисельність її зайнятої частини 

– на 13,6% (-2601,9 тис. осіб), і така тенденція обумовлена не стільки впливом 

демографічних чинників, скільки зниженням рівнів участі населення в робочій 

силі та зайнятості. Наприклад, у результаті щорічного зменшення чисельності 

населення у віці 15–70 років (за 2010–2013 рр. – (-2,1)%) кількість робочої сили 

залишалася на одному рівні, зменшення становило лише -0,4%. У 2019 р. 

чисельність робочої сили, порівняно з 2013 р., зменшилася на 13,2%, а 

чисельність населення у віці 15–70 років зменшилася всього на 2,6%. З-поміж осіб 

у віці 20–59 років до економічно пасивних належить практично кожна четверта 
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особа. Водночас доведено, що резерви зменшення втрат від економічної 

пасивності не вичерпані у чоловіків і не обмежені у жінок.  

Виявлено, що в середньому 10% найманих працівників (або 4% усіх 

зайнятих) перебувають у стані вимушеної неповної зайнятості, а п’ята частина 

зайнятих перебуває у неформальних відносинах (з-поміж молоді у віці 15–24 роки 

– кожен третій), які позбавлені соціально-економічного захисту та права на 

відшкодування втрат.  

Підтверджено взаємозв’язок та взаємовплив економічних та соціально-

демографічних процесів. Зокрема, виявлено, що зростання частки чоловіків у віці 

15–70 років, які не входять до складу робочої сили на 1,0 в. п., за незмінності 

інших умов, призводить до зростання на 1,02 ‰ рівня їхньої смертності. 

На основі теоретично обґрунтованої авторської методики, розраховано в 

грошовому вираженні потенційні обсяги чистого внутрішнього продукту (ЧВП), 

який характеризує реальну величину добробуту суспільства, та фактичних 

кінцевих споживчих витрат (КСВ), що припадають на середньостатистичних 

чоловіка й жінку у розрізі п’ятирічних вікових груп. Це стало основою для 

визначення чистих збитків від втрат робочої сили на макрорівні у гендерно-

віковому розрізі за окремими структурними елементами (табл. 1; рис. 3.) 

Таблиця 1  

Чисті макроекономічні збитки від втрат робочої сили, 2010–2019 рр.,  
 млн грн у цінах 2010 р. 

Складники втрат 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Втрати від безробіття з економічних 

причин 
12985,5 11040,7 11633,4 10076,4 10596,7 8203,2 8110,3 

у % до ВВП 1,20% 1,04% 1,21% 1,02% 1,05% 0,79% 0,75% 

Втрати від економічної пасивності 

через захворюваність 
4581,8 3169,4 3141,3 2989,5 3073,7 2818,5 4503,4 

у % до ВВП 0,42% 0,30% 0,33% 0,30% 0,31% 0,27% 0,41% 

Втрати через перебування на пенсії 

на пільгових умовах (зокрема через 

інвалідність) у віці 15–59 років 

* 52863,4 48557,6 46489,2 45008,3 40437,3 32683,8 

у % до ВВП * 4,96% 5,05% 4,72% 4,46% 3,87% 3,03% 

Втрати від економічної пасивності, 

не пов’язаної зі здоров’ям,  

навчанням, пенсією та домашніми 

обов’язками 

14931,4 14321,3 8405,1 9747,1 9229,0 7286,9 7416,0 

у % до ВВП 1,38% 1,34% 0,87% 1,0% 0,91% 0,70% 0,69% 

Втрати від передчасної смертності 

потенційно зайнятих 
3326,8 2879,7 2923,0 2940,1 2933,0 3049,9 2876,3 

у % до ВВП 0,31% 0,27% 0,30% 0,30% 0,29% 0,29% 0,27% 

Втрати від еміграції потенційно 

зайнятих 
183,0 252,7 280,1 88,8 294,8 359,6 404,3 

у % до ВВП 0,02% 0,02% 0,03% 0,01% 0,03% 0,03% 0,04% 

УСЬОГО Х 84527,2 74940,5 72331,1 71135,5 62155,4 55994,1 

у % до ВВП Х 7,93% 7,79% 7,35% 7,1% 6,00% 5,20% 

зокрема жінки  4,28% 3,95% 3,76% 3,53% 2,8% 2,22% 

Примітка: * – відсутність даних. Дані без АРК та частини окупованих Донецької та Луганської 

обл. 
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Рис. 3. Гендерно-вікова структура чистих макроекономічних збитків від втрат 

робочої сили за основними складниками втрат у 2019 р., % 
Джерело: розраховано та побудовано автором. 

 

Ці розрахунки доводять вагомість втрат робочої сили для суспільства, отже, і 

необхідність удосконалення чинних заходів та осучаснення організаційно-

економічного механізму щодо їх зменшення.  

У третьому розділі – «Основні напрями удосконалення організаційно-

економічного механізму зменшення втрат робочої сили» – визначено склад 

інституційної інфраструктури досліджуваного механізму, обґрунтовано функції, 

шляхи розвитку та ефективної взаємодії її інституційних одиниць; визначено 

систему пріоритетних заходів щодо зменшення втрат робочої сили на сучасному 

етапі в Україні в межах чотирьох стратегічних напрямів. 

На основі отриманих та обґрунтованих результатів попереднього розділу 

аргументовано необхідність удосконалення суб’єкта управління досліджуваного 

механізму – інституційної інфраструктури, незлагоджені механізми 

функціонування якої є вагомими детермінантами втрат. До основних складників 
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інституційної інфраструктури віднесено: 1) інститут влади та законодавства; 2) 

інститут охорони здоров’я; 3) інститут освіти; 4) інститут бізнесу; 5) інститут 

сприяння зайнятості; 6) інститут соціального діалогу; 7) інститут гідної праці; 8) 

інститут професійних об’єднань; 9) наукові організації, об’єднання; 10) інститут 

державної допомоги бізнесу; 11) інститут громадянського суспільства; 12) 

інститут міжнародного права та міжнародні організації; 12) інститут інформації; 

13) неформальні інститути. Кожна її одиниця розглядається як динамічна система, 

що характеризується унікальною внутрішньою структурою, використовує 

власний інструментарій та активно взаємодіє з іншими інституційними 

одиницями задля: забезпечення оперативного виявлення причин та детермінант 

утворення втрат робочої сили, їхніх змін; реагування на зміни шляхом 

розроблення заходів зі скорочення, ліквідації, відшкодування втрат та щодо їх 

запобігання у подальшому; створення гнучкої системи інструментів управління 

цими процесами. Доведено необхідність удосконалення їх суб’єктно-об’єктної 

взаємодії, що є важливим підґрунтям ефективності організаційно-економічного 

механізму та запорукою досягнення його завдань.  

Розкрито вагоме значення державно-приватного партнерства у зменшенні 

втрат робочої сили. Зокрема, його важливість щодо покращення соціальної 

інфраструктури – житлово-комунальної, транспортної, освітньої та охорони 

здоров’я, розвитку депресивних територій, медичного страхування, підвищення 

професійно-освітнього потенціалу робочої сили відповідно до потреб 

інноваційної економіки, зниження рівня дефіциту бюджетних ресурсів на 

фінансування заходів щодо зменшення втрат та ін.  

Наголошено на зростанні ролі неформального інституту соціально-трудових 

відносин – громадянського суспільства – щодо покращення результатів 

соціального діалогу з метою зменшення втрат робочої сили. По-перше, – для 

ефективнішого контролю за виконанням рішень генеральної, регіональних та 

галузевих угод у частині забезпечення умов розвитку вітчизняного виробництва, 

сприяння зайнятості, підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) 

робочої сили та гідної праці на робочому місці. По-друге, – з метою розширення 

тематики соціального діалогу за допомогою питань екологічної безпеки робочої 

сили та розвитку «зелених» робочих місць. По-третє, для залучення на ринок 

праці більшої частки вразливих категорій резерву робочої сили (молоді, жінок, 

осіб з інвалідністю, осіб «третього» віку, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів 

АТО/ООС). По-четверте, для підвищення рівня обізнаності робочої сили щодо 

захисту своїх трудових прав на безпечні та гідні умови праці. Тобто Національна 

тристороння соціально-економічна рада як головний дискусійний майданчик 

країни (згідно із Законом України «Про соціальний діалог») між владою, 

профспілками та роботодавцями потребує залучення представників громадських 

організацій. 

Для покращення інформаційного середовища запропоновано, зокрема, 

відновити звітність «про кількість працівників, їхній якісний склад і професійне 

навчання» (форма № 6–ПВ (річна)) з метою покращення моніторингу рівня 

кваліфікації робочої сили на ринку праці як уникнення ризику втрат від 
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безробіття. Запровадити статистичний облік кількості створених (ліквідованих) 

робочих місць, їх структури за галузями, професіями, оплатою праці тощо, 

кількості створених нових робочих місць у рамках державно-цільових програм та 

інфраструктурних проєктів, для здійснення контролю та виміру ефективності 

здійснюваних заходів зменшення втрат робочої сили. Також розширення 

інформаційної бази є необхідним для розв’язання проблеми невідповідності 

кваліфікації підготовки робочої сили актуальним вимогам ринку праці та 

оцінювання роботи інституційних суб’єктів. 

Подоланню негативних наслідків зростання втрат робочої сили, зокрема тих, 

до яких призвели умови праці, також має сприяти нормативно-правове 

забезпечення сфери реалізації робочої сили, що базується на принципах людино-

центричних концепцій (розуміння людини як найвищої цінності). Створення 

нових робочих місць – як інструмент скорочення втрат – мусить доповнюватися 

формуванням умов, за яких робоча сила може розвиватися, повністю 

реалізовувати свій професійний потенціал і, що дуже важливо, почуватися 

захищеною на випадок виникнення ризиків втрати роботи. Тому, на основі 

дослідження нормативно-правового забезпечення крізь призму відповідності 

інституту гідної праці, виявлено недоліки та висунуто пропозиції щодо його 

поліпшення за такими складниками, як: повна та продуктивна зайнятість (доступ 

до професійної орієнтації та навчання впродовж усього життєвого циклу робочої 

сили; справедлива винагорода за працю); соціально-економічний захист робочої 

сили (соціальне страхування ризиків втрати робочої сили; стабільність зайнятості; 

легальність зайнятості); безпечні та здорові умови праці.  

Загалом у межах розробленої концепції досліджуваного механізму (див. рис. 

2) визначено систему пріоритетних заходів щодо зменшення втрат робочої сили 

на сучасному етапі в Україні за чотирма взаємопов’язаними стратегічними 

напрямами – запобігання, скорочення, ліквідація та відшкодування втрат (рис. 4). 

 
Рис. 4. Стратегічні напрями реалізації організаційно-економічного механізму 

зменшення втрат робочої сили 

Джерело: розроблено автором. 

ЗАПОБІГАННЯ 

Запобігання виникненню причин втрат 

робочої сили, розроблення та 

застосування дієвих превентивних 

заходів для уникнення втрат (зокрема, 

на основі аналізу попереднього досвіду) 

СКОРОЧЕННЯ 

Чітка ідентифікація причин втрати 

робочої сили та їхніх детермінант, 

визначення їхнього причинно-

наслідкового зв'язку, пошук шляхів та 

можливостей їхньої мінімізації, 

розроблення та проведення відповідних 

заходів щодо їхнього скорочення 

ВІДШКОДУВАННЯ  

Пошук шляхів та заходів забезпечення 
справедливої компенсації втрат робочої 

сили, забезпечення контролю їхнього 
ефективного здійснення з метою 
пом’якшення наслідків втрат та 

відновлення якісних характеристик 
робочої сили 

ЛІКВІДАЦІЯ  

(частковий випадок стратегії скорочення 

втрат) 

Пошук шляхів та можливостей повного 

усунення окремих причин втрати 

робочої сили, розроблення та 

проведення відповідних заходів щодо 

їхньої повної ліквідації 
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Особливо обстоюється думка про те, що недостатня увага до резерву робочої 

сили у складі економічно пасивних осіб, зокрема осіб з інвалідністю, у політиці 

зайнятості в Україні є серйозним стратегічним прорахунком, що загострює 

проблеми збільшення розмірів соціальних допомог, які забезпечуються державою, 

і без зростання продуктивності праці веде до уповільнення загального 

економічного зростання та розвитку. У зв’язку з цим необхідно розширити обсяги 

активних заходів щодо сприяння зайнятості, з їх поширенням на осіб, які не 

беруть участь у формуванні пропозиції робочої сили, але є працездатними. 

Наприклад, через: поширення гнучких форм зайнятості у формальній економіці – 

дистанційної, добровільної неповної зайнятості, з гнучкими  режимами роботи, 

зокрема, сприяння ширшому застосуванню праці віддалених працівників, які 

можуть використовувати для трудової діяльності засоби інформаційно-

комунікаційних технологій; удосконалення інструментарію сприяння зайнятості 

для осіб з інвалідністю; розвитку самозайнятості та соціального підприємництва 

та ін. Скорочення втрат робочої сили внаслідок економічної пасивності необхідне 

в боротьбі за покращення добробуту цих категорій населення, зменшення їхньої 

бідності та покращення їхнього здоров’я для того, щоби знизити ризики 

виникнення безповоротних втрат робочої сили. Тому є нагальна потреба у 

розробленні цілісної стратегії щодо розширення зайнятості з-поміж таких осіб. 

Поряд із цим доведена необхідність удосконалення чинної системи 

страхування від втрати роботи, програм страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, економічного стимулювання 

роботодавців до збільшення інвестицій у безпеку та здоров’я працівників, зокрема 

у покращення стану основних засобів. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі розв’язано актуальне наукове завдання, що полягає в 

розробленні науково-методичних засад формування організаційно-економічного 

механізму зменшення втрат робочої сили та обґрунтуванні практичних 

рекомендацій його вдосконалення в сучасних умовах України. За результатами 

дослідження зроблено такі висновки теоретичного та практичного характеру. 

1. Втрати робочої сили – фактичне або потенційне зменшення, вилучення 

(повністю чи частково, тимчасово чи безповоротно) робочої сили із національної 

економіки внаслідок дії певних процесів (детермінант) на всіх її фазах 

розширеного відтворення та розвитку, що призводить до економічних збитків, 

зменшення потенційного ВВП. Разом із тим, застосовуючи певні важелі, 

суспільство може стимулювати скорочення цих втрат, уповільнювати їхнє 

надмірне зростання або запобігати їм. Втрати робочої сили класифікуються за: 

економічним змістом, структурними елементами, терміном дії, часом прояву, 

передбачуваністю, вимірюваністю, рівнем охоплення, секторальною та галузевою 

структурою економіки, гендерною, віковою, професійною та освітньо-

кваліфікаційною структурою. Основні структурні елементи втрат робочої сили 

об’єднуються за двома складниками: соціально-демографічним (втрати від 

передчасної смертності, втрати від інвалідності через повну непрацездатність, 

втрати від тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання та травм, втрати 
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від еміграції) та економічним (втрати від безробіття, втрати від вимушеної 

неповної зайнятості, втрати від економічної пасивності працездатного населення 

– неучасті населення у формуванні пропозиції робочої сили на ринку праці. 

2. Детермінанти втрат робочої сили – умови різного походження та характеру 

дії, вплив яких (кожної окремо або сукупний) визначають рівень абсолютних 

втрат працездатного населення країни та його недовикористання в національній 

економіці. Вони систематизуються за такими групами, як: індивідуальні 

(поведінкові та біологічні), соціальні (матеріально-побутові умови життя, сімейні 

характеристики, соціальні зв’язки), соцієтальні (суспільно-політичні та соціально-

економічні (структурні, інфраструктурні, інституційні)) та екологічні.  

3. Організаційно-економічний механізм зменшення втрат робочої сили 

представляє систему дії заходів цілеспрямованого впливу на детермінанти втрат 

робочої сили, що прямо або опосередковано забезпечують максимальне 

збереження потенціалу робочої сили та зростання можливостей його ефективного 

використання в національній економіці. Його компонентна структура включає: 

цілі, принципи, функції управління, об’єкт управління, суб’єкт управління, 

інструменти, стратегічні напрями реалізації. Розроблену концепцію 

організаційно-економічного механізму слід розглядати як комплекс завдань, 

спрямованих на: створення умов щодо забезпечення здорового і довготривалого 

життя; попередження безповоротного відпливу людських ресурсів за межі країни; 

розширення можливостей здобуття освіти та забезпечення її відповідності 

потребам ринку праці; стимулювання збільшення пропозиції робочої сили; 

стимулювання збільшення попиту на робочу силу; збалансування попиту та 

пропозиції робочої сили; забезпечення комфортних та безпечних умов зайнятості; 

сприяння створенню системи мотивації до трудової діяльності на робочому місці. 

4. Основні тенденції індикаторів втрат робочої сили мають переважно 

негативні тренди: високі рівні передчасної смертності та значне їх перевищення 

серед чоловічого населення в порівнянні з жіночим; зростання рівнів 

захворюваності у віці 15–17 років і первинної інвалідності в працездатному віці, 

зокрема з причин нещасного випадку на виробництві та профзахворювань; 

зростання обсягів еміграції; високі рівні безробіття; вимушена неповна зайнятість; 

неучасть населення у формуванні пропозиції робочої сили на ринку праці. В 

результаті оцінки виявлено детермінанти втрат, резерви їх зменшення та, 

відповідно, визначено пріоритетні напрями вдосконалення досліджуваного 

механізму. За допомогою економіко-математичної моделі доведено взаємовплив 

економічного та соціально-демографічного складників втрат робочої сили. 

Зокрема, є пряма залежність між часткою чоловіків у віці 15–70 років, які не 

входять до складу робочої сили та рівнем інтенсивності їхньої смертності в цьому 

віці. Встановлено, що неодмінною умовою зменшення втрат робочої сили є 

подолання бідності, зростання доходів та підвищення рівня життя населення 

України, чого неможливо досягти без забезпечення гідним робочим місцем усіх, 

хто хоче та може працювати. Проте перешкоджають цьому низький рівень 

створення нових робочих місць та неефективність державних цільових програм 

щодо їхнього забезпечення, відсутність дієвих заходів підвищення економічних 
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потужностей депресивних територій країни, низький рівень соціально-

економічних стандартів і гарантій та перебування в неформальних відносинах 

великої частини зайнятих осіб тощо. 

5. Доведено існування потенціалу зменшення втрат робочої сили в Україні, 

основу якого становить працездатна частина економічно пасивного населення, яке 

за певних соціально-економічних умов може частково або повністю увійти до 

складу робочої сили. Зокрема, резерви зменшення втрат виявлено з-поміж осіб, 

які виконують домашні обов’язки, осіб передпенсійного та післяпенсійного віку 

(особливо жінок), осіб з інвалідністю та молоді. Залучення їх на ринок праці 

потребує поліпшення професійної та територіальної гнучкості ринку праці, 

врегулювання питань впровадження, розвитку та використання гнучких форм 

зайнятості, запровадження специфічних заходів активної політики зайнятості, 

сприяння розвитку соціального підприємництва, підвищення зацікавленості 

громадян похилого віку в отриманні нових знань та ін. 

6. У межах дохідного, витратного, порівняльного та комбінованого підходів 

для оцінювання економічних збитків від втрат робочої сили на макрорівні 

запропоновано методичний підхід, який базується на виявленні втрачених чистих 

вигод від невикористання робочої сили в економіці країни – перевищенні 

виробництва середньостатистичної зайнятої особи над її власним споживанням. 

Розподіл ключових макроекономічних показників базується на коефіцієнтах 

продуктивності праці та споживання населення, що розрізняються за статтю та 

змінюються з віком. Апробація авторського підходу дала змогу отримати 

емпіричні оцінки макроекономічних збитків, зумовлених втратами робочої сили 

як серед чоловічого, так і жіночого населення. Загалом сукупні чисті 

недоотримані вигоди впродовж 2010–2019 рр. становлять 5,2–7,9% ВВП. 

Найвагомішими є недоотримані чисті вигоди від економічної пасивності осіб, які 

є інвалідами та пільговими пенсіонерами у віці 15–59 років (3,0–5,1% ВВП) та від 

іншої економічної пасивності, не пов’язаної зі здоров’ям, навчанням, пенсією та 

виконанням домашніх обов’язків (0,7–1,4% ВВП). Найменшими за обсягами є 

втрати від передчасної смертності (0,3% ВВП) та від еміграції потенційно 

зайнятих (0,01–0,04% ВВП). Проте це лише втрати поточного року, що не 

включають втрачену від працівника вигоду впродовж усього нереалізованого 

трудового життя. Окрім того, вони не враховують абсолютні втрати майбутньої 

робочої сили, яка наразі перебуває у дитячому віці. 

7. Ефективне управління зменшенням втрат робочої сили в Україні потребує 

розвитку інституційної інфраструктури в частині вдосконалення інформаційної 

системи про стан формування, розподіл, використання та розвиток робочої сили з 

метою превентивного аналізу втрат. Доведено необхідність та доцільність 

активізації участі підприємств у програмах державно-приватного партнерства, що 

спрямовані на зменшення втрат робочої сили та розвиток інституту бізнесу на 

засадах «зеленої» економіки та соціального підприємництва. З огляду на 

неефективність чинних переговорних процесів, також необхідне розширення 

соціального діалогу за допомогою залучення громадських організацій та 

удосконалення інституту законодавства з метою забезпечення гідної праці. 
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8. Нормативно-правове забезпечення організаційно-економічного механізму 

зменшення втрат робочої сили має враховувати принципи та ґрунтуватися на 

засадах концепції гідної праці, а саме: повна й продуктивна зайнятість, соціально-

економічний захист робочої сили, безпечні та здорові умови праці. Зокрема, через 

ухвалення нарешті сучасного закону про працю, передбачивши в ньому 

довершену систему регулювання нестандартних видів зайнятості, оновлений 

економічний зміст мінімальної заробітної плати  та мінімального рівня податкової 

соціальної пільги, удосконалений механізм економічного стимулювання 

роботодавців щодо професійного навчання, а також сучасний інструментарій 

ризикоорієнтованої системи професійної безпеки та здоров’я працівників.   

9. Реалізація мети та завдань організаційно-економічного механізму 

зменшення втрат робочої сили є можливою за чотирма його стратегічними 

напрямами – запобігання, скорочення, ліквідації та відшкодування з 

використанням системного комплексу відповідних заходів. Для запобігання 

втратам насамперед необхідні: підвищення економічних потужностей 

депресивних територій країни, покращення їх соціальної інфраструктури, 

створення спеціальних кредитних програм для фінансування заходів із 

поліпшення безпеки праці на виробництві. Скорочення та ліквідація втрат 

передбачають: розширення обсягів активних заходів щодо сприяння зайнятості, їх 

поширення на осіб, які не беруть участь у формуванні пропозиції робочої сили, 

але є працездатними; здійснення регулювальних заходів, спрямованих на 

мінімізацію рівня прихованого та довготривалого безробіття. Відшкодування 

втрат визначає удосконалення чинної системи страхування від втрати роботи, 

програм страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань, заходи щодо зниження рівня тіньових трудових відносин та їх 

попередження. 
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АНОТАЦІЯ 
Чернецька Л.В. Організаційно-економічний механізм зменшення втрат 

робочої сили. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі 

спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ, 

2020. 

У дисертації розкрито економічний зміст, компонентну структуру та 

типологізацію втрат робочої сили. Здійснено авторську систематизацію 

детермінант впливу на втрати робочої сили. Розглянуто та згруповано підходи, які 

застосовуються під час економічного оцінювання втрат людських ресурсів. 

Розкрито тенденції втрат робочої сили в Україні з виявленням їхніх причин и 

детермінант. Виявлено резерви зменшення втрат. Із використанням 

запропонованої методики здійснено експериментальні розрахунки щодо 

макроекономічних збитків від втрат робочої сили. У сукупності розроблено 

організаційно-економічний механізм зменшення втрат робочої сили, 

обґрунтовано заходи щодо його реалізації в Україні в межах чотирьох 

стратегічних напрямів. 

Ключові слова: робоча сила, втрати робочої сили в національній економіці, 

потенційний ВВП, макроекономічні збитки, організаційно-економічний механізм, 

інституційна інфраструктура, державно-приватне партнерство, гідна праця. 

АННОТАЦИЯ 

Чернецкая Л.В. Организационно-экономический механизм уменьшения 

потерь рабочей силы. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – 

Государственное учреждение «Институт экономики и прогнозирования НАН 

Украины», Киев, 2020. 

В диссертации раскрыто экономическое содержание, предложено 

компонентную структуру и типологизацию потерь рабочей силы. Осуществлена 

авторская классификация детерминант влияния на потери рабочей силы. 

Рассмотрены и сгруппированы подходы, которые применяются во время 

экономической оценки потерь человеческих ресурсов. Раскрыты тенденции 

потерь рабочей силы в Украине с выявлением их причин і детерминант. Выявлено 

резервы уменьшения потерь. С использованием предложенной методики 

осуществлены экспериментальные расчеты макроэкономических убытков от 

потерь рабочей силы. В совокупности разработан организационно-экономический 
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механизм уменьшения потерь рабочей силы, обоснованы приоритетные меры в 

отношении его реализации в Украине в рамках четырех стратегических 

направлений. 

Ключевые слова: рабочая сила, потери рабочей силы в национальной 

экономике, потенциальный ВВП, макроэкономические убытки, организационно-

экономический механизм, институциональная инфраструктура, государственно-

частное партнерство, достойный труд. 

ANNOTATION 
Chernetska L. Organizational and economic mechanism to reduce labor losses. –

Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Economic, specialty 08.00.03 – Economics and 

Management of National Economy». – State Institution «Institute of Economics and 

Forecasting of the NAS of Ukraine», Kyiv, 2020. 

The economic content is revealed, component structure and typology of workforce 

losses by: the content, structural elements, duration, time of manifestation, the 

possibility to provide, measurability, the degree of coverage, sectoral and branch 

structure of the economy, gender, age, professional, educational and qualification 

structure have been offered. Two main components of losses were specified: socio-

demographic and economic. Defined that labor losses are the consequence of certain 

processes (determinants) in the phases of expanded reproduction and development of 

the labor force, which leads to economic losses, reduction of potential GDP. The 

author's classification of the determinants of the impact on labor losses was carried out. 

Justified that applying certain levers, the society can stimulate the reduction of 

labor losses, prevent or slow down their excessive growth that requires the formation of 

effective managerial mechanisms, in particular the organizational and economic, which 

will realize the main processes of reducing labor losses in the national economy.  

The tendencies of labor losses in Ukraine for the socio-demographic and economic 

part with the identification of individual causes and determinants were analyzed. The 

influence of the level of the economic component of the labor force losses on the socio-

demographic one was determined. The available and potential reserve for reducing the 

losses of labor force was revealed.  

Based on the generalization of theoretical and empirical materials of domestic and 

foreign researchers, the approaches that are used during the economic evaluation of 

labor losses have been systematized. Using the proposed method, the experimental 

calculations on macroeconomic losses (lost profits) from the losses of labor force in 

Ukraine and their comparative analysis were carried out.  

Collectively, an organizational and economic mechanism for reducing labor losses 

has been developed, its goals, structure and priority measures for its implementation in 

Ukraine within four strategic areas of its operation: prevention, reduction, elimination 

and compensation. 

Keywords: labor force, labor losses in the national economy, potential GDP, 

macroeconomic losses, organizational and economic mechanism, institutional 

infrastructure, public-private partnership, decent work. 
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