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АНОТАЦІЯ 

Чернецька Л.В. Організаційно-економічний механізм зменшення 

втрат робочої сили. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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. 

Дисертаційну роботу присвячено теоретико-методичним і практичним 

аспектам формування та реалізації організаційно-економічного механізму 

зменшення втрат робочої сили в Україні. 

Розкрито економічний зміст, запропоновано компонентну структуру та 

типологізацію втрат робочої сили за: змістом, структурними елементами, 

терміном дії, часом прояву, можливістю передбачити, вимірюваністю, рівнем 

охоплення, секторальною та галузевою структурою економіки, гендерною, 

віковою, професійною та освітньо-кваліфікаційною структурою. 

Конкретизовано два основні складники втрат: соціально-демографічний та 

економічний. Визначено, що втрати робочої сили є наслідком дії певних 

процесів (детермінант) у фазах розширеного відтворення та розвитку робочої 

сили, що призводить до економічних збитків, зменшення потенційного ВВП. 

Здійснено авторську систематизацію детермінант впливу на втрати робочої 

сили.  

Обґрунтовано, що, застосовуючи певні важелі, суспільство може 

стимулювати зменшення обсягів втрат робочої сили, запобігати чи 

уповільнювати їхнє надмірне зростання. Це вимагає формування дієвих 

управлінських механізмів, зокрема організаційно-економічного, у якому будуть 

реалізуватись основні процеси зменшення втрат робочої сили в національній 

економіці.  

Здійснено оцінку стану та тенденції втрат робочої сили в Україні за 

соціально-демографічним та економічним складниками з виявленням їхніх 

причин та детермінант. Визначено вплив рівня економічного складника втрат 
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на соціально-демографічний. Виявлено наявний та потенційний резерви 

зменшення втрат робочої сили. 

На основі узагальнення теоретичного та емпіричного матеріалів 

вітчизняних і закордонних дослідників розглянуто та згруповано підходи, які 

застосовуються під час економічного оцінювання втрат людських ресурсів. З 

використанням запропонованої в роботі методики здійснено експериментальні 

розрахунки щодо макроекономічних збитків (недоотриманих чистих вигід) від 

втрат робочої сили в Україні.  

У сукупності розроблено організаційно-економічний механізм зменшення 

втрат робочої сили, обґрунтовано його цілі, структуру і пріоритетні заходи 

щодо його реалізації в Україні в межах чотирьох стратегічних напрямів – 

запобігання, скорочення, ліквідації та відшкодування.  

Наукову новизну характеризують такі результати:  

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

втрат в економіці та охопити широкий спектр наявних форм; 

- 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; 
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- 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 

зайнятість, соціально-економічний захист робочої сили, безпечні та здорові 

умови праці. 

Основні наукові положення, рекомендації та висновки дисертаційної 

роботи доведено до рівня методичних узагальнень і прикладного 

інструментарію, який може використовуватися 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.  

Ключові слова: робоча сила, втрати робочої сили в національній 

економіці, потенційний ВВП, макроекономічні збитки, організаційно-

економічний механізм, інституційна інфраструктура, державно-приватне 

партнерство, гідна праця. 
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ANNOTATION 

Chernetska L. Organizational and economic mechanism to reduce labor 

losses. – Qualification scientific work on the rights of 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 dissertation work is devoted to theoretical, methodological and practical 

aspects of the formation and implementation of the organizational and economic 

mechanism to reduce workforce losses in Ukraine. 

The economic content is revealed, component structure and typology of 

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

predictability, measurability, the level of the indicator, the degree of coverage, sectoral 

and branch structure of the economy, gender, age, professional and educational-

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 
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of human resources 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. 

Scientific novelty is characterized by the following results: 

 first of all: 

- developed scientific and theoretical principles of organizational and 

economic mechanism for reducing labor losses as an interconnected organizational 

system, which structurally identifies four strategic areas of its implementation, that 

correspond to its reasonable goals and structural content: prevention of causes of labor 

loss through the development and application of effective preventive measures, 

reducing these losses by identifying causes of losses, identification of ways and 

opportunities to minimize them, their elimination due to finding ways and 

opportunities to completely eliminate individual causes of losses and compensation for 

losses - ensuring fair compensation for losses, monitoring their effective 

implementation to mitigate the consequences and restore quality characteristics of the 

workforce; 

improved: 

- typology of labor force losses by economic content and structural 

elements, supplemented by a system of classification criteria (structural-industrial, 

educational-qualification, duration and time of manifestation, degree of coverage, 

predictability, measurability, gender and age), which made it possible to outline 

various manifestations of losses in the economy in a logical and reasoned way and to 

cover a wide range of existing forms; 

- systematization of determinants of influence on labor losses, in which, 

unlike other approaches, groups of individual (behavioral and biological), social (living 

conditions, family characteristics, social ties), societal (socio-political and socio-



8 
 

economic (structural, infrastructural, institutional)) and environmental determinants.  

This allows to identify the causes of the formation of losses, to study changes in their 

dynamics and helps to determine the sphere of formation of management decisions 

aimed at reducing them; 

- tools for estimating macroeconomic losses from labor losses, which, 

unlike others, is based on unearned net benefits (net losses), as the difference between 

the potential output of the average employed person over his own consumption, which 

varies by sex and varies with age. It forms a comprehensive view of the scale of 

damage and allows to expand the methodological basis for analyzing the effectiveness 

of measures aimed at reducing workforce losses; 

have been further developed: 

- approach to defining the category of «losses of  labor» as the actual or 

potential reduction, withdrawal (in whole or in part, temporarily or irreversibly) of  

labor from the national economy due to negative processes (determinants) in all its 

phases of expanded reproduction and development to economic losses, reduction of 

potential GDP; 

- a procedure for modeling the impact of labor market indicators on the 

sociodemographic situation in the country, which made it possible to identify the 

dependence of absolute losses of the male population as a result of underutilization of 

their labor potential and adjust measures of state policy to create and preserve jobs, 

providing additional guarantees for the employment of uncompetitive persons; 

- analytical and economic evaluation of trends in workforce losses, helped 

to identify potential reserves for reducing them and determine priority areas for 

improving the organizational and economic mechanism; 

- institutional infrastructure of the organizational and economic mechanism, 

relationships and functions of its subjects in the context of reducing labor losses; 

substantiation of the ways of their development due to: intensification of participation 

of enterprises in public-private partnership programs; promoting the development of 

business institutions on the basis of "green" economy and the development of social 

entrepreneurship; improvement and expansion of the information system on the state of 
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formation, distribution, use and development of the labor force, in order to prevent the 

analysis of labor losses; institutionalization of expansion of social dialogue by 

members from public organizations; improving the institution of legislation in the 

direction of ensuring decent work. 

- a set of practical recommendations aimed at improving the regulatory and 

legal support to reduce labor losses, which, in contrast to current practice, take into 

account the principles and are based on the principles of the concept of decent work on 

such components as: full and productive employment, socio-economic protection of 

the labor force, safe and healthy working conditions. 

The main scientific provisions, recommendations and conclusions of the 

dissertation are brought to the level of methodological generalizations and applied 

tools that can be used in the activities of central government and local government to 

justify and make adjustments to socio-economic development programs of regions and 

Ukraine in general, in the teaching of disciplines in educational and scientific 

institutions. 

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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ВСТУП 

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 
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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), 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; 
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- 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 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 
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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 



18 
 

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; 

- 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 
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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 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 
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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 
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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: 

«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. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ВТРАТ РОБОЧОЇ СИЛИ 

 

1.1. Сутність втрат робочої сили та детермінанти їх утворення 

 

Фундаментальність процесів, що відбуваються як у нашій країні, так і у 

світовому масштабі, змушує знову й знову повертатися до розгляду глибинних 

проблем економічної науки, вирішення яких визначає напрям економічного 

розвитку. Насамперед це належить до проблеми людини як суб’єкта 

господарського життя суспільства і, власне, мети економічного розвитку. Людські 

ресурси, представлені на ринку праці, формують основні умови зростання та 

розвитку економіки. Отже, їхнє ефективне використання є ключовим чинником, 

що формує конкурентоспроможність будь-якої економічної системи.  

Дослідженням сутності людських ресурсів та особливостей управління 

ними є об’єктом наукових досліджень багатьох напрямів і шкіл, починаючи від 

А.Сміта, Д.Рікардо, В.Петті, Дж.Мілля, К.Маркса, П.Друкера, які в загальному 

аналізували роль людини в суспільному прогресі. З актуалізацією важливості 

«чинника» праці» з’явилася і проблема ефективного управління ним. Це 

підтверджується появою та зламом упродовж одного століття, як мінімум, 

чотирьох парадигм: управління кадрами/трудовими ресурсами (кінець ХІХ ст. – 

20-ті рр. ХХ ст.); управління персоналом (починаючи з 20–30-х рр. ХХ ст.); 

управління людськими ресурсами (починаючи з 50-х рр. ХХ ст.); управління 

людиною в соціально-культурному контексті (починаючи із 60-х рр. ХХ ст.); 

еволюцією безлічі шкіл (школа наукового управління, адміністративна школа 

управління, школа людських відносин, емпірична та біхевіористська школи, 

школа людського капіталу, соціального менеджменту тощо); розвитком теорій 

(теорія Х та Y Д. МакГрегора, теорія ZУ. Оучі, теорія управління талантами Д. 

Уоткінсона та ін.) та підходів (системний, процесний, функціональний, 



23 
 

кількісний, поведінковий, ситуативний, компетентнісний, програмно-цільовий, 

проблемно-орієнтований тощо) [1, с.543]. 

На сучасному етапі проблемам людини та її розвитку присвячуються 

ґрунтовні дослідження, що проводяться на постійній основі такими 

міжнародними організаціями, як Організація об’єднаних націй (ООН) (щорічні 

звіти про людський розвиток [3]), Міжнародна організація праці (МОП) (трудові 

аспекти людського життя), Європейська соціальна хартія (ЄСХ) (умови праці та 

життя людей) та ін.  

Попри те, що в останні роки все виразніше окреслилася тенденція до 

оперування такими категоріями як «людський потенціал», «людський капітал» та 

«людські ресурси», які є відбиттям об’єктивного процесу підвищення ролі 

людини в економічній діяльності під впливом змін у самій економіці, насамперед 

у виробничому процесі та в системі ринкових відносин. Причинами цього є, як 

історичні особливості розвитку виробництва (від матеріального до 

нематеріального), так і суспільства загалом (від індустріального до 

постіндустріального, інформаційного). Проте саме категорія «робоча сила» стоїть 

першою в логічному ланцюгу термінології (рис.1.1), що характеризують процес 

еволюції економічної та управлінської думки про людину та її ролі в системі 

економічних відносин. 

Рис. 1.1. Еволюція поглядів на роль і місце людини в трудовій діяльності 

Джерело: складено автором за [15; 16; 17] 
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Термін «робоча сила» виник в XIX ст. За часів соціалістичного способу 

виробництва поняття робочої сили використовувалося для характеристики 

забезпечення підприємств кадрами та ефективності їхнього використання. У нас 

час у наукових дослідженнях термін «робоча сила», використовується, з одного 

боку, як здатність людини до праці, тобто сукупність її фізичних і духовних сил, 

що застосовуються нею в процесі виробництва. З цього визначення випливає, по-

перше, що робоча сила передбачає наявність працездатності (тобто володіння 

фізичними та духовними здібностями, без яких неможлива участь у трудовому 

процесі). По-друге, визначений конкретний носій робочої сили – індивідуум. Це 

означає, що робоча сила не перебуває поза людиною, якісно визначеною 

особистістю. По-третє, людині необхідно набути певну суму знань у процесі 

освіти та виховання [18]. Також, треба додати, робоча сила визначає кількісний 

склад людських ресурсів країни, що бере участь у матеріальному та 

нематеріальному створенні благ, тобто є одним із чинників суспільного 

виробництва. 

Базуючись на визначеннях, прийнятих на міжнародних конференціях зі 

статистики праці та на рекомендаціях МОП, під «робочою силою» в Україні (до 

2018 р.) розуміється «економічно активне населення» у віці 15–70 років (хоча 

МОП у методологічних роз’ясненнях уже давно не встановлювало верхню вікову 

межу), що забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і послуг. 

Економічно активними вважають осіб, зайнятих економічною діяльністю, яка 

приносить дохід, та безробітних. Зауважимо, що починаючи з 2019 р. Україні 

вікові обмеження критерію працездатності в діапазоні від 15 до 70 років були 

скасовані для статистичних обчислень. Також, відповідно до нової методології 

дослідження ринку праці, прийнятої в Україні у 2017 р. (повністю всі положення 

набрали чинності з 01.01.2019 р.), використовується лише термін «робоча сила» – 

населення обох статей 15 років і старше, яке впродовж визначеного короткого 

облікового періоду (тижня) забезпечує пропозицію робочої сили на ринку праці 

[19, с. 9]. 
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Чисельність економічно активного населення, зокрема, його рівень – 

мінлива величина, яка залежить від мотивації населення до участі в суспільному 

виробництві, а тому характеризує лише доступні на цей час ресурси праці при 

наявній мотивації. Отже, у сучасній науці під робочою силою частіше розуміється 

сукупна працездатність економічно активного населення, а також потенційного 

людського ресурсу, який у перспективі може увійти до складу робочої сили. 

Такий підхід закріпила в жовтні 2013 р. Резолюція 19-ої Міжнародної конференції 

статистики праці (МКСП) [20, с.1–19], яка прийняла нові стандарти, що 

стосуються статистики трудової діяльності. Там розглядається розширена 

концепція робочої сили, де введено термін потенційна робоча сила.  

Потенційна робоча сила визначається, як усі особи, які впродовж короткого 

облікового періоду не були ні зайнятими, ні безробітними, а також [20, c.11]: 1) 

робили дії «в пошуках роботи», були «не готові приступити до роботи в цей 

момент», проте будуть готові приступити до роботи впродовж короткого 

наступного періоду, встановленого з урахуванням національних обставин (тобто 

шукачі, які не готові приступити до роботи); 2) не робили дій «в пошуках 

роботи», проте хотіли працювати й були «готові приступити до роботи в цей 

момент» (тобто ті особи, які не перебувають у пошуках роботи, але потенційно 

готові приступити до роботи). Розширена концепція робочої сили визначається, 

як сума робочої сили та потенційної робочої сили (рис. 1.2.). Тут же виділяють 

окрему групу осіб, яких не включають до складу потенційної робочої сили, але які 

водночас є значущими для соціально-економічного аналізу в конкретних 

обставинах. Це особи, які «хотіли мати роботу», проте «не шукали роботу» та «не 

були готові приступити до роботи в теперішній момент» [20, c.11]. 

На відміну від цього підходу, остання група осіб також повинна входити в 

категорію «потенційна робоча сила». Також до потенційної робочої сили ми 

відносимо тих осіб, що «не хочуть чи не мають потреби працювати» і відповідно 

«не шукають роботи» (перебувають на утриманні тощо), проте є повністю 

працездатними чи частково працездатними та за певних соціально-економічних 

умов можуть вийти на ринок праці (рис. 1.2.).  
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Рис. 1.2. Розширена концепція робочої сили 

Джерело: складено та доповнено автором на основі [20]. 
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проблемою для розроблення стратегій економічного розвитку держави, в основу 

яких закладаються неповні дані про наявний потенціал робочої сили. У терміні 

«працездатне населення» за означенням міститься інформація про потенційні 

людські ресурси праці, а невикористовувана їхня величина є додатковим 

джерелом створення національного продукту, тобто джерелом додаткового 

економічного зростання.  

Визначення категорії «втрата робочої сили» ми не знайшли в жодній 

науковій літературі чи словнику, попри те, що в публікаціях, коли йдеться про 

певні явища, які відбиваються на робочій силі говорять про її втрати. Так, Д.Ю. 

Лиман, вказує, що у  2009 р. масштаби міграції українських громадян 

зумовлюють великі втрати робочої сили, які можуть мати в майбутньому 

серйозні негативні наслідки для економічного розвитку України [21]. У 

підручнику «Аналіз національної економіки» Г.О. Пухтаєвич пише: «Важливим 

показником зайнятості є ефективна зайнятість, під якою розуміють використання 

робочої сили без втрат» [22] У 2011 р. голова представництва Міжнародної 

організації міграції в Україні Манфред Профазі сказав: «Якщо демографічний 

спад в Україні триватиме, можливо, незабаром Україні доведеться думати про те, 

як залучити мігрантів, щоби заповнити втрати робочої сили». І.Ф. Гнибіденко, 

О.В.Нартюк доходять до висновку, що зростання безробіття серед економічно 

активного населення середнього віку спричиняють значні економічні втрати, 

зумовлюють збільшення витрат на соціальні виплати для цієї вікової категорії 

населення та втрату значної частки робочої сили на ринку праці [23]. 

Підходячи до характеристики дефініції «втрата робочої сили»,  звертаємо 

увагу на тому, що вихідним є розуміння терміну «втрата». Академічний 

тлумачний словник української мови пояснює зміст слова «втрата» як: дія, 

унаслідок якої хтось лишається без кого-, чого-небудь, втрачає когось, щось. Чия-

небудь смерть, загибель, яка є відчутною, болючою для когось; той (те), хто (що) 

втрачений (втрачене); що-небудь загублене, украдене, розбите і т. ін. Кількість 

живої сили, яка вибула з ладу під час бою, війни, а також втрачені військова 

техніка, допоміжні засоби та ін.; зменшення кількості чого-небудь. Наприклад, 
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втрата точності: в обчислювальних системах – зменшення числа значущих 

розрядів у процесі віднімання близьких за величиною чисел; кількість чого-

небудь, не використаного за призначенням, без користі, марно витраченого, 

незбереженого і т. ін.; збитки. Наприклад, природні втрати в економіці – втрата 

частки продукції, товарів унаслідок дії незворотних природних чинників 

(висихання, випаровування, вимерзання товарів або биття чогось під час 

транспортування, зберігання)» [24]. 

В економіці, категорія «втрати» застосовується в умовах дефіциту ресурсів і 

означає їхнє неекономне, неефективне використання з порушенням принципу 

ощадливості. Так, В.А. Рубан під втратами економічних ресурсів розуміє 

неефективну їхню витрату в процесі створення, перетворення і споживання, як у 

поточний момент, так і в перспективі [25, с. 194]. У теорії ризиків трудові втрати 

представляють втрати робочого часу, спричинені випадковими, непередбаченими 

обставинами та вимірюються в людино-годинах, людино-днях або просто годинах 

робочого часу [26, с. 96]. У демографії втрати населення зазвичай розглядаються 

як наслідок військових дій, голодоморів, масових міграцій, екологічних катастроф 

та ін. За Ю.Б. Феленчак [27] демографічні втрати трактуються, як кількість осіб, 

на яку зменшується чисельність населення регіону протягом визначеного 

проміжку часу (місяць, рік тощо), що спричинені впливом багатьох факторів й 

призводить до структурних трансформацій демосоціальної сфери в його межах. 

Зменшення та втрати працересурсного потенціалу в результаті прямих і непрямих 

демографічних втрат, є основними негативними наслідками прояву ризиків 

демографічних втрат, які, поряд зі збільшенням витратної вартості соціальних 

послуг і виплат, впливають на джерела формування економічного прибутку та 

спричиняють його недоотримання і втрати [27, c. 8].  

Говорячи про втрати людського капіталу Л.І. Гальків [28] зазначає, що 

втрати людського капіталу можуть виявлятися в скороченні обсягу цього 

капіталу, у зниженні його якості, погіршені структури, зношенні тощо. Ці втрати 

на рівні його носія акумулюються в дестимулюючому впливі на розвиток 

суспільства (домогосподарства, підприємства, регіону, країни, світу). Ці втрати 
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зумовлюються безробіттям, смертністю, захворюваністю, травматизмом, 

міграційними відпливами; гендерними диспропорціями; варіацією можливостей 

формування, нагромадження й результативного використання капіталу різними 

людьми (підприємствами, регіонами, країнами); циклічністю соціально-

економічного розвитку, погіршенням здоров’я та старінням знань тощо.  

З огляду на все вище сказане, на основі аналізу різних тлумачень поняття 

категорії «втрати», «економічні втрати» та з позиції «розширеної концепції 

робочої сили», можна визначити два підходи до економічного змісту терміну 

«втрати 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). 

В окремих випадках замість категорії «втрати» в практиці економічного 

аналізу використовується такий термін як «резерви»: 1) як запаси ресурсів, які 

необхідні для безперервного здійснення процесу виробництва, надання послуг 

тощо; 2) як вимірювані, ще невикористані можливості розвитку та удосконалення 

основного або інших видів діяльності відносно вже досягнутого рівня, тобто 

можливості підвищення ефективності виробництва [29]. На відміну від наявного 

трактування, у рамках цього дисертаційного дослідження, процесні втрати 

робочої сили будемо розглядати як резерви – потенційні можливості 

максимального використання працездатного населення в національному 

господарстві. Також, необхідно розмежовувати наявний резерв (безробітні в 

пошуках роботи, вимушено зайняті неповний робочий день, тимчасово 

непрацюючі з-поміж зайнятих через хвороби, травми) та потенційний резерв 

(працездатна частина економічно пасивного населення) робочої сили. Останній 

складається з осіб, які лише за певних соціально-економічних умов можуть 
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частково, чи повністю увійти до складу сукупної робочої сили. Розглядаючи ці 

підходи в синтезі ми можемо назвати такі складники втрат робочої сили рис. 1.3: 

 

Рис. 1.3. Структурна декомпозиція втрат робочої сили   

Джерело: складено автором 

 

Також, за часом прояву, можна виділити такі типи втрат:  

1) реальні (фактичні) – втрати робочої сили, що використовується для 

виробництва товарів і послуг у цей проміжок часу, що розглядається. 

2) потенційні втрати – можливі втрати робочої сили, яка могла б 

використовуватися для виробництва товарів і послуг у майбутньому (наприклад, 

кількісне зменшення частини населення, яке повинно б увійти в категорію 

економічно активного населення).  

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 

Абсолютні 
втрати 

втрати від передчасної 
смертності 

втрати від інвалідності 
через повну 

непрацездатність 

втрати від еміграції 

Процесні 
втрати 

втрати від тимчасової 

непрацездатності 

внаслідок 

захворювання, травм   

втрати від вимушеної 
неповної зайнятості  

втрати від безробіття 

втрати від економічної 

пасивності 

працездатного населення 

через: 

- перебування на пенсії 

за пільговими умовами; 

-зневіру у пошуках 

роботи; 

- утриманство та ін. 
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За терміном дії втрати робочої сили можна поділити на поворотні 

(тимчасові) та безповоротні.  

За панівною причиною виникнення втрати робочої сили можна поділити на 

такі, що: 1) зумовлені поведінкою людей і стосунками між ними (через ризикові 

та девіантні прояви життєдіяльності, нездоровий спосіб життя, військові 

конфлікти тощо); 2) зумовлені умовами середовища життя і праці людей (рівнем 

соціально-економічного розвитку, станом охорони здоров’я в країні, умовами 

праці на виробництві тощо); 

За можливістю передбачити – прогнозовані (які очікуються або можуть 

настати в майбутньому та ті, які можна передбачити за наявного рівня умов та 

ризиків, що склалися на цей момент часу) та непрогнозовані (виникають раптово 

внаслідок нечастих подій, стихійних лих, катастроф, терактів, війн тощо). 

Втрату робочої сили, як і будь-який економічний процес, що відбувається в 

національній економіці, необхідно вимірювати. Величезна роль у цьому 

відводиться системі показників. Велику роль у вимірі цих втрат, особливо, 

відіграють натуральні та трудові показники. Отримати цифрові значення та 

оцінити масштаби втрат робочої сили дають можливість показники, які є у 

вітчизняній та міжнародній статистиці: смертності, міграції, захворюваності, 

інвалідизації, показники, що характеризують стан ринку праці та сфери 

зайнятості, такі як: чисельність робочої сили, рівень участі населення в робочій 

силі, чисельність осіб, які не входять до складу робочої сили за різними 

причинами, рівень зайнятості, рівень безробіття та ін. 

Показники втрат робочої сили мусять мати кількісну визначеність, яку 

можна розподілити за трьома рівнями: допустимі втрати, що зумовлюються 

об’єктивними умовами життєдіяльності людини (неминучість смертності за 

певними причинами, природний рівень безробіття тощо), водночас суспільство не 

організовує заходи, спрямовані на їхню мінімізацію); надмірні – втрати робочої 

сили понад допустимий рівень, або за яких швидкість приросту втрат робочої 

сили перевищує приріст самої робочої сили; мінімізовані – величина втрат 
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робочої сили за умов розроблення та впровадження спеціально організованих 

суспільством заходів, спрямованих на їхнє запобігання чи скорочення. 

Як типологічна ознака втрат робочої сили обрано також ієрархію 

функціонування економіки, за якою виділено чотири типи,  пов’язані між собою 

синергетичним ефектом – втрати на особистісному рівні (втрата працездатності 

або неефективне використання знань та навичок окремих індивідів) 

акумулюються в збільшення втрат мікро-, мезорівня, а ті, своєю чергою, – до 

втрат макрорівня. 

Розроблена типологізація втрат робочої сили зображена в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Класифікація втрат робочої сили 

 Ознака класифікації Різновиди втрат робочої сили 

За змістом 
• абсолютні 

• процесні (резерви) 

За структурними 

елементами 

• втрати від передчасної смертності 

• втрати від інвалідності 

• втрати від еміграції 

• втрати від безробіття 

• втрати внаслідок тимчасової непрацездатності через 

захворювання, травми 

• втрати через вимушену неповну зайнятість 

• втрати від економічної пасивності працездатного населення 

 

За терміном дії 
• безповоротні 

• поворотні (тимчасові) 

За часом прояву 
• фактичні 

• потенційні 

За можливістю 

передбачити 

• прогнозовані 

• непрогнозовані 

За показниками 

вимірювання 

• натуральні 

• вартісні 

• абсолютні 

• відносні 

За рівнем показника 

• допустимі 

• надмірні 

• мінімізовані 

За рівнем охоплення 

• індивідуальні 

• локальні (окремого суб’єкта господарювання) 

• регіональні 

• загальнодержавні 

За гендерною 

структурою 

• втрати з-поміж чоловіків 

• втрати з-поміж жінок 
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Продовження таблиці 1.1 

 Ознака класифікації Різновиди втрат робочої сили 

За віковою 

структурою 

• втрати майбутньої робочої сили (населення у віці 0-14 років) 

• втрати робочої сили з-поміж молоді у віці 15-24 роки 

• втрати робочої сили в основному працездатному періоді 25-59 

років 

• втрати робочої сили у віці, що вийшла з працездатного 

періоду, затвердженого законодавством 

За секторальною 

структурою економіки 

• втрати робочої сили в сільському господарстві 

• втрати робочої сили у видобутку сировини 

• втрати робочої сили в промисловості 

• втрати робочої сили у сфері послуг 

 

За галузевою 

структурою економіки 

• втрати робочої сили в будівництві 

• втрати робочої сили у професійній, науковій діяльності 

• втрати робочої сили в освіті 

• втрати робочої сили в охороні здоров’я та надання соціальної 

допомоги  

• втрати робочої сили за іншими галузями економіки 

 

За професійною 

структурою 

• втрати робочої сили з-поміж фахівців 

• втрати робочої сили з-поміж професіоналів 

• втрати робочої сили з-поміж найпростіших професій та ін. 

 

Джерело: складено автором 

 

Для чіткого розуміння втрат робочої сили необхідне знання підґрунтя 

(причин чи джерел) їхнього виникнення, що дає змогу визначити конкретні шляхи 

зменшення цих втрат та їхнього запобігання. Чинники розглядаються, як рушійні 

сили та першопричини будь-яких процесів. На цьому акцентують різні 

дослідники. Е.Алаев так визначив роль чинників: «Кожному процесу відповідає 

певна сила, сукупність сил, необхідних для його здійснення; зазвичай ці сили 

називають факторами. Фактори, ланцюжок причинно-наслідкових зв’язків, умови, 

що регулюють кількісні та якісні характеристики процесу, становлять у 

сукупності механізм процесу. Але фактори завжди виступають як рушійна сила 

процесу» [30].  А.Л. Шевчук вважає, що концепцію факторів потрібно розглядати 

як фундаментальну й у сфері вивчення відтворення населення. Цієї ж думки 

дотримується і Ю.Феленчак [31, c.315]. 

У найбільш загальному значенні «детермінанта» (від лат. determinaris 

(determinantis) – вирішальний) – причина, умова, чинник, а також складник, 
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компонент. Низка трактувань категорії «детермінанта» визначає її як чинник, 

зокрема, на думку Жоржа Гурвича, «детермінанта – універсальний чинник, який 

стимулює інтегрування окремих реалій суспільної дійсності в соціальні рамки або 

середовище, які вже існують (щойно виникли, відомі давно, створені штучно); 

позиціюючи зазначені реалії у визначеному місці соціального простору, 

детермінанта їх наповнює змістом, зумовленим функціональною спрямованістю 

зазначеного середовища» [32, с. 12]. Як чинник визначає «детермінанту» й 

Оксфордський словник: «детермінанта – це чинник, який здійснює вирішальний 

вплив на характер або результат чогось» [33].  

Отже, кардинальної різниці між категоріями «чинник» та «детермінанта» 

немає. Ми погоджуємось із Д.Г.Шушпановим, що «детермінанта» є тим самим 

чинником, але з конкретизованим впливом на об’єкт дослідження [34, c. 144]. 

Детермінанти – це визначальні чинники. У нашому випадку їх можна назвати 

іншими словами – «чинники ризику»  виникнення втрат.  А сам термін «чинник» 

це ширше поняття, яке включає, як позитивний, так і негативний вплив на об’єкт 

дослідження. 

З огляду на викладене, ми трактуємо «детермінанти втрат робочої сили» 

–  як умови різного походження та характеру дії, вплив яких (кожної окремо або 

сукупний) визначають рівень абсолютних втрат працездатного населення країни 

та його недовикористання в суспільному виробництві.  

Незважаючи, навіть на умовну систематизацію детермінант втрат робочої 

сили, можна на достатньому рівні проникнути вглиб досліджуваного явища, 

дослідити причини його динаміки та визначити тенденції змін. А виявлення 

найвизначальніших детермінант дасть змогу всій інституційній сфері 

ефективніше передавати таку інформацію суспільству та регулювати політику в 

напрямі зменшення чи запобігання втратам робочої сили.  

Досліджуючи  детермінанти кожного зі складників втрат робочої сили 

окремо та для окреслення проблеми загалом, усі детермінанти, на нашу думку, 

можна поділити на такі загальні групи: індивідуальні, соціальні, соцієтальні та 

екологічні (табл. 1.2).  
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Таблиця 1.2 

Класифікація детермінант втрати робочої сили 

Групи детермінант Детермінанти 
Різновиди втрат 

робочої сили 

Ін
д
и

в
ід

у
а
л

ь
н

і 

Біологічні 

Вік, стать, спадковість Втрати від передчасної 

смертності 

Втрати від економічної 

пасивності пов’язаної зі 

здоров’ям 

Втрати від інвалідності 

Індивідуальні психофізіологічні властивості 

організму (слабкий імунітет, наявність фізичних 

обмежень тощо) 

Поведінкові 

Порушення режиму праці та відпочинку 

Втрати від передчасної 

смертності 

Втрати від інвалідності 

Втрати від еміграції 

Втрати від безробіття 

Втрати від економічної 

пасивності 

Втрати від тимчасової 

непрацездатності  

Низька трудова та професійна мобільність 

Відсутність особистої мотивації до здобуття освіти, 

трудової діяльності, перекваліфікації тощо 

Нездоровий та ризиковий спосіб життя та відсутність 

стійкого прагнення до реалізації принципів 

здорового способу життя 

Безвідповідальна медична поведінка, гігієнічна та 

медична безграмотність 

Девіантна поведінка ( здійснення протиправних 

вчинків та злочинів) 

Нехтування правил безпеки під час трудової 

діяльності, відпочинку тощо 

Невідповідність умов праці потребам та очікуванням 

С
о
ц

іа
л

ь
н

і 

Сімейні 

характеристики 

Сімейний стан  

Втрати від економічної 

пасивності 

Втрати від безробіття 

Втрати від передчасної 

смертності 

Втрати від інвалідності 

Зростання в неповних родинах, інтернатах 

Наявність членів сім’ї за якими потрібний догляд 

(діти, інваліди, люди похилого віку) 

Наявність інших членів сім’ї, що працюють 

Низький рівень освіти батьків 

Нехтування принципами здорового способу життя в 

сім’ї батьками 

Матеріально-

побутові 

характеристики 

Низька якість побуту та житла Втрати від еміграції 

Втрати від смертності 

Втрати від економічної 

пасивності пов’язаної зі 

здоров’ям  

Низький рівень доходу 

Нерівність у доходах 

Соціальні 

зв’язки 

Конфлікти з оточенням, трудовим колективом, 

дискримінація 

Втрати від еміграції 

Втрати від економічної 

пасивності 

Втрати від безробіття 

Втрати від передчасної 

смертності 

Низький рівень залучення працівників до процесів 

регулювання трудових відносин 

Конфліктні відносини в сім’ї, насилля 

Низький рівень соціальної активності, соціальна 

відчуженість 

Наслідування асоціальної поведінки тощо 

Маніпулятивна поведінка та тиск членів сім'ї, друзів, 

груп за інтересами 
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Продовження таблиці 1.2 
С

о
ц

іє
т
а
л

ь
н

і 

Соціально-

економічні 

С
т
р

у
к

т
у
р

н
і 

Структурні зрушення в економіці, на ринку праці Втрати від безробіття 

Втрати від вимушеної 

неповної зайнятості 

Втрати від економічної 

пасивності через 

зневіру у пошуках 

роботи, сезонний 

характер роботи 

Втрати від еміграції 

 

Диференціація в соціально-економічному розвитку 

окремих регіонів 

Скорочення кількості підприємств і організацій 

Низький рівень економічного розвитку території 

(депресивність регіону) 

Зайнятість у галузях (на підприємствах), що більшою 

мірою перебувають на спаді виробництва,  на сезонних 

підприємствах 
Ін

ф
р

а
с
т
р

у
к

т
у
р

н
і 

Загальнодержавні (територіальні) 

 

Втрати від економічної 

пасивності 

Втрати від передчасної 

смертності 

Втрати від інвалідності 

Втрати від безробіття 

Втрати від тимчасової 

непрацездатності 

 

Відсутність об’єктів інфраструктури (дошкільні та 

шкільні навчальні заклади, транспортні комунікації, 

водопровід та каналізація, зв’язок, інтернет, зони спорту і 

відпочинку тощо) 

Обмеженість доступу до об’єктів освітніх, медичних та 

інших послуг через низький рівень розвитку транспортної 

інфраструктури 

Відсутність матеріально-технічного оснащення, 

технологій 

Низький рівень безпеки транспортної інфраструктури 

Низька якість освітньої підготовки, перепідготовки 

фахівців 

Недостатнє фінансування соціальної інфраструктури 

Відсутність та неефективність медичних профілактичних 

заходів,  низька якість медичної допомоги. 

Виробничі 

Втрати від тимчасової 

непрацездатності 

Втрати від безробіття 

Втрати від передчасної 

смертності 

Шкідливі та небезпечні умови праці, забруднення 

робочих місць 

Недостатність соціального забезпечення на підприємстві 

Відсутність заходів і засобів, спрямованих на збереження 

здоров’я та працездатності людини в процесі праці 

Низька якість наявних робочих місць 

Ін
с
т
и

т
у
ц

ій
н

і 

Порушення перерозподілу ресурсів між різними 

секторами економіки 

Втрати від безробіття 

Втрати від передчасної 

смертності 

Втрати від еміграції  

Втрати від передчасної 

смертності 

Низькі стандарти оплати праці та соціального захисту 

населення 

Низькі гарантії зайнятості 

Несвоєчасність виплат зарплати 

Відсутність системного замовлення, адресної підготовки 

фахівців на державному, регіональному, місцевому рівнях 

Відсутність ефективного соціального діалогу між 

роботодавцями, профспілками та державою 

Низька ефективність діяльності правоохоронних органів 

щодо подолання організованої злочинності, корупції 

Суспільно-

політичні 

Обмежені можливості для самореалізації  у сфері праці, в 

суспільстві загалом 

 

Втрати від еміграції 

Втрати від передчасної 

смертності 

Втрати від інвалідності 

Втрати від безробіття 

 

Політична нестабільність, недовіра суспільства до влади 

Військові конфлікти, тероризм 

Обмеженість свободи слова та демократії 

Неефективність загального  державного управління 

(інституту президента, уряду) 

Екологічні 

Складні природно-кліматичні умови Втрати від передчасної 

смертності 

Втрати від інвалідності 

Втрати від безробіття 

Втрати від еміграції 

Катастрофи, лиха, спричинені дією сил природи 

Катастрофи, лиха, спричинені людською діяльністю 

Негативний вплив через забрудненість води, землі, 

повітря, території 

Джерело: складено автором 



37 
 

З-поміж індивідуальних детермінант треба розрізняти поведінкові 

детермінанти, що виражаються в індивідуальному виборі людиною стратегії 

поведінки щодо власного здоров’я, безпеки, міграції чи бажанні та можливості 

працювати, та біологічні – спадковість, вік, стать. Біологічні умови визначають 

насамперед поширеність поведінкових детермінант. Так для чоловіків більш 

характерна безвідповідальна медична й гігієнічна поведінка, заняття 

екстремальними видами спорту; з-поміж них частіше поширені шкідливі звички 

(куріння, зловживання алкоголем, вживання наркотиків). Люди старшого віку 

рідше займаються спортом, частіше демонструючи низький рівень рухової 

активності, але їхня медична поведінка, як правило, більш відповідальна. Вони 

схильні наслідувати рекомендації лікаря, ніж молодь. Чоловіки частіше зайняті на 

шкідливому виробництві, ніж жінки. Молоді особи можуть бути переобтяжені 

одночасним виконанням нових соціальних ролей, великою кількістю міжособових 

стосунків, різким збільшенням потреб за обмежених матеріальних можливостей 

для їхнього задоволення, за браком життєвого досвіду в розв’язанні численних 

проблем і перешкод на шляху до реалізації життєвих планів. Усе це підвищує 

уразливість молоді до соціального відчуження, що надалі призводить до 

економічної пасивності,  девіантної поведінки тощо. 

Соціальні детермінанти. Індивідуальна поведінка людини прямо залежить 

від об’єднання людей (сім’я, робота, друзі, сусідство, за інтересами, 

віросповіданням), на які вона так чи інакше орієнтується. Тобто особистісні 

характеристики людини – у величезному ступені це результат різноманітних умов 

виховання, соціальних умов життя, тих трудових і моральних настанов 

конкретного оточення, у якому формується особистість. Наприклад, люди в 

повних та неповних сім’ях набувають різного досвіду в перші роки життя, під час 

виховання й навчання, виходу на ринок праці, утворення шлюбних союзів, через 

народження різної кількості дітей і т. ін. Релігійні групи чи люди, об’єднані 

певними політичними інтересами, стають частіше жертвами терористичних актів. 

Важливу роль у міжособистісній взаємодії й дуже часто визначають поведінку 

людей (в тому числі економічну) наслідування та копіювання манери поведінки, 
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життєвих пріоритетів. Значна кількість людей має проблеми в доступі до ресурсів, 

які можуть допомогти вести здоровий і повноцінний спосіб життя. Люди можуть 

бути позбавлені доступу або мати обмежений доступ до цих ресурсів через 

бідність, бездомність, далеку відстань до пунктів медичної допомоги або 

пов’язані з цими явищами причини. З іншого боку, вони можуть бути позбавлені 

такого доступу через дискримінацію. У звіті про людський розвиток 2016 року 

«Людський розвиток для всіх» [35] зазначено, що в кожному суспільстві певні 

групи набагато частіше зазнають невигідних позицій, ніж інші, і визначає глибоко 

вкорінені, а часто й невизначені бар’єри для розвитку. Тобто суспільство 

зіштовхується з проблемами соціальної нерівності. Першопричиною якої, була й 

залишається економічна нерівність, яка проявляється насамперед через нерівність 

за доходами. Остання зумовлює нерівність у доступі до основних матеріальних 

благ відповідної якості: освіти, інформації, медичного обслуговування, умов 

проживання та праці [36, с. 5].  

Соціальні детермінанти ми поділяємо на такі групи як: матеріально-

побутові умови життя (низький рівень доходу, побуту та житла);  сімейні 

характеристики (сімейний статус індивіда і його сім’ї), соціальні зв’язки 

(конфлікти, дискримінація, тиск, маніпуляція з боку соціальних груп, соціальна 

ізоляція, міграційні зв’язки тощо). 

Ширший контекст у детермінації втрат робочої сили належить соцієтальним 

чинникам, оскільки вони надають колосальний вплив на особливості прояву 

соціальних зв’язків та, власне, індивідуальну поведінку. Причому, оскільки 

поведінка людини завжди соціально детермінована, змінити її можна тільки за 

умови зміни суспільства. 

Соцієтальні детермінанти – детермінанти загальносуспільного характеру. 

Вони проявляються як недоліки соціально-економічного й соціокультурного 

розвитку, порушення функціонування різних соціальних інститутів, політичної та 

економічної сфер. Ми розділяємо їх на дві групи залежно від сфери виникнення: 

суспільно-політичні та соціально-економічні детермінанти. 
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Суспільно-політичні детермінанти втрат робочої сили характеризуються 

погіршенням політичної ситуації в країні та її загостренням, неповноцінним 

функціонування механізму демократії, за браком свободи слова та правопорядку, 

наявністю міжнаціональних, регіональних та міжнародних конфліктівтощо. 

Особливо масштабні наслідки для здоров’я, міграції та можливості працювати 

мають збройні конфлікти. Світовий та український досвід підтверджує, що на цих 

територіях зростають показники смертності, інвалідності й захворюваності 

населення; значно обмежується доступ до медичних послуг; уряд змушений 

збільшувати військові витрати, що за нестачі фінансових ресурсів негативно 

відбивається на фінансовому забезпечені інших сфер, особливо зменшення 

інвестиційної діяльності. 

Соціально-економічні детермінанти втрат робочої сили виникають 

унаслідок проблем функціонування економічного та соціального комплексів 

країни. Загалом ця група характеризує соціально-економічний розвиток країни 

(регіону, окремої території). Тут можна виділити такі чинники, як низький рівень 

економічного розвитку території, яка визначає низький рівень життя населення, 

недостатнє фінансування охорони здоров’я, освіти, сфери рекреації та 

оздоровлення, високий рівень безробіття. Сюди входить також нерозвиненість 

медичної інфраструктури (низька доступність і низький рівень оснащення 

закладів охорони здоров’я, немає спеціалізованих установ, технологій та ін.); 

нерозвиненість освітньої інфраструктури (немає дошкільних і шкільних 

навчальних закладів, існування системи професійної освіти, що не відповідає 

потребам ринку праці тощо); нерозвиненість спортивної інфраструктури (немає 

стадіонів, басейнів, спортивних майданчиків; немає чи/та недоступні спортивні й 

оздоровчі секції тощо); нерозвиненість рекреаційної інфраструктури; низька 

дієвість інститутів забезпечення зайнятості та соціального захисту населення. Дія 

цих детермінант обтяжується недостатньою розвиненістю та низькою якістю 

транспортної мережі (особливо автомобільних шляхів), що визначає 

неможливість досягнення тих чи інших об’єктів інфраструктури. Сюди належить 

також низька ефективність діяльності правоохоронних органів у частині 



40 
 

контролю над незаконним обігом наркотиків, поширенням тютюнової та 

алкогольної продукції, боротьби з вуличною злочинністю й корупцією, 

попередження аварійності на дорогах. Тобто, соціально-економічні детермінанти 

– це умови, що виникають через закономірні  процеси в економіці та суспільстві 

(об’єктивний складник) та через порушення функціонування галузей соціально-

економічної інфраструктури та її інститутів. Отже, соціально-економічні 

детермінанти можна поділити на структурні, інституційні та інфраструктурні. 

Структурні детермінанти – це порівняно об’єктивні умови, які важко або, 

навіть, неможливо змінити. Наприклад, автоматизація, роботизація і штучний 

інтелект, які стрімко розвиваються, здатні не лише полегшити нам життя, 

підвищити продуктивність, рівень і тривалість життя. Водночас вони суттєво 

перетворюють якість і кількість доступних робочих місць, що загрожує 

безробіттю й соціальному напруженню. 

Інституційні детермінанти –  результат низької якості управлінської 

діяльності (бездіяльності) суб’єктів, які здійснюють управління процесом 

економічної діяльності, надання послуг освіти, охорони здоров’я, фізичної 

культури і спорту, подолання безробіття, соціальної підтримки окремих груп 

населення тощо на загальнодержавному та рівні місцевих громад, підприємствах. 

Тобто, інституційні детермінанти це, наприклад, результат низької дієвості 

державних інститутів на поставлені перед нею виклики. Наприклад, 

недосконалість сучасної системи соціального захисту в Україні полягає в тому, 

що державна соціальна допомога обмежується виплатами, без застосування 

активних механізмів виходу із ситуації, що призводить до зниження соціальної та 

економічної активності населення, поширення утриманських переконань та 

патерналістських очікувань. 

Інфраструктурні детермінанти – незабезпеченість території виробничими, 

соціальними, транспортними (дороги, транспортні об’єкти),  інженерними, 

технологічними об’єктами та засобами. Чим краще розвинутою є інфраструктура 

країни, регіону чи населеного пункту, тим меншим буде бажання населення 

виїхати звідти, оскільки місцева інфраструктура пропонуватиме ширший набір 
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можливостей і ресурсів для особи – більше робочих місць, вищу заробітну плату, 

кращі можливості для споживання, вчасно отримати медичну допомогу тощо. 

Доступність іншого регіону в середині країни для працевлаштування, підвищує 

ймовірність зменшення масштабів міграції за кордон. Окремим видом тут можна 

назвати виробничі детермінанти, що являють собою шкідливі та небезпечні 

умови праці, забруднення робочих місць, їхня низька якість, брак заходів і 

засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі 

праці та ін.  Вони здебільшого погіршуються, коли немає дієвого контролю за 

умовами та охороною праці на підприємствах. 

Екологічні детермінанти – забрудненість довкілля, несприятливі зміни 

клімату та природні стихійні лиха. Вони впливають, як на здоров’я населення, так 

і на можливість працювати за обраною професією. Зростання екологічних 

проблем для суспільства пов’язане в основному підвищенням негативного впливу 

на здоров’я людини. Сьогодні довкілля визнається однією із ключових 

детермінант здоров’я, поряд зі спадковістю, способом життя, соціальними та 

економічними чинниками. На думку Х. Бартона і М. Грант, справа не тільки в 

прямому фізичному впливі на здоров’я, наприклад, поганому повітрі або 

забрудненій воді, а виявлений непрямий вплив несприятливого середовища 

проживання на соціально поведінковий статус людини. Вчені в статі «Карта 

здоров’я середовища існування людини» [37] стверджують, що люди самі 

збудували нездорове середовище проживання в містах і селищах. 

Детермінанти втрат робочої сили є взаємопов’язаними та взаємозалежними: 

вплив одних посилює дію інших. Так, політичні негаразди зазвичай руйнують 

економіку країни. Несприятлива економічна ситуація, супроводжуючись 

посиленням інфляційних процесів, зростанням рівня безробіття, негативним 

чином позначається на купівельній спроможності населення. Унаслідок цього 

знижується можливість доступу населення до закладів охорони здоров’я, 

відпочинку, освіти, активізуються психологічні розлади, що відбивається на 

величині робочої сили – погіршення здоров’я. Також, за браком коштів, 

унеможливлює дотримання раціонального харчування. Порушення останнього 
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деформує передумови повноцінного розвитку людини, сприяє зростанню 

неінфекційної захворюваності, скороченню тривалості життя і працездатного 

періоду, знижує адаптаційні можливості організму до несприятливих змін 

соціально-економічного чи природного середовища. Інший приклад. Екологічні 

детермінанти, з одного боку, можуть впливати на соціально-економічні 

детермінанти, а з іншого, самі залежать від соціальних, економічних та 

політичних процесів. Також вплив детермінант на втрати робочої сили змінний і 

має територіальні відмінності. Науково-технічний прогрес, зміни в суспільних 

відносинах, соціальному середовищі неминуче позначаються на цих 

детермінантах. Так, збройна агресія Росії проти України з 2014 р. змінила 

структуру детермінант, як смертності та інвалідності, так і проблеми на ринку 

праці в Україні: руйнування економічної та соціальної інфраструктури в зоні 

проведення АТО/ООС, анексія Кримського пів острова, пограбування 

російськими найманцями та військовими підприємств, банків і приватних 

володінь, втечі багатьох жителів регіону від військових дій без необхідних засобів 

існування. 

Найпростіша концепція економічного зростання ґрунтується на загальній 

виробничій функції Y = F (K, L), згідно з якою випуск (Y) визначається внеском 

чинників виробництва — капіталу (K) та людських ресурсів (L). Такі моделі 

здебільшого базуються на виробничій функції Кобба–Дугласа:  

                                            ,                                                            (1.1) 

де  

А – параметр, що характеризує рівень технології – спільна продуктивність 

капіталу та праці;  

α і β – коефіцієнти, що характеризують відповідний внесок чинників 

виробництва в зростання випуску. 

Крім того, капітал (К) – економічний результат витрат робочої сили 

попереднього виробничого циклу. 

Отже, з позиції макрорівня використання робочої сили в суспільному 

виробництві без втрат забезпечує (за інших рівних умов) зростання обсягів 
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валового національного продукту. Іншими словами, втрати робочої сили, як 

втрати чинника виробництва – втрати економічних вигід (зменшення 

економічного росту) від їхнього потенційного використання. Таким чином, 

виникає об’єктивна необхідність здійснювати економічне оцінювання втрат (як 

абсолютних так і процесних) робочої сили. Вартісне вираження наслідків цих 

втрат для національного господарства, на нашу думку, варто розуміти 

«економічний збиток», всупереч тому, що за змістом «збитки» та «втрати» часто 

взаємозамінні й використовуються як синоніми. Проте, у нашому дослідженні під 

втратою робочої сили ми будемо розуміти – процеси пов’язані з негативними 

кількісними змінами, використовуваних у економіці людських ресурсів, що 

спричинене впливом багатьох детермінант. А поняття збитку – є економічна 

величина, яка мусить представлятися у вартісному вираженні. Іншими словами, 

збиток – це оцінені наслідки втрат.  

У макроекономічному вимірі збитки від втрат робочої сили можуть бути 

виражені, як різниця між сукупним суспільним продуктом, який міг би бути 

одержаний у результаті використання робочої сили без її втрат і сукупним 

суспільним продуктом одержаним за фактичного її використання. Цей 

взаємозв’язок можна представити на рис. 1.4. Іншими соціально-економічними 

наслідками втрат робочої сили на макрорівні є: уповільнення розвитку людського 

потенціалу та зниження конкурентних переваг країни на міжнародному рівні. 

Інтегральним показником виміру економічних збитків (недоотриманих 

вигід) від втрат робочої сили є показник, який підсумовує економічні збитки за 

всіма видами втрат:         

                                      ∑        
 
   ,                                                      (1.2) 

де  

   – економічні збитки від втрати робочої сили, грошові одиниці; 

     – значення показника i–о складника втрат робочої сили в натуральному 

вираженні; 

    – ціна однієї одиниці натурального збитку в грошовому вираженні; 

 n – кількість показників. 
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1.4. Причинно-наслідковий зв’язок утворення втрат робочої сили та їхній вплив на економічне зростання  
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інфраструктурні 

інституційні 

ДЕТЕРМІНАНТИ 
умови, різного походження та 

характеру дії, вплив яких (кожної 
окремо або сукупний) визначають 

рівень втрат робочої сили 

 

 

Сімейні характеристики 

Матеріально-побутовий стан 

Соціальні зв’язки 

структурні 

Втрати робочої сили від передчасної смертності: 

В.1 Кількість осіб (рівень) померлих у віці 0-14 років (за статтю, віковими групами, за 
причинами смертності) 

В.2 Кількість осіб (рівень ) померлих у віці 15-70 років (за статтю, віковими групами, за 

причинами смертності), зокрема пов’язаної з виробництвом 

 

 Втрати робочої сили від безробіття 
В.6 Чисельність безробітних за МОП/рівень безробіття (за статтю, віковими групами,  

освітою, професійними групами, причинами незайнятості, видами економічної діяльності за 

останнім місцем роботи), у тому числі з тривалістю пошуку роботи понад 12 місяців 

 

Втрати робочої сили від вимушеної неповної зайнятості 
В.8 Чисельність осіб (питома вага), які перебували у стані вимушеної неповної зайнятості, у 

тому числі: перебували у відпустках без збереження заробітної плати; переведені з 

економічних причин на неповний робочий день 

Втрати від економічної пасивності працездатного населення 

В.7 Чисельність (питома вага) осіб, які не входять до складу робочої сили (за статтю, 

віковими групами, освітою, причинами незайнятості) 

Втрати робочої сили від еміграції: 
В.4 Кількість осіб (рівень) вибулих за межі країни у віці 0-14 років (за статтю, віковими 

групами,  освітою,) 
В.5 Кількість осіб (рівень) вибулих за межі країни у віці 15-70 років (за статтю, віковими 

групами,  освітою) 

Втрати робочої сили від інвалідності з повною втратою працездатності: 
В.3 Чисельність осіб, вперше визнаних інвалідами з повною втратою працездатності (за  

віковими групами, статтю, причинами, зокрема пов’язаної з виробництвом 

Втрати робочої сили від тимчасової непрацездатності 

В.9 Кількість/рівень працівників в стані тимчасової непрацездатності, внаслідок 

захворювання, травм, зокрема пов’язаної з виробництвом 
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Для визначення економічних збитків у поточному році за кількісними 

показниками втрат робочої сили (згідно рис. 1.4) формула 1.2 отримає вигляд: 

                                                                     (1.3) 

Оскільки, в основі оцінювання економічних збитків від втрат робочої сили є 

величина втрат у натуральному вираженні, а точніше кількість втрачених років 

зайнятості та ціна натурального збитку, який вимірюється в грошових одиницях, 

які припадають на один рік скорочення тривалості трудового життя (формула 1.2), 

виникає питання щодо дослідження економічного еквівалента вартості однієї 

одиниці натурального збитку (розділ 1.2).  

Отже, підсумовуючи, ми можемо дати таке визначення категорії «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. Проте, застосовуючи певні важелі, суспільство може 

стимулювати зменшення обсягів цих втрат, запобігати чи уповільнювати їхнє 

надмірне зростання. Це вимагає здійснення державними органами, 

представниками влади, різними інституціями системних заходів щодо протидії 

процесам їх формування, за допомогою створення в країні сприятливих умов, у 

яких живе, розвивається, навчається і працює її населення. Отже, для усунення чи 

зменшення впливу детермінант втрат на процеси відтворення та розвитку робочої 

сили вкрай необхідним є формування дієвих управлінських механізмів, зокрема, 

організаційно-економічного (ОЕМ), у якому будуть реалізуватись основні 

процеси зменшення втрат робочої сили (розділ 1.3).  

 

1.2. Економічний еквівалент втрат робочої сили на макрорівні 

 

Ефективне використання людських ресурсів – це одна з найгостріших 

проблем соціально-економічного розвитку в будь-якій країні, яка потребує 

своєчасного усвідомлення. Тому, особливого значення набувають дослідження, 
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спрямовані на виявлення та оцінювання потенціалу робочої сили в економічному 

вимірі та наслідків від її втрат. Робота в цьому напрямі ускладнюється 

різноманітністю видів таких втрат (втрати від передчасної смертності, еміграції, 

інвалідності, економічної пасивності, безробіття та ін.) та брак спільної 

методології їхнього дослідження на макроекономічному рівні [131, c.72].  

Теоретичне осмислення проблеми економічного аналізу демографічних 

процесів розпочато кілька століть назад, після того, як до економічних втрат 

почали відносити не тільки витрати на заробітну плату найманих робітників, а і 

втрати через смертність працівників. Іще в 1866 р. в журналі «Архив судебной 

медицины и общественной гигиены» А. Малансіанов писав: «1800 человек 

земских врачей, сохранивших жизнь только 1500 людям, т.е. менее чем по одному 

больному на врача, сберегут капитал в 1 млн р. [38, c.126]. 

Початок формування методів оцінювання втрат людських ресурсів 

відносять до другої половини XVII ст., коли одним із напрямів діяльності 

дослідників стало створення так званих таблиць дожиття (смертності). А другим 

напрямом діяльності являлася спроба економічного оцінювання самого життя 

людини. 

Таблиці смертності являють собою математичну модель, у якій на основі 

ймовірності настання смерті розраховуються основні біометричні функції 

(дожиття і вимирання). Ці функції дають змогу обчислити очікувану тривалість 

життя людини при народженні. Родоначальниками таких таблиць вважають 

англійських дослідників Джона Граунта (1620–1670 рр.) та Едмунда Галлея 

(1656–1742 рр.), які заклали наукові основи вимірювання рівня смертності. У цей 

же період спостерігалися також спроби оцінити людське життя в економічних 

категоріях. У середині XVII ст. англійський економіст Вільям Петті (1623–1687 

рр.) спробував визначити в грошовому вираженні вартість населення як елемент 

національного багатства. Він зазначав, що смерть 100 тис. людей від чуми поверх 

звичайного числа смертних випадків означає збиток 7 млн фунтів і, що вигідно 

було б витратити 70 тис. фунтів на попередження цієї, у сто раз більшої втрати 

[39]. Крім того, він говорив, що багатство суспільства залежить від характеру 
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занять людей та їхньої здатності до праці. Так, дорослу людину У.Петті оцінював 

удвічі дорожче, ніж дитину, а спеціальність моряка – втричі дорожче, ніж 

селянина. Через деякий час Адам Сміт (1776 р.) більш детально досліджував 

зв’язок здатності людини до трудової діяльності з національним багатством. 

Обсяг виробництва і споживання продуктів автор ставить у залежність від частки 

населення, зайнятого продуктивною працею, і від продуктивності праці. Одним із 

найбільш значущих чинників, що визначають продуктивність праці, є, на думку 

А. Сміта, «корисність талантів», якими володіють члени суспільства. «Для 

придбання цих талантів потрібні завжди чималі витрати на утримання того, хто 

намагається придбати їх, увесь час її виховання, навчання та подальшої освіти, і 

всі ці витрати становлять постійний капітал. Якщо ці дарування складають 

частину його особистого багатства, то вони водночас складають також частину 

багатства цілого суспільства, до якого він належить» [39].  

У ХХ ст. відбулося злиття демографічного та економічного напрямів опису 

економічних втрат від передчасної смертності, що призвело до створення «теорії 

трудового потенціалу» та розвитку методів потенціальної демографії. Необхідною 

умовою появи показника тривалості робочого життя стала адаптація головного 

методу демографічного аналізу – методу таблиць смертності – до побудови 

таблиць трудового життя, на основі яких вони розраховуються. Наприкінці 1940-х 

років американські демографи і статистики розробили метод побудови таких 

таблиць, який був визнаний у якості стандарту. В Україні перші таблиці 

трудового життя були побудовані у 70–90-х роках ХХ ст. (С. Пирожков, А. 

Марченко, В. Стешенко). 

У 2007 р. для того, щоби поглибити аналіз і узагальнити вплив на 

характеристики трудового потенціалу динаміки змін режиму смертності й 

економічної активності населення працездатного віку в Україні колективом 

українських науковців (Лібанова Е.М., Левчук Н.М., Рингач Н.О., Рудницький 

О.П., Понякіна С.А., Шевчук П.Є.) побудовані таблиці економічно активного 

життя впродовж 1959–2006 рр. [40]. Тематика тривалості трудового життя 

знаходить відображення й у роботах І.В.Заюкова [41]. 
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У 2008–2009 рр. на замовлення Європейської комісії був проведений аналіз 

якості показника «Очікувана тривалість економічно активного життя» [42], 

результатом якого стало включення його з 2014 р. в офіційну звітність Евростату. 

На сучасному етапі також з’являються роботи іноземних дослідників, виконані 

для реальних поколінь, а через загострення проблем, спричинених демографічним 

старінням, і для різних соціально-демографічних груп (Denton F.T, Christine H. 

Feaver, Byron G., Spencer [43]; Leinonen, T., Martikainen, P.,  Myrskylä, M. [44]), а 

також і професійних груп (Kadefors R., Nilsson K., Rylander L., Östergren P., Albin 

M. [45]).  

Також, ще в 60-х рр. ХХ ст., у наукових колах робляться спроби 

розроблення зведеного індексу стану здоров’я населення, який зміг би об’єднати, 

як інформацію про смертність, так і про захворюваність. Так виник метод Sullivan 

[46], в основі якого – таблиця смертності та дані про пропорції хворих осіб (або 

осіб з інвалідністю) у кожній віковій групі населення. Основна ідея методу 

полягає в тому, що особи з інвалідністю вносять нульовий внесок під час 

розрахунку людино-років здорового життя в кожному віковому інтервалі. Якщо 

прийняти, що пропорція осіб з інвалідністю певного віку становить     , то 

відповідно пропорція здорових осіб буде дорівнює (      [47, с. 11–12]. Треба 

зазначити, що таким методом можна розрахувати очікувану тривалість життя не 

тільки в стані інвалідності, але й у будь-якому іншому стані, якщо відомі 

пропорції його протилежностей. Зокрема, міграції – коригування чисел тих хто 

доживає  до певного віку на вікові рівні сальдо міграцій населення з відповідним 

перерахунком інших показників таблиць.  

Надалі, для характеристики середньої очікуваної тривалості здорового 

життя було запропоновано цілу низку показників, основні з яких:  DALE – 

disability-adjusted life expectancy (очікувана тривалість життя з корекцією на 

інвалідність) та HALE – health-adjusted life expectancy (очікувана тривалість життя 

з корекцією на здоров’я). 

З другої половини ХХ – на початку ХХІ сторіччя в різних країнах 

поширюється практика інтегральної характеристики соціальних втрат суспільства 
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від передчасної смертності населення за показником «втрачені роки потенційного 

життя» (ВРПЖ, Potential Years of Life Lost (PYLL) або Years of Potential Life 

Lost (YPLL), який розраховується за формулою 1.4 [48, c.323]:  

                                                         ∑      
Т
і  ,                                        (1.4) 

де 

    – число випадків смерті в i-й віковій групі; 

    – кількість недожитих років; 

       , де T – базове значення тривалості життя;    – середина i-го 

вікового інтервалу. 

Зазначимо, що на сьогодні в розвинутих країнах світу, як базове значення, в 

дослідженнях використовують 75 років, іноді середню очікувану тривалість 

життя. Організацією економічного співробітництва й розвитку (OECD), яка 

застосовує стандартизований показник YPLL для міжнародних порівнянь 

оцінювання прогресу в зниженні передчасної смертності, за такий вік обрано 70 

років, в Україні – переважно 65 років.  

Подальша конвертація цих втрат в економічний еквівалент відбувається за 

допомогою  множення YPLL на ціну вартості 1 року життя. Зазвичай це ВВП на 

душу населення, оскільки він є основним індикатором у макроекономічних 

дослідженнях сумісних із Системою національних рахунків (СНР), інколи – 

величина середньорічної заробітної плати. 

В Україні, як і в інших країнах, цей показник використовується для 

визначення пріоритетів у системі охорони здоров’я та оцінювання ефективності її 

політики. Наприклад, оперування оціненими потенційними втратами людського 

життя в результаті передчасної смертності було здійснено для обґрунтування 

необхідності розробки стратегічних заходів щодо її зниження (Чепелевска Л.А., 

Н.О.Рингач,  А.О. Керецман [49] та ін.). Зокрема, розрахункові дані Н.О.Рингач 

[50] абсолютної кількості втрачених років потенційного життя та втрат ВВП у 

масштабах країни були представлені для обґрунтування проєкту 

Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» [51]. Також 

оцінюванню YPLL Н.Рингач присвячено нещодавні дослідження (2016–2017 рр.) 
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[52; 53; 54]: 1) розраховано в доларовому еквіваленті величину недоотриманого 

ВВП у результаті передчасної смертності, що в 2013 р. перевищила 12 млрд дол. 

США (з них з-за смертності в інтервалі 15–59 років – понад 10 млрд дол. США); 

2) унаслідок смерті в результаті транспортних нещасних випадків збитки оцінено 

(2015 р.) понад 5 млрд грн або понад 230 млн дол. США (в т. ч. для жінок у 998,83 

млн гривень або 45,72 млн дол. США, для чоловіків –3938,94 млн гривень або 

184,3 млн дол. США відповідно); 2) економічні втрати (2015 р.) через самогубства 

спричинили втрату 297,5 людино-років років потенційного життя, що відповідає 

за її розрахунками 6,16 млрд гривень.  

На початку 1990–х рр. під час дослідження глобального тягаря хвороб 

«Global Burden of Disease Study» (GBD), що проводилося за сприяння Всесвітньої 

організації охорони здоров’я та Світового банку, Мюррей і Лопес розробили 

інтегральний показник – DALY (Disability-Adjusted Life Year), який оцінює 

сумарний «тягар хвороби» (не тільки від передчасної смертності, як показник 

(1.4) [55]:                                                ,                                             (1.5) 

де 

YLL – роки життя, втрачені у зв’язку з передчасною смертністю;  

YLD – роки, прожиті в стані непрацездатності. 

Крім того, індикатор DALY включає ще два основні параметри, які мають 

соціально-економічне значення. По-перше, до розрахунків внесена поправка, яка 

враховує якість життя, у різні вікові періоди, що відбиває зміну соціальної ролі 

особи з віком. Цей коефіцієнт різко зростає від нуля при народженні до піка у 25 

років, а потім поступово знижується. По-друге, здійснюється дисконтування зі 

ставкою 3% майбутніх вигід для здоров’я. Тобто для визначення економічних 

збитків уже не потрібно додатково здійснювати дисконтування недоотриманих 

грошових потоків. Глобальні оцінювання Всесвітньою організацією здоров’я 

(ВООЗ) [56] дають вичерпне та порівняльне оцінювання смертності та втрати 

здоров’я внаслідок захворювань та травм для всіх регіонів світу. На базі цього 

показника, організація майже щорічно готує оновлені дослідження про стан 

здоров’я населення та рекомендовану політику в галузі охорони здоров’я для 
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країн-членів. DALY вважається найбільш сучасним та достовірним на 

міжнародному рівні універсальним вимірником тягаря хвороб, використання 

якого дає змогу: оцінити втрати суспільства не лише в результаті захворюваності, 

інвалідності або через передчасну смерть, а й у разі будь-якої комбінації цих 

причин; розрахувати прямі та непрямі економічні втрати від будь-якого типу 

причин та їхніх комбінацій; обґрунтувати рекомендації щодо визначення 

стратегічних пріоритетів національних систем охорони здоров’я [57]. Нині в 

Україні цей індекс поки менш популярний, ніж попередній. Як розрахунок 

економічних збитків від професійної патології його використали А.М. Нагорна, 

О.І.Колодяжна [57] загальний розмір втрачених років здорового життя в 

результаті передчасної смерті від професійної патології (кількість померлих 1115 

осіб) у 2012 р. становив 38846 DALY, а через неякісне життя – 25496 DALY. За 

їхніми даними в економічному вираженні українське суспільство втрачає майже 2 

млрд грн. О.П. Романів, А.Р. Іваць, К.М. Погоріляк [58] досліджували втрати 

через розлади психіки, поведінки та вживання психоактивних речовин. 

У Росії у 2012 р. затверджено офіційну методику [59] для розрахунку 

економічних втрат від смертності, захворюваності та інвалідизації населення. Що 

базується на втраченій вигоді через недовироблення ВВП у результаті вибуття 

працівників із виробничого процесу. 

В.В.Близнюк [60] для оцінювання економічного еквівалента вартості 

людського життя запропоновано методику, яка ґрунтується на оцінюванні 

нагромадженої й поточної частини людського капіталу. За даними 2011 р., у 

доларовому еквіваленті вартість життя українця, розрахована за таким 

показником становить 828,5 тис. дол. США. За даними 2008 р., цей показник 

становив 771,3 тис. дол. США.  

Деякі дослідники (П.М. Купчак, Д.О. Микитенко, О.І. Тимченко [61], К.І. 

Якуба [62] вважають за доцільне сфокусувати увагу на обчисленні параметрів 

економічного зиску держави від збереження трудової діяльності особи. Відтак, 

економічний зиск становить різницю сумарного вкладу особи у ВВП держави за 
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період трудової діяльності та витрат державного бюджету, пов’язаних із 

забезпеченням життєдіяльності індивіда.  

На сьогодні, є такі основні економічні підходи до оцінювання втрат 

людських ресурсів: дохідний, витратний, порівняльний, а також комбінований. 

Дохідний підхід дає змогу розрахувати потенційні доходи, які були б зроблені за 

майбутній (недопрацьований) трудовий період. Другий – інвестиції на 

відтворення трудового потенціалу, які не окупляться в майбутньому у зв’язку зі 

смертю індивіда. Порівняльний – це, як правило, різниця чи співвідношення між 

витратами, вкладеними в людину, й очікуваною від неї віддачею впродовж її 

майбутнього життя. Водночас на цій базі з’явилося досить багато інших варіантів 

розрахунку. Різноманітність методів і їхній діапазон вражає уяву та, може, 

відрізнятися залежно від цілей їхнього використання (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Економічні підходи, які застосовуються для оцінювання втрат людських ресурсів 
Назва підходу Основний зміст Автори 

Витратний підхід  

«Тягар 

захворювань 

(смертності)» або 

інша назва – 

«прямі збитки» 

Економічні збитки – витрати на заходи з охорони 

здоров’я населення (вартість лікування, догляду та 

медичної реабілітації хворих тощо.) і соціальні 

трансферти (пенсії з інвалідності, втрати 

годувальника, виплати з соціального страхування).  

Лещук С.И., Суркова И.В., 

Ольшевский А.Г. [63]; 

Прохоров Б.Б., Шмаков Д.І. 

[64]; Голева О.І.; А. М. 

Нагорна, О. І. Колодяжна 

[57] та ін. 

Ціна 

відтворення 

людського 

капіталу 

Сума витрат на підтримання життя впродовж 

життєвого циклу розділеного на окремі періоди, 

впродовж яких, розмір цих витрат змінюється. 

Залежить від інвестицій у людський капітал (витрати 

на освіту, охорону здоров’я, соцзабезпечення та ін.) 

та тривалості життя, і які не окупляться в 

майбутньому у зв’язку з вибуттям індивіда з 

трудової діяльності. 

Прохоров Б.Б., Шмаков Д.І. 

[38]; 

А.А. Махмануров, Г.Ж. 

Саттарова, Н.П. Жилкина, 

А.Ш. Карагулова, Р.С. 

Акматова, Р.К. Усманов 

[65] 

Близнюк В.В. [60] 

Дохідний підхід (втрачена вигода) 

Вартість 

втрачених років 

потенційного 

життя (Вартість 

втрачених років 

трудового 

життя) 

Вартість людино-років недожиття до віку середньої 

тривалості життя (кінця працездатного періоду). Для 

цього використовується формула: 

ВВРПЖ = ВРПЖ × А, 

де, ВРПЖ - кількість людино-років життя (трудового 

життя), втрачених унаслідок передчасної смертності; 

А - вартість одного року статистичного життя 

(одного року трудового життя), це один із таких 

показників:  

- показник ВВП на душу населення (або на 

одного зайнятого); 

- середньорічний дохід  на душу населення. 

Блинова Т.Б., Былина С.Г. 

[66]; Богино Н.І. [67]; 

Козлова О. А., Нифантова 

Р. В., Макарова М. Н. [68]; 

А.А. Шабунова, К.Н. 

Калашников [69] 

Рингач Н.О [53; 54], Канева 

Т.В., Карташова С.С. [70] 

та ін. 
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Продовження таблиці 1.3 

Назва підходу Основний зміст Автори 

Вартість 

втрачених років 

здорового життя 

(за методом 

DALY) 

Вартість потенційних людино-років життя, 

втрачених з-за передчасної смерті та 

непрацездатності:                 . В 

основі економічних втрат (А): 

 - показник ВВП на душу населення; 

- середньорічний дохід  на душу населення. 

Нагорная А.М., 

Колодяжная О.І.; 

О.П. Романів, А.Р. Іваць, 

К.М. Погоріляк [71], 

Агаркова О.А., Козлов В.В. 

[72] 

Комбінований підхід 

«Тягар 

захворювань 

(смертності)» + 

втрачена вигода 

До економічних витрат держави на заходи з охорони 

здоров’я населення (вартість лікування, догляду та 

медичної реабілітації хворих і т. п.) і соціальних 

трансфертів (пенсії з інвалідності, втраті 

годувальника, виплати за соціальним страхуванням) 

додають потенційні недоотримані доходи (втрачена 

вигода). Втрачена вигода:  

- недоотримані податки;  

- недовиробництво ВВП; 

- середньорічні потенційні майбутні 

доходи. 

Н. В. Зайцева, П. З. Шур, 

О. І. Голева [73]; І.В.Сегеда 

[74]; 

Прохоров Б.Б., Шмаков Д.І. 

[38]; 

Давиденко Г.М., Петросян 

А.А., Близнюк В.В. [75];  

О. М. Крекотень, О. Г. 

Кабаненко [76] та ін. 

 

 

«Витрати + 

Доходи» 

 

 

Визначається за допомогою підрахунку 

акумульованих за життя цінностей. Це, як затрати 

вкладені в людину (інвестиції домашніх 

господарств, підприємства та держави), так і 

очікувана віддача (ВВП на душу населення чи 

середньодушовий дохід). 

Прохоров Б.Б., Шмаков Д.І. 

[38]; 

С. Е. Шипицина [77] 

Порівняльний підхід 

«Доходи-

витрати» 

Чиста вигода для держави в окремому році, як 

різниця вкладу у ВВП та витрат держави, пов’язаних 

із забезпеченням життєдіяльності індивіда 

(соціальний захист, охорона здоров’я, видатки на 

духовний і фізичний розвиток тощо).  

П.М. Купчак, 

Д.О.Микитенко, 

О.І.Тимченко [61] 

 

Економічні втрати, що розраховується, як різниця 

акумульованого за життя потоку доходів (ВВП) за 

вирахуванням витрат (накопиченого споживання або 

інвестицій у людський капітал) на самого себе. 

Повзун О.І., Конюхін С.В., 

Руденков Е.В., Ляхова Л.С. 

[78];  Якуба К. І. [79] 

Авдеєв В.В. [80]; Кетова 

К.В. [81] 

«Рентабельність 

поколінь» 

(майбутні 

доходи/ майбутні 

витрати) 

Збитки визначаються, як зміна в рентабельності 

поколінь під впливом демографічних і економічних 

чинників. Базується на таблицях економічної 

активності (зайнятості). 

     Рентабельність покоління визначається, як частка 

нагромадженого обсягу ВВП, виробленого цим 

поколінням до повних його витрат на споживання. 

Валкович Е. [82]; 

Агабекова Н. В. [83] 

 

 

 

Джерело: складено автором 

 

У нашому випадку необхідно чітко уявляти роль людини в економічних 

відносинах. Адже людське життя складається з доробочого, робочого та після 

робочого періодів. Найдовшим і найціннішим із точки зору економічного 

зростання та накопичення суспільного багатства для відтворення майбутніх 
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поколінь є робочий період (не применшуючи значущість інших періодів: 

молодшого – коли формуються всі здібності до праці;  пенсійного – функція 

якого, підтримання та відтворення масштабів економічного розвитку через обсяги 

споживчих ринків).  

Як уже зазначалось, у системі економічних відносин люди грають подвійну 

роль – як власники одного з основних ресурсів, і як споживачі вироблених благ. 

Крім того, люди в різному віці відрізняється різною вправністю, рівнем 

майстерності, станом здоров’я, фізичною силою тощо. Тому аналіз значущості 

різних вікових груп людини для економіки країни є важливим аспектом 

дослідження наслідків втрат робочої сили [131, c. 73]. А облік лише 

середньодушового вкладу у ВВП для оцінювання економічних збитків не є 

достатнім. 

Про економічне значення різних вікових груп уперше висловився 

російський демограф А.Рославский ще в 1853 р. Він зазначав, що використання 

категорії «середнього життя» (середньої тривалості життя) є недостатнім, 

оскільки в цьому випадку підсумовуються як «корисні, так і збиткові роки 

людського життя, і, отже, не можна судити, якою мірою вигідні для держави 

результати, що подаються довговічністю його жителів». У тому ж році 

англійський демограф У.Фар опублікував статтю, де виклав цікаву модель 

розрахунку доходів людини й витрат на її утримання упродовж усього життя 

залежно від віку. Заразом він розглядає людське життя як капітал, що дає певний 

дохід. У.Фарр зазначає, що «витрати на навчання, виховання тощо збільшуються 

до певного віку, поки не починаються доходи, які в певному віці дорівнюють 

витратам. Потім вони систематично збільшуються в період зрілості, а в похилому 

віці починають зменшуватися, поки не згасають у період слабкого здоров’я чи 

хвороб у похилому віці. Цінність людини в кожен певний момент визначається 

ймовірними майбутніми доходами цієї особи за вирахуванням необхідних витрат. 

Як і капітал, вкладений у комерційні підприємства, капітал, вкладений у життя, у 

щасливих випадках дає прибуток у 100 разів більший. В інших випадках прибуток 

у 50, 20 і 10 разів більший. У деяких же випадках цей капітал тільки повертається, 
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іноді він повністю втрачається через смерть, хвороби, пороки, лінощі або 

нещастя»  [80, с. 258–259; 131, c. 72–73].  

Один із ключових методів аналізу вікових особливостей виробництва і 

споживання, який здобув назву «вікові економічні піраміди», був запропонований 

Е.Валковичем, який вибудував вікові шкали інтенсивності виробництва і 

споживання населення Угорщини (за умови, що відомі відповідні співвідношення 

вікових економічних показників). У Е.Валковича – це співвідношення вікових 

показників зайнятості, виробництва та споживання. Показники вікових шкал 

(вікові коефіцієнти) розраховувалися на основі результатів спеціальних 

обстежень, зважаючи на загальні обсяги виробництва і споживання, чисельність 

економічно активного населення за віковими групами та всього населення, а 

також даних про віковий розподіл зазначених величин. У 1970 р. у збірнику 

«Населення й економіка» опубліковано статтю Е.Валковича «Похідні економічні 

таблиці смертності населення Угорщини», де він застосував ту ж методику 

(використавши відносні вікові показники – вікові коефіцієнти) для аналізу 

економіки вікової структури (її впливу на виробництво, співвідношення робочого 

й неробочого часу, продуктивності праці, споживання, «вартості середньої 

тривалості життя» в окремих роках і до певного віку, покоління загалом) у 

стаціонарному населенні, взявши за основу таблиці смертності Угорщини 1959–

1960 рр.[82, с. 53–74; 131, c. 73].  

У 1975–1976 рр. в Латвії було проведено обстеження працівників 

найважливіших галузей матеріального виробництва, що дало змогу побудувати 

вікові шкали виробництва, як для чоловічого, так і для жіночого населення [84, с. 

3–12]. Вікові коефіцієнти виробництва для Угорщини й Латвії виявилися 

схожими; віковий профіль продуктивності досягає свого максимуму у віковому 

інтервалі 35–44 роки. Деяка різниця в порівняльній інтенсивності виробництва в 

старших роках (розрахунки для Угорщини зроблені на основі даних про доходи, а 

для Латвії – на основі даних про заробітну плату), може, бути пояснена саме 

специфікою вихідних даних (включенням у дохід і пенсійних виплат, і 

накопичень, що збільшуються з віком) [131, c. 73]. У роботі Е. С. Іноземцева [85, 
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c. 53–57] обґрунтована необхідність використання підходу Е. Валковича, що 

базується на відомостях про грошові доходи населення.  

Схожі результати були отримані М. Денисенко та А. Саградовим і для Росії 

другої половини 1990–х рр. [86, с. 87–93]. Тут максимум профілю, побудованого 

на основі даних про заробітну плату, припадав на інтервал 35–39 років, а 

профілю, побудованого на основі даних про доходи, – на інтервал 40–44 роки. На 

думку Т. Блінової, В. Русановського, В. Маркова [87, с. 78], це дослідження 

підтвердило, що шкали Е. Валковича і П. Звідріньша для продуктивності праці 

постійні в часі та просторі.  

У 1999 р. в США (Е.Тоder, S. Solanki), 2003 р. в Новій Зеландії (R.Guest) 

також з’являються нові розроблення. На підставі аналізу даних вибіркових 

обстежень домашніх господарств за період із 2001 р. по 2003 р. коефіцієнти 

трудового внеску і споживання були визначені для Білорусії [83, c. 104, c. 113]. 

Зібрана інформація стосувалася розмірів, джерел і структури доходів і витрат 

домашніх господарств, зайнятості, рівня освіти, стану здоров’я та інших 

характеристик (всього понад 100 змінних). Зокрема, методологія проведення 

таких обстежень передбачала включення до складу трудових доходів: заробітної 

плати за основним, додатковим місцем роботи й на тимчасових роботах, у тому 

числі заробітну плату в натуральній формі, за вирахуванням прибуткового 

податку та інших утримань відповідно до законодавства; підприємницьких 

доходів; пенсій за віком та за вислугу років. Це дає змогу зменшити 

диференціацію трудових доходів окремої людини і його внесок у виробництво, 

усунути такий загальновизнаний недолік застосування показника трудового 

доходу для оцінювання продуктивності праці населення, як недооблік у ньому 

тіньових доходів [83, с. 64]. В українській практиці досліджень вартісного 

оцінювання демоекономічного потенціалу шкали, розроблені угорськими й 

латвійськими дослідниками, у різні роки використовували: А.Марченко, 

С.Пирожков, В. Стешенко, О.В. Макарова, О.В. Позняк О.В. [90],  Є.О. Припік 

[91].   
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У таблиці 1.3 представленні вікові співвідношення продуктивності праці та 

споживання, отримані за допомогою шкал Е. Валковича для Угорщини, 

П.Звідріньша і М.Звідріні – для Латвії, шкал, розроблених Е.Тоder, S. Solanki – 

для CША, R.Guest – для Нової Зеландії, а також Н.В. Агабекової – для Білорусі. 

Таблиця 1.4 

Коефіцієнти продуктивності праці та споживання в окремих вікових групах за 

різними дослідженнями в XX–XXI ст. 

Вікова група 
Угорщина 

(1960 р.) 

Латвія (1976 р.) 
США 

(1999 р.) 

Нова 

Зеландія 

(2003 р.) 

Білорусь (2001-2003 р.) 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коефіцієнти продуктивності праці 

15-19 0,711 0,71 0,84 0,16 0,2 0,4 0,52 

20-24 0,916 0,92 0,96 0,46 0,68 0,9 0,85 

25-29 1,051 1,06 1,05 0,85 1,13 1,21 1,0 

30-34 1,099 1,08 1,05 1,04 1,44 1,25 1,15 

35-39 1,11 1,13 1,07 1,22 1,5 1,22 1,22 

40-44 1,117 1,08 1,03 1,32 1,56 1,27 1,22 

45-49 1,092 1,05 1,05 1,38 1,6 1,25 1,32 

50-54 1,07 1,01 0,99 1,39 1,59 1,19 1,29 

55-59 1,059 0,96 0,89 1,3 1,2 1,04 1,08 

60-64 0,901 0,67 0,7 1,2 0,77 0,9 0,88 

65-69 0,872 0,67 0,7 0,92 0,26 0,83 0,8 

70 + 0,799 0,67 0,7 0,74 0,07 0,76 0,73 

Коефіцієнти споживання 

Вікова група 
Угорщина 

(1960 р.) 

Латвія (1976 р.) 
США 

(1999 р.) 

Нова 

Зеландія 

(2003 р.) 

Білорусь (2001-2003 р.) 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0-4 0,480 0,342 0,342 - - 0,422 0,421 

5-9 0,643 0,552 0,554 - - 0,554 0,556 

10-15(10-14) 0,815 0,818 (0,822) - - 0,720 0,754 

16-19(15-17) 0,989 1,05 (1,046) - - 0,897 0,949 

20-24 (18-54) 1,191 Х (1,176) - - 0,986 1,076 

25-29 1,383 Х Х   0,986 1,076 

30-39 (18-59) 1,287 1,238 Х - - 1,0 1,093 

40-44 1,171 Х Х - - 1,011 1,024 

40-49 1,095 Х Х - - 1,011 1,024 

50-54 1,095 Х Х - - 0,995 0,904 

55-59 1,056 Х 1,0 - - 0,995 0,882 

60-64 0,979 1,052 1,0 - - 0,879 0,798 

65-69 0,883 1,052 1,0 - - 0,631 0,798 

70 + (70-79) (0,787) (0,99) (0,942) - - 0,530 0,633 

80 + 0,787 0,928 0,882 - - Х Х 

Джерело: складено автором за [82; 83; 84; 131] 

Усі наведені коефіцієнти продуктивності з таблиці 1.3 доводять, що на 

початку трудової діяльності продуктивність праці розташовується на найнижчому 
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рівні, далі в міру накопичення досвіду і придбання кваліфікації, продуктивність 

праці підвищується, доходить у деякій точці до свого максимуму, а потім починає 

зменшуватися. Вікова продуктивність в умовах соціалістичної економіки 

характеризувалася низькою диференціацією, швидким досягненням 

максимального рівня і тривалим періодом збереження певного рівня. 

Інтерпретуючи представлені шкали для Угорщини й Латвії, можна сказати, що 

для планової економіки був характерний короткий період накопичення знань і 

професійних навичок (приблизно від 15 до 24 років), який в умовах невисокого 

технічного й технологічного розвитку виробництва використовувався впродовж 

усього трудового життя з досить низькою ефективністю. Якщо в Угорщині 

продуктивність на рівні вище середнього утримувалася до 59 років, то в Латвії 

вже після 55 років продуктивність працівника була нижче середнього рівня [131, 

c.74]. 

Порівнюючи показники за періодами розроблення, можна зробити висновок 

про те, що за минулі десятиліття відбулося помітне зростання трудового внеску 

людини у віці від 30 до 54 років. Значне зниження показників трудового внеску у 

віковій групі 15–19 років зумовлено насамперед збільшенням періоду навчання і, 

отже, більш пізнім вступом молоді в трудовий період. А сучасний віковий тренд 

індивідуальної продуктивності, на прикладі США, відбиває специфіку вікової 

динаміки накопичення і використання людського капіталу в умовах стабільної 

ринкової економіки. Період накопичення (коли продуктивність нижче середнього 

рівня) стає більш тривалим (приблизно до 30 років), а подальше використання 

людських ресурсів – значно ефективніше, ніж було за соціалізму. Значні 

інвестиції в освіту і професійну підготовку закономірно компенсуються 

зростанням продуктивності праці. Змінюються критерії продуктивності праці: 

фізичний складник поступово замінюється інтелектуальним, для якого вікових 

обмежень майже немає. Максимальна продуктивність припадає на період 50–54 

роки. Віковий розподіл продуктивності праці в Білорусі також, свідчить про 

поступовий перехід від показників, характерних для планової економіки, до 

показників ринкової. Водночас період накопичення знань і професійних навичок 
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та максимальний рівень продуктивності, як і у 60–70-х рр. ХХ ст., припадає  на 

45–49 років [131, c. 74]. 

За браком розроблених шкал виробництва та проживання в Україні для 

наших розрахунків скористаємося коефіцієнтами, побудованими для населення 

Білорусі у 2001–2003 рр. (табл. 1.3). Застосування білоруських шкал можливе, 

оскільки ці шкали розраховані таким чином, що їхнє значення є відношенням 

рівня продуктивності (споживання) однієї людини певного віку до відповідного 

середнього рівня для всього населення.  

З позиції держави економічний еквівалент втрат робочої сили має 

оцінюватись, на нашу думку, з огляду на нереалізований чистий економічний 

потенціал середньостатистичного працівника, зумовлений його передчасною 

смертю, еміграцією, вимушеною неповною зайнятістю, економічною пасивністю 

чи безробіттям. У якості, економічного еквівалента втрат робочої сили 

пропонуємо використовувати показник недоотриманих чистих вигід (чистих 

збитків) – різниця між потенційним виробництвом середньостатистичної 

зайнятої особи в певному віці над її власним споживанням.  

Забезпечити інформаційну базу для оцінювання взаємодії людини й 

економіки на макрорівні належить національній обліковій системі – СНР, де 

суспільний обсяг виробництва та споживання виражається через величину ВВП та 

кінцевих споживчих витрат (КСВ). Тому, у системі макроекономічних показників 

запропонований підхід оцінювання базується на балансовому взаємозв’язку 

розрахунку ВВП за категоріями кінцевого використання. Тобто, недоотримані 

чисті вигоди – обсяг чистого накопичення та чистого експорту (чистого притоку 

капіталу), які в СНР визначаються як різниця між обсягом чистого внутрішнього 

продукту (ЧВП) (валовий внутрішній продукт мінус споживання основного 

капіталу) та витрат на кінцеве споживання (КСВ). Водночас ми однозначно не 

ототожнюємо недоотримані чисті вигоди з обсягом чистого накопичення, адже 

додаткові вигоди можуть перерозподілятися, як на збільшення власного 

споживання, так і споживання інших вікових груп, тим самим збільшуючи рівень 

життя населення загалом. 
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Отож, перед нами стоять такі завдання: 1) розподілити обсяг чистого 

внутрішнього продукту    , тобто чистого доходу (без урахування перенесеної 

вартості минулих періодів), створеного на економічній території країни за певний 

період за статево-віковими групами з-поміж зайнятих з урахуванням відповідних 

їм коефіцієнтів продуктивності праці; 2) розподілити обсяг кінцевих споживчих 

витрат (С) за певний період (витрат домогосподарств, сектору державного 

управління, некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства) 

з-поміж усієї середньорічної кількості населення з урахуванням відповідних 

статево-вікових коефіцієнтів споживання. Для розрахунку цих показників 

припускаємо, що обсяг споживання не залежить від стану зайнятості, тобто обсяг 

споживання зайнятої та незайнятої людини одного віку однаковий; 3) знайти 

обсяг виробництва та споживання середньостатистичних зайнятих чоловіка й 

жінки в кожній віковій групі; 4) знайти обсяг чистої вигоди, що припадає на 

одного зайнятого в різних статево-вікових групах – чистий матеріальний 

результат трудової діяльності, який виникає як різниця між обсягом виробленого 

чистого внутрішнього продукту працівника та обсягом його власних споживчих 

витрат [131, c. 77]. 

Для розподілу ЧВП за статтю та віком використаємо показник виробництва 

ЧВП     у певному році на одного «ефективно зайнятого
1
» (α): 

                                
 

  
    

 ∑       
      

  
   

                                                (1.6) 

де 

  
    

 – чисельність усіх «ефективно зайнятих» в економіці, осіб; 

     
  – чисельність зайнятих у віковій групі (х) за статтю (s), осіб; 

      – коефіцієнт продуктивності праці у віковій групі (х) за статтю (s). 

Далі, обсяг виробленого ЧВП, що припадає на кожну статево-вікову 

групу         розраховуємо множенням числа «ефективно зайнятих» (    
    

) кожної 

статевовікової групи на вже отримане постійне число α: 

                                                             
1
 «Ефективно зайняті» – умовна величина, що визначається в роботі, як чисельність зайнятих 

скоригована на вікові коефіцієнти продуктивності праці. 
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  ,                                                  (1.7) 

За таким же алгоритмом, як для розподілу ЧВП, розподілимо за статтю та 

віком кінцеві споживчі витрати     у певному році. Для цього використаємо 

показник кінцевого споживання на одну умовну споживчу одиницю (β): 

                              
 

  
    

 ∑            
  
  

                                             (1.8) 

де 

  
    

 – чисельність усіх умовних споживачів, осіб; 

      – середньорічна чисельність населення у віковій групі (х) за статтю (s), 

осіб; 

      – коефіцієнти споживання у віковій групі (х) за статтю (s). 

Обсяг КСВ у певному віці (    ) становить добуток числа умовних 

споживчих одиниць (    
    

) кожної статево-вікової групи на вже отримане 

постійне число β:                                    
    

                                                               (1.9) 

Далі, обсяг виробництва та споживання середньостатистичних зайнятих 

чоловіка і жінки в кожній віковій групі      
 та     

 ) складе: 

                                      ̅   
           

                                                                            (1.10) 

                                         ̅                                                                          (1.11) 

де 

  ̅    – обсяг виробленого ЧВП однією середньостатистичною зайнятою 

особою в певній статевовіковій групі; 

   ̅   – обсяг КСВ, що припадає на одну середньостатистичну особу в певній 

статево-віковій групі; 

     
 – чисельність зайнятих у віковій групі (х) за статтю (s), осіб; 

      – середньорічна чисельність населення у віковій групі (х) за статтю (s), 

осіб. 

Обсяг чистої вигоди, що припадає на одного зайнятого в різних статево-

вікових групах       
   знаходимо за формулою: 
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   ̅   

       ̅  
                                                    (1.12) 

Економічну характеристику середньостатистичної зайнятої особи за 

віковими групами можна зобразити на рис. 1.5. 

 

Рис. 1.5. Економічна характеристика середньостатистичної зайнятої особи  

за віковими групами (грошові одиниці) 
Джерело: побудовано автором 

 

Якщо розглянути середньостатистичних зайнятих чоловіка та жінку 

впродовж усього майбутнього трудового життя (в тому числі й майбутньої 

робочої сили, тобто від 0 до 70 років), з річною віддачею ( ̅      ̅  ), що 

змінюється відповідно до віку, то її максимальні об’єми за віком (за умови 

безперервної зайнятості й незмінної продуктивності праці та споживання) до 

закінчення трудового періоду можна розрахувати, на нашу думку, за формулою 

(накопиченим підсумком за віковими групами знизу вверх): 

                        ∑      
  
    ∑ ( ̅   

    ̅  
 )    

    ,                                      (1.13) 

де 

 ∑      
  
    – перевищення виробництва над споживанням до закінчення 

трудового періоду у віковій групі (х) за статтю (s); 

 n – довжина вікового інтервалу. Якщо це п’ятирічні вікові інтервали, то 

n=5.  

вікові групи 

Чистий внутрішній продукт (ЧВП) 

Кінцеві споживчі витрати (КСВ) 

Перевищення ЧВП над КСВ (чисті вигоди) 
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Це й буде недоотримана чиста вигода для економіки в разі безповоротного 

вибуття середньостатистичної одиниці зі сфери праці у віці х до закінчення 

трудового циклу (рис. 1.6).  

 

Рис. 1.6. Недоотримана чиста вигода для економіки при безповоротній 

втраті робочої сили у віці х до закінчення трудового циклу (грошові одиниці) 
Джерело: побудовано автором 

 

За такого підходу будь-який випадок припинення трудової діяльності 

(передчасна смерть, еміграція, економічна пасивність, безробіття та ін.) стає 

причиною щорічного недоотримання чистих вигід, які можна виміряти як 

різницю між потенційним виробництвом населення та його споживанням.  

 

1.3. Концепція формування організаційно-економічного механізму 

зменшення втрат робочої сили 

 

Для економічної науки, що досліджує реальну дійсність, головними цілями 

є не тільки пояснення процесів, явищ, тенденцій, фактів і прогноз варіантів подій, 

що само собою надзвичайно важливо, але й також вироблення конкретних дій 

(рішень, механізмів, моделей, інструментів, заходів) у напрямку життєдіяльності 

[92].  

0 - 4 5-9 10-14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 -70



64 
 

 

Термін «механізм» використовується в науковій літературі, у тому числі 

економічній, досить давно. Ще К. Маркс коли досліджував велике виробництво 

під час капіталізму використовував дефініцію «економічний механізм» [93, с. 19]. 

Термін «механізм» у межах економічного соціалізму стали застосовувати для 

удосконалення господарського механізму та у зв’язку зі спробами реформувати 

систему планування, економічного стимулювання, а також чинні на той час 

організаційно-господарські форми, які прийшли в глибинну суперечність із 

можливостями економічного зростання [94, с. 44]. У сучасних економічних 

дослідженнях категорія механізму широко використовується в різних сферах. 

Іноді під механізмом розуміють «сукупність станів системи» або «головний рушій 

розвитку (головний елемент структури системи, особливості його взаємодії з 

іншими елементами)» [95, c. 26]. І які б ми не використовували джерела, різні 

визначення терміну «механізм» в основі своїй вони мають загальне: механізм – це 

безліч взаємопов’язаних структурних одиниць, які надають об’єкту руху. 

Виділяються два підходи: перший – механізм може розглядатися як сукупність 

елементів, які впливають на розвиток об’єкта; другий, – як взаємозв’язок і 

взаємодія елементів, які забезпечують розвиток об’єкта [132, c. 43]. Як економічне 

явище «механізм» застосовується в таких чотирьох значеннях: 1) як сукупність 

цілеспрямованих впливів; 2) як взаємозв’язок і взаємодія сукупності факторів; 3) 

як комплекс послідовних заходів; 4) як сукупність закономірних зв’язків і 

відносин [96, с. 38].  

За І.Калінніковою «економічний механізм» визначається, як система 

економічних заходів, форм, методів, спрямованих на вдосконалення системи 

управління, виробничо-організаційних відносин, забезпечення збалансованості 

інтересів суб’єктів господарювання, загальнодержавних цілей та соціальних 

результатів [97, с. 211]. Д. Оборонько під економічним механізмом передбачав 

систему принципів (в тому числі й нормативного характеру) організації взаємодії 

господарських суб’єктів між собою, їхньої взаємодії з державою, з суспільством 

тощо. У змішаній економіці цей механізм, представлений системою форм, методів 

та інструментів, які втілюють у собі поєднання ринкових регуляторів суспільного 
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відтворення з державним регулюванням [98]. Такої ж думки дотримується і 

М.Г.Шевченко щодо терміну «організаційно-економічний механізм: «полягає в 

єдності державного регулювання та ринкової саморегуляції й до елементів цього 

механізму належать: методи, інструменти, форми, важелі державного 

регулювання та ринкової саморегуляції» [99, с. 232].   

Ґрунтовним є визначення «організаційно-економічного механізму» 

Р.Майєрсона, Е. Маскіна, Л. Гурвіца – лауреатами Нобелівської премії з 

економіки (2007 р.) за «основоположний внесок у теорію економічних 

механізмів». Організаційно-економічний механізм вчені розглядають як 

стратегічну гру на основі взаємодії економічних суб’єктів, де правила економічної 

гри орієнтують на діяльність і поведінку господарюючих суб’єктів у напрямі 

реалізації визначених цілей. Вони довели, що будь-яка взаємодія між 

економічними суб’єктами може розглядатися як стратегічна гра, а механізмом 

назвали форму гри, тобто опис того, як можуть діяти ці суб’єкти й до чого 

призведе будь-який набір дій [100].  

На думку О. В. Перелюкової та О. М. Красноносової [101, с. 84] 

організаційно-економічні механізми мають певні відмітні характеристики, а саме: 

вихідне явище – причина, яка запускає економічний механізм; поки механізм не 

почне діяти, неможливо вказати учасників та виконавців механізму, ними може 

бути будь-яка зі сторін господарських відносин, або вони по черзі можуть 

виконувати різні ролі; фактори впливу, які діють на перебіг механізму й часто не 

піддаються кількісній оцінці; реалізація механізму може наштовхнутися на опір з 

боку його потенційних учасників і виконавців, міру якого заздалегідь неможливо 

передбачити.  За визначенням Єштокіна М. В. організаційно-економічний 

механізм управління трудовими ресурсами – це єдина організаційно-економічна 

система інституційних елементів ієрархічного рівня взаємодії і сукупності 

інструментів, методів і важелів, які дозволяють оптимізувати цикл реалізації 

трудового потенціалу та підвищити ефективність управління трудовими 

ресурсами [102, c. 31].  
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Як слушно зазначено С.Степаненко [103] механізм мусить забезпечувати 

відповідний вихід, використовуючи ресурси та інформацію на вході. Структуру 

механізму мають формувати такі управлінські інструменти як: цілі, функції, 

методи, форми управління, важелі, регулятори, функціональні підсистеми, 

підсистеми забезпечення, використання яких надає змогу підтримувати його 

взаємодію із зовнішнім середовищем та ефективно використовувати наявні 

ресурси. Включення суб’єкта до структури механізму зумовлено потребою в 

здійсненні управлінського впливу на об’єкт управління та необхідністю 

прийняття управлінських рішень, що безпосередньо здійснюється суб’єктом.  

Аналіз цих робіт показує, що суть «організаційно-економічного механізму» 

розглядають по-різному. Проте, як правило, цей термін, в економічній літературі 

застосовується для окреслення організаційних елементів економічного механізму. 

Наразі більшість дослідників розглядають економічний механізм як систему, в 

основу якої вкладають сукупність окремих елементів, таких як: цілі (мета та 

завдання), функції, важелі, принципи, методи та інструменти, передбачають 

наявність об’єкта та суб’єкта управління. 

Узагальнюючи підходи до дослідження організаційно-економічних 

механізмів управління соціально-економічними процесами  організаційно-

економічний механізм зменшення втрат робочої сили визначається нами як 

система дії заходів (з використанням організаційно-економічних інструментів: 

методів та важелів державного управління) цілеспрямованого впливу на 

детермінанти втрат робочої сили, що прямо чи опосередковано забезпечують 

максимальне збереження потенціалу робочої сили та зростання можливостей 

його ефективного використання в національній економіці.  

З огляду на традиційні погляди системи управління людськими ресурсами, 

як частини господарського механізму держави та управління її соціально-

економічним розвитком, організаційно-економічний механізм зменшення втрат 

робочої сили є одним із його складників (рис. 1.7).  

Під час дослідження втрат робочої сили та механізмів їхнього зменшення 

необхідно спиратися на методологічні засади структури процесу її розширеного 
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відтворення: формування, розподілу, використання та розвитку. У цьому 

визначенні з’являються певні ознаки управлінської технології терміну «механізм» 

– як послідовність процесів.  

 

Рис. 1.7. Місце організаційно-економічного механізму зменшення втрат 

робочої сили в системі механізмів вищого рівня 
 

Джерело: Складено автором 

 

Фаза формування робочої сили включає набуття знань, навичок та вмінь, 

здатності до праці за допомогою загальної освіти та первинної професійної 

підготовки. На цій фазі формується потенціал вхідних потоків робочої сили на 

ринок праці.  

Фаза розподілу/перерозподілу – розподіл і перерозподіл сукупної робочої 

сили за сферами, галузями й територіями, розміщення працівників на робочих 

місцях чи започаткування власної справи для підприємців. Розподіл включає 

залучення до національної економіки нової робочої сили, яка закінчила навчальні 

заклади, а також економічно неактивного чи безробітного її резерву внаслідок 

скорочення, звільнення, банкрутства та інших причин. У системі ринкової 

економіки ця фаза забезпечується функціонуванням ринку праці, рухом робочої 

сили на ньому. 
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Фаза використання робочої сили включає трудову діяльність, у процесі якої 

безпосередньо реалізується робоча сила як здатність до праці з метою вироблення 

товарів та надання послуг через організацію виробництва та праці на 

підприємствах, в установах та організаціях. 

Фаза розвитку – це процес закономірної необхідності прогресивної зміни 

знань, навичок та вмінь, здатності до праці чи підприємництва (підвищення 

кваліфікації, перекваліфікації, додаткової освіти тощо), під час якої підвищується 

якість та ефективність використання робочої сили відповідно до потреб 

соціально-економічного розвитку в нинішній час та в перспективі. 

Організаційно-економічний механізм зменшення втрат робочої сили – це 

сукупність інструментів впливу керуючої системи на керовану систему задля 

зменшення рівня втрат робочої сили. Керованою системою (об’єкт управління) 

виступають процеси втрат робочої сили та їхні детермінанти, системою, що 

управляє та регулює (суб’єкт управління)  – органи державного та місцевого 

управління, а також підпорядкована їм інституційна інфраструктура, яка 

володіє цими інструментами впливу.  

Зважаючи на окреслену проблему дослідження доцільним є виокремлення 

таких основних державних суб’єктів інституційного середовища як:  

- Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України – забезпечує формування та реалізацію: державної політики 

економічного й соціального розвитку; державної політики у сфері розвитку 

підприємництва; державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів; політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової 

міграції, трудових відносин, соціального діалогу; формування та реалізацію 

державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, 

здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та 

контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість 

населення та ін. [104]. Частина цих завдань реалізуються за допомогою: 

1.Державної служби зайнятості України (ДСЗУ), яка є посередником на ринку 
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праці між роботодавцями та особами, які шукають роботу, надає інформаційну та 

фінансову допомогу через консультування тимчасово безробітних, їхню 

професійну орієнтацію та навчання (підвищення кваліфікації, перепідготовка), 

стимулює роботодавців до створення нових робочих місць, залучає безробітних 

до тимчасової зайнятості (до громадських та інших робіт тимчасового характеру) 

тощо. На регіональному та місцевому рівнях завдання Державної служби 

зайнятості України реалізуються за допомогою діяльності обласних, міських і 

районних центрів зайнятості, центрів професійно-технічної освіти. 2. Державної 

служби України з питань праці – спеціалізованої державної служби, завданням 

якої є реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони 

праці, гігієни праці, а також із питань нагляду та контролю за додержанням 

законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, 

компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального 

забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб тощо [105];  

- Міністерство соціальної політики України –  забезпечує формування та 

реалізацію державної політики щодо забезпечення державних соціальних 

стандартів та державних соціальних гарантій для населення, здійснює державний 

нагляд у сферах загальнообов’язкового державного соціального страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності у частині забезпечення відповідності законодавству рішень 

правління Фонду соціального страхування (ФСС) та ін. [106]. У підпорядкуванні 

міністерства знаходиться Фонд соціального захисту інвалідів (ФСЗІ) – забезпечує 

в межах своїх повноважень реалізацію заходів щодо зайнятості та 

працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема створення робочих місць шляхом 

надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій заявникам-роботодавцям; 

фінансує витрати на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку осіб з інвалідністю відповідно до норм чинного законодавства та 

ін. [107]; 
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- Міністерство охорони здоров’я України – забезпечує реалізацію державної 

політики у сферах охорони здоров’я, санітарного та епідемічного добробуту 

населення; розроблення, координація та контроль за виконанням державних 

програм розвитку охорони здоров’я, зокрема профілактики та зниження 

захворюваності, інвалідності та смертності населення; додержання закладами 

охорони здоров’я, підприємствами, установами та організаціями права громадян 

на охорону здоров’я та прав пацієнта; здійснює організацію заходів щодо 

поширення здорового способу життя серед населення; організацію екстреної 

медичної допомоги, медичної допомоги на первинному, вторинному 

(спеціалізованому) та третинному (високоспеціалізованому) рівні; моніторинг 

стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони 

здоров’я тощо [108]; 

- Міністерство освіти і науки України – здійснює регулювання у сферах 

освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу 

(передачі) технологій, а також у сфері здійснення державного нагляду (контролю) 

за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають 

послуги у сфері освіти; визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку 

повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної і вищої освіти, 

інклюзивного навчання та освіти упродовж життя; провадить аналітично-

прогностичну діяльність у сфері вищої освіти, визначає тенденції її розвитку, 

формує стратегічні напрями розвитку вищої освіти з урахуванням науково-

технічного прогресу та інших чинників тощо [109]; 

-  Міністерство культури та інформаційної політики – забезпечує 

організацію та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній, публічних 

заходів для того, щоби інформувати населення про реформи, що проводяться 

Кабінетом Міністрів України та іншими державними органами, а також 

спрямованих на підтримання національно-патріотичного виховання, 

популяризацію здорового способу життя, фізичної культури і спорту, розвитку 

особистості, підвищення рівня правової культури населення, зміцнення 
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національної єдності, консолідації українського суспільства та взаємодії з 

громадськістю тощо; 

- Міністерство молоді та спорту України – сприяє професійній орієнтації, 

працевлаштуванню молоді, її самозайнятості, підвищенню рівня її 

конкурентоспроможності та професійного розвитку, отриманню відповідних 

компетентностей тощо; 

- Міністерство енергетики та захисту довкілля України – забезпечує 

державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та 

екологічної безпеки [110]; 

- Міністерство інфраструктури України – забезпечує державну політику з 

питань безпеки та державного нагляду (контролю) на автомобільному транспорті 

загального користування, міському електричному, залізничному, морському та 

річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної 

промисловості); з питань розвитку транспортної інфраструктури тощо [111]; 

- Міністерство фінансів України забезпечує реалізацію державної 

фінансової, бюджетної та податкової політики, концентрацію фінансових ресурсів 

та спрямування бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, прогнозних 

та програмних документах економічного й соціального розвитку [112]; 

- Міністерство розвитку громад і територій України – сприяє 

комплексному соціально-економічному розвитку регіонів, розробляє і здійснює 

заходи, спрямовані на розбудову інфраструктури регіонів, розвиток 

міжрегіонального економічного співробітництва тощо. 

Діяльність усіх міністерств на макрорівні здійснюється через департаменти 

центрального апарату; на регіональному рівні – департаменти обласних, районних 

та міських адміністрацій. 

Головним державним інститутом, що має безпосередній вплив на процеси 

зменшення втрат робочої сили є Кабінет Міністрів України (КМУ), який згідно з 

законодавством є «вищим органом у системі органів виконавчої влади України та 

спрямовує, координує та контролює діяльність зазначених вище міністерств [113]. 
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На рис. 1.8 представлено вплив інститутів, які формують інституційну 

інфраструктуру впливу на управління втратами робочої сили в Україні. Ця 

систематизація передбачає об’єднання їх на вищі державні інститути виконавчої 

влади, недержавний та неформальний сектор інституційної інфраструктури. 

 

 

Рис.1.8. Вплив основних інститутів ОЕМ на зменшення втрат робочої сили в 

Україні 
Джерело: побудовано автором 
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На об’єкт управління також мають вплив і недержавні інститути (бізнес, 

громадські організації, профспілки, комерційні навчальні заклади, рекрутингові 

агентства, аутсорсингові компанії, міжнародні організації та ін.), а також  Фонд 

соціального страхування України (ФССУ) (орган, який здійснює керівництво та 

управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від 

нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним 

страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за 

використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами 

страхування та ін. [145]) та Фонд загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття  (ФЗДССУВБ) (орган створений для 

управління страхуванням на випадок безробіття, акумуляції страхових внесків, 

контролю за використанням коштів тощо [230]). Управління зазначеними 

Фондами здійснюється на паритетній основі державою, представниками 

застрахованих осіб і роботодавців [231]. 

Організаційно-економічний механізм зменшення втрат робочої сили як 

будь-який господарський механізм, у межах своїх дій повинен реалізувати 

відповідну мету шляхом вирішення певних завдань за допомогою функцій 

управління та передбачає застосування відповідних принципів; об’єднує блоки та 

елементи, взаємодія яких забезпечує цілеспрямований вплив на виявлення 

(встановлення причинно-наслідкового зв’язку), усунення чи зниження рівня 

детермінант втрати робочої сили [132, c. 144]. Потрібно враховувати, що на 

результати діяльності організаційно-економічного механізму відбувається зміна 

та зворотний вплив усіх детермінант.  

Наведені положення та компоненти ОЕМ зменшення втрат робочої сили 

представлено на рис. 1.9. 

Мета цього механізму полягає в максимальному збереженні потенціалу 

робочої сили та забезпечення його ефективного використання в економіці.  

Для досягнення мети необхідна реалізація таких завдань: 

- створення умов щодо здорового й довготривалого життя; 
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Рис. 1.9. 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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- 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 (збільшення 

рівня участі населення в робочій силі); 

- стимулювання збільшення попиту на робочу силу (збільшення кількості 

робочих місць); 

- збалансування попиту і пропозиції робочої сили (зростання рівня 

зайнятості); 

- 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. 

Вирішення зазначених завдань  ОЕМ передбачає розробку та реалізацію 

заходів за такими напрямами, як попередження, скорочення, ліквідація та 

відшкодування втрат робочої сили. 

1. Заходи щодо попередження втрат робочої сили: забезпечення галузі 

охорони здоров’я кадровими, матеріально-технічними та фінансовими ресурсами 

відповідно до потреб населення в медичній допомозі; фінансування 

безперервного підвищення її якості; забезпечення інфраструктурної та 

організаційної доступності населення до медичної допомоги; зменшення 

регіональних відмінностей у наданні якісної освіти; забезпечення рівного доступу 

всіх верств населення (особливо вразливих) до якісних освітніх послуг; 

прогнозування процесів розподілу й перерозподілу робочої сили; створення у 

власників підприємств зацікавленості в стимулюванні діяльності щодо 

покращення, технічної модернізації своїх виробничих потужностей, що надає 

змогу зменшити загрози життю та здоров’ю працівників; сприяння збереженню 

робочих місць у перспективних галузях та ін. 
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2. Заходи щодо скорочення та ліквідації втрат робочої сили: активні форми 

сприяння зайнятості, що здійснює ДСЗУ (перепідготовка та підвищення 

кваліфікації, сприяння в пошуку роботи, організація громадських робіт); 

стимулювання незайнятого резерву робочої сили до максимально активної 

поведінки на ринку праці; підтримання підприємницької ініціативи; сприяння 

створенню нових робочих місць у перспективних галузях; забезпечення 

додаткових гарантій із працевлаштування незайнятого резерву робочої сили, які 

не можуть із незалежних від них причин на рівних конкурувати на ринку праці 

тощо. 

3. Відшкодування втрат робочої сили: виплати матеріальної допомоги з 

безробіття (часткового  безробіття) та в разі ушкодження здоров’я працівників, які 

здійснюються коштом ФЗДССУВБ та ФССУ. Ці всі виплати формуються коштом 

внесків роботодавців на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 

сплата Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Також до відшкодувань втрат робочої 

сили, які здійснюють роботодавці належить: внески підприємств згідно з 

договорами добровільного медичного страхування працівників; оплата перших 

п’яти днів тимчасової непрацездатності; додаткові виплати у зв’язку з нещасним 

випадком на виробництві або професійним захворюванням відповідно до 

колективного чи трудового договору; вихідна допомога після припинення 

трудового договору, яка обов’язкова згідно з законодавством лише в разі окремих 

причин (Додаток А [114]); грошова компенсація за всі не використані дні 

відпусток працівниками та за час затримки розрахунку при звільненні; 

компенсація моральної шкоди працівникам, що виплачується за рішенням суду 

[115] тощо. 

Мета та завдання функціонування організаційно-економічного механізму 

зменшення втрат робочої сили досягається шляхом реалізації таких функцій 

управління, як планування, організація, мотивація, моніторинг, аналіз та 

контроль:  
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- 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. 

Ядром досліджуваного механізму є економічні інструменти, що являють 

собою способи впливу на негативну дію детермінант втрат робочої сили. Їх 

необхідно розглядати у формі «пакетного набору» з методів (прямих, непрямих 

та змішаних: заборони, обмеження, стимули, регламентація діяльності тощо) та 

економічних важелів (бюджетно-податкові (фіскальні), фінансово-кредитні, 

цінові та ін.) [132, c. 44].  

Вагомим інструментом є Державні цільові програми, що спрямовані на 

вирішення комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів щодо розв’язання 

найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або 

адміністративно-територіальних одиниць, передбачають розв’язання проблем 

підвищення рівня та якості життя, проблем безробіття, поліпшення умов праці, 

розвиток охорони здоров’я та освіти тощо. Здійснюються з використанням коштів 

Державного та місцевих бюджетів та узгоджені за строками виконання, складом 

виконавців, ресурсним забезпеченням. На регіональному рівні в межах 

децентралізації діють обласні та міські цільові програми [116]. 

Економічним критерієм оцінювання результативності заходів 

організаційно-економічного механізму зменшення втрат робочої сили є: 

зростання суспільного виробництва (ВВП, ЧВП), зростання суспільного 

виробництва та споживання на душу населення, зростання перевищення 

виробництва над споживанням.  
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Процес формування організаційно-економічного механізму зменшення 

втрат робочої сили мусить передбачати дотримання таких основних принципів 

функціонування, як: цілеспрямованості – передбачає створення системи, у якій 

усі елементи складають єдиний механізм, що спрямований на досягнення кінцевої 

мети;  функції управління формуються і змінюються відповідно до цілей її 

досягнення; превентивності – означає діяти на випередження, розроблення 

заходів запобіганню виникнення втрат та їхніх детермінант, а в разі неможливості 

уникнення таких – їхнє оцінювання та планування зменшення чи відшкодування;  

ефективності – ефективне використання ресурсів (кадрових, фінансових) у 

процесі реалізації механізму та забезпечення збереження стійкого результату; 

оперативності – розроблення відповідних у часі заходів щодо запобігання втрат 

та їхнього впровадження, тобто зменшення лагу між розробленням рішень та 

їхньою безпосередньою реалізацією; інноваційності –  пошук нових методів і 

інструментів регулювання, спрямованих на зменшення втрат робочої сили; 

комплексності та взаємодії – систему організаційно-економічного механізму 

необхідно розглядати, як єдність усіх елементів у певному порядку та 

взаємозв’язку, охоплюючи водночас усі стадії розширеного відтворення робочої 

сили: формування, розподілу, використання та розвитку. Тобто, необхідна 

послідовність та комплексність управлінських дій. Наприклад, прийняття 

заохочувальних демографічних заходів щодо зростання народжуваності збільшує 

число жінок, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною, тому для 

пришвидшення та полегшення повернення їх на ринок праці необхідні дієві 

заходи політики зайнятості. Також  для того, щоби жінка змогла працювати, 

необхідно, щоби старше покоління могло піклуватися про своїх онуків (а не 

навпаки), а цього важко досягти без покращення системи охорони здоров’я 

України; децентралізації та узгодженості дій – принцип передбачає 

цивілізовану взаємодію централізації й децентралізації в управлінні. Сполучення 

державного, регіонального та рівня територіальних громад. Забезпечується за 

умови гармонізації їхніх інтересів, а також чіткого визначення повноважень і 

відповідальності кожного рівня; соціальності, інклюзивності реалізованих заходів 
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та відповідальності системи, яка керує. У центрі державного управління – 

людина, особистість і такі суспільні цінності, як загальне благо, солідарність, 

добробут, відповідальність. Нині Україна переживає період посиленої уваги 

світової спільноти до питань морального удосконалення, формування соціальної 

зрілості державного управління, професійного мислення, яке повинно 

ґрунтуватися на засадах цінностей правової та соціально орієнтованої держави. 

Досягнені результати економічного зростання має відчути кожен член 

суспільства, охоплювати всі сфери його життя [132, c. 44–45].  

Заходи щодо зменшення втрат робочої сили в Україні присутні в низці 

програмних документів: Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»; Стратегії 

подолання бідності на період до 2020 р. [117]; Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 р.[118]; Національній стратегії реформування системи 

охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 рр.; Генеральній угоді 

регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної 

політики і трудових відносин в Україні на 2019–2021 рр. [119]. Стратегії розвитку 

малого й середнього підприємництва в Україні на період до 2020 р. [120]; 

Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 р. [121] та  

затверджений План заходів на 2018–2021 рр. для її реалізації. Важливими 

документами, що регламентують перспективний розвиток сільських територій, є 

«Концепція розвитку сільських територій», затверджена розпорядженням 

Кабінету міністрів України від 23.09.2015 р. № 995–р., реалізація якої запланована 

до 2025 р. У Концепції закладено збільшення чисельності сільського населення, 

зниження коефіцієнта його смертності до рівня міського (13,1 особи на 1000 

жителів), підвищення рівня оплати праці та збільшення кількості робочих місць у 

сільському господарстві до 1 млн осіб, збільшення кількості зайнятого сільського 

населення в 1,5 раза [122]. 

Для того, щоби створити умови для повернення громадян України, які 

працюють за кордоном, та зберегти трудовий потенціал України, Міністерством 

соціальної політики розроблено «План заходів щодо забезпечення реінтеграції в 

суспільство трудових мігрантів і членів їхніх сімей» [123]. Реалізація зазначеного 
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Плану спрямована на посилення уваги до міграційних проблем, об’єднання 

державних органів і суспільства з метою їхнього розв’язання та забезпечення 

взаємозв’язку політики зайнятості з принципами державної міграційної політики. 

На сьогодні ключові стратегічні орієнтири з досліджуваної нами проблеми 

окреслені в доповіді «Цілі Сталого Розвитку (ЦСР) – Україна» (2017 р.), яка 

розроблена на основі адаптації до глобальних Цілей Сталого Розвитку, 

затверджених на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 р. [124]. Робота над цим 

планом дій розрахована на 15 років — до 2030 р. Також на досягнення однієї з 

цілей СР (Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному 

зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх) урядом 24 

грудня 2019 р. затверджено «Основні напрями реалізації державної політики у 

сфері зайнятості населення на період до 2022 р.» [125]. Вони визначають також і 

пріоритетні завдання за кожним напрямом її реалізації. Основні напрями є 

підґрунтям для розроблення територіальних та місцевих програм зайнятості 

населення.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Робоча сила – максимально можливий потенціал участі населення у 

економіці країни (сукупна працездатність економічно активного населення та 

потенційного його ресурсу, який за певних умов може вийти на ринок праці).  

2. Змістовна сутність «втрат робочої сили», як економічної категорії, 

розкривається за двома підходами: 1) ресурсний – абсолютні втрати, що зумовлені 

природним та еміграційним рухом населення, а також спричинені інвалідністю з 

повною втратою працездатності; 2) 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). Структура втрат робочої сили 
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визначається за такими типологічними ознаками: змістом, структурними 

елементами, терміном дії, часом прояву, можливістю передбачити, 

вимірюваністю, рівнем охоплення, секторальною та галузевою структурою 

економіки, гендерною, віковою, професійною та освітньо-кваліфікаційною 

структурою. 

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

фазах розширеного відтворення та розвитку робочої сили. Детермінанти 

об’єднано в такі основні групи: індивідуальні, соціальні, соцієтальні та екологічні. 

Серед індивідуальних детермінант розрізняються поведінкові та біологічні. У 

структурі соціальних виділено: матеріально-побутові умови життя, сімейні 

характеристики та соціальні зв’язки. Соцієтальні включають: суспільно-політичні 

та соціально-економічні (останні поділено на: структурні, інституційні та 

інфраструктурні). 

4. Вилучення робочої сили із господарської діяльності призводить до 

щорічних макроекономічних збитків. Економічний еквівалент втрат робочої сили 

на макрорівні – показник недоотриманих чистих вигід (чистих збитків), як 

перевищення виробництва середньостатистичної зайнятої особи над її власним 

споживанням. Розподіл макроекономічних показників у виробництві та 

споживанні базується на коефіцієнтах продуктивності праці та споживання 

населення країни, які розрізняються за статтю та змінюються з віком.  

5. Організаційно-економічний механізм зменшення втрат робочої сили 

визначається як система дії заходів (з використанням дієвих організаційно-

економічних інструментів: методів та важелів державного управління) 

цілеспрямованого впливу на детермінанти втрат робочої сили, що прямо чи 

опосередковано забезпечують максимальне збереження потенціалу робочої сили 

та зростання можливостей його ефективного використання в економіці країни.  

 

Основні положення цього розділу викладені в публікаціях автора [126; 127; 

128; 129; 130; 131; 132] 
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РОЗДІЛ 2  

ОЦІНКА СТАНУ КЛЮЧОВИХ СКЛАДНИКІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ РОБОЧОЇ СИЛИ  

 

2.1. Сучасний стан соціально-демографічного складника втрат робочої 

сили 

 

Відповідно до визначеної концепції досліджуваного механізму (рис.1.9) 

здійснимо аналіз стану тенденцій двох його складників – соціально-

демографічного та економічного, для того щоби визначити їхні проблеми та 

можливості удосконалення. 

Соціально-демографічний складник втрат робочої сили визначає максимальні 

потенційні можливості людських ресурсів до активної економічної діяльності.  

Можливості зменшення втрат робочої сили за цим складником показує динаміка 

таких індикаторів: показники передчасної смертності та захворюваності, особливо 

професійної та інфекційних захворювань, показники інвалідизації населення та 

еміграції. 

Щодо динамічних характеристик потенційного забезпечення робочої сили 

України, то варто зазначити щорічне скорочення загальної кількості її населення. 

Упродовж 1991–2019 рр. чисельність постійного населення скоротилася на 9,6 

млн осіб (на 18,6%), що стало результатом передусім високого рівня смертності, а 

також анексії АР Крим та окупації частини території Донецької та Луганської 

областей.  Для всіх регіонів України без виключень характерним є від’ємний 

приріст населення, що зумовлює подальше скорочення кількісної бази 

відтворення робочої сили. За статистичною інформацією [133] у 2019 р. внаслідок 

природного скорочення населення України зменшилося на 272,3 тис. осіб, а з 

початку 2010 р. до кінця 2019 р. (без урахування АРК та м. Севастополя) 

природний убуток населення склав 4,41%, або -1915,6 тис. осіб (Додаток Д).  
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Певним чинником протидії загального скорочення чисельності населення 

України є додатне сальдо міжнародної міграції. Упродовж 2010–2019 рр. в 

Україну прибуло на 191,4 тис. осіб більше, ніж вибуло за її межі. Однак такі його 

обсяги не спроможні істотно вплинути на негативний тренд динаміки населення 

України. За 2010–2019 рр. (без урахування АРК та м. Севастополя) скорочення 

населення віком від 15 до 59 років (саме воно формує основний законодавчий 

базис робочої сили) склало -9,2% (-2611,5 тис. осіб). У середньому щороку країна 

втрачає майже 300 тис. осіб робочої сили у віці 15–59 років (рис. 2.1). Цю 

кількість можна порівняти з населенням таких міст, як Херсон, Полтава або 

Чернігів.  

 

Рис. 2.1. Щорічний убуток постійного населення України у віці 15–59 років, осіб 

 

Примітка: дані без АРК та м. Севастополя, з 2014 р. також без окупованої частини Донецької 

та Луганської областей 

Джерело: побудовано автором за даними [134]  

 

Показники передчасної смертності, особливо запобіжної, є інтегрованою 

характеристикою умов, у яких проходить життя людини, зокрема і трудове життя. 

Втрати робочої сили від передчасної смертності є суспільно та економічно суттєві 

адже є безповоротними. Смертність акумулює в собі вплив чи не найширшого 
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кола детермінант (розділ 1.1, табл. 1.2), тому віддзеркалює різноспрямовані 

можливості організаційно-економічного механізму зменшення таких втрат. 

Хоча останнім часом і намітилася позитивна динаміка рівня смертності 

населення (у порівнянні з 2005 р. він поступово, з коливаннями, але знижувався 

(Додаток Е), проте, загальний коефіцієнт смертності в Україні (2018 р. –14,8‰) є 

вищий, ніж рівень 1991 р. (13,0‰) і залишається одним із найвищих у Європі. У 

країнах ЄС цей показник становить у середньому 10‰. Зберігається значне 

перевищення чоловічої смертності над жіночою.  

У 2019 році в Україні померло 581,1 тис. осіб, або 14,7 на 1000 населення. 

Упродовж 2014–2019 рр. померло 3,55 млн осіб (і це з 2014 р. без урахування 

Криму та зони ООС), з яких у віці 15–69 років – 1,37 млн осіб, або 38,5%. Частки 

передчасно померлих цього віку: з-поміж жінок – 23,9% всіх померлих жіночої 

статі; чоловіки – 53,6% від усіх померлих чоловічої статі. Отже, відсоток 

чисельності смертей чоловіків у віці 15–69 років перевищує такий показник у 

жінок у 2,24 раза. Перевищення рівня смертності чоловіків спостерігається в усіх 

вікових групах і найбільше у досить молодому віці – 20–24 роки (Додаток Ж).  

Причини надсмертності чоловіків учені пояснюють іншою соціальною роллю 

в порівнянні з жінками та різним ступенем схильності до стресу. Тобто, вищий 

рівень чоловічої смертності зумовлений, як біологічними та індивідуальними 

детермінантами (генетично більшою життєздатністю жіночого організму, 

меншою психологічною пристосовуваністю до змін у житті, більшою схильністю 

до ризикової поведінки для життя, зловживанням алкоголем, тютюном, 

наркотиками, водінням на великій швидкості, менш відповідальним ставленням 

до власного здоров’я та меншою прихильністю до лікування в разі його порушень 

тощо.), так і соціальними (переважанням чоловіків з-поміж представників 

небезпечних професій (армія, поліція, рятувальники, вугільна промисловість 

тощо), частотою конфліктів із законом тощо) [136, c.150]. 

У середньому протягом 2005–2019 рр. 85% усіх смертних випадків в Україні 

припадає на три види причин смерті: хвороби системи кровообігу, новоутворення 

та зовнішні причини смерті. Смерть від хвороб системи кровообігу стоїть на 1 
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місці (2018 р. – 66,7% загальної кількості померлих; рівень смертності – 1000,8 на 

100 тис. осіб). З-поміж них виділяються насамперед ішемічні хвороби серця 

(68,8% загального числа померлих у цьому класі у 2018 р.) та хвороби, що 

характеризуються підвищеним кров’яним тиском (19,6%). Другим «ворогом» 

людини є новоутворення (2018 р. – 13,4%; рівень смертності – 201,2 на 100 тис. 

осіб). Велика кількість смертей відбувається із зовнішніх причин (2018 р. – 5,3%; 

рівень смертності 79,6 на 100 тис. осіб). Додається до цього складна ситуація 

«гібридного» миру, у якому українське населення перебуває останні 6 років. 

Кількість загиблих на сході станом на 2019 р. перетнула позначку в 13,0 тис. 

осіб, з яких від 4,0 до 5,0 тис. осіб (за різними даними) українські військові. 

Крім того, відмінність картини смертності населення у віці 15–69 років від 

загальної структури смертності всього населення полягає в збільшенні питомої 

ваги смертей від зовнішніх причин, інфекційних захворювань та органів 

травлення більш як у 2 рази, новоутворень – у 1,6 раза (рис. 2.2). Зовнішні 

причини разом із новоутвореннями складають трохи більше третини  (32,0%) у 

загальній структурі смертності у віці 15–69 років. 

 

Рис. 2.2. Структура смертності населення України у 2018 р. (для населення у 

віці 15–69 років і для всього населення за причинами смерті) 
 

Джерело: складено автором за [134]  
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У віці 15–59 років причини смертності зумовлюються також і статевими 

відмінностями (табл. 2.1). Для чоловіків основними причинами смертності є 

хвороби системи кровообігу (2018 р. – 34,8%) та зовнішні причини смертності 

(2018 р. – 20,8%), а менш вагомими є новоутворення (2018 р. – 14,1%) та  хвороби 

органів травлення (2018 р. – 11,2%). Для жінок основними причинами передчасної 

смертності є новоутворення (2018 р. – 29,3%) та хвороби системи кровообігу 

(2018 р. – 29,4%), а менш значні – зовнішні причини (2018 р. – 10,0%) та хвороби 

органів травлення (2018 р. – 13,4%). Спільним є те, що, як з-поміж осіб чоловічої 

статі, так і з-поміж  жіночої, у віці 15–59 років частка смертей від інфекційних та 

паразитарних хвороб (туберкульоз органів дихання, ВІЛ та ін.) більша майже 

вдвічі, ніж частка таких смертей у віці 15–69 років (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Рейтинг причин передчасної смертності в Україні за віком та статтю у 2018 р.  
Рейтинг Причини смерті Частка Рейтинг Причини смерті Частка 

Чоловіки 15-59 років Чоловіки 15-69 років 

5 Деякі інфекційні та 

паразитарні хвороби 
6,3% 6 Деякі інфекційні та 

паразитарні хвороби 
3,8% 

3 Новоутворення 14,1% 2 Новоутворення 18,0% 

1 Хвороби системи 

кровообігу 
34,8% 1 Хвороби системи 

кровообігу 
45,3% 

6 Хвороби органів дихання 4,9% 5 Хвороби органів дихання 4,0% 

4 Хвороби органів 

травлення 
11,2% 4 Хвороби органів 

травлення 
8,3% 

2 Зовнішні причини смерті 20,8% 3 Зовнішні причини смерті 13,8% 

 Інші причини 7,9  Інші причини 6,8 

Жінки 15-59 років Жінки 15-69 років 

5 Деякі інфекційні та 

паразитарні хвороби 
6,4% 5 Деякі інфекційні та 

паразитарні хвороби 
3,2% 

2 Новоутворення 29,3% 2 Новоутворення 27,6% 

1 Хвороби системи 

кровообігу 
29,4% 1 Хвороби системи 

кровообігу 
45,7% 

6 Хвороби органів дихання 3,2% 6 Хвороби органів дихання 2,2% 

3 Хвороби органів 

травлення 
13,7% 3 Хвороби органів 

травлення 
8,7% 

4 Зовнішні причини смерті 10,0% 4 Зовнішні причини смерті 5,8% 

 Інші причини 8,0  Інші причини 6,7 

Джерело: складено за [134] 
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Аналіз динаміки смертності в Україні від окремих зовнішніх дій свідчить про 

те, що впродовж 2005–2013 рр. головна роль у підвищенні її загального рівня, 

особливо починаючи з 2009 року, належала не нещасним випадкам і дорожньо-

транспортним причинам (ДТП) чи іншим причинам, а вбивствам та самогубствам 

(Додаток З, рис. З.1). У 2013 р. абсолютні втрати людей у віці 15–59 років 

складали 29,1% від усіх зовнішніх причин передчасної смерті. З 2014 р. частка 

цих втрат дещо зменшилася і, станом на 2018 р., є причиною чверті всіх смертей 

від зовнішніх впливів цього вікового інтервалу. Пік суїцидальної активності в 

Україні за роки незалежності спостерігався в період 1996–2000 рр., коли на 100 

тис. українців припадало щорічно приблизно 30 самогубств.  У 2018 р. за даними 

Державної служби статистики України (ДССУ) кількість українців, які скоїли 

суїцид, склала 6279 осіб.  Більша частина з них це чоловіки – 5172 осіб. Станом на 

2018 р. загальний рівень самогубств становить 16,1 на 100 тис. осіб (для чоловіків 

– 28,5 на 100 тис. осіб; для жінок – 5,3 на 100 тис. осіб). Це на 21,8% менше, ніж  

рівень самогубств 2013 року (20,6 випадку на 100 тис. осіб) та на 46,3% менше, 

ніж рівень 2000 року. Проте, з врахуванням військових дій в Україні та наявності 

непідконтрольних територій дані, найімовірніше, є не зовсім повними. У 2018 р. 

накладали на себе руки найчастіше люди у віці від 30 до 44 років (Додаток З, рис. 

З.2), тобто у віці з найбільшою трудовою віддачею. Загалом це 28,2% усіх 

самогубств, з-поміж чоловіків таких – 29,8%. У віковому інтервалі від 15 до 49 

років суїциди складають 50%, для чоловіків така частка – 52,6%., для жінок –

37,8%.  На відміну від чоловіків, для жінок характерна суїцидальна активність у 

похилому віці, за 70 років. 

Отже, на сучасному етапі кожна п’ята смерть від неприродних причин в 

Україні – це самогубство. Цей показник в 1,5 раза перевищує рівень смертності 

через ДТП. З-поміж чоловіків частота суїцидів у віці 15–70 років – майже в 6 разів 

вища, ніж з-поміж жінок. У віці 20–39 років – у 7 разів. Причини втрат робочої 

сили від самогубств різноманітні й не останню роль відіграють соціально-

економічні та суспільно-політичні детермінанти, зокрема кризові явища в 

економіці та політиці. Економічний стан України суттєво не покращується, із 
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закінченням однієї економічної кризи країна входить одразу в іншу. Є велика 

нерівність за доходами, а четверта частина населення країни перебуває за межею 

бідності. Проблеми психологічного характеру в останні 6 років загострюються й 

через тривалу військову агресію.  

Структурний аналіз смертності за віком і причинами смертності дає підстави 

стверджувати, також, що важливу роль у зменшенні втрат робочої сили 

відіграють заходи ОЕМ щодо зниження передчасної смертності від ДТП та 

виробничого травматизму. Зокрема, втрати робочої сили від цих причин не можна 

знизити без покращення інфраструктурного стану доріг та виробничих умов під 

час здійснення трудової діяльності. 

Вагомою причиною, що впливає на втрати робочої сили є захворюваність. 

Стан здоров’я, з одного боку, є важливою передумовою здобуття освіти та 

професійних компетенцій на етапі формування робочої сили, відіграє важливу 

роль у можливості ефективної зайнятості на етапі її розподілу та використання. З 

іншого боку, поганий стан здоров’я є наслідком дії негативних детермінант під 

час використання робочої сили. 

У 2017 р. рівень первинної захворюваності населення України знизився на 

13,1% у порівнянні з 2010 р. та на 2,3% у порівнянні з 2016 р. Водночас на кожну 

людину, що працює, припадає майже 2 випадки всіх нових захворювань (як у 

2010 р., так і у 2017 р.). З-поміж населення працездатного віку кількість уперше 

зареєстрованих випадків захворювань у 2017 р. складала 12,3 млн, або 52165 

випадків на 100 тис. осіб відповідного віку (у 2010 р. – 58834, у 2016 р. 52165 

випадків). Отже, за останні 8 років рівень первинної захворюваності населення 

працездатного віку знизився на 14,0%, у тому числі за останній рік на 3%. Проте, 

привертає на себе увагу (рис. 2.3) те, що рівень захворюваності майбутніх 

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

спадною тенденцією, а навпаки. У порівнянні з 2010 р. зріс на 1,0%, а в 

порівнянні з 2014 р. (коли зафіксовано найнижчий рівень за період 2010–2017 рр.) 

на 5,7%.  
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Рис. 2.3. Динаміка рівня первинної захворюваності в Україні за окремими 

віковими групами, на 100 тис. осіб 
 

Джерело: побудовано автором за даними ДССУ [137] 

 

Це досить тривожна тенденція особливо на тлі зменшення чисельності 

населення цієї вікової групи (протягом 2015–2018 рр. – -5,7%). Ймовірно, основні 

причини такої ситуації – поширеність тютюнопаління, вживання алкоголю, 

наркотиків та інших шкідливих звичок, а також недостатня пропаганда здорового 

способу життя та боротьби з поширенням шкідливих звичок серед дітей та 

молоді. Натомість з’являються нові небезпечні тютюнові вироби, засоби та 

методи куріння тощо. 

Попри офіційні статистичні дані щодо перевищення чоловічої 

захворюваності над жіночою, під час соціологічних досліджень чоловіки 

оцінюють своє здоров’я краще, ніж жінки. Наприклад, за даними вибіркового 

опитування домогосподарств у жовтні 2018 р. [138] частка чоловіків у 18 років і 

старше, які оцінювали своє здоров’я як «добре», становила 44,9%. З-поміж жінок 

частка таких осіб склала 36,8%. За результатами дослідження «Індекс здоров’я. 

Україна» [139, с. 12–13], чоловіки оцінюють своє здоров’я як «добре» (49,3%) та 

«дуже добре» (6,7%) на противагу жінкам: 38% – «добре» та 4,1% – «дуже добре». 

Також більше жінок визначають своє здоров’я як посереднє (44,5%) та «погане» 
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(44,5%); з-поміж чоловіків відповідні значення – 36,3% та 6,6%. Ця ситуація 

підтверджує той факт, що чоловіча стать переоцінює свої фізіологічні можливості 

та менш відповідальна до свого стану здоров’я.  

Одними з основних детермінант, що безпосередньо впливають на стан 

здоров’я населення в нашій країні, є: погіршення соціальних умов життя та 

недоступність медичної допомоги, які залежать від рівня добробуту конкретного 

індивіда та його родини. Загальновідомо, що чим кращий матеріальний рівень 

життя, тим більше тих, хто має хороше здоров’я. Вищий рівень добробуту 

забезпечує кращі можливості, як для профілактики захворювань, так і для 

лікування. Саме тому стан здоров’я часто називають індикатором якості життя 

населення. Низький рівень доходів великої частини українців впливає на якість 

їхнього житла та харчування: зумовлює споживання меншого обсягу продуктів, 

які необхідні для здорового функціонування організму; перенаселене житло, з 

підвищеною вологістю, холодне тощо суттєво знижує стандарти гігієни та 

підвищує ризик поширення інфекцій. Чисельність населення із 

середньодушовими еквівалентними загальними доходами в місяць, нижчими 

фактичного прожиткового мінімуму, в Україні сягає понад 10 млн осіб (2018 р. – 

27,6% населення) [140]. За даними опитувань Київського міжнародного інституту 

соціології [141] за 2015–2018 рр., серед найменш заможних (тих, кому не вистачає 

грошей, навіть, на їжу) здоровими себе назвали лише 22%, серед людей із 

відносно високим рівнем матеріальним добробутом (можуть дозволити собі 

покупку дорогих речей) – 70%.  

До іншої групи також належать екологічні детермінанти, що суттєво 

призводять до виникнення інфекційних та онкологічних захворювань. 

Моніторинг якості води відкритих водойм України [142, с. 20–30] свідчить про те, 

що їхній екологічний стан не поліпшується. Найбільшими забруднювачами є 

підприємства житлово-комунальної галузі. На якість поверхневих вод негативно 

впливає також скид шахтно-кар’єрних вод, які практично без очищення 

скидаються в поверхневі водні об’єкти. Останнім часом зростає забруднення 

медичними відходами та мікропластиком. В умовах, де стан атмосферного 
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повітря не відповідає гігієнічним нормативам, фактично проживає дві третини 

[143] населення України. Причинами екологічних проблем України є не 

тільки  невисокі темпи впровадження новітніх технологій та низький рівень 

розуміння в роботодавців та суспільстві пріоритетів збереження довкілля, а й 

також незадовільний стан системи державного моніторингу та контролю за 

станом довкілля, фінансування природоохоронних заходів за залишковим 

принципом. 

Поміж безлічі причин виникнення втрат робочої сили через захворювання 

особливе місце займають втрати від професійної захворюваності. З рис. 2.4 

можна побачити, що впродовж 2005–2013 рр. рівень професійної захворюваності 

в Україні стабільно зростав.  Щороку в середньому фіксувалося 6 тисяч випадків 

(протягом 2010–2011 рр. – 8–9 тисяч випадків). Особливістю цього часового 

проміжку є в основному перевищення темпів зростання показника захворюваності 

над темпами зростання абсолютної кількості хворих. 

 

Рис. 2.4.  Показники професійної захворюваності в Україні  

Примітка: 2015–2019 рр. дані без АРК та м.Севастополя 

Джерело: побудовано автором за [144; 145] 

 

За даними Інституту медицини праці НАМН України кількість професійних 

хворих в Україні на кінець 2014 р. складала понад 200 тис. осіб. Після 2014 р. 
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такий аналіз проводити неможливо за браком системи реєстрації та обліку 

професійних захворювань. Немає інформаційної системи обліку, моніторингу 

професійних захворювань, що функціонують у режимі реального часу [146].  

З 2014 р. рівень професійної захворюваності суттєво знизився, але на це, 

безумовно, вплинув той факт, що з цього часу значна територія Донецької та 

Луганської областей із великою кількістю об’єктів, які мають робочі місця зі 

шкідливими та небезпечними умовами праці (вугільна, металургійна галузі 

промисловості тощо), є непідконтрольною Україні. У 2019 р. у порівнянні з 2015 

р. кількість виявлених професійних захворювань збільшилася на 36,9 %, або на 

649 захворювань (зі 1761 до 2410 випадків). Загалом протягом 2014–2019 рр. в 

Україні було зареєстровано 13952 нових випадків, у тому числі 4352 у 2014 р., 

1761 у 2015 р., 1599 у 2016 р., 1951 осіб у 2017 р.,1879 осіб у 2018 р., 2410 осіб у 

2019 р. 

Найбільше професійних захворювань у 2019 р. сталося в галузі добувної 

промисловості й розробленні кар’єрів – 84,6 % від загальної кількості в Україні 

(2038 осіб), що на 29,0 % (458 осіб) більше в порівнянні з минулим роком. У таких 

галузях, як сільське господарство, будівництво, транспорт і зв’язок, охорона 

здоров’я та надання соціальної допомоги та інших, професійні захворювання 

реєструються в поодиноких випадках. Основними причинами, унаслідок яких 

виникли професійні захворювання за 2019 р., є: недосконалість механізмів та 

робочого інструменту – 22,3%, недосконалість технологічного процесу – 20,9% та 

невикористання засобів індивідуального захисту – 10,6% від їхньої загальної 

кількості [145]. 

Зростання професійної патології  на підприємствах свідчить про: економію 

роботодавців на покращенні виробничого середовища та гігієни праці, на 

проведення профілактичних медичних оглядів; неефективність функціонування 

системи управління охороною праці; дефіцит належного державного моніторингу 

та контролю цих процесів. За останні роки частка працівників, які здійснюють 

трудову діяльність в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, 

зростає. У 2019 р. у порівнянні з 2015 р. вона зросла з 28,9% до 29,6%. Крім того, 
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необхідно враховувати, що офіційна статистика не охоплює всі підприємства, 

зокрема неформального сектору. Це говорить про низьку ефективність 

застосування інструментів ОЕМ: адміністративно-директивних – щодо контролю 

за відповідальним ставленням роботодавців до питань безпеки та охорони праці; 

економічних – щодо стимулювання інвестицій у покращення технічного стану 

основного капіталу. 

Результатом виникнення та прогресування захворювання стає не тільки 

тимчасове обмеження професійної працездатності. З плином часу виникає 

імовірність виникнення стійких порушень критеріїв життєдіяльності та 

інвалідності. Сам стан інвалідності (якщо не відбулася повна втрата 

працездатності) це, звичайно, не безповоротні втрати робочої сили, але це 

суттєвий ризик зменшення тривалості активного трудового життя та потреба в 

більших витратах часу, ресурсів на реалізацію заходів ОЕМ щодо зменшення 

таких втрат. 

Станом на 1 січня 2020 р. чисельність людей з інвалідністю в Україні 

становила 6,5%. В абсолютних цифрах це 2703,0 тис. осіб, з яких особи з 

інвалідністю I групи – 222,3 тис. осіб; II групи – 900,8 тис. осіб; III групи – 1416,0 

тис. осіб; діти з інвалідністю – 163,9 тис. осіб. Це означає, що кожний 16–й 

громадянин України сьогодні є особою з інвалідністю. Значну частку в структурі 

становлять діти – приблизно 2% від усього дитячого населення. За даними 

Міністерства соціальної політики, станом на 01.01.2018 р. в Україні налічувалося 

2008,5 тис. осіб з інвалідністю у віці 18–60 років, що складало 76,2% від усіх осіб 

з інвалідністю. З них 1063,5 тис. осіб (52,9%) – чоловіки та 945,0 тис. осіб (47,1%) 

– жінки. У порівнянні з попереднім роком кількість інвалідів працездатного віку 

зменшилася на 2,6%, у тому числі чоловіків – на 3,3%, жінок – на 1,7%. 

Представлена таблиця 2.2 демонструє, що кількість осіб, уперше визнаних 

інвалідами, щороку становить майже 140 тис. осіб, з яких 60 тис. осіб – жінки. 

Крім того, за період 2016–2019 рр. кількість жінок, які вперше визнані інвалідами 

зросла на 7,7% – з 55,8 тис. осіб у 2016 р. до 60,1 тис. осіб у 2019 р. Аналізуючи 

структуру важкості інвалідності, треба звернути увагу на те, що у 2019 р. суттєвих 
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змін у розподілі осіб за групами інвалідності в порівнянні з попередніми роками 

не відбулося. У 2019 р. відсоток осіб ІІІ групи складав 53,7%, ІІ – 34,8%, І групи – 

11,5%. 

Таблиця 2.2 

Кількість вперше визнаних осіб з інвалідністю в Україні 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Приріст 

2019/ 

2014 

Усього (18 років і старше), 

тис. осіб 
133,7 138,2 136,3 135,7 138,8 136,3 1,9% 

у тому числі: 

жінки Х Х 55,8 58,0 60,6 60,1 7,7% 

особи з інвалідністю І групи 15,5 17,6 16,3 16,1 16,0 15,5 0,11% 

особи з інвалідністю ІІ 

групи 
46,4 48,7 48,5 48,5 48,3 48,4 4,2% 

особи з інвалідністю ІІІ 

групи 
71,8 71,9 71,5 71,1 74,5 72,4 0,8% 

у % від загальної чисельності 

жінки Х Х 41,0 42,8 43,7 44,1 +3,1 в. п. 

особи з інвалідністю І групи 11,6 12,8 11,9 11,9 11,5 11,5 -0,8 в. п. 

особи з інвалідністю ІІ 

групи 
34,7 35,2 35,6 35,7 34,8 34,8 +0,3 в. п. 

особи з інвалідністю ІІІ 

групи 
53,7 52,0 52,5 52,4 53,7 53,7 0,0 в. п. 

Особи з інвалідністю 

працездатного віку, тис. осіб 
109,0 111,9 112,2 110,8 112,9 109,8 0,7% 

у % до загальної чисельності 

вперше визнаних осіб з 

інвалідністю (18 років і 

старше) 

81,5 80,9 82,3 81,7 81,4 80,6 -0,9 в. п. 

у тому числі: 

жінки, тис. осіб Х Х 43,8 45,8 47,6 47,0 7,3% 

жінки, % Х Х 39,0 41,3 42,2 42,8 +3,8 в. п. 

від нещасного випадку на 

виробництві та 

профзахворювання, осіб 

2206 1928 1968 2367 2498 2591 17,5% 

% 2,02 1,72 1,75 2,14 2,21 2,36 0,34 в. п 

Учасники АТО/ООС 214 2382 3216 2861 3770 Х 1661,7% 

у % до осіб з інвалідністю 

працездатного віку 
0,2% 2,1% 2,9% 2,6% 3,3% Х +3,1 в. п. 

Кількість вперше визнаних 

осіб з інвалідністю у 

працездатному віці на 10000 

осіб 

45 47 47 48 49 49 8,9% 

Примітка: до 2015 р. відсутні дані за статтю 

Джерело: складено автором за [147; 148; 149] 
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Упродовж 2014–2019 рр. частка осіб працездатного віку, які були визнані 

інвалідами, складає не менше 80%. У 2018 р. чисельність уперше визнаних 

інвалідів у працездатному віці (чоловіки 18–59 роки, жінки 18–54 роки) склала 

112,9 тис. осіб, і це на 1,2% більше в порівнянні з 2017 р. та на 3,5% більше в 

порівнянні з 2014 р. Отже, у 2018 р. рівень первинної  інвалідності в 

працездатному віці зріс із 40 до 49 випадків на 10 тис. населення, або на 8,9%. 

Поміж осіб у працездатному віці, уперше визнаних інвалідами, чоловіки 

становлять 57,8% (2018 р.). Провідними причинами інвалідизації населення 

України, як і смертності, є серцево-судинні захворювання й новоутворення.  

Останні шість років Україна проживає в умовах «спеціальних режимів»: 

Антитерористична операція (АТО), з 2018 р. – Операція об’єднаних сил (ООС). 

Усе це призводить до збільшення в країні військовослужбовців, учасників 

бойових дій, осіб з інвалідністю через вогнепальні поранення та інші. У 2014–

2018 рр. в Україні медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) було 

первинно оглянуто 21,6 тис. учасників АТО, з них понад половину (57,6 %), а 

саме 12,4 тис. осіб визнано особами з інвалідністю, що становить 2,2% від усіх 

уперше визнаних інвалідів працездатного віку за цей період. Поміж них 

здебільшого (біля 73 %) складали особи з інвалідністю третьої групи, біля 23% 

визнано особами з інвалідністю другої групи та біля 4% встановлено першу групу 

інвалідності [148]. 

Дослідження показало, що зменшення показників захворюваності на тлі 

зростання показників інвалідності ми не можемо розцінювати як ознаку суттєвого 

покращання стану здоров’я населення. Це говорить про тяжкість захворюваності 

та накопичення хронічних патологій і, відповідно, зростання ризику утворення 

безповоротних втрат робочої сили. Дуже імовірно, що зменшення показників 

захворюваності зумовлено скороченням звернень населення за медичною 

допомогою через скрутне матеріальне становище та самолікування через недовіру 

до української медицини. 

Проблеми підтримання здоров’я, зниження рівня захворюваності, 

подовження періоду працездатності вирішуються, зокрема, інструментами та 
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заходами ОЕМ у сфері охорони здоров’я: форми й методи організації системи 

охорони здоров’я – її фінансове, кадрове, технічне та інфраструктурне 

забезпечення. Особливо це заходи, що визначають рух фінансових ресурсів для 

профілактики захворювань за допомогою фінансування спеціальних програм та 

надання якісної та доступної медичної допомоги. 

За даними ВООЗ, за умови ефективної організації система охорони здоров’я 

можна забезпечити зменшення загальної смертності у віці до 75 років на 23% у 

чоловіків і на 32% у жінок; смертності від ішемічної хвороби серця – на 40–50%. 

За розрахунками О.Нізалової [150], смерті, яких можна уникнути в Україні 

завдяки медичній допомозі та нормативно-правовому втручанню, складають 

приблизно третину загальної смертності (наприклад, у 2010 році загальна 

смертність складала 1500 випадків на 100000, у той час, як смертність, якої можна 

уникнути, була приблизно 600 випадків для чоловіків та 400 для жінок). За 

даними ВООЗ, Всесвітньої федерації серця та Всесвітньої організації з боротьби з 

інсультом, 2/3 випадків смерті від серцевих хвороб можна уникнути завдяки 

первинній профілактиці.  

На сьогодні чинні інструменти ОЕМ зменшення втрат робочої сили у сфері 

охорони здоров’я перебувають на перехідному етапі реформування, що 

передбачає: відхід від фінансування закладів (кількості ліжок, персоналу тощо) до 

реальних потреб громадян. Тобто від постатейного фінансування до системи 

оплати за надані послуги (на основі науково обґрунтованих тарифів) з подальшим 

впровадженням обов’язкового медичного страхування; зміну організаційних 

механізмів медичних закладів у напрямі їхньої автономізації та функціонування 

на принципах ринкового середовища. У зв’язку з цим в Україні схвалено 

Національну стратегію реформування системи охорони здоров’я населення на 

період 2015–2020 рр. та Концепцію реформи фінансування системи охорони 

здоров’я [151]. Адже маючи значно широку мережу закладів охорони здоров’я, 

кількість лікарняних ліжок та лікарів (Додаток И), українці водночас мають 

значно гірші показники здоров’я, значно більшу смертність та значно меншу 

середню тривалість життя, ніж у Європі. Причини цього полягають не в 
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кількісному дефіциті медичної інфраструктури (лікарень, лікарняних ліжок і 

медичних працівників), а в її якісній відсталості (брак сучасного оснащення та 

наявність застарілих підходів до організації праці) та у вкрай неефективній моделі 

загальної організації системи охорони здоров’я, передусім в організації її 

фінансування та управління нею [151].  

Згідно з Національними рахунками охорони здоров’я (НРОЗ), загальні 

витрати на охорону здоров’я за період 2014–2018 рр. (табл. 2.3) у гривневому 

еквіваленті збільшувалися (+154,5%), проте в доларовому еквіваленті суттєво не 

зросли (+1,1%). З огляду на залежність галузі від постачання іноземного 

обладнання, сировини, реактивів, препаратів тощо, очевидно, що суттєвого 

збільшення загальних витрат на охорону здоров’я не відбувається поки. 

Таблиця 2.3 

Динаміка видатків на охорону здоров’я в Україні за 2014–2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Приріст 
2018/2014 

абс % 

Загальні витрати на охорону здоров’я, 

млрд грн 
117,8 155,3 181,6 223,7 272,3 

154,5 131,2 

Загальні витрати на охорону здоров’я, 

млн. дол. США 
9,9 7,1 7,1 8,4 10,0 

0,1 1,1 

Загальні витрати на охорону здоров’я на 

душу населення, грн. 
2749,2 3637,2 4272,5 5287,1 6468,7 

3719,5 135,3 

Загальні витрати на охорону здоров’я як 

% від ВВП 
7,42 7,81 7,62 7,5 7,65 

0,23 Х 

Розподіл загальних витрат за джерелами фінансування, %: 

Державні (включаючи державні фірми) 51,7 48,7 44,8 49,6 48,9 
-2,8 Х 

Приватні фірми і корпорації 2,1 1,6 1,7 1,1 1,0 
-1,1 Х 

Домогосподарства 46,0 49,3 52,8 47,5 48,2 
2,2 Х 

Донори 0,2 0,4 0,7 1,8 1,9 
1,7 Х 

Державні витрати на охорону здоров’я, 

млрд грн 
61,0 75,8 81,7 111,1 133,1 

72,1 118,2 

Державні витрати на охорону здоров’я в 

загальних видатках Зведеного бюджету, 

% 

10,9 10,4 9,0 9,7 9,3 
-1,6 Х 

Джерело: складено автором за [152; 153] 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publzdorov_u.htm
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У 2018 р. загальні витрати складали 272,3 млрд грн та становили 7,6% ВВП. З 

яких державні витрати на охорону здоров’я становили 48,9% (133,1 млрд грн) або 

3,7% від ВВП. Проте, переважна частина державних коштів використовується на 

фінансування оплати праці персоналу та комунальні платежі й дуже мала частка 

залишалася для придбання лікарських засобів, виробництво послуг чи закупівлю 

обладнання. Водночас рівень заробітних плат медичного персоналу все ще 

низький. Наприклад, у березні 2020 р. середньомісячна заробітна плата медичного 

персоналу (8159,0 грн) складала лише 71,3% середньомісячної заробітної плати в 

економіці України (11446,0 грн). На наше глибоке переконання, низькі заробітні 

плати медичних працівників не дають змоги сформувати стимули до поліпшення 

якості медичних послуг, ефективності та результативності застосування ресурсів 

у функціонуванні ОЕМ у сфері охорони  здоров’я та розв’язанні її проблем. 

 Основні витрати на фармацевтичні товари та інші медичні товари 

нетривалого використання здійснюються в основному домогосподарствами – 

99,7%, а не лікувально-профілактичними закладами (для порівняння: у 

розвинутих європейських країнах від 30 до 60%). Одночасно українська система 

фінансування охорони здоров’я може залучити лише біля 1% (2018 р. – 1,13%) 

витрат домогосподарств у вигляді добровільного страхування ризику. Решта 

витрачається на базі самостійних виплат і це створює фінансові бар’єри доступу 

населення і, зазвичай, для малозабезпечених його верств [152]. Частка поточних 

витрат складає понад 90% (2016 р. – 96,1%), натомість достатньо обмеженими 

залишаються можливості модернізації обладнання та інфраструктури. Застаріле 

обладнання або його відсутність – суттєвий показник неефективності заходів 

ОЕМ зменшення втрат робочої сили.  

Особливої уваги під час дослідження впливу складного комплексу 

детермінант (недооцінки цього небезпечного захворювання самим населенням і 

ослаблення державного контролю над ним) на здоров’я населення потребують 

соціально небезпечні інфекційні захворювання, зокрема туберкульоз (ТБ) та 

ВІЛ/СНІД.  
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На період після 2015 р. ВООЗ розробила глобальну стратегію боротьби з 

туберкульозом («The End TB Strategy») [154], яка була прийнята всіма державами-

членами на сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в травні 2014 р. Загальна 

мета стратегії полягає в тому, щоби покласти край глобальній епідемії ТБ, 

передбачаючи досягнення до 2035 р. цільових показників зниження смертності 

від ТБ на 95% і захворюваності ТБ на 90% (в порівнянні з 2015 р.).  

Зростання захворюваності на туберкульоз, що спостерігалося в країні з кінця 

90–х, зупинене, і на сьогодні показники суттєво знижено. За даними Центру 

громадського здоров’я МОЗ України (Додаток К, табл. К.1 [155]), в Україні за 

2019 р. кількість уперше зареєстрованих захворювань на ТБ становила 20643 осіб, 

що на 3,1% менше в порівнянні з 2018 р. (21314 осіб) та на 23,0% менше в 

порівнянні з 2014 р. (25543 осіб). Протягом останніх шість років рівень нових 

випадків (на 100 тис. населення) зменшився на 17,3% (з 59,5 у 2014 р. до 49,2 у 

2019 р.), а також відзначено зниження показника на 41,7% у період із 2005 р. по 

2019 р.  

Абсолютна кількість захворювання на туберкульоз у період із 2014 р. по 2018 

р. зменшилися на 13,9% (з 30568 осіб у 2014 р. до 26321 особи у 2018 р.). 

Показник поширеності хвороби також має тенденцію до зниження. У 2018 р. 

зменшився на 2,5% у порівнянні з попереднім роком та на 12,5% у порівнянні з 

2014 р., а в порівнянні з 2000 р. поширеність зменшилася в 4 рази. Однак, поточна 

поширеність ТБ в Україні понад у 2 рази вище цільового показника стратегії «The 

End TB» – 36 випадків на 100 тис. населення. За розрахунками ВООЗ, у 2017 р. 

захворюваність на ТБ в Україні знаходилася на рівні 84 на 100 тис. осіб, отже, 

було недовиявленню майже 24% випадків захворювань на туберкульоз.   

В Україні рівень захворюваності чоловіків на цю недугу понад 2 рази 

перевищує рівень захворюваності жінок. Така тенденція спостерігається у всіх 

вікових групах населення. Поміж осіб, які захворіли у 2018 р. на ТБ, чоловіки 

становлять 68,3%. На сьогодні 74,9% осіб, які захворіли на туберкульоз, 

працездатні за віком – від 18 до 54 років (чоловіки – 76,2%; жінки – 74,7%). На 

вікову групу 25–44 роки припадає 49,3% хворих (чоловіки – 49,3%; жінки – 
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49,1%). Ці показники свідчать про високу соціальну значущість цієї 

захворюваності та її економічну збитковість (Додаток К, рис. К.2). 

Також виявлено, що 73,1% тих, хто вперше захворів на туберкульоз, – 

представники незахищених верств населення: 56,9% з них – незайняті особи 

працездатного віку, 12,6% – пенсіонери, 3,1% – особи без постійного місця 

проживання, 0,5% – особи, які повернулися із місць позбавлення волі (рис.2.5). 

  

Рис. 2.5. Соціальна структура осіб, які вперше захворіли на ТБ, 2019 р. 

Джерело: складено автором за даними [155] 

 

Поміж уперше зареєстрованих хворих на активний туберкульоз 15,2% у 2018 

р. (13,7% у 2017 р.) становили хворі, які зловживають алкоголем, та 2,6% – 

споживачі ін’єкційних наркотиків (2017 р. – 3,0%). Отже, передумовою яка 

сприятиме покращенню ситуації із попередження захворюваності та смертності 

від туберкульозу є поліпшення добробуту населення. Тому боротьба з 

туберкульозом в Україні матиме тривалий характер із частковими успіхами доти, 

поки не буде подолано бідність населення, а також незадовільні умови життя і 

праці. Всупереч позитивній динаміці зниження захворюваності на туберкульоз, в 

Україні все ще від туберкульозу, який є виліковною хворобою, помирає майже 4 

тис. осіб. Приблизно така ж кількість у працездатному віці стає інвалідами (табл. 
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2.4). Для реалізації стратегії з подолання туберкульозу до 2035 р. показник 

смертності мусить на 95% зменшитись у порівнянні з 2015 р. (з 10,8 до 0,5 на 100 

тис. осіб).  

Таблиця 2.4 

Динаміка первинної інвалідності та смертності внаслідок ТБ в Україні 

 
2014 2015 

Темп 

% 
2016 

Темп 

% 
2017 

Темп 

% 
2018 

Темп 

% 
2019 

Темп 

% 
Первинна 

інвалідність 

внаслідок ТБ 

серед  населення 

працездатного 

віку, осіб 

4335 4693 108,3 4690 99,9 4516 96,3 4235 93,8 3876 91,5 

на 100 тис. осіб 1,9 1,9 х 2,0 105,3 2,0 100,0 1,9 95,0 1,7 89,5 

Смертність, осіб 5240 4602 87,8 4064 88,3 3735 91,9 3695 98,9 3418 92,5 

на 100 тис. осіб 12,2 10,8 88,5 9,5 88,0 9,3 97,9 9,4 101,1 8,7 93,1 

Примітка: дані без АРК та частини окупованих Донецької та Луганської областей 

Джерело: cкладено автором за даними [155] 

 

Хоча рівень профілактики та діагностики туберкульозу, завдяки державним 

програмам та увазі суспільства, значно покращився, але залишається багато 

проблем, пов’язаних із недостатньою кількістю та якістю обладнання та 

розхідних матеріалів, а в останні роки недостатньою вакцинацією. Наприклад, у 

зв’язку з дефіцитом бюджетного фінансування, за період дії Загальнодержавної 

цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012–

2016 рр. не проводилася централізована закупівля обладнання для 

рентгенологічного обстеження (заплановано було 126 одиниць) [156]. Через 

несвоєчасні постачання вакцин у 2014 р. вакцинація БЦЖ новонароджених була 

проведена на 60,7% (за нормативу 95%), у 2015 р. – на 45,2%, у 2016 р. – на 

72,4%, у 2017 р. – 84,8%, у 2018 р. – 90,1%, у 2019 р. – 88,6%. 

Стан забезпеченості лікарями-фтизіатрами охорони здоров’я, згідно з 

нормативно-правовими актами у 2019 р., у лікувально-профілактичних закладах 

складала 71,4%, у протитуберкульозних диспансерах – 88,4% [155]. Шкідливі 

умови праці та ризик зараження інфекційними хворобами в поєднанні з низькою 
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оплатою праці призводять до втрат робочої сили поміж молодих 

високопрофесійних працівників. Зайнятість значної частини штатних посад 

робочою силою пенсійного віку, яку, без покращення ситуації, не буде ким 

замінювати. 

Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні на сучасному етапі також характеризується 

переважним ураженням осіб працездатного віку зі зростанням частки вікової 

групи старше 50 років серед нових випадків захворювання. Упродовж 2000–2014 

рр. в Україні відбувалося суттєве зростання кількості виявлених випадків ВІЛ-

інфекції та рівня захворюваності на ВІЛ/СНІД. Рівень первинної захворюваності 

на ВІЛ зріс у 4 рази (з 12,9 особи на 100 тис. у 2000 р. до 45,0 на 100 тис. 

населення у 2013 р.), а рівень захворюваності на СНІД у 18 разів (з 1,3 на 100 тис. 

до 23,0 на 100 тис. населення відповідно) (Додаток Л, табл.Л.1 [155]). У 2015 р. 

ситуація суттєво покращилася, де рівень захворюваності знизився на 17,3%. 

Проте, у зв’язку з відсутністю статистичних даних тимчасово окупованих 

територій АР Крим та непідконтрольних територій Донецької та Луганської 

областей важко говорити про якість суттєві покращення в цьому році. Та й у 

наступні 2 роки, навіть і без цих областей (де рівень захворюваності на цю недугу 

завжди був високий), ситуація почала змінюватися в гіршу сторону: у 2017 р. у 

порівнянні з 2015 р. рівень захворюваності на ВІЛ збільшився на 15,6% (з 37,2 до 

43,0 на 100 тис. населення); рівень захворюваності на СНІД зріс із 19,8 до 22,0 на 

100 тис. населення, тобто на 11,1%. У 2018 р. та 2019 р. рівень захворюваності 

знову знижується: темпи зменшення первинної захворюваності на ВІЛ щодо 

попереднього року склали –– –0,5% та –1,4% відповідно. Показники рівня 

захворюваності на СНІД у ці періоди зменшилися дещо більше –– –5,0% у 2018 р. 

та ще –6,7% у 2019 р. У 2019 р. в Україні офіційно зареєстровано 16257 нових 

випадків ВІЛ-інфекції, 7502 нових випадків СНІДу та 2979 смертей, зумовлених 

СНІДом. Тобто в цей рік щодня реєструвалося 45 випадків захворювання на ВІЛ-

інфекцію, 21 випадок на СНІД і 8–9 випадків смертей від хвороб, зумовлених 

СНІДом. У статевій структурі нових випадків ВІЛ-інфекції відмічається 

поступове зростання частки чоловіків, яка у 2018 році складала 61,2% (5367 осіб). 
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За останні 9 років (2010–2019 рр.) рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію з-поміж 

чоловіків зріс із 43,4 до 53,7 на 100 тис. населення, з-поміж жінок – з 28,7 до 29,8 

на 100 тис. населення відповідно. У віковій структурі нових випадків ВІЛ-

інфекції, як і раніше, переважає група 25–49 років, на яку у 2017 р. припадало 

69,1%; частка осіб віком 15–24 роки становила 5,0%, віком 50 років і старше – 

14,6% (Додаток Л, рис. Л.1). У структурі хворих на СНІД понад 80% осіб 

складають 25–49-річні. Упродовж 2010–2019 рр. частка нових випадків поміж 

молодих жінок 15–24 років знизилася з 23,6% до 6,7%, поміж молодих чоловіків – 

з 7,3% до 3,6% відповідно. Протилежна тенденція спостерігалася щодо старших 

вікових груп – частка нових випадків поміж жінок 40 років збільшилася з 17,6% у 

2009 році до 44% у 2018 році, поміж чоловіків – з 24,2% до 43,6% відповідно.  

У 2018 р.  завершилася дія Загальнодержавної цільової соціальної програми 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 рр. Завдяки втіленню національної 

стратегії подолання епідемії, щорічно в рамках цієї програми витрачалося майже 

1,3 млрд грн. Загальний обсяг фінансування за 5 років сягнув 6,6 млрд грн. 

Загалом частка витрат із державних джерел (кошти державного бюджету, 

обласних та міських бюджетів) склала 52%. Сталість заходів у відповідь 

забезпечувалась, зокрема, суттєвим внеском проєктів міжнародної технічної 

допомоги. Загальний обсяг допомоги впродовж  2014–2018 рр. перевищив 3,1 

млрд грн. За підсумками її реалізації  [157, с.60] вагома частина показників (37%) 

вказує на значний успіх та досягнення визначених цілей, на 33% відбулися 

позитивні зміни щодо базового значення показника. Однак, попри впровадження 

в Україні масштабних програм протидії, фінансованих державою та 

міжнародними донорами, смертність від СНДу залишається високою. Щороку 

гине в середньому 4 тис. осіб, а на одну жіночу смерть припадає майже 2 

чоловічих. У структурі смертності (2018 р.) від інфекційних хвороб у віці 0–69 

років в Україні частка, що припадає на хвороби, зумовлені ВІЛ, становить 46,0% 

(чоловіки – 41,1%; жінки – 58,9%). 

Про високий тягар епідемії ВІЛ-інфекції в країні свідчить суттєве зростання 

кількості випадків поєднаної ко-інфекції ВІЛ/ТБ. Якщо у 2000 р. захворюваність 
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на ВІЛ/СНІД-асоційований ТБ в Україні становила 0,2 на 100 тис. населення (103 

особи), то у 2018 р. – 13,7 на 100 тис. (5788 осіб), тобто зросла в 69 разів. 

Упродовж 2014–2018 рр. зростає в середньому на 3,2% в рік. У 2018 р. показник 

склав на 13,2% більше у порівнянні з 2014 р. (2014 р. – 12,1 на 100 тис. 

населення). Суттєве зростання кількості випадків поєднаної ко-інфекції ВІЛ/ТБ 

(2014 р. – 5210 осіб, 2015 р. – 5572 осіб, 2016 рік – 5622 осіб, 2017–5646 осіб, 2018 

р. – 5788 осіб) свідчить про посилення тягаря епідемії ВІЛ-інфекції в країні. У 

результаті частка хворих із ВІЛ/ТБ у структурі загальної захворюваності на 

туберкульоз збільшилася до 22% (2014 р. – 17,0%; 2010 р. – 5,1%) (табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Динаміка захворюваності та смертності внаслідок ВІЛ/ТБ в Україні 

Показники 2000 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Захворюваність на ВІЛ/ТБ 

(нові випадки + рецидиви), 

осіб 

103 3982 5210 5572 5622 5646 5788 5524 

на 100 тис. населення 0,2 8,7 12,1 13,0 13,2 13,3 13,7 13,2 

у % до загальної 

захворюваності на ТБ 
0,08 5,1 17,0 18,5 19,5 20,8 22,0 21,9 

Кількість померлих ВІЛ/ТБ Х 2749 1994 1914 1788 1663 1651 1418 

на 100 тис. населення Х 6,0 4,6 4,5 4,2 3,9 3,9 3,4 

Примітка: 2014–2019 без АРК та частини окупованих Донецької та Луганської областей 

Джерело: розраховано за даними [155] 
 

Звідси випливає, що втрати робочої сили від ВІЛ/СНІДу, як і від 

туберкульозу, не можливо зменшити без покращення матеріальної забезпеченості 

та якості життя населення. Адже визначальною детермінантою поширення 

ВІЛ/СНІДу в Україні є індивідуальна поведінка щодо свого здоров’я, яка великою 

мірою пов’язана з рівнем освіти та доходів населення. Отже, неодмінною умовою 

зменшення втрат робочої сили за соціально-демографічним складником є 

подолання бідності, зростання доходів та підвищення рівня життя населення 

України. А це неможливо забезпечити без розв’язання проблем втрати робочої 

сили за економічним складником, що є предметом дослідження наступного 

підрозділу дисертаційного дослідження. 
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2.2. Оцінка економічного складника втрат робочої сили: кількісний та 

якісний аспект 

 

Попереднє дослідження з розділу 2.1 показало суттєве зменшення на 

найближчу перспективу кількості населення України, зокрема, частки населення 

працездатного віку (основного потенціалу робочої сили). У зв’язку з цим, ми 

порівняли споживчу структуру населення (розрахована на основі статево-вікових 

шкал споживання з табл. 1.3) з демографічною (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Вікова і споживча структура населення України 

Вікова 

група 

на початок 1991 р. на початок 2016 р. 2030 р. (прогноз) 

Вікова 

структура 

населення, 

% 

Споживча 

структура 

населення, 

% 

Вікова 

структура 

населення, 

% 

Споживча 

структура 

населення, 

% 

Вікова 

структура 

населення, 

% 

Споживча 

структура 

населення, 

% 

ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж 

0-14 23,5 19,5 15,7 13,0 17,0 13,8 10,9 8,9 16,4 13,8 11,1 9,5 

15-59 62,8 57,4 73,0 67,5 66,0 59,7 75,9 69,4 62,6 55,6 72,8 65,3 

60 + 13,7 23,2 11,4 19,4 17,0 26,5 13,2 21,6 21,0 30,6 16,1 25,2 

Джерело: власні розрахунки автора за [158] 

 

З таблиці 2.6 видно, що саме частка населення України у віці 15–59 років у 

демографічній структурі як на початку 1991 р., так і на початку 2016 р. в 1,2 раза 

менше, ніж у споживчій. Тобто основними споживачами та виробниками є 

населення працездатного віку. Частка чоловічого населення у віці 15–59 років у 

його споживчій структурі за цей період зросла на 2,9 в. п., жіночого – на 1,9 в. п. 

Найбільш суттєві відмінності між статево-віковою і споживчою структурою 

простежуються в групі молодшій за працездатний вік. Тут відносні показники 

вікової структури на початку 2016 р. в 1,6 раза перевищують відповідні показники 

споживчої структури як для чоловіків, так і для жінок. Помітна деформація 

структури населення України та в групі «60+», тут показники вікової структури 

жіночого та чоловічого населення в 1,2 та 1,3 раза відповідно більші, ніж у 

споживчій. У той час, коли частки чоловічого й жіночого населення у віці за 60 
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років у демографічній структурі збільшилися у 2016 р. проти рівня 1991 р. на 3,3 

в. п., у споживчій структурі частка чоловіків збільшилася лишень на 1,8 в. п., а 

частка жінок на 2,2 в. п. Отже, ми виявили, що збільшення частки літніх людей, з 

урахуванням вікових відмінностей у споживанні, меншою мірою впливає на 

зниження матеріального добробуту й навантаження на зайняте населення. Однак, 

зміни в статево-віковій структурі населення України в поєднанні зі втратами 

робочої сили за економічним складником (втрати від безробіття та економічної 

пасивності працездатного населення), особливо осіб у молодших та старших 

роках, актуалізують проблеми збільшення соціальних витрат, що забезпечуються 

державою (на дітей, пенсії тощо), на одного зайнятого. А без зростання 

продуктивності праці призводить до уповільнення загального економічного 

зростання та розвитку.  

За даними ДССУ (Додаток М, табл.М.1 [159]), за період 2010–2019 рр. (без 

АРК та частини Донецької та Луганської обл.) чисельність робочої сили 

(економічно активного населення) в Україні зменшилася на 13,5% (-2828,1 тис. 

осіб: з 20894,1 тис. осіб у 2010 р. до 18066,0 тис. осіб у 2019 р.), зокрема на 

1290,70 тис. чоловіків і на 1537,40 тис. осіб жіночої статі. Така тенденція 

сформована більшим чином не внаслідок демографічних (природного скорочення 

й постаріння населення чи вступу в працездатний вік нечисельної когорти, що не 

в змозі повністю замістити осіб, які виходять за межі економічно активного 

населення), а соціально-економічних та інших процесів. Адже в результаті 

щорічного зменшення чисельності населення у віці 15–70 років (за 2010–2013 рр. 

– -2,1%) кількість робочої сили (за МОП) 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%. У підсумку рівень участі в робочій силі до 2013 р. зріс на 1,3 в. п. 

(із 63,6% у 2010 р. до 64,9% у 2013 р.), а з 2014 р. зменшився до 62,4% і до 62,0% 

у 2017 р. У 2018–2019 рр. відбувся злам негативних тенденцій і рівень участі в 

робочій силі у віці 15–70 років зріс до 62,6–63,4%, зокрема, поміж населення 

працездатного віку – до 72,7–74,0%. Для жінок рівень участі в робочій силі у 2019 
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р. був зафіксований на рівні 57,5% і це на 0,9 в. п. менше, ніж у 2010 р. Для 15–70-

річних чоловіків показник 2019 р., як порівняти з 2010 р., зріс на 0,5 в. п., а 

працездатного віку збільшився за цей період на 4,2 в. п. Найбільш активний вік – 

від 30 до 49 років. Найвищий рівень участі населення в робочій силі за 2010–2019 

рр. характерний для чоловіків у віці 30–39 років, для жінок у віці 35–49 років, а 

найнижчий, що очікувано, – для молоді віком 15–24 років та осіб віком 60–70 

років. 

Кількість зайнятого населення віком 15–70 років (Додаток М., табл.М.2) у 

2019 р., як порівняти з 2010 р., зменшилася на 2601,9 тис. осіб, або на 13,6% (для 

чоловіків убуток складає – 11,1% (-1083,0 тис. осіб) та для жінок – 16,1% (-

1518,90 тис. осіб). Що стосується рівнів зайнятості, то вони, як і рівні участі в 

робочій силі, «просіли» для молоді у віці 15–24 років та осіб післяпрацездатного 

віку (60–70 років). Для цих вікових груп, на відміну від інших, за період 2010–

2019 рр. характерний щорічний спад рівня зайнятості. Рівень зайнятості поміж 

літніх працівників із 2010 р. до 2019 рр. зменшився на 10,4 в. п. (чоловіки – -10,6 

в. п., жінки – -10,4 в. п.). За цим могли стояти як зрушення в перевагах молодих 

людей і пенсіонерів (відмова від оплачуваної зайнятості на користь навчання чи 

інших форм активності), так і більші труднощі під час пошуку роботи (програш у 

конкуренції за робочі місця численним групам населення середнього віку), чи 

погіршення здоров’я осіб літнього віку. Натомість у 2019 р., зокрема у зв’язку з 

підняттям пенсійного віку для жінок, рівень їхньої зайнятості у віці 50–59 років 

зріс на 10,1 в. п. проти рівня 2010 р. У підсумку дані про вікову структуру 

зайнятого населення показали, що українська зайнятість, як і економічна 

активність, по-перше, стала менш молодіжною, а, по-друге, у її складі зменшилася 

присутність найстаршої групи (60 років і старше) (Додаток М, табл.М.3). 

Водночас упродовж 2010–2019 рр. частка передпенсійного віку (50–59 роки) та 

30–49-річних збільшилися на 2,5 в. п. та 4,6 в. п. відповідно. Станом на 2019 р. 

поміж зайнятого населення більша частина – старше 40 років. 

З 2010 р. до 2013 р. в країні відбувалося поступове зниження рівнів 

безробіття (загальний – із 8,2% у 2010 р. до 7,3% у 2013 р.; для чоловіків – з 9,4% 
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до 8,1%; для жінок – з 8,2% до 7,3%). Потім до 2017 року ці показники різко 

підвищилися (загальний – до 9,5%; для чоловіків – до 11,1%; для жінок – до 

7,7%).  І потім знову впали у 2018–2019 рр. (8,8–8,2%), але тільки в порівнянні з 

2014–2017 рр., у порівнянні з 2011–2013 рр. показники є вищими. Також 

необхідно зазначити, що рівень безробіття в Україні залишається вищим за 

середній у країнах ЄС, де цей показник знизився з 9,6%  у 2010 р. до 6,8% у 2018 

р., зокрема для молоді у віці до 25 років – з 20,8% до 15,2%. Отже, рівень 

безробіття в Україні має досить високі показники, особливо для чоловіків. У 2018 

р. рівень безробіття чоловіків був вищим, ніж з-поміж жінок на 2,6 в. п. – 10,0% 

проти 7,4%. Кількість безробітного населення у віці 15–70 років у 2019 р. у 

порівнянні з 2018 р. скоротилася на 91 тис. осіб та становила 1,5 млн осіб. 

Упродовж 2010–2019 рр. втрати робочої сили від безробіття в українській 

економіці щороку в середньому складали 1,6 млн осіб. 

Проаналізувавши досліджувані втрати за причинами незайнятості, можна 

стверджувати, що в Україні найчастіше населення ставало безробітним через 

звільнення за власним бажанням (майже 40% від загальної кількості безробітних). 

Наступними причинами безробіття є: звільнення з економічних передумов і 

неможливість працевлаштування після закінчення навчальних закладів загальної 

середньої освіти та вищих (20,7% та 9,8% безробітних відповідно) (рис. 2.6). 

Щодо структури втрат від безробіття за рівнем освіти, то станом на 2018 р. 

найбільшу частку займали особи з професійно-технічною освітою – 29,4%, 

повною вищою – 29,5%, з базовою та неповною вищою освітою – 17,2%, із 

повною загальною середньою освітою – 21,2%, із базовою загальною середньою 

освітою – 2,6%. Отже, понад 75% безробітних сьогодні – це люди з гарною 

освітою, що являть собою кращу частину людських ресурсів, але не можуть 

повноцінно реалізуватися у сфері праці через комплекс соціально-економічних, 

політичних та інших детермінант, які склалися в країні. На відміну від чоловіків, 

у жінок найбільшу частку в освітній структурі безробітних у 2018 р. (рис.2.7) 

мали особи з вищою освітою – 33,4% (чоловіки – 26,9%), тоді, як із професійно-

технічною освітою – 21,8% (чоловіки – 34,6%). Також зауважимо, що частка 
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безробітних жінок із вищою освітою, порівнюючи з 2017 р., зросла на 3,6 в. п. 

(2017 р. – 29,8%), а частка таких чоловіків зросла на 2,2 в. п. (2017 р. – 24,7%) 

[193]. 

 

Рис. 2.6. Структура втрат робочої сили від безробіття в Україні за 

причинами незайнятості, 2018 р. (%) 
 

Джерело: побудовано автором за даними ДССУ [160]. 

 

Рис. 2.7. Структура втрат робочої сили від безробіття в Україні за освітою, 2018 р. 

Джерело: побудовано автором за даними ДССУ [160]  
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Виявлено, що Україні все ще притаманне довготривале безробіття. Протягом 

2010–2017 рр. в середньому четверта частина безробітних у пошуках роботи була 

понад один рік (Додаток М, табл. М.4 [161]). Це значний відсоток, який 

характеризує тривале виключення значної частки робочої сили з трудової 

діяльності, втрати їхньої кваліфікації (що потребуватимуть додаткових заходів 

ОЕМ у частині їхньої професійної перепідготовки чи перекваліфікації) та 

істотного зниження як особистого рівня життя, так і їхніх сімей. Частина з них так 

і не знайшовши роботу припиняє спроби змінити становище, звикає до стану 

бездіяльності та переходить до складу економічно неактивного населення. 

Тривале перебування в стані безробіття збільшує ризик імовірного поширення 

девіантної поведінки та маргіналізації населення. 

Щоправда, варто зазначити, що у 2018–2019 рр. відбувся злам негативних 

тенденцій щодо тривалості пошуку роботи на ринку праці – зменшилася частка 

безробітних із тривалість пошуку роботи понад 6 місяців (з 42,6% у 2017 р. до 

31,5%), особливо рік і більше (до 13,1%). Аналіз вікової структури 

довготривалого безробіття в Україні свідчить, що поміж осіб, які шукають роботу 

тривалий час, переважає молодь. У загальній кількості безробітних у країні, які 

шукають роботу понад 12 місяців, молодь у віці 15–34 років становить майже 

40%. Зокрема, значні обсяги втрат від довготривалого безробіття зафіксовані у 

віковій групі 30–34 років. Хоча особи з цієї вікової групи зазвичай демонструють 

вищі за середні показники трудової активності адже більшість із них уже мають 

накопичений досвід роботи, професійно-кваліфікаційні навички, освіту тощо. 

Однак, водночас це досить мобільна, амбітна і вимоглива вікова група, що і 

визначає її тривалий пошук роботи задля максимального задоволення своїх 

очікувань від майбутнього робочого місця [193]. 

За декілька останніх років в Україні на зареєстрованому ринку праці попит 

на робочу силу впродовж 2010–2015 рр. мав тенденцію до зниження. Проте, 

швидшими темпами, ніж пропозиція, що свідчить про збільшення навантаження 

на одне робоче місце: з 9 осіб на одну вакансію на кінець 2010 р. до 19 осіб на 

кінець 2015 р. (Додаток М., рис. М.1[162]). Протягом 2016–2019 рр. уже 
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спостерігаємо протилежну ситуацію: пропозиція зменшилася на 31,1% (з 490,8 до 

338,0 тис. осіб), а попит на кінець 2019 р. зріс більш як удвічі проти рівня 2015 р. 

(з 25,9 тис. місць до 59,0 тис.).  Крім того, станом на 1 січня 2020 р. у базі даних 

служби зайнятості містилася інформація про 31 тис. пропозицій роботи, 

отриманих з інших джерел. У результаті навантаження на 1 робоче місце склало 6 

осіб, що є найнижчим значенням упродовж досліджуваного періоду. Це є 

позитивним індикатором ефективності деяких заходів ОЕМ, адже одночасно 

знижується загальний рівень безробіття за МОП та кількість зареєстрованих 

безробітних. Проте, у структурі дисбаланс за професійним складом між 

зареєстрованими безробітними та вакансіями на українському ринку праці 

зберігається (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Динаміка попиту і пропозиції робочої сили в Україні за професійними групами 

Професійні групи 

Кількість вакансій,  

тис. од. 

Кількість безробітних, 

тис. осіб 

Кількість 

претендентів на 1 

вакансію, осіб 

2014 2019 

Темп 

росту, 

% 

2014 2019 

Темп 

росту, 

% 

2014 2019 

Темп 

росту, 

% 

Усього 35,3 59,0 167,1 512,2 338,2 66,0 14 6 42,9 

Законодавці, вищі 

державні службовці, 

менеджери  

2,7 3,3 122,2 58,9 45,7 77,6 22 14 63,6 

Професіонали 5,2 7,2 138,5 48,6 28,9 59,5 9 4 44,4 

Фахівці 4,0 6,4 160,0 50,6 32,4 64,0 13 5 38,5 

Технічні службовці 1,4 2,5 178,6 29,2 17,4 59,6 20 7 35,0 

Працівники сфери 

торгівлі та послуг 
5,0 8,5 170,0 73,9 46,5 62,9 15 5 33,3 

Кваліфіковані робітники 

сільського, лісового, 

рибного господарств 

0,4 0,6 150,0 24,4 18,4 75,4 67 29 43,3 

Кваліфіковані робітники з 

інструментом 
6,4 13,6 212,5 58,9 30,6 52,0 9 2 22,2 

Робітники з 

обслуговування технол. 

устаткування 

5,2 9,5 182,7 94,3 72,2 76,6 18 8 44,4 

Найпростіші професії 5,0 7,2 144,0 73,4 46,0 62,7 15 6 40,0 

Джерело: розраховано автором за даними ДСЗУ [162] 
 

Найбільша кількість вакансій в останні роки притаманна групі 

кваліфікованих робітників з інструментом (на кінець 2019 р. – 13,6 тис. од.) та 
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робітникам з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 

технологічного устаткування, складання устаткування та машин (на кінець 2019 р.  

– 9,5 тис. од.), що загалом характеризує рівень професійно-технічної освіти та 

свідчить про подальші проблеми в цьому секторі. Найбільший дисбаланс між 

попитом і пропозицією на ринку праці спостерігається для кваліфікованих 

робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (на 

кінець 2019 р. – 29 осіб) та для законодавців, вищих державних службовців, 

керівників, менеджерів, управителів (на кінець 2019 р. – 14 осіб). У цих двох 

професійних групах спостерігається поступове зменшення навантаження, проте, 

коли порівняти з іншими групами воно залишається високим у зв’язку з низьким 

попитом на ці професії на ринку праці. Однією з головних причин втрат робочої 

сили є проблема невідповідності її професійно-кваліфікаційної структури 

потребам ринку праці. Зокрема, на ринок праці виходять випускники з 

гуманітарною, економічною, юридичною освітою (Додаток Н, рис. Н.1[163] ), а 

попит на ринку сформувався на користь професій, пов’язаних із технікою, 

технологічним устаткуванням, інструментом, а також на найпростіші професії. 

Водночас чисельність студентів та випускників професійно-технічних навчальних 

закладів зменшується (Додаток Н, табл. Н.1[164]). Лише впродовж 2014–2019 рр. 

кількість професійно-технічних навчальних закладів зменшилася на 11,2%, а 

кількість підготовлених та випущених кваліфікованих робітників на 31,9%. 

Кількість осіб, які навчалися в закладах, у розрахунку на 10 тис. населення 

зменшилася на 19,2%. Це підтверджує й освітня структура безробітних із високою 

часткою осіб із вищою освітою, що не можуть знайти роботу (рис. 2.7) та високий 

показник молодіжного безробіття. Причинами цього є падіння престижу 

робітничих професій, неефективна державна політика стимулювання молоді до 

опановування цими професіями, низький рівень участі суб’єктів господарювання 

в підготовці кадрів робітничих професій, застаріла матеріально-технічна база 

навчальних закладів тощо. Професійно-кваліфікаційний дисбаланс робочої сили 

на ринку праці свідчить також про брак повноцінної системи моніторингу і 
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прогнозування попиту та пропозиції робочої сили в професійно-кваліфікаційному 

розрізі для планування підготовки кадрів.  

Цю тенденцію можна пояснити також низьким темпом створення робочих 

місць в Україні, які потребують високого рівня освіти. Тому одним із 

найважливіших інструментів ОЕМ щодо збалансування пропозиції та попиту є 

налагодження ефективного діалогу між представниками ринку освітніх послуг і 

роботодавцями. Водночас, якщо підприємства не будуть інвестувати в створення 

робочих місць, що потребують високої кваліфікації, то пропозиція освіченої праці 

надалі буде зростати швидшими темпами, ніж попит на неї, що поглиблюватиме 

наявні диспропорції та, без сумніву, зростатимуть втрати.  

Про низьку інвестиційну активність українських підприємств свідчить стан 

основних засобів, які зношені в середньому на 60% (2018 р. – на 60,6%, зокрема в 

промисловості – на 66,4%). З 2015 р. темпи зростання обсягу капітальних 

інвестицій у матеріальні активи в порівняльних цінах щороку зменшується: 2015 

р. – 132,3%, 2016 р. – 113,3%, 2017 р. – 107,2%, 2018 р. – 107,7% [165]. Також в 

останні роки суттєво знизилися обсяги прямих інвестицій (акціонерного 

капіталу). Зокрема, у 2019 р. вони, порівнюючи з 2014 р., зменшилися на 33,3% 

[166]. Водночас варто враховувати, що для створення нових робочих місць 

використовується тільки частина цих інвестицій.  

У структурі ОЕМ значний вплив на зменшення втрат робочої сили від 

безробіття мають заходи Державної служби зайнятості (ДСЗУ), результати 

діяльності якої загалом характеризуються в останні роки позитивною динамікою. 

З 2016 р. розпочалося реформування ДСЗУ, в межах якого відбулася її 

реорганізація: перетворення її на сучасну сервісну установу з високим рівнем 

довіри клієнтів, соціальних партнерів та громадськості. Запровадження нових 

методів роботи інституції забезпечили: надання нею послуг, що відповідають 

запитам клієнтів; підвищили результативність її взаємодії з органами виконавчої 

влади та місцевого самоврядування; сприяєли більшій доступності послуг [162].   

За період 2017–2019 рр. (табл. 2.8) збільшилася загальна кількість осіб 

працевлаштованих за допомогою ДСЗУ на 43,2 тис. осіб, або на 5,5%. У 2019 р. 
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53% громадян були працевлаштовані оперативно до надання статусу 

безробітного. Рівень працевлаштування зріс із 68,8% до 80,7%. Кількість 

безробітних, працевлаштованих на нові робочі місця, з компенсацією 

роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування становила у 2019 р. 11,4 тис. осіб (4,0 тис. осіб, які 

недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та 7,4 тис. осіб, які 

працевлаштовані суб’єктами малого підприємства в пріоритетних видах 

економічної діяльності). Більш як удвічі (на 70,4%) збільшилася кількість осіб, які 

отримали ваучер на навчання. Відбулося пожвавлення ринку вакансій, які 

запропонували роботодавці у 2019 р. – на 14% більше у порівнянні з 2017 р. 

Серед негативного – зменшення на 24,4% кількості осіб, які проходили 

професійне навчання [193]. 

Таблиця 2.8 

Показники ефективності заходів ОЕМ здійснюваних ДСЗУ, 2017–2019 рр. 

Показник 

Роки 
Відхилення 

2019/2017 

2017 2018 2019 
Абс. 

+/- 

Приріст, 

% 

Кількість безробітних, які скористалися послугами 

Державної служби зайнятості, тис. осіб 
1 138,4 1 064,2 1 024,4 -114,00 -10,0 

Працевлаштовано за допомогою Державної служби 

зайнятості, тис. осіб, у тому числі: 
783,0 826,1 826, 2 43,20 5,5 

- шляхом одноразової виплати допомоги з безробіття, 

тис. осіб 
1,9 1,8 2,4 0,60 33,3 

- з компенсацією витрат роботодавцю ЄСВ,  тис. осіб 12,1 14,9 11,4 -0,70 -5,8 

Рівень працевлаштування, % 68,8 77,6 80,7 11,9 Х 

Кількість безробітних осіб, які проходили професійне 

навчання, тис. осіб 
163,0 147,3 138, 6 -24,40 -15,0 

Кількість осіб, які отримали ваучер на навчання, осіб 767,0 1 156,0 1307,0 540,00 70,4 

Особи, які приймали участь у громадських та інших 

роботах тимчасового характеру, тис. осіб 
220,3 211,9 199,9 -20,40 -9,3 

Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними 

послугами, тис. осіб 
3047,7 3497,3 3502,8 455,10 14,9 

Кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами 

зайнятості й надали інформацію про вакансії, тис. 

одиниць 

183,3 201,3 205,6 22,30 12,2 

Кількість вакансій, тис. одиниць 1012,0 1114,0 1153,3 141,30 14,0 

Примітка: складено та розраховано автором за даними ДСЗУ [162] 
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Далі проведемо аналіз тенденції щодо зменшення втрат робочої сили з-

поміж осіб з обмеженими можливостями. Згідно з даними Міністерства 

соціальної політики (табл. 2.9), на 1.01.2018 р. зайнятими вважалися 670,2 тис. 

осіб з інвалідністю, поміж яких частка зайнятих осіб у працездатному віці 

складала 79,1% (530,4 тис. осіб). Це на 0,9 в. п. менше, ніж на початку 2017 р.  

Таблиця 2.9 

Показники зайнятості осіб з інвалідністю в Україні  

у віці 18–60 років, 2017–2018 рр. 
Показники (на 1.01) 2017 2018 Приріст 

Усього 

Загальна чисельність осіб з інвалідністю у віці 18-60 років, 

осіб 
2062020 2008506 -2,6% 

Чисельність зайнятих осіб з інвалідністю, осіб 666827 670180 0,5% 

Чисельність зайнятих осіб з інвалідністю у віці 18-60 років, 

осіб 
533387 530374 -0,6% 

Рівень зайнятості осіб з інвалідністю у віці 18-60 років, % 25,9% 26,4% +0,5 в. п. 

чоловіки 

Загальна чисельність осіб з інвалідністю у віці 18-60 років, 

осіб 
1100188 1063492 -3,3% 

Чисельність зайнятих осіб з інвалідністю, осіб 349429 343219 -1,8% 

Чисельність зайнятих  осіб з інвалідністю у віці 18-60 років, 

осіб 
276992 272078 -1,8% 

Рівень зайнятості осіб з інвалідністю у віці 18-60 років, % 25,2% 25,6% +0,4 в. п. 

жінки 

Загальна чисельність осіб з інвалідністю у віці 18-60 років, 

осіб 
961832 945015 -1,7% 

Чисельність зайнятих  осіб з інвалідністю, осіб 317398 321961 1,4% 

Чисельність зайнятих  осіб з інвалідністю у віці 18-60 років, 

осіб 
256395 258296 0,7% 

Рівень зайнятості осіб з інвалідністю у віці 18-60 років, % 26,7% 27,3% +0,7 в. п. 

Джерело: розраховано за даними Міністерства соціальної політики України [167] 

 

Загалом рівень зайнятості осіб з інвалідністю у віці 18–60 років на кінець 

2017 р. складав 26,4% (іншими словами, рівень неучасті у сфері праці цієї 

категорії населення  – 73,6%), і це на 0,5 в. п. більше, ніж на початку цього року. 

Що, з одного боку, свідчить про позитивну динаміку залучення осіб з особливими 

потребами до ринку праці. Проте, з іншого, зростання показника в основному 

зумовлено зменшенням загальної кількості інвалідів у віці 18–60 років (–2,6%) 

Частка працевлаштованих жінок з інвалідністю працездатного віку (на 1.01.2018 
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р.) складає 27,3%,  з-поміж чоловіків – 25,6%. Тобто диспропорція між згаданими 

двома показниками складає 1,7% на користь жінок.  

За даними ДСЗУ (табл. 2.10), кількість осіб з обмеженими можливостями, 

які звертаються за сприянням у працевлаштуванні впродовж 2017–2019 рр. 

зростає. У 2019 р. послугами служби зайнятості скористалося 47,9 тис. осіб з 

інвалідністю, зареєстрованих як безробітні. І це на 3,8 тис. осіб (або 8,6%) більше, 

ніж у попередньому році (2018 р. – 44,1 тис. осіб).  

Таблиця 2.10 

Показники ефективності заходів ОЕМ здійснюваних ДCЗУ для осіб з 

інвалідністю, 2016–2019 рр. 

Показник 2016 2017 2018 2019 

Зміна 

2019/2018 

Абс. % 

Особи з інвалідністю, які мали статус 

безробітного, тис. осіб 
44,4 42,0 44,1 47,9 3,8 7,9 

Всього отримали роботу (безробітні та інші 

шукачі роботи),  тис. осіб 
12,8 13,0 13,2 13,8 0,6 7,8 

Проходили професійне навчання, тис. осіб 3,9 4,0 4,0 4,3 0,3 10,3 

Брали участь у громадських та інших роботах 

тимчасового характеру, тис. осіб 
5,5 5,4 5,8 6,2 0,4 12,7 

Кількість безробітних осіб з інвалідністю,  які 

були охоплені профорієнтаційними послугами, 

тис. осіб 

42,9 40,9 42,9 46,3 3,4 7,9 

Джерело: складено та розраховано за даними ДСЗУ  [162] 

 

Також помітна тенденція зростання числа осіб, які отримали роботу за 

сприяння служби (як зареєстрованих безробітних, так і інших шукачів роботи). 

Упродовж 2019 р. працевлаштовано 13,8 тис. осіб, зазначеної категорії. Це більше 

на 4,5%, ніж у 2018 р. (13,2 тис. осіб) та на 7,8%, ніж у 2016 р. (12,8 тис. осіб). З-

поміж інвалідів, які отримали роботу за сприяння служби зайнятості у 2019 р., 192 

осіб започаткували власну справу, отримавши допомогу з безробіття одноразово. 

До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 6,2 тис. осіб з 

інвалідністю. З метою розширення можливостей на ринку праці за 2016–2019 р. 

зросла кількість і інших видів послуг, що були надані ДCЗУ.  
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Закономірно, що показники зайнятості інвалідів у працездатному віці 

серйозним чином відстають від тих же показників для інших категорій громадян і 

є подібними лише з рівнем зайнятості у віці 15–24 років. Найбільш працездатною 

з-поміж осіб з інвалідністю є III група, з мінімумом застережень та обмежень 

щодо характеру та обсягу виконуваної роботи. Роботодавцям також не становить 

значної складності пристосувати робоче місце для цих осіб, бо їм, найімовірніше, 

не доведеться створювати жодних умов, людина буде працювати за звичайним 

графіком. Проте, в Україні рівень зайнятості з-поміж осіб з інвалідністю III групи 

становить лише 35,4%, що говорить про необхідність посилення заходів ОЕМ 

задля зменшення таких втрат. 

За даними порівняльних досліджень [168], у ЄС на ринку праці залучені в 

середньому 57% людей з інвалідністю (зайняті та безробітні), а рівень зайнятості 

майже 50%. У країнах ЄС люди з інвалідністю складають 12% всіх працівників із 

неповною зайнятістю. У країнах, де спостерігаються високі показники зайнятості 

працівників із неповною зайнятістю, частка осіб з інвалідністю, що мають 

неповний робочий день, теж є високою. Німеччина – це країна ЄС, у якій особи з 

інвалідністю є найбільш економічно активними. Участь на ринку праці тут беруть 

69,4 % людей з інвалідністю. Економічна активність осіб з інвалідністю в 

Люксембурзі складає 62,5%, Швеції – 68,4%. Цікавим в Італії є те, що доволі 

низький норматив створення робочих місць для людей з інвалідністю (квота на 

підприємствах становить лише 2%) зумовлює працевлаштування 55% таких 

громадян у країні. У Норвегії системи квот для працевлаштування людей з 

інвалідністю немає, але показник зайнятості таких людей є достатньо високим та 

складає 45–48%. Данія досягла показника зайнятості людей з інвалідністю в 54%, 

безробіття – 15%, рівня участі в робочій силі – 63%. 

За даними західних експертів, вплив безробіття на демографічні показники 

характеризується лише від’ємними параметрами. Зокрема, зростання безробіття 

на 1% збільшує: кількість самогубств на 5%; вбивств – на 5,7%; психічних 

захворювань – на 6%; розлучень – на 7%; смертність – на 2%. Багато вчених саме 

з безробіттям зв’язують поширення інфекційних захворювань, збільшення числа 
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наркоманів, алкоголіків, деградацію робочої сили [136, с. 66]. Кореляційний 

аналіз, проведений нами, за 2005–2016 рр. дав змогу встановити, що 

безпосередньо між рівнем безробіття (як відношення кількості безробітних, 

визначених за МОП, у віці 15–70 років до середньорічної кількості населення 

відповідного віку (%)) та рівнем смертності (‰) у віці 15–70 років для всього 

населення спостерігається помітний обернений зв’язок (коефіцієнт кореляції – –

0,7: для чоловічої частини населення – обернений високий (–0,82), для жінок 

зв’язок обернений помірний (–0,43). Тобто, найімовірніше, зниження чисельності 

працездатного населення внаслідок передчасної смертності призводить до 

поступового звуження ринку праці і, очевидно, до зниження рівня безробіття. 

Іншими словами, якби люди працездатного віку передчасно не помирали, то 

ситуація на ринку праці могла б бути набагато напруженішою. Проте втрати 

робочої сили від безробіття за показниками МОП не відбивають повну картину 

втрат робочої сили за економічним складником, адже кількість безробітних це 

лише ті, хто її активно шукає й готовий приступити до роботи найближчим часом. 

Найбільші втрати робочої сили пов’язані з економічною пасивністю (неучастю у 

формуванні пропозиції робочої сили на ринку праці) людських ресурсів, особливо 

працездатних. Упродовж 2005–2016 рр. ми встановили прямий помітний зв’язок 

між часткою осіб, які не входять до складу робочої сили та рівнем смертності у 

віці 15–70 років, коефіцієнт кореляції складає 0,54 (зокрема, для чоловіків 

кореляція сильніша – 0,80, для жінок зв’язок слабкий – 0,29). Дослідження дало 

змогу також на проміжку 2005–2016 рр. побудувати статистичну значну 

регресійну лінійну модель впливу рівня безробіття        та рівня неучасті 

населення у формуванні пропозиції робочої сили         на рівень смертності 

чоловічого населення (    ) (табл. 2.11). 

Отже, зростання частки осіб, які не входять до складу робочої сили, серед 

чоловічого населення на 1,0 в. п., за незмінності інших умов, призводить до 

зростання на 1,02 ‰ рівня їхньої смертності. Своєю чергою рівняння доводить, 

що рівень безробіття (як частка безробітних, визначених за МОП, у віці 15–70 

років у чисельності населення відповідного віку) в Україні не є чинником 
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зростання смертності чоловіків упродовж 12 років. Якщо чоловік є економічно 

активним, тобто не зневірився в пошуках роботи, йому надає змогу здоров’я та 

ін., то в нього «більше шансів вижити», ніж у того, хто через різні обставини не 

працює та не перебуває в пошуках роботи. 

Таблиця 2.11 

Показники кореляційно-регресійного аналізу впливу безробіття та 

економічної пасивності на рівень смертності чоловічого населення України у віці 

15–70 років 

Рівняння регресії R R² 
Скоригований 

R² 

Стандартна 

помилка 

                      

          

   

0,97569 0,951977 0,941305 0,41034 

F-Фішера Значимість F DW 

89,204 0,0000 2,800 

Коефіцієнти 
Стандартна 

помилка 
t-статистика P-значення 

С -13,388 4,62450 -2,8949 0,0177 

a 1,0200 0,13925 7,3251 0,0000 

b -0,9546 0,12548 -7,6079 0,0000 

Джерело: розрахунки автора за допомогою прикладної програми Eviews 9 

 

Втрати робочої сили від економічної пасивності населення віком 15–70 

років в Україні становить більше третини всього населення цього віку (зокрема, у 

2018 р. рівень становив 37,4%). Для жінок активного працездатного віку 

причиною неактивності є виконання домашніх і сімейних обов’язків по догляду за 

дітьми та іншими родичами. Про це свідчать дані біля 90% неактивних жінок у 

віці 25–39 років і 68,9% для 40–49-річних (Додаток П, табл. П.1 [160]). З-поміж 

чоловічого населення у віці 25–39 років, виконання сімейних обов’язків є 

причиною економічної пасивності для кожного третього чоловіка. Для 40–59-

річних чоловіків основною причиною втрат є перебування на пенсіїтза 

інвалідністю чи пільговим пенсійним віком (67,6%). Також, на відміну від жіночої 

статі, для чоловіків характерним є більший відсоток втрат за станом здоров’я, 

зокрема у віці 25–34 років – майже в 10 разів.  

Звертає на себе увагу той факт, що третина чоловіків (2018 р. – 30,2%) і 

п’ята частина жінок працездатного віку (2018 р. – 21,7%), які не беруть участі в 

праці, є пенсіонерами різних пільгових категорій. У передпенсійній віковій групі 
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ця частка збільшується до 70% у жінок, і 74,3% у чоловіків. Це певним чином 

пов’язано з нормами трудового та пенсійного законодавства. Наприклад, є 

обмеження на продовження трудової діяльності за фахом для працівників, які 

виходять на пенсію за вислугою років – для військових, вчителів, медиків, 

державних службовців. Середній фактичний вік виходу на пенсію в працівників 

силових структур в Україні становить 49 років. Такі пільгові пенсіонери можуть 

працювати в інших сферах, однак обов’язковість зміни робочого місця пов’язана, 

як правило, з утратою статусу і зменшенням заробітку, а також, можливо, і 

потребою в додатковому навчанні, що знижує мотивацію до продовження 

трудової діяльності. Залишається великий перелік пільг для передчасного виходу 

на пенсію за віком і для працюючих у шкідливих умовах, для багатодітних 

матерів, батьків дітей інвалідів. Статистичні дані також свідчать про те, що кожен 

сьомий чоловік у віці 25–29 років, і кожен восьмий – у віці 30–39 років не 

працюють із причин, пов’язаних із ринком праці (не мають можливості знайти 

роботу, зневірилися її знайти тощо), та перебувають на утриманні. Загалом у 

працездатному віці частка таких чоловіків удвічі перевищує відповідну таку 

частку неактивних з-поміж жінок.  

Отже, у структурі втрат робочої сили від неучасті населення у формуванні 

пропозиції робочої сили на ринку праці здебільшого причини є об’єктивними, але 

немалу частку становлять причини через: відсутність мотивів до праці в 

утриманців, зневірених, тих, що не мають відповідної роботи, не знають як 

шукати роботу та інші причини, які залишилися непоясненими. Найвищий рівень 

втрат від економічної пасивності населення (без тих, які навчаються) у віці 15-70 

років спостерігається в осіб із повною середньою (43,0%), базовою середньою 

(59,8%) освітою та початковою загальною або не мали освіти (90,8%). Кількість 

таких втрат складає близько третини всього економічно пасивного населення 

країни у віці 15–70 років (2018 р. – 28,6%). Тому це потребує більшої уваги з боку 

органів державної влади до активізації інструментів ОЕМ щодо сприяння їхньої 

зайнятості, через розроблення та впровадження програм навчання та 

перекваліфікації, стимулювання їх до пошуку роботи. 
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Досить великі та суттєві переваги, як порівняти з іншими віковими 

категоріями працездатного населення, має молодь. У молодих людей найбільш 

тривалий потенціал періоду майбутньої працездатності, кращі показники 

фізичного здоров’я та витривалості, порівняно високий загальноосвітній рівень, 

найбільша професійна мобільність. Водночас молодь, зокрема у віці 15–24 років, 

є найбільш уразливою групою, яка вперше виходить на ринок праці, на якому 

найчастіше постає перед труднощами пошуку гідної роботи згідно з отриманою 

спеціальністю.  За даними ДССУ, у 2018 р. в Україні чисельність молоді у віці 15–

24 років склала 3,87 млн осіб (2015 р. – 4,5 млн осіб). З них більша частина – 2,2 

млн, або 57,2%  (2015 р. – 2,4 млн, або 54,2%) були учнями чи студентами (2015 р. 

– 2,4 млн, або 54,2%), близько третини – 1,1 млн, або 27,6% (2015 – 28,2%) були 

зайнятими, 0,56 млн, або 14,5% (2015 р. – 0,76 млн або 17,2%) належали до 

категорії NEET. Інакше кажучи, кожен сьомий українець у віці 15–24 років був 

поза сферою зайнятості, освіти та професійної підготовки (2015 р. – майже кожен 

шостий). Рівень NEET має істотну диференціацію як за статтю, так і за місцем 

проживання. Частка тих, хто не працює та не вчиться, з-поміж дівчат в 1,5 раза 

вище, ніж з-поміж юнаків (2018 р. – 17,8% і 11,3% відповідно). На цю ж величину 

рівень NEET з-поміж сільських жителів більший, ніж з-поміж міських (2018 р. – 

19,4% і 11,6% відповідно) (рис.2.8). 

 

Рис. 2.8. Динаміка рівня NEET у віці 15–24 роки за статтю та місцем 

проживання, % 
 

Джерело: побудовано за даними ДССУ [169] та МОП [170]. 
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У 2018 р. у складі української NEET-молоді (Додаток Р, табл. Р.1): 39,8% 

були безробітними, тобто перебували в пошуках роботи, 41,0% займалися 

веденням домашнього господарства й доглядом за дітьми; 9,2% є пенсіонерами, 

тобто особами з інвалідністю; 1,7% мали проблеми зі здоров’ям; 6,1% є 

зневіреними в пошуках роботи; 2,2% – утриманці та ін. З-поміж юнаків, що не 

включені в зайнятість та навчання, більша частина (52,4%) є безробітними, 14,7% 

є пенсіонерами, 2,6% мають проблеми зі здоров’ям, кожен десятий (9,9%) – 

зневірений. З-поміж жінок найбільш представницькою групою є зайняті веденням 

домашнього господарства й доглядом за дітьми (58,4% в порівнянні з 16,2% у 

чоловіків), 31,1% жінок шукали роботу, 3,4% були зневірені у її пошуках, 1,5% 

перебували на утриманні та належали до групи «інші». Питома вага тих, що 

мають проблеми зі здоров’ям та є пенсіонерами по інвалідності з-поміж молодих 

NEET-жінок більш як утричі менше, ніж з-поміж чоловіків – 0,8% та 1,9% 

відповідно. Є також і відмінності в структурі NEET-молоді між містом і селом. 

Питома вага економічно активних безробітних у складі міської NEET-молоді 

склала 46,7%, а в сільській – 31,9%. Водночас частка утриманців та інших 

категорій у 2 рази вище, ніж міських (3,1% і 1,6% відповідно). Також у сільській 

місцевості в 1,5 раза більша частка пенсіонерів, що склала 11,2% усіх NEET.  У 

порівнянні з 2015 роком для української NEET-молоді у віці 15–24 роки помічено 

такі особливості: 1) зменшилася частка економічно активних безробітних 

(відповідно зросла частка неактивності) з-поміж усіх категорій, особливо 

чоловіків. Загалом зниження склало 6 в. п. (для чоловіків – 9,0 в. п.); 2) зросла 

частка пенсіонерів на 2,7 в. п., особливо чоловіків (на 5,9 в. п.); 3) зросла частка 

домогосподарок  на 5,2 в. п. (чоловічої статі на 4,7 в. п., жіночої – на 3,7 в. п.); 4) 

зменшилася частка зневірених у сільській місцевості на 2,6 в. п.; 5) зменшилася 

частка утриманців та «інших» на 1,4 в. п. 

Як виглядає Україна в порівнянні з країнами ЄС? Український показник 

NEET у віковій групі 15–24 роки у 2018 р. знаходився вище 

середньоєвропейського рівня на 4,7 в. п. (Додаток Р, рис. Р.1). Показник рівня 

NEET-неактивність є вищою на 5,1 в. п., проте, рівень NEET-безробіття є на 0,4 в. 
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п. нижче. Це свідчить про те, що в середньому в Європі більша частина NEET-

молоді 15–24 років перебуває в активному пошуку роботи, а в Україні більша її 

частка є економічно неактивною. Рівень NEET-безробіття для15–24-річних 

чоловіків в Україні нижче, ніж у країнах ЄС на 0,8 в. п. (6,3% і 7,1 % відповідно). 

А українські молоді жінки цього ж віку значно частіше, ніж їхні європейські 

однолітки, є економічно неактивними: рівень NEET-неактивності для 15–24-

річних українок становить 12,8%, що у 2,5 раза вище, ніж у країнах ЄС (5,2%). У 

результаті в Україні спостерігається один із найвищих гендерних розривів у рівні 

NEET з-поміж молоді у віці 15–24 роки (6,6 в. п.) у порівнянні з усіма країнами 

ЄС (більший лише в Румунії – 7,0 в. п.). 

Висока частка NEET–молоді є індикатором труднощів стикування сфери 

освіти та ринку праці, а молоді люди, що входять у цю категорію, складають одну 

з найбільш вразливих груп у сучасному суспільстві до неформальної зайнятості. 

За даними Європейського соціального дослідження (ESS–2012), Україна – один із 

лідерів за рівнем зайнятості за рамками національного законодавства. Тільки у 

двох європейських країнах неформальна зайнятість вище, ніж в Україні – це 

Ірландія та Кіпр [174].  

Дані української статистики про зайнятість в Україні (табл. 2.12) свідчать, 

що впродовж 2012–2016 рр. неформальна зайнятість з-поміж молоді лише 

зростала. Показово, що чоловіки частіше мають неформальну зайнятість, ніж 

жінки, а зайнятість у неформальному секторі економіки більш характерна для 

сільської, ніж для міської молоді. У порівнянні з 2012 р. частка неформальної 

зайнятості з-поміж наймолодших працездатних міських жителів суттєво зросла – 

на 10,8 в. п., а відповідна частка сільських жителів зменшилася на 6 в. п. Якби в 

Україні працювали більш суворі правила, що регулюють відносини роботодавця і 

працівника, частина з них, очевидно, виявилися б безробітними. 

Наразі (2018 р.) в Україні в порівнянні з двома попередніми роками 

спостерігається позитивна динаміка – скорочення кількості молодих людей, які 

працюють без оформлення трудових відносин чи реєстрації підприємництва. 

Питома вага зайнятих громадян у віці 15–24 років у неформальному секторі 
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економіки скоротилася до 32,2%, у віці 25–29 р. – до 22,4%.  Число зайнятих у 

тіньовій сфері у віці 15–29 років у 2018 р. склало 796,5 тис. осіб.  Проте, 

порівнюючи з 2012 р. частка неформальної зайнятості молоді є більшою на 1 в. п. 

для 15–24-річних, на 2,4 в. п. для 25–29-річних громадян. Також тіньова сфера 

трохи змістилася із села в місто. 

Таблиця 2.12 

Молодь, зайнята у неформальному секторі в Україні, 2012–2018 рр. 

 
15-24 роки 25-29 років 

2012 2014 2015 2016 2018 2012 2014 2015 2016 2018 

Неформальна 

зайнятість всього, 

тис. осіб 

623,3 498,7 453,5 407,5 344,6 567,5 651,2 610,7 544,7 451,9 

У тому числі (тис. осіб): 

чоловіки 373,0 317,0 289,3 249,5 215,9 355,3 410,9 395,3 350,5 298,3 

жінки 251,5 181,7 164,2 158,0 128,7 213,2 240,3 215,4 194,2 153,6 

міське населення 191,5 229,7 193,1 167,5 126,5 262,9 375,7 324 276,0 212,2 

сільське населення 433,1 269,0 260,4 240,0 218,1 305,9 275,5 286,7 268,7 239,7 

у % до зайнятого населення відповідної вікової групи 

усе населення 31,3 33,2 35,6 36,1 32,3 20,0 25,4 25,3 26,8 22,4 

чоловіки 32,4 36,2 38,9 40,4 35,2 22,2 28,2 28,4 30,5 26,3 

жінки 29,7 29,1 31,5 30,5 28,3 17,3 21,8 21,2 22,0 17,4 

міське населення 15,8 23,9 25,9 26,6 20,5 12,5 19,9 18,8 20,3 15,8 

сільське населення 55,4 49,8 48,3 49,4 48,3 41,3 41,1 39,4 42,0 35,5 

Джерело: розраховано за даними ДССУ 

 

Наслідки поширення неформальної зайнятості є неоднозначними. Вона має 

і позитивні, і негативні наслідки, зокрема: вона є важливим механізмом 

соціальної, трудової та професійної мобільності працівників, що сприяє 

послабленню напруженості на ринку праці, дає можливість для осіб, які 

працюють неофіційно, певний період часу одержувати доходи, які є часто вищим 

у порівнянні з виплатами з безробіття, може відкривати доступ до здобуття нових 

професій та навичок. Водночас масштабне залучення населення в неформальний 

сектор обмежує можливість реалізації прав, передбачених трудовим 

законодавством, зокрема прав на відшкодування втрати робочої сили. 
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За результатами обстеження «Перехід від навчання до роботи», проведеного 

у 2013 р. Українським центром соціальних реформ (UCSR) спільно з Інститутом 

демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, молодь в 

Україні має низький досвід суміщення освіти та роботи [175]: лише 29,7% молоді 

у віці 15–29 років мають досвід поєднання навчання й роботи; 29,0% молоді 

проходили стажування в роботодавця в рамках отримання освіти (старше 20 років 

– 34,9%); неоплачуване стажування також не дуже популярне для української 

молоді, 42,9% у ньому не зацікавлені; усвідомлення необхідності безперервного 

навчання в української зайнятої молоді поки що слабо розвинуто; переважна 

частина зайнятої молоді не проходила ніякої професійної підготовки за поточною 

діяльністю (77,9%); з тих, хто проходив підготовку – 58,0% підвищували 

кваліфікацію за спеціальністю, найчастіше професійна підготовка була 

короткостроковою (більш ніж половина респондентів зазначили тривалість 

підготовки до 40 годин); фінансування підготовки в 60,4% проводилося 

роботодавцем, а у 20,5% – коштом зайнятого (його сім’ї). Обстеження також 

виявило, що 28,3% безробітної молоді шукають роботу понад 1 рік, що знижує 

потенційні можливості їхньої швидкої адаптації на робочому місці та 

працевлаштування загалом. 

Отож, показники втрат робочої сили від економічної пасивності в Україні є 

в зоні високих значень і теоретично можливе їхнє зниження. Інакше кажучи, 

резерви збільшення пропозиції праці не вичерпані повністю в чоловіків і не 

обмежені в жінок. Так, тільки потенційна робоча сила за визначенням МОП (див. 

рис. 1.2) у 2017–2019 рр. становила біля 1,5% (2017 р. – 171,2 тис. осіб, 2018 – 

141,7 тис. осіб, 2019 р. – 150,1 тис. осіб) від чисельності осіб, які не входять до 

складу робочої сили (табл. 2.13). З-поміж жінок таких осіб біля 1,0% (2017 р. – 

70,9 тис. осіб, 2018 – 58,6 тис. осіб, 2019 р. – 70,1 тис. осіб), з-поміж чоловіків біля 

2,0% (2017 р. – 100,3 тис. осіб, 2018 – 83,1 тис. осіб, 2019 р. – 80,0 тис. осіб). 

Частина з них, звісно, не шукає роботу, але потенційно готова до неї приступити. 

Безумовно, для її «реального використання», потрібні дієві заходи ОЕМ (нові 

робочі місця, навчання чи перекваліфікація та ін.).  
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Таблиця 2.13 

Чисельність та структура потенційної (згідно МОП) робочої сили, 2017–2019 рр. 

Роки 2017 2018 2019 

Потенційна  робоча сила у віці 15-70 років 

 
тис. 

осіб 

у % до осіб, 

які не входять 

до складу 

робочої сили 

тис. 

осіб 

у % до осіб, які 

не входять до 

складу робочої 

сили 

тис. осіб 

у % до осіб, 

які не входять 

до складу 

робочої сили 

Усього 171,2 1,56% 141,7 1,32% 150,1 1,44% 

Жінки 70,9 1,06% 58,6 0,90% 70,1 1,1% 

Чоловіки 100,3 2,37% 83,1 1,97% 80,0 1,97% 

Потенційна робоча сила, яка раніше мала роботу 

 
тис. 

осіб 
у % 

тис. 

осіб 
у % тис. осіб у % 

Усього 113,2 66,1 92,3 65,1 107,2 71,4 

Жінки 46,4 65,4 37,2 63,5 46,8 66,8 

Чоловіки 66,8 66,6 55,1 66,3 60,4 75,5 

Джерело: побудовано автором за даними ДССУ [160; 169] 

 

Зменшення втрат робочої сили засобами ОЕМ з-поміж осіб після пенсійного 

віку, молоді, інвалідів і домогосподарок може зменшити негативні наслідки 

скорочення чисельності постійного населення в працездатному віці. Це дасть 

змогу значно покращити якість їхнього життя. Водночас важливо забезпечити 

саме активну старість. Проте проблемою в Україні є практично повна відсутність 

комфортного для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю середовища 

проживання, зокрема нерозвинена інфраструктура для задоволення потреб цих 

громадян та непристосованість до цих потреб об’єктів житлової, транспортної, 

соціально-культурної інфраструктури тощо. Відповідно до Індексу глобальної 

конкурентоспроможності 2016−2017 рр., за якістю інфраструктури Україна за рік 

опустилася на 6 позицій – з 69-го до 75-го місця з-поміж 138 країн світу, а за 

якістю автомобільних доріг посіла одне з останніх місць – 134-те. Характерними 

ознаками стану транспортної інфраструктури є високий ступінь фізичного й 

морального зносу основних засобів, а також невідповідність темпів 

автомобілізації країни стану автомобільних доріг. Украй незадовільним є досвід 

впровадження державно-приватного партнерства, низькі темпи залучення 
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інвестицій, технічних інновацій та технологічної модернізації галузі [124]. Окрім 

того, результати соціологічних досліджень засвідчують також низький рівень 

зацікавленості громадян похилого віку в отриманні нових знань у межах програм 

навчання, орієнтованих на громадян похилого віку [176]. 

Втрати  робочої сили також пов’язані з використанням робочого часу, хоч і 

не настільки суттєво, як за іншими складниками. Високий рівень втрат робочого 

часу, дозволених або прямо ініційованих адміністрацією підприємств, означає 

фактично зростання прихованого безробіття в країні. Проте, з іншого боку, 

застосування форм вимушеної неповної зайнятості надає роботодавцям зберегти 

резерви праці на майбутнє, а працівниками частково поповнювати доходи, 

лишаючись зайнятими в офіційній частині ринку. За результатами державного 

статистичного спостереження «Обстеження підприємств із питань статистики 

праці» сумарна чисельність працівників, які перебувають у простої з вини 

роботодавця, які працюють неповний робочий час, а також працівників, яким 

були надані відпустки з ініціативи адміністрації, у 2018 р. становила 649,2 тис. 

осіб. З урахуванням того, що загальна чисельність зайнятого населення у 2018 р. 

становила 16,4 млн осіб, то частка неефективно використовуваної робочої сили 

через вимушену неповну зайнятість складає 4,0%, що є досить значною 

величиною. Питома вага осіб, які перебували в умовах вимушеної неповної 

зайнятості в складі найманих працівників у середньому складає біля 10% 

(Додаток С, табл. С.1 [177]). З огляду на складні для економіки України події з 

кінця 2013 р., очевидним є збереження стабільних негативних процесів у 

забезпеченні роботою найманих працівників саме з економічних причин. У 2018 

р., порівнюючи з 2016 р., відбулося зростання кількості працівників, переведених 

з економічних причин на неповний робочий день (тиждень) – з 5,9% до 7,3% від 

чисельності штатних працівників. З 559,0 тис. осіб, які були переведені на 

неповний робочий день (тиждень) у 2018 р., 73,6 % або 411,7 тис. осіб (2016 р. – 

66,9% або 310,4 тис. осіб) – були зайняті в промисловості, майже кожний 

дванадцятий належав до сфери професійної, наукової та технічної діяльності, 
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кожний чотирнадцятий – на транспорті. Проте, зменшилася частка тих, хто 

перебував у відпустках без збереження заробітної плати – з 2,1% до 1,2%.  

Проблеми ефективності ОЕМ у частині мотивації робочої сили, що 

зумовлені: заборгованістю виплат заробітної плати, незадовільними умовами 

праці, брак дієвих програм дуального навчання, як «більш гнучкої форми 

організації професійного навчання, що передбачає узгоджену взаємодію освітньої 

та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю, 

низький рівень підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на підприємствах 

тощо призводять до збільшення кількості штатних працівників, що звільняються 

за причинами плинності кадрів (табл. 2.14).  

Таблиця 2.14 

Окремі детермінанти втрат робочої сили в Україні на робочому місці 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Приріст 

2019/2014, 

% 

Заборгованість із заробітної плати 

та соціального страхування, млн 

грн (на початок року), у тому числі: 

766 1363 1966 1834 2390 2677 249,5 

      із заробітної плати 753 1320 1881 1791 2368 2645 251,3 

      із соціального страхування 13 43 85 43 22 31 138,5 

Частка штатних працівників, 

зайнятих на роботах зі шкідливими 

умовами праці, % 

Х 28,9 Х 28,4 Х 29,6 2,4 

Навчено новим професіям (у % до 

облікової кількості працівників) 
1,8 ** ** ** ** ** Х 

Підвищення кваліфікації 

працівників (у % до облікової 

кількості працівників) 

9,4 ** ** ** ** ** Х 

Середньомісячні витрати 

підприємств на професійне 

навчання в розрахунку на 

працівника, грн  

6,0 * * * 14,0 * Х 

Коефіцієнт обороту робочої сили (у % до середньооблікової кількості штатних працівників) 

        по прийому 22,8 24,0 26,1 30,5 29,2 28,2 23,7 

        по звільненню 30,3 30,2 29,2 31,8 31,6 32,7 7,9 

        скорочення  штатів 1,6 2,2 1,1 2,0 1,5 * Х 

        плинність кадрів 26,5 25,9 23,2 27,6 27,6 * Х 

Примітка: *– дані не оновлювалися; ** – у 2015 році форма статистичної звітності 6-ПВ 

(річної) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» була 

відмінена 

Джерело: ДССУ [177] 
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За даними офіційної статистики, протягом 2014–2019 рр. загальна сума 

заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 249,5%, а на 1 січня 

2020 р. становила 3,03 млрд грн. Зокрема, заборгованість працівникам економічно 

активних підприємств становила 1,9 млрд грн. (61,0%), з яких 34,3% – 

заборгованість минулих періодів. У 2014 р. було навчено новим професіям 152,5 

тис. працівників, і ще 804,1 тис. осіб підвищили кваліфікацію, що становить 

відповідно 1,8% та 9,4% до облікової кількості штатних працівників. Але штатні 

працівники підприємств, які подавали відповідну звітність, – це лише половина 

загальної чисельності зайнятого населення. У сфері малого бізнесу, 

самозайнятості та в секторі роздрібних послуг професійне навчання здійснюється, 

у кращому випадку, у перші дні після прийняття на роботу. А самі витрати на 

професійний розвиток працівників на українських підприємствах складають біля 

1–2% від фонду оплати праці та 0,1% від усіх витрат підприємств на робочу силу, 

що в розрахунку на одного працівника у 2018 р. складало 14 грн. Досвід окремих 

конкурентоспроможних вітчизняних і багатьох закордонних підприємств 

свідчить, що витрати на професійне навчання персоналу підприємств, до якого 

належать різні категорії населення, мають становити понад 5% від фонду оплати 

праці [178, c.65]. Періодичність підвищення кваліфікаційного рівня працівників  в 

Україні в середньому 11 років. Хоча відповідно до Закону України «Про 

професійний розвиток працівників» [179] має проводитися не рідше, ніж один раз 

на п’ять років. У країнах ЄС періодичність підвищення кваліфікації працівників 

становить близько п’яти років, а в Японії – від одного до 1,5 року [178, c.65]. 

Брак дієвого ОЕМ механізму стимулювання зайнятості підштовхує робочу 

силу на пошук гідних умов праці за кордоном, особливо завдяки великій різниці у 

вартості європейської та української робочої сили та інфляційних процесів, які 

нівелюють зростання заробітних плат та підвищення якості життя населення. 

Відповідно до модульного вибіркового обстеження населення «Зовнішня трудова 

міграція» (Додаток Т, табл. Т.1[170]), кількість трудових мігрантів у 2015–2017 

рр. у віці 15 –70 років становила 1,3 млн осіб (4,5% населення відповідного віку та 

7,3% економічно активного населення), що на 10,3% більше, ніж за минулий 
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період обстеження у 2010–2012 рр. (1181,6)). Здебільшого трудові мігранти, 

незалежно від рівня освіти, займаються низько кваліфікованими видами 

діяльності: чоловіки залучені в будівництві, жінки – як домашні робітниці. Окрім 

того, значна частина українських мігрантів зайнята в сезонних 

сільськогосподарських роботах. Однак, попри це, кількість охочий виїхати з 

України в пошуках кращої роботи та більшого заробітку досить суттєва. 

Відповідно до дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у 

вересні 2017 р., кількість охочих отримати роботу за кордоном становила 44% 

усіх респондентів, а кількість охочих поїхати за кордон на постійне місце 

проживання – 35% [181]. За інформацією ДСЗУ, у 2018 р. послуги з 

посередництва в працевлаштуванні за кордоном надавали 511 суб’єктів 

господарювання (у 2017 р. – 427 суб’єктів). У 2018 р. відповідними суб’єктами 

господарювання за кордоном було працевлаштовано 97,1 тис. громадян України, 

що на 16% більше, ніж у 2017 році. Додатковим ризиком активізації трудової 

міграції з України є збільшення кількості студентів, що здобувають освіту за 

кордоном. За даними центру CEDOS [182] (організація, що збирає та аналізує дані 

щодо кількості українських громадян, які навчаються в закордонних 

університетах) кількість українських студентів в іноземних університетах у 

2015/2016 навчальному році збільшилася на 54,5%, порівнюючи з 2013/2014, та 

становила 66,7 тис. осіб. А динаміка зростання з 2009 р. по 2016 р. склала 176%.  

Велике значення для зменшення втрат робочої сили в межах ОЕМ має 

фінансування створення робочих місць бюджетним коштом  в рамках Державних 

цільових програм (ДЦП) та інфраструктурних проєктів (ІП), для підтримки 

провідних галузей економіки. Проте, навіть із початком децентралізації, державні 

цільові програми так і не стали дієвим та ефективним інструментом реалізації 

державної політики, що забезпечує розв’язання найважливіших проблем розвитку 

держави. За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства, ступінь їхнього виконання у 2018 р. склав 33,3% (без програм, що 

мають державну таємницю), з яких економічні виконані на 5,0% (табл. 2.15 ).  
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Таблиця 2.15 

Стан виконання ДЦП в Україні, 2015–2018 рр. 

Період 

Виконання планових обсягів 

фінансування за усіма ДЦП, 

% 

У тому числі: 

Соціальні Економічні Екологічні 
Науково-

технічні 

2015 26,2 110,4 23,2 44,3 100,0 

2016 31,4 30,5 30,5 36,4 168,8 

2018 33,2 122,0 5,0 75,0 138,0 

Джерело: [183] 

 

Також, у рамках планування та використання коштів, не дотримуються в 

повному обсязі принципи пріоритетності розв’язання проблеми. У зв’язку з цим 

фінансові ресурси спрямовуються розпорошено, а прогнозні обсяги фінансових 

ресурсів програм не узгоджуються з реальними можливостями їхнього 

фінансування[183]. У звіті «Стан виконання державних цільових програм у 2018 

р.» [183] ми не помітили жодної цифри про кількість створених робочих місць. Це 

пов’язано з недосконалістю інформаційного забезпечення для оперативного та 

стратегічного управління використанням коштів державного та місцевих 

бюджетів у процесі реалізації програм і проєктів з урахуванням такого важливого 

аспекту, як обсяги та структура створюваних робочих місць [184, c.12]. Отже, 

визначити масштаби розширення сфери зайнятості, її якісні характеристики та 

ефективність затрат на ці цілі неможливо.  

Проведений аналіз стану економічного складника втрат робочої сили 

свідчить про позитивні зрушення щодо зменшення рівня втрат від безробіття 

завдяки діяльності Державної служби зайнятості. Проте є низький рівень 

ефективності та дієвості ОЕМ за допомогою спеціалізованих державних програм, 

немає належних заходів, спрямованих на їх попередження. Результати оцінки 

можливостей зменшення втрат робочої сили за економічним складником свідчать 

також про необхідність удосконалення ОЕМ, на розширення його меж у напрямі 

зменшення втрат від економічної пасивності населення України. 
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2.3. Макроекономічні збитки та можливості реалізації організаційно-

економічного механізму зменшення втрат робочої сили  

 

Однією з основних цілей економічної політики будь-якої країни являється 

стимулювання економічного зростання, а також підтримка його темпів та 

стабільному рівні, що є можливим, зокрема, і через зростання його кількісних 

чинників, особливо людського.  

У практиці державного менеджменту для оцінювання економічного 

зростання та ефективності використання людських ресурсів використовуються 

насамперед показники ВВП на душу населення та ВВП на одного зайнятого. Ці 

показники, на нашу думку, варто доповнити також аналізом показника ВВП на 

душу населення економічно активного віку чи працездатного віку.  

В Україні впродовж 2010–2019 рр. (табл. 2.16) показник ВВП у розрахунку 

на одного зайнятого (суспільна продуктивність праці) у порівняльних цінах до 

2012 р. характеризується зростанням (на 5,3 %) і цей приріст припав переважно на 

2011 р., коли продуктивність праці зросла на 2919 грн (на 5,2 %). На кінець 2015 

р. показник зменшився на 747 грн (на 1,3 %) щодо рівня 2012 р. За три останніх 

досліджуваних періоди суспільна продуктивність праці в Україні зростає: 2016 р. 

— +3,5 %, 2017 р. — +3,3 %, 2018 р. – +2,0%, 2019 р. – +2,0%. Упродовж дев’яти  

років середньорічний приріст показника становить 973 грн на одного зайнятого. 

Водночас із невисокими показниками продуктивності праці в Україні є низькою й 

ефективність використання населення економічно активного віку. Так показник 

ВВП у розрахунку на одну особу віком 15–70 років у 2014 р. зменшується 

більшими темпами, ніж показник продуктивності праці (на 6,0 в. п.), а впродовж 

2016–2017 рр. зростає меншими темпами — на 0,6 в. п. та 0,4 в. п. відповідно. 

Загалом у 2019 р., порівнюючи з 2010 р., приріст продуктивності праці склав 

+15,5%, рівень ВВП на одну особу віком 15–70 років — +5,4%, а рівень ВВП на 

душу населення — 3,5 %. Тобто, наявні можливості підвищення продуктивності 

праці в економічному зростанні не реалізуються повною мірою через зниження 
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частки населення економічно-активного віку та рівня його зайнятості, тобто через 

абсолютні та процесні втрати робочої сили. 

Таблиця 2.16 

Динаміка суспільної продуктивності праці в Україні у 2010–2019 рр. 

Період 

Абсолютна величина 

(у цінах 2010 року), грн 
Темп росту до попереднього року, % 

ВВП у 

розрахунку 

на одну особу 

ВВП у 

розрахунку на 

одну особу 

віком 15-70 

років 

ВВП у 

розрахунку на 

одного 

зайнятого 

ВВП на 

одну особу, 

% 

ВВП на 

одну особу 

віком 15-

70 років 

ВВП на 

одного 

зайнятого, 

% 

2010 24798 32868 56274 Х Х Х 

2011 26252 34972 59193 105,9 106,4 105,2 

2012 26385 35318 59241 100,5 101,0 100,1 

2013 26444 35543 59063 100,2 100,6 99,7 

2014 24790 33371 58982 93,7 93,9 99,9 

2015 22449 33140 58494 90,6 99,3 99,2 

2016 23090 34106 60534 103,3 102,9 103,5 

2017 23872 35076 62525 103,0 102,8 103,3 

2018 24681 33192 63766 103,4 94,6 102,0 

2019 25663 34631 65024 104,0 104,3 102,0 

Зміна 

2019р. 

до 

2010 р. 

Грн. % 

865 1763 8750 103,5 105,4 115,5 

Джерело: розраховано автором за даними ДССУ [183; 185] 

 

Згідно з запропонованою методикою в розділі 1.2, розрахунок економічних 

збитків від втрат робочої сили в Україні буде базувалися на основі виробничої 

функції Кобба–Дугласа (1.1).  

Для оцінювання внеску капіталу в приріст ВВП використаємо показник 

валового нагромадження основного капіталу (ВНОК), далі «K». Для виміру праці 

використаємо величину «ефективної зайнятості» –       , тобто кількість зайнятих 

відповідного віку та статі       , що враховує їхню статево-вікову продуктивність 

праці                ∑            
  
     , далі просто «      »: 

                                    (∑          
  
    )

 
                                     (2.1) 

Для побудови виробничої функції необхідно правильно вибрати одиниці 

виміру обсягу випуску і використання виробничих ресурсів. У цьому разі 
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необхідно враховувати, що під час використання функції Кобба-Дугласа 

проводиться операція піднесення до степеня, що в загальному випадку не є цілим 

числом. Ця операція є коректною лише для безрозмірної величини. У такий спосіб 

обсяги випуску й затрат ресурсів необхідно вимірювати індексами, тобто 

відносними безрозмірними величинами. Теоретичне обґрунтування такого 

різновиду функції і практична реалізація цієї ідеї представлені в низці робіт [186; 

187], а також і самими розробниками функції. Тому виробничу функцію будемо 

шукати такого вигляду: 

                   (
  

    
)    (

  

    
)
 

 (
      

        

)

 

                                          (2.2) 

або 

                                                      
 

,                                                     (2.3) 

де 

  ∆Y – темп зростання обсягу ВВП у постійних цінах, у % до попереднього року; 

 ∆K – темп зростання обсягу ВНОК у постійних цінах, у % до попереднього року; 

        – темп зростання «ефективної зайнятості», у % до попереднього року. 

Функція Кобба-Дугласа, як відомо, логарифмуванням зводиться до лінійної:                                  

                                                                                                        (2.4) 

Вихідні дані для розрахунку ланцюгових приростів ВВП, ВНОК та 

«ефективної зайнятості» представлено в табл.2.17. 

Оскільки виробнича функція являє собою функцію усереднення 

використовуваних ресурсів, то значення темпів реального обсягу виробництва 

мають бути між значеннями темпів витрат ресурсів на графіку їхньої динаміки. 

Що, у нашому випадку, відбувається майже на всьому проміжку досліджуваного 

періоду (рис. 2.9). Така спільна динаміка ланцюгових індексів (%) часового ряду 

2005–2016 рр., на нашу думку, не суперечить можливості її опису лінійно-

однорідною виробничою функцією Кобба–Дугласа. 
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  Таблиця 2.17 

Вихідні дані для розрахунку ланцюгових приростів ВВП, ВНОК та ефективної 

зайнятості за 2004–2016 рр. 
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2004 345113 1,000 345113 77820 1,000 77820 23101 

2005 441452 1,241 355723 96965 1,200 80804 23481 

2006 544153 1,426 381618 133874 1,366 98033 23530 

2007 720731 1,751 411607 198348 1,635 121342 23704 

2008 948056 2,259 419715 250158 2,086 119935 23797 

2009 913345 2,543 359101 167644 2,801 59847 22990 

2010 1082569 2,892 374349 195927 3,154 62117 - 

Без АРК та м. Севастополя, 2014-2016 рр. також без території проведення АТО/ООС 

2009 - - - - - - 21954 

2010 1079346 2,892 373235 183867 3,154 58294 21905 

2011 1299991 3,303 393637 229403 3,627 63244 22013 

2012 1404669 3,567 393827 266795 4,019 66383 22168 

2013 1465198 3,720 393861 247054 4,059 60863 22214 

2014 1586915 4,312 368059 224327 4,847 46284 20977 

2015 1988544 5,989 332045 269422 6,412 42017 19118 

2016 2383182 7,013 339830 361030 7,156 50451 18942 

Джерело: розраховано за даними ДССУ [185] та табл. 1.4 гр.7-8. 

 

 

Рис. 2.9. Динаміка ланцюгового росту обсягу ВВП, ВНОК й «ефективної 

зайнятості» у 2005–2016 рр., %. 
 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі табл. 2.17 
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Оцінювання параметрів лінійної форми виробничої функції Кобба–Дугласа 

(2.4) за допомогою методу найменших квадратів (МНК) показало, що вільний 

член є статистично незначним (t-statistic = –0,754 <      ; стандартна помилка = 

0,877; р-значення = 0,4702 > 0,05), тому здійснено переоцінку параметрів функції 

без вільного члена. Результати кореляційно-регресійного аналізу засобами EViews 

9 представлені в табл. 2.18. 

  Таблиця 2.18 

Показники кореляційно-регресійного аналізу впливу динаміки ВНОК та кількості 

«ефективно зайнятих» на динаміку ВВП 

Рівняння R² Надійність 
Стандартна 

помилка 
F-Фішера 

     

             

            +        (2.5) 

0,939 0,95 0,0185 371567,4 

Нормований R² DW ∑   Значущість F 

0,933 1,884 0,0034 0,00000 

  

Коефіцієнти 

Стандартна 

помилка 
t-статистика P-значення 

α 0,201781 0,023627 8,540276 0,00000 

β 0,801561 0,023566 34,01399 0,00000 

Джерело: розраховано автором програмними засобами EViews 9 

 

Отже, високий коефіцієнт детермінації R²=0,939, незначна помилка регресії 

1,85%, чимале розрахункове значення критерію Фішера, яке перевищує табличне 

значення (     = 4,10), розрахунковий t-критерій Стюдента параметрів виробничої 

функції (коефіцієнтів еластичності α і β)                                   

та рівні їхніх P-значень (<0,05) говорять про значну адекватність та статистичну 

значущість цілої моделі. А це підтверджує правильність обраного взаємозв’язку 

між досліджуваними змінними. Залишки розподілені за нормальним законом,  

немає автокореляції та гетероскедастичності, RESET-тест Рамсея, CUSUM Test 

показали правильну специфікацію моделі та стабільність параметрів її регресії на 

всій вибірці. Також дані табл. 2.19 свідчать, що між пояснювальними змінними 

(ln∆К та ln∆L) немає колінеарності (R=0,504), а високі значення коефіцієнтів 

парної кореляції (R>0,75) між залежною змінною ln∆Y та пояснювальними 

змінними підтверджують інформативність останніх. 
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Таблиця 2.19 

Матриця коефіцієнтів парної кореляції  

між показниками досліджуваної виробничої функції 

  ln∆Y ln∆К ln∆L 

ln∆Y 1   

ln∆I 0,896301 1 
 

ln∆L 0,774678 0,504156 1 

Джерело: власні розрахунки автора 

 

Сумарний коефіцієнт еластичності  ~ 1,0, що говорить про лінійну віддачу 

від масштабу, тобто збільшення всіх чинників на 1% дасть економічне зростання 

на 1% (треба підкреслити, що обмеження величин коефіцієнтів         під 

час аналізу моделі не встановлювалося, його отримано емпірично). 

Виконання операції експоненціювання дало змогу набути моделі (2.5) 

такого вигляду:                                
     

                                                 (2.6) 

Значення коефіцієнтів еластичності показують, що: 

- за ланцюгового приросту ВНОК на 1% приріст ВВП складе ~0,20%; 

- за ланцюгового приросту чисельності «ефективно зайнятих» в економіці на 

1%, приріст обсягу реального ВВП складе ~0,80%. 

Зауважимо, що спроба побудувати трьох факторну мультиплікативно-

ступеневу виробничу функцію, використовуючи поділ чинника праця (   ) на 

чоловічу й жіночу частину «ефективно зайнятих», зазнала невдачі через їхню 

мультиколінеарність – коефіцієнт кореляції (R) становить 0,88. 

Розраховуючи граничні норми заміщення чинників виробництва, можна 

побачити, що для того, щоб обсяги ВВП не зменшилися, зниження чисельності 

«ефективно зайнятих» в Україні на 1% треба компенсувати приростом капіталу на 

3,97%. Водночас для того, щоби капітал міг рости, необхідне відповідно 

зростання сукупного попиту, базовим компонентом якого є споживання. Як ще 

висловився Дж. М. Кейнс, «… капітал не є якоюсь замкненою в собі субстанцією, 

яка є незалежною від споживання» [188]. Зі свого боку споживання залежить від 
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потреб та фінансових можливостей населення, які суттєво залежать від наявності 

в працездатної частини населення місця роботи. 

Під час аналізу економічних збитків від втрат робочої сили, зумовлених 

безробіттям, важливим показником є величина так званого «розрив випуску» 

(output gap), що розраховується на основі оцінювання потенційного ВВП. Під 

«розривом випуску» в економічній літературі, як правило, розуміється процентне 

відхилення фактичного ВВП від деякого розрахункового потенційного рівня ВВП, 

що відповідає природному рівню безробіття. Є різні концепції природного рівня 

безробіття у межах яких він оцінюється: через визначення довготривалого тренду 

рівня безробіття; виходячи з ідеї рівноважного (стаціонарного) стану ринку праці, 

коли частка звільнених відповідає частці працевлаштованих; за причинами 

безробіття [189, с.70]. З огляду на це, можна стверджувати, що природний рівень 

безробіття можна визначити, маючи інформацію про його причини. За підходом 

запропонованим ще М.Фрідманом та М.Фелпсом у 1960 р., природне безробіття є 

різницею між фактичним та циклічним безробіттям. Якщо циклічне безробіття 

(    оцінювати за кількістю звільнених з економічних причин (у % до економічно 

активного населення) та використати дані про фактичне безробіття ( ), то 

розрахунок природного безробіття (  ) є нескладним:         
. Відповідно, 

кількість зайнятих за природного рівня безробіття (потенційна зайнятість) 

складе     :              

                                         
 

   
,                                                            (2.7) 

 де  

  
 
 – фактична кількість зайнятих; 

   
 – кількість звільнених з економічних причин.  

Зі свого боку, «ефективна» кількість зайнятих за природного рівня 

безробіття     
   складе:  

                                             
             

 
,                                                 (2.8) 

де 

    
  ∑     

      
  
    ; 



139 
 

 

     
 

 – кількість звільнених з економічних причин відповідного віку (x) та 

статі (s). 

Результати таких розрахунків у розрізі статево-вікових груп для економіки 

України подано в Додатку У (табл. У.5). 

Для подальшого розрахунку потенційного ВВП за період 2010–2019 рр., 

підставимо в знайдену виробничу функцію (2.6):  

1) фактичний запас капіталу ( ) у відповідному році (i). Тобто ВНОК, 

яке бере участь у суспільному виробництві, не змінюється (                

       Відповідно споживання основного капіталу (А) незмінне (А=const); 

2) потенційний ріст «ефективного» обсягу праці, який знайдемо за 

формулою: 

                                             
 

      
       *100,                                                  (2.9) 

Отже, потенційний приріст ВВП у відповідному році     , згідно з 

побудованою виробничою функцією (2.6) складе:     
                 

     . 

Оскільки споживання основного капіталу незмінне (А=const), то потенційний 

приріст ЧВП дорівнюватиме потенційному приросту ВВП (      
         

Різницю між потенційним і фактичним ВВП будемо вважати економічними 

збитками від втрат робочої сили, зумовлені безробіттям через економічні 

причини. Результати таких розрахунків за 2010–2019 рр. в Україні представлені в 

таблиці 2.20. 

Отже, сукупний вплив зміни продуктивності праці та втрат робочої сили 

через безробіття з економічних причин в Україні сприяв формуванню 

недовиробництво ЧВП (табл. 2.20 ), обсяг якого в порівняльних цінах із 2010 р. до 

2013 р. характеризувався спадом як в абсолютному вираженні (з 26,7 млрд грн до 

16,4 млрд грн), так і у відносному – розрив ЧВП зменшився з 2,8% до 1,6%. У 

2014 р. спостерігається найвищий темп зростання недовиробництва ЧВП 

унаслідок циклічного безробіття у порівнянні з попереднім роком (+42,9%), 

наступні два роки ланцюгові темпи приросту склали: –5,6% та –14,8%. Розрив 
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ЧВП зріс у 2014–2015 рр. до 2,4 та 2,6% відповідно, у 2018–2019 рр. зменшився до 

1,8%. 

Таблиця 2.20 

Розрахунок економічних збитків від втрат робочої сили зумовлених 

безробіттям через економічні причини в 2010–2019 рр. 

Показники 
Період 

2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Фактична 

кількість 

―ефективно 

зайнятих‖ (тис. 

осіб),       

21904,4 22013,1 22213,5 20976,7 19117,7 18942,1 18838,8 19114,8 19350,9 

Потенційна 

кількість 

―ефективно 

зайнятих‖ 

(тис. осіб),       
  

22579,6 22558,8 22611,7 21541,5 19663,5 19388,7 19306,3 19502,4 19729,9 

ВВП фактичний 

( ), млрд  грн 
1079,3 1299,99 1465,2 1586,9 1988,5 2385,4 2983,9 3560,6 3974,6 

ВНОК ( ), 

млрд грн 
183,9 229,4 247,1 224,3 269,4 368,7 470,3 628,3 716,2 

       
  103,1 102,5 101,8 102,7 102,9 102,4 102,5 102 102 

     , % 102,5 102,0 101,4 102,2 102,3 101,9 102 101,6 101,6 

Потенційний 

ВВП    , млрд 

грн 

1106,0 1325,9 1486,3 1621,8 2034,3 2430,7 3043,6 3617,6 4038,2 

Потенційний 

приріст ВВП 

       млрд грн 

26,7 25,9 21,1 34,9 45,7 45,3 59,7 57,0 63,6 

Розрив ВВП 

(GDP gap), % 
-2,5 -2,0 -1,4 -2,2 -2,3 -1,9 -2,0 -1,6 -1,6 

Фактичний ЧВП 

(     ), млрд грн 
942,3 1148,4 1271,1 1390,8 1741,6 2071,8 2623,7 3129,3 3483,0 

Потенційний 

ЧВП (     
 ), 

млрд грн 

968,9 1174,3 1292,2 1425,7 1787,3 2117,2 2683,4 3186,3 3546,6 

Потенційний 

приріст ЧВП 

       
  , млн. 

грн. 

26,7 25,9 21,1 34,9 45,7 45,3 59,7 57,0 63,6 

Дефлятор ВВП, 

% 
100,0 114,2 128,4 148,9 206,7 242,1 295,6 341,1 368,7 

      
 , млрд грн 

у цінах 2010 р. 
26,7 22,7 16,4 23,4 22,1 18,7 20,2 16,7 17,2 

Розрив ЧВП, % 

 
-2,8 -2,2 -1,6 -2,4 -2,6 -2,1 -2,2 -1,8 -1,8 

Джерело: складено на основі даних ДССУ [185] та власних розрахунків автора 

 

На основі знайденого нами потенційного ЧВП (табл.2.20) та згідно з 

офіційними статистичними даними щодо структури ВВП, чисельності та 

структури населення України та знайденої потенційної чисельності «ефективно 
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зайнятих» за умови природного безробіття, ми розрахували потенційні 

середньорічні показники виробництва і споживання в Україні у 2010–2019 рр. за 

формулами 1.6 та 1.8. (табл.2.21). Щодо розподілу кінцевих споживчих витрат, то 

ми робимо припущення про те, що з потенційним ростом ВВП їхній абсолютний 

рівень залишається незмінним. Тобто додаткова гранична схильність до 

споживання дорівнює нулю. 

Таблиця 2.21 

Потенційні середньорічні показники виробництва та споживання в Україні  

в 2010–2019 рр. 
Показники 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Потенційний 

ЧВП (     
 ), 

млрд грн 

968,9 1174,3 1292,2 1425,7 1787,3 2117,2 2683,4 3186,3 3546,6 

Кінцеві 

споживчі 

витрати (C), 

млрд грн 

897,6 1094,2 1329,6 1430,0 1723,6 2032,3 2618,1 3209,3 3785,1 

Потенційна 

кількість 

«ефективно 

зайнятих» 

       
  , тис. 

осіб 

22579,6 22558,8 22611,7 21541,5 19663,5 19388,7 19306,3 19502,4 19729,9 

Кількість 

умовних 

споживчих 

одиниць, тис. 

осіб 

37940,1 37738,1 37411,5 37240,9 37063,2 36884,6 
36699,7 

 

36500,5 

 

36288,9 

 

Дефлятор 

ВВП 
100,00 114,20 128,40 148,90 206,70 242,10 295,6 341,1 368,7 

Чиста 

продуктив-

ність праці 

на одиницю 

потенційної 

«ефективної» 

зайнятості

    , грн. 

у фактичних цінах 

42912 52055 57148 66186 90897 109152 138991 163381 179757 

у порівняльних цінах (2010 р.) 

42912 45582 44508 44450 43975 45086 47020 47898 48754 

Кінцеве 

споживчі 

витрати на 

одну умовну 

споживчу 

одиницю ( ), 

грн 

у фактичних цінах 

23658 28995 35541 38397 46505 55100 71339 87925 104305 

у порівняльних цінах (2010 р.) 

23658 25390 27680 25787 22499 22759 24134 25777 28290 

Джерело: складено на основі даних ДCCУ [185] та власних розрахунків автора 

Усі подальші розрахунки макроекономічних збитків у виробництві, 

споживанні, перевищенні виробництва над споживанням базуються на таких 

спрощеннях і припущеннях: 
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1. Відсутність можливого технологічного прогресу (ну й регресу також) за 

умови залучення додаткової кількості робочої сили в процес суспільного 

виробництва в певний період. Іншими словами, розрахунок економічних втрат 

базується на чинниках екстенсивного зростання за незмінності інтенсивних.  

2. Незмінний рівень фондоозброєності, тобто ВНОК на одного ефективно 

зайнятого залишається незмінним (
  

     
       ), тобто          . Іншими 

словами, зростання потенційної кількості «ефективно зайнятих» передбачає таке 

ж відсоткове зростання капіталу. 

3. Норма споживання основного капіталу (n) теж незмінна (       ). 

Далі, визначено (Додаток Ф) в грошовому виразі потенційні обсяги 

виробництва та споживання середньостатистичних чоловіка і жінки за 

п’ятирічними віковими групами протягом 2010–2019 рр. за формулами 1.10–1.11. 

Що стало основою для визначення економічних збитків від інших складових 

втрат робочої сили.  

Як було встановлено раніше (розділ 2.2), досить суттєві втрати робочої сили 

через економічну пасивність населення. Так, зокрема, серед осіб у віці 20–59 років 

до неактивних відноситься практично кожна четверта особа. Тривалий 

безуспішний пошук місця праці викликає втрати робочої сили через зневіру у 

можливості працевлаштування, через незнання де і як шукати роботу. За умови 

успішної реалізації ОЕМ частина цього населення могла б вийти на ринок праці. 

Тому мінімізація втрат робочої сили від економічної пасивності набуває 

особливої актуальності в умовах загального скорочення чисельності населення в 

працездатних роках.  

У різні роки досліджуваного періоду економічні збитки від таких втрат 

складали від 0,5 до 1,4% ВВП (5–14 млрд грн). З-поміж яких на чоловічу частину 

населення припадає 0,4–0,9% потенційного ВВП, або 3,0–8,3 млрд грн. Втрачена 

чиста вигода знаходилася в межах 0,2–0,7%  ВВП (2,4–6,5 млрд грн), з яких 1,4–

4,1 млрд грн привносять чоловіки та 1,0–3,0 млрд грн – жінки (табл.2.22). За 

даними причинами економічної пасивності відсоток недовиробництва 
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спричиненого чоловічим населенням характеризується з 2010 р. до 2016 р. 

зменшенням – з 63,7% у 2010 р. до 53,7% у 2014 р. У 2018 – 2019 рр. частка знову 

зросла до 58,4%.  

Таблиця 2.22 

Макроекономічні збитки від втрат робочої сили у віці 15–70 років через зневіру в 

пошуках роботи, 2010–2019 рр. 

Роки 

Кількість 

економічно 

пасивних 

осіб, через 

зневіру
2
 у 

пошуку 

роботи, тис. 

осіб 

Втрати ЧВП у віці 15-70 років Чиста недоотримана вигода (     ) 

млн грн 

у % 

до 

ВВП 

млн грн 

у % 

до 

ВВП 

Структура 
у 

фактичних 

цінах 

у 

порівняль- 

них цінах 

у 

фактичних 

цінах 

у 

порівняль- 

них цінах 

чоловіки 

2010 186,0 8315,4 8315,4 0,8% 4158,7 4158,7 0,4% 63,7% 

2011 143,8 7798,5 6828,8 0,6% 3859,8 3379,9 0,3% 60,7% 

2012 127,1 7309,9 5938,2 0,5% 3407,2 2767,8 0,2% 58,8% 

2013 108,8 6477,7 5044,9 0,4% 2824,9 2200,1 0,2% 58,8% 

2014 158,4 10922,2 7335,3 0,7% 5176,8 3476,7 0,3% 53,7% 

2015 132,5 12547,5 6070,4 0,6% 6726,7 3254,3 0,3% 57,6% 

2016 114,4 13009,1 5373,4 0,5% 7054,7 2913,9 0,3% 57,3% 

2017 92,8 13437,8 5373,4 0,6% 7184,0 2913,9 0,3% 55,7% 

2018 76,2 12970,2 4545,9 0,5% 6641,3 2430,3 0,2% 58,4% 

2019 58,4 10936,8 3802,5 0,4% 5182,6 1947,0 0,2% 58,3% 

жінки   2966305 0,3%  1405633 0,1% 

2010 112,0 4950,3 4950,3 0,5% 2368,8 2368,8 0,2% 36,3% 

2011 98,5 5281,2 4624,5 0,4% 2498,7 2188,0 0,2% 39,3% 

2012 94,9 5396,1 4383,5 0,4% 2390,7 1942,1 0,2% 41,2% 

2013 81,8 4814,9 3749,9 0,3% 1982,5 1544,0 0,1% 41,2% 

2014 145 9884,8 6638,6 0,6% 4460,4 2995,6 0,3% 46,3% 

2015 102,3 9577,7 4633,6 0,5% 4942,6 2391,2 0,2% 42,4% 

2016 89,4 10050,9 4151,5 0,4% 5251,7 2169,2 0,2% 42,7% 

2017 77,6 11109,3 3758,2 0,4% 5715,8 1933,6 0,2% 44,3% 

2018 57,2 9625,7 2822,0 0,3% 4725,8 1385,5 0,1% 41,6% 

2019 44,3 8202,1 2224,6 0,2% 3700,2 1003,6 0,1% 41,7% 

Джерело: власні розрахунки автора 

 

Важливою складовою втрат робочої сили є неучасть населення у 

формуванні пропозиції робочої сили на ринку праці через поганий стан здоров’я, 

зокрема чоловіків це зачіпає сильніше, ніж жінок. Яких же макроекономічних 

вигід можна очікувати від поліпшення здоров’я населення України? Економічна 

                                                             
2 Сюди належать: 1) зневірені; 2) не знають де і як шукати роботу; 3) вважають, що немає 
підхожої роботи; 4) сподіваються повернутися на попередню роботу 
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вигода безсумнівна (табл. 2.23), хоч і розглядаються лише наслідки зниження 

частки осіб, які не входять до складу робочої сили без урахування додаткового 

ефекту від, пов’язаного з цим, зростання продуктивності праці.  

Таблиця 2.23 

Макроекономічні збитки від втрат робочої сили у віці 15–70 років через 

погіршення здоров’я, 2010–2019 рр. 

Роки 

Кількість 

економічно 

пасивних 

осіб через 

стан 

здоров’я, 

тис. осіб 

Втрати ЧВП у віці 15-70 років Чиста недоотримана вигода (     ) 

млн грн 

у % 

до 

ВВП 

млн грн 

у % 

до 

ВВП 

Структура 
у 

фактичних 

цінах 

у 

порівняль- 

них цінах 

у 

фактичних 

цінах 

у 

порівняль- 

них цінах 

чоловіки 

2010 130,1 5816,3 5816,3 0,54% 2908,9 2908,9 0,27% 63,5% 

2011 98,7 5352,7 4687,1 0,41% 2649,3 2319,8 0,20% 63,8% 

2012 85,1 4894,4 3975,9 0,35% 2281,3 1853,2 0,16% 62,4% 

2013 68,4 4072,4 3171,6 0,28% 1776,0 1383,2 0,12% 60,6% 

2014 85,1 5867,9 3940,9 0,37% 2781,2 1867,8 0,18% 58,9% 

2015 76,6 7253,9 3509,4 0,36% 3888,8 1881,4 0,20% 59,9% 

2016 76,5 8699,3 3593,3 0,37% 4717,5 1948,6 0,20% 65,2% 

2017 75,5 10932,7 3698,5 0,37% 5844,8 1977,3 0,20% 64,3% 

2018 63,1 10740,4 3148,8 0,30% 5499,5 1612,3 0,15% 57,2% 

2019 118,3 22154,4 6008,8 0,56% 10498,3 2847,4 0,26% 63,2% 

жінки 

2010 79,1 3496,2 3496,2 0,32% 1673,0 1673,0 0,16% 36,5% 

2011 59,3 3179,5 2784,1 0,24% 1504,3 1317,2 0,12% 36,2% 

2012 54,6 3104,6 2522,0 0,22% 1375,5 1117,3 0,10% 37,6% 

2013 47,7 2807,7 2186,7 0,19% 1156,0 900,3 0,08% 39,4% 

2014 63.0 4294,8 2884,3 0,27% 1938,0 1301,5 0,12% 41,1% 

2015 53,9 5046,3 2441,4 0,25% 2604,2 1259,9 0,13% 40,1% 

2016 42,9 4823,1 1992,2 0,20% 2520,1 1040,9 0,11% 34,8% 

2017 44,0 6299,1 2130,9 0,21% 3240,9 1096,4 0,11% 35,7% 

2018 49,8 8380,4 2456,9 0,24% 4114,4 1206,2 0,12% 42,8% 

2019 73,1 13534,4 3670,8 0,34% 6105,8 1656,0 0,15% 36,8% 

Джерело: власні розрахунки автора 

 

Отже,  втрати ЧВП (у порівняльних цінах) через захворюваність, що 

впливає на можливість працювати, складають упродовж досліджуваного періоду 

від 0,54–0,9% від ВВП (5,4–9,7 млрд грн). З яких 3,2–6,0 млрд грн припадає на 

захворюваність чоловіків, 2,2–3,5 млрд грн – на захворюваність жінок. Економічні 

втрати з-поміж чоловіків майже вдвічі перевищують дані втрати з-поміж жінок. У 

відносному вираженні збитки у виробництві ЧВП від втрат робочої сили, 
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пов’язаної з захворюваністю, протягом 2014–2019 рр. зросли з 0,6% ВВП до 0,9% 

ВВП. Частка втраченої вигоди в перевищенні виробництва над споживанням 

складає понад 40–50%, у 2019 р. – 4,5 млрд грн. 

Теоретично суттєвим резервом (біля 10% ЧВП) для зростання показників 

виробництва є зниження показників економічної пасивності з-поміж осіб, що 

виконують сімейні обов’язки, особливо жінок. Водночас суттєве його зниження 

небажано, оскільки може негативно позначитися на розвитку сім’ї, зокрема на 

народжуваності, догляді та вихованні дітей, допомоги старшому поколінню. З 

іншого боку, тривала незайнятість  з причин, не пов’язаних з отриманням освіти 

або професійним навчанням, представляють серйозну загрозу, оскільки виникає 

висока ймовірність того, що це негативно позначиться на їхній інтеграції в ринок 

праці, як їхнє працевлаштування та перспективи щодо доходів упродовж усієї 

кар’єри. За даними одного дослідження один рік без роботи в молодому віці може 

призвести до 42 років скорочення рівня річного доходу на 13–21% [190, c.57].  

Розрахунок макроекономічних збитків від втрат робочої сили, зумовлених 

передчасною смертністю. Статистика смертності є неповною, зокрема її облік не 

враховує соціально-економічні характеристики, які мали померлі: присутність на 

ринку праці, освіту, рівень доходу тощо. Тому через відсутність офіційних даних 

про смертність зайнятого населення, її умовно визначаємо з огляду на кількість 

померлих у статево-віковій групі (х, s) та частки зайнятого населення в цій групі 

за умови природного рівня безробіття: 

                                               
              

 ,                                            (2.10) 

де 

      
  кількість передчасно померлих за рік з-поміж зайнятих у віковій 

групі (х), статі (s); 

     – кількість померлих за рік у віковій групі (х), статі (s);  

      
 – рівень зайнятості за природного рівня безробіття у віковій групі (х), 

статі (s).   

Звичайно, формула справедлива лише в тому разі, коли вибулі зайняті не 

можуть бути замінені з-поміж безробітних.  
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За нашими розрахунками, протягом 2010–2019 рр. в Україні всього померло 

близько  1118,0 тис осіб у віці 15–69 років (в середньому 111,8 тис осіб щороку), 

які на період настання смерті могли були зайняті в економіці країни. У результаті 

цього, економіка України впродовж 2010–2019 рр. щороку недоотримала майже 

0,6% ВВП (табл. 2.24 ), з яких понад половина – це чиста недоотримана вигода.  

Таблиця 2.24 

Макроекономічні збитки в Україні від передчасної смертності, 2010–2019 рр. 

Роки 

Кількість 

померлих 

серед 

потенційно 

зайнятих у 

віці 15-69 

років, тис 

осіб 

Втрати ЧВП через 

передчасну смертність 

потенційно зайнятих у 

віці 15-69 років 

Втрати споживання 

через передчасну 

смертність зайнятих у 

віці 15-69 років 

Чиста недоотримана вигода (     ), 

млн грн 

млн грн. 
у % до 

ВВП 
млн грн. 

у % до 

КСВ 

у 

фактичних 

цінах 

у 

порівняльних 

цінах 

у % 

до ВВП 

2010 130,4 6266,5 0,58% 2939,7 0,33% 3326,8 3326,8 0,31% 

2011 123,6 7220,6 0,56% 3425,3 0,31% 3795,3 3323,4 0,29% 

2012 122,7 7597,9 0,54% 3813,6 0,31% 3784,4 3074,2 0,27% 

2013 125,0 8003,5 0,55% 4239,6 0,32% 3763,9 2931,4 0,26% 

2014 112,0 8443,3 0,53% 4155,5 0,29% 4287,9 2879,7 0,27% 

2015 103,4 10681,4 0,54% 4639,5 0,27% 6041,9 2923,0 0,30% 

2016 100,7 12461,7 0,52% 5343,8 0,26% 7117,9 2940,1 0,30% 

2017 96,8 15316,4 0,51% 6646,6 0,25% 8669,9 2933,0 0,29% 

2018 102,1 19059,1 0,54% 8656,0 0,27% 10403,1 3049,9 0,29% 

2019 101,3 20778,3 0,52% 10173,4 0,27% 10604,8 2876,3 0,27% 

Джерело: власні розрахунки автора 

 

У 2016 р. загальні річні втрати потенційного ЧВП у поточних цінах сягали 

12,5 млрд грн, з яких 7,1 млрд грн – потенційна чиста вигода. Для порівняння, 

розмір цієї упущеної вигоди становить 3,9% від загальних витрат на охорону 

здоров’я в Україні та 100,1% від їх витрат на капітальні заходи. Тобто, той 

додатковий продукт, який суспільство отримує завдяки участі в суспільному 

виробництві осіб, життя яких були збережені може за один рік повністю окупати 

всі витрати, пов’язані з розвитком охорони здоров’я. 

Найбільший вклад у втрати вносить смерть у віці 50–54 роки – 21,0–23,5% 

усієї потенційної чистої вигоди, коли все ще висока економічна активність 

населення поєднується з високою смертністю. Також, упродовж досліджуваного 

періоду спостерігається зростання частки чистих збитків від передчасних смертей 

у віці 35–44 роки, з 20,2% у 2010 р. до 23,0% у 2019 р. З-поміж чоловічих втрат 
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цей показник зріс із 20,3% до 24,2%, з-поміж жіночих – з 18,3% до 19,3%. 

Підвищення їхнього рівня характерне і від смертності жінок передпенсійного віку 

(50–59 років) з 40,2% до 45,8% від загальної річної упущеної чистої вигоди, що 

припадає на жіночу частину робочої сили. У загальному обсязі недоотримана 

чиста вигода від передчасної смертності з-поміж зайнятих у 2019 р. зменшилася 

на 13,5% у порівнянні з 2010 р. 

Загальна упущена вигода у вигляді перевищення виробництва над власним 

споживанням зайнятих понад 70% (понад 2,0 млрд грн) зумовлена передчасною 

смертністю чоловіків. І ця частка потягом 2010–2015 рр. характеризувалася 

зростанням (із 72, 9% у 2010 р. до 74,1% у 2015 р.). З 2016 р. до 2019 р. дещо 

зменшилася, до 73,8%. Уже у віці 15–29 років кількість померлих зайнятих 

чоловіків у 4 рази вище в порівнянні з аналогічним показником у жінок. Це 

зумовило у 2019 р. понад 7-кратне перевищення вартості недоотриманої чистої 

вигоди, ніж у жінок цієї ж вікової групи. Для порівняння, у 2010 р. – у 6 разів 

(Додаток Х, табл. Х.1).  

До абсолютних втрат робочої сили, яких можна запобігти завдяки ОЕМ, 

призводять також нещасні випадки на виробництві, що виникають через 

порушення санітарно-гігієнічних норм та низький рівень охорони праці на 

більшості підприємств України, а також через відсутність стимулювання 

роботодавців та працівників до безпечних умов праці. 

Оскільки  настання смерті, пов’язаної з виробництвом, не передбачає обліку 

смертей з урахуванням вікового розподілу, то відповідно до мети дослідження, 

було вирішено виконати розрахунок агрегованих економічних втрат, без 

деталізації за віком (лише за статтю). Середньорічний обсяг виробництва і 

споживання однієї особи визначатимемо як середнє арифметичне з розрахованих 

статево-вікових показників.                  

Нинішній стан виробничого травматизму в країні профспілки оцінюють як 

критичний. З 2015 р. в результаті зростання кількості офіційних смертельних 

випадків, пов’язаних з виробництвом (з 325 осіб у 2015 р. до 422 особи у 2019 р.) 

маємо зростання рівня недоотримання потенційного ЧВП та чистих економічних 
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вигід на 43,9% (з 14,9 млн грн до 21,4 млн грн) та на 26,9% (з 7,9 млн грн до 10,1 

млн грн) відповідно (рис. 2.10). 

 

Рис.2.10. Динаміка макроекономічних збитків від офіційної смертності, 

пов’язаної з виробництвом  
 

Примітка: з 2014 р. дані без АРК та частини Донецької та Луганської областей 

Джерело: побудовано на основі власних розрахунків автора 

 

Частка економічних збитків в результаті загибелі жінок на виробництві зросла з 

8,5% у 2015 р. до 11,5% у 2019 р. та склала 4,3 млн грн у поточних цінах, або 1,2 

млн грн у цінах 2010 р. 

Наступною складовою абсолютних втрат робочої сили країни є зовнішня 

міграція. Попри позитивне сальдо міграції в Україні, потрібно розрізняти якісну 

структуру потоку прибулих та вибулих за межі країни. У зв’язку з цим, 

розрахуємо економічну ефективність (рентабельність) демографічної структури 

вибулого та прибулого населення у віці 15–69 років. Використавши все ті ж 

коефіцієнти виробництва та споживання, за формулою:      

                                                
∑            

∑            
 ,                                                  (2.10) 

де 

         – cередньорічна чисельність прибулого (вибулого) населення 

віковій групі х, статі s; 

           – коефіцієнти виробництва та споживання у віковій групі х, статі s. 
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Отже, розрахунки показують (рис.2.11), що у 2010–2011 рр. економічна 

ефективність прибулих з-за кордону у віці 15–69 рр. перевищувала економічну 

ефективність вибулого населення цієї вікової групи, а з 2012 р. до 2019 р. 

спостерігається зовсім інша тенденція. Тобто виїздять насамперед особи, що є 

конкурентоспроможними на ринку праці, з високими якісними характеристиками 

робочої сили. Ми також можемо констатувати те, що частка дітей (0–14 років) з-

поміж вибулого населення більша за таку частку з-поміж прибулого населення, 

що надалі спричинить зменшення потенційної робочої сили в країні. 

 

Рис. 2.11. Динаміка рентабельності прибулого з-за кордону (вибулого за 

кордон) населення України у віці 15–69 рр. 
 

Джерело: побудовано на основі ДССУ та власних розрахунків автора 

 

Відтак, оцінимо обсяги чистих економічних збитків унаслідок еміграції, як 

різницю між виробництвом та споживанням кількості вибулих за кордон з-поміж 

потенційно зайнятих у віці 15–69 років.  

За браком офіційних даних про кількість осіб, які виїхали за кордон з-поміж 

зайнятого населення, опосередковано визначимо її, виходячи (як і для розрахунку 

збитків від смертності) із рівня зайнятості за природного рівня безробіття 

відповідних статево-вікових груп. І це, звичайно, мінімальні втрати, адже 

виїжджають за кордон переважно амбітні та економічно активні люди. 
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За нашими розрахунками впродовж 2010–2019 рр. в Україні всього виїхало  

98540 осіб у віці 15–69 років (в середньому 9900 осіб щороку), які на момент 

виїзду могли були зайняті. З огляду із середнього обсягу виробленого ЧВП одним 

зайнятим в окремих статево-вікових групах, визначено (табл. 2.25), що в 

порівняльних цінах недоотримання ЧВП від втрат робочої сили, зумовлених 

еміграцією, варіювало від 360,7 млн грн у 2010 р.  до 609,5 млн грн у 2013 р., у 

середньому щорічно на 21,9%. Далі, до 2016 р. динаміка даних потенційних вигод 

характеризується спадом –  на -73,6% (або -448,7 млн грн) до рівня 2013 р. Втрати 

ЧВП у 2016 р. склали 160,8 млн грн. З 2017 р. до 2019 р. збитки ЧВП суттєво 

зросли, у 2019 р. складали 841,5 млн грн. 

Таблиця 2.25 

Макроекономічні збитки в Україні від втрат зумовлених еміграцією зайнятих,  

2010–2019 рр. 

Роки 

Кількість 

емігрантів 

потенційно 

зайнятих у віці 

15-69 років, 

осіб 

Втрати ЧВП через 

еміграцію у віці 15-69 

років, у порівняльних 

цінах 

Втрати споживання 

через еміграцію у віці 

15-69 років, у 

порівняльних цінах 

Чиста недоотримана 

вигода (     ), у 

порівняльних цінах 

млн грн 
у % до 

ВВП 
млн грн 

у % до 

КСВ 
млн грн 

у % 

до ВВП 

2010 7368 360,7 0,03% 177,7 0,02% 183,0 0,02% 

2011 7307 381,0 0,03% 188,2 0,02% 192,8 0,02% 

2012 7463 379,8 0,03% 199,3 0,02% 180,5 0,02% 

2013 12410 609,5 0,05% 346,1 0,03% 263,4 0,02% 

2014 11079 540,5 0,05% 287,8 0,03% 252,7 0,02% 

2015 10765 524,1 0,05% 244,0 0,03% 280,1 0,03% 

2016 3128 160,8 0,02% 71,9 0,01% 88,8 0,01% 

2017 10766 556,3 0,06% 527,8 0,06% 294,8 0,03% 

2018 12970 698,2 0,07% 578,9 0,06% 359,6 0,03% 

2019 15284 841,5 0,07% 693,5 0,07% 404,3 0,04% 

Джерело: власні розрахунки автора 

 

На противагу, чисті збитки характеризуються зростанням аж до 2015 р., від 182,9 

млн грн до 280,1 млн грн (у середньому щорічно на +15,0%). У 2016 р., через 

суттєве зменшення кількості емігрантів (втричі від рівня 2015 р.), потенційні чисті 

недоотримані вигоди зменшилися на 68,3% у порівнянні з рівнем 2015 р. та 

склали 88,8 млн грн. У 2019 р. чисті збитки склали 404,3 млн грн (+121% до рівня 

2010 р.). У відносному вираженні до ВВП чисті недоотримані вигоди внаслідок 
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втрати робочої сили від еміграції впродовж 2010–2019 рр. характеризуються 

зростанням, від 0,02% ВВП у 2010 р. до 0,04% ВВП у 2019 р. Загалом за 9 років 

чисті збитки від еміграції потенційно зайнятих зросли у 2,2 раза. 

У структурі даних збитків із 2011 р. їхня частка від еміграції чоловічого 

населення переважає частку збитків від вибулого жіночого населення й 

характеризується майже щорічним зростанням – з 49,0% у 2010 р. до 70,0% у 2019 

р. А порівняльний аналіз за віком свідчить, що найбільші економічні збитки у всіх 

досліджуваних роках спостерігаються через втрати від еміграції у віці 25–34 

років, частка таких макроекономічних збитків упродовж 2010–2019 рр. 

збільшилася на 4,2  в. п. і склала у 2019 р. 42,3%. Чисті збитки від еміграції молоді 

у віці 20–34 роки у 2013–2015 рр. складали 60,0–61,0% (у 2010 р. – 43,1%, у 2016 

р. – 47,1%, 2017 р. – 65,0%, 2019 р. – 53,5%). Гендерно-віковий розрахунок чистих 

економічних збитків представлений у Додатку О, табл. О.2.  

Розрахунок сукупних чистих макроекономічних збитків від втрат робочої 

сили за основними складниками втрат. Отже, на основі наявних статистичних 

показників ринку праці, смертності та міграції в Україні, ми розрахували загальні 

чисті економічні збитки (чисту недоотриману вигоду (       )) від втрат робочої 

сили в певному році, які складають суму чистих втрат від: 1) передчасної 

смертності; 2) еміграції; 3) безробіття з економічних причин; 4) економічної 

пасивності, пов’язаної зі здоров’ям; 5) економічної пасивності осіб, що є 

інвалідами та пільговими пенсіонерами в працездатному віці; 6) іншої 

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

виконанням домашніх обов’язків (табл. 2.26).  

Зокрема, величина макроекономічних збитків у перевищенні виробництва 

над споживанням, яка невироблена економічно пасивними інвалідами та 

пільговими пенсіонерами, ми оцінили в цінах 2010 р. в 32,7 млрд грн у 2019 р., що 

становить 3,0% від ВВП України цього року. У порівнянні з 2014 р. чисті 

макроекономічні збитки зменшилися на 38,1%, або на 20,2 млрд грн. 
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Таблиця 2.26  

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

Складники втрат 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Втрати від 

безробіття  з 

економічних причин 

12985,5 10772 7219,9 11040,7 11633,4 10076,4 10596,7 8203,2 8110,3 

у % до ВВП 1,20% 0,95% 0,63% 1,04% 1,21% 1,02% 1,05% 0,79% 0,75% 

зокрема жінки 0,65% 0,47% 0,33% 0,54% 0,59% 0,51% 0,53% 0,39% 0,30% 

Втрати від 

економічної 

пасивності через 

захворюваність 

4581,8 3637,1 2283,5 3169,4 3141,3 2989,5 3073,7 2818,5 4503,4 

у % до ВВП 0,42% 0,32% 0,20% 0,30% 0,33% 0,30% 0,31% 0,27% 0,41% 

зокрема жінки 0,16% 0,12% 0,08% 0,12% 0,13% 0,11% 0,11% 0,12% 0,15% 

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% 

зокрема жінки * * * 2,81% 2,93% 2,71% 2,44% 1,98% 1,41% 

Втрати від 

економічної 

пасивності, не 

пов’язаної зі 

здоров’ям,  

навчанням, 

пенсією та 

домашніми 

обов’язками 

14931,4 12085 8953,1 14321,3 8405,1 9747,1 9229,0 7286,9 7416,0 

у % до ВВП 1,38% 1,16% 0,78% 1,34% 0,87% 1,0% 0,91% 0,70% 0,69% 

зокрема жінки 0,55% 0,38% 0,32% 0,72% 0,21% 0,36% 0,37% 0,23% 0,29% 

Втрати від 

передчасної 

смертності 

потенційно 

зайнятих 

3326,8 3323,4 2931,4 2879,7 2923,0 2940,1 2933,0 3049,9 2876,3 

у % до ВВП 0,31% 0,29% 0,26% 0,27% 0,30% 0,30% 0,29% 0,29% 0,27% 

зокрема жінки 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,07% 

Втрати від еміграції 

потенційно 

зайнятих 

183,0 192,8 263,4 252,7 280,1 88,8 294,8 359,6 404,3 

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

зокрема жінки 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,004% 0,01% 0,01% 0,01% 

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

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

зокрема жінки Х Х Х 
4,28% 3,95% 3,76% 3,53% 2,80% 2,22% 

Примітка: *– відсутність даних  

Джерело: власні розрахунки автора 
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У структурі втрат 2019 р. (Додаток Ц, рис. Ц.1) з-поміж жінок переважали 

втрати через пільговий вихід на пенсію та інвалідність – 63,3%, від безробіття з 

економічних причин – 13,3%, 12,8% – чисті збитки від іншої економічної 

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

домашніх обов’язків, 6,9% – втрати від економічної пасивності через 

захворюваність, 3,2% – від смертності потенційно зайнятих, 0,5% – від еміграції 

потенційно зайнятих. З-поміж чоловічого населення у 2019 р. також переважали 

втрати через пільговий вихід на пенсію та інвалідність. Проте ця частка є нижчою, 

ніж з-поміж жінок, і складає – 54,7%, чисті збитки від безробіття з економічних 

причин складають 14,4%. Наступна за величиною – частка чистих збитків від 

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

виконанням домашніх обов’язків, що становить 13,6%. Далі, 8,9% – збитки від 

економічної пасивності, пов’язаної зі станом здоров’я, 6,6% – збитки від 

смертності потенційно зайнятих та від еміграції зайнятих – 0,9%. 

Порівнюючи структуру втрат у 2019 р. із 2014 р. (Додаток Ц, рис. Ц.2), 

можна побачити такі суттєві зміни, що полягають у зменшенні частки втрат від 

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

виконанням домашніх обов’язків, натомість – зростання частки втрат від 

передчасної смертності та економічної пасивності через захворюваність. 

Матеріали здійсненого обстеження та власних розрахунків надають змогу 

нам довести вагомість втрат робочої сили для суспільства в макроекономічних 

показниках, тож і необхідність удосконалення  чинних та  осучаснення ОЕМ 

щодо зменшення рівня таких втрат та їхнього попередження. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Аналітична та економічна оцінки тенденцій втрат робочої сили за 

основними складниками дали змогу зробити такі висновки: 

1. Дані дослідження свідчать про те, що через неекологічність виробництва 

та економію роботодавців на покращенні виробничого середовища, непослідовну 
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та низькорезультативну охорону та безпеку праці на підприємствах, відсутність 

належного державного моніторингу та контролю цих процесів, через брак 

культури здорового способу життя внаслідок бідності населення тощо, а також 

через прогалини діяльності інституту охорони здоров’я, зокрема, унаслідок 

недостатнього, неефективного та нестійкого бюджетного фінансування на 

інфраструктуру, лікувально-профілактичні заходи, достатню кількість сучасного 

лікувального обладнання (особливо в сільській місцевості) та впровадження 

медичних технологій, що базуються на використанні інновацій,  втрати робочої 

сили за соціально-демографічним складником залишаються у великих масштабах. 

Зокрема, у небезпечних масштабах усе ще спостерігаються втрати від 

туберкульозу, СНІДу, самогубств, ДТП, виробничого травматизму та 

профзахворювань. 

2. Встановлено, що за роки аналізування йде стабільне зменшення 

чисельності населення України, країна щороку втрачає понад 300 тис. осіб. 

потенціалу робочої сили у віці 15–59 років. Втрати від передчасної смертності 

складають у середньому 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). 

Майже 20% втрат припадає на смерті, які концентруються в активному віці й 

особливо піддаються впливу заходам ОЕМ. 

3. 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 в 

порівнянні з 2010 р. зріс на 1,0%, а в порівнянні з 2014 р. – на 5,7%. На кожну 

зайняту робочу силу все ще припадає майже 2 випадки всіх нових захворювань. 

Зросли також і показники первинної інвалідності в працездатному віці (з 45 до 49 

осіб на 10000 осіб), зокрема з причин нещасного випадку на виробництві та 

профзахворювань. Кількість осіб, уперше визнаних інвалідами, щороку становить 

понад 109–110 тис. осіб. Це говорить про тяжкість захворюваності та накопичення 
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хронічних патологій і, відповідно, зростання ризику утворення безповоротних 

втрат робочої сили.  

4. Незважаючи на формально позитивне сальдо 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. Основною причиною слугує те, що їхні мотиви мати кращі 

умови життя поєднуються із численними закордонними програмами для 

українських студентів. 

5. Проведене ретроспективне оцінювання економічного складника втрат 

робочої сили виявило значні втрати робочої сили від безробіття та економічної 

пасивності (неучасті населення у формуванні пропозиції робочої сили на ринку 

праці). За період 2010–2019 рр. (без АРК та частини окупованих Донецької та 

Луганської обл.) чисельність робочої сили в Україні зменшилася на 13,5% (-

2828,1 тис. осіб), а чисельність зайнятого 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. З-поміж осіб у 

віці 20–59 років до до економічно пасивних відноситься кожна четверта особа. 

Встановлено функціональний зв’язок між рівнем економічної пасивності та 

рівнем смертності у віці 15–70 років. Зокрема, зростання рівня неучасті в робочій 

силі 15–70-річних чоловіків на 1,0 в. п. за незмінних інших чинників призводить 

до зростання смертності цієї групи населення на 1,02 ‰. Це доводить визначальну 

роль зменшення втрат робочої сили за економічним складником. 

6. Основними виявленими проблемами економічного складника втрат є: 

невідповідність професійно-кваліфікаційної структури робочої сили потребам 

ринку праці, який зберігає дисбаланс за професійним складом; суттєвий розрив в 

оплаті праці між нашою країною та іншими країнами світу та зростання 

заборгованості з її виплати демотивують працівників та посилюють проблеми 

еміграції; низький досвід суміщення освіти та роботи з-поміж молоді та низький 
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рівень зацікавленості громадян похилого віку в отриманні нових знань; 

недостатній супровід підвищення пенсійного віку жінок активними заходами 

ОЕМ на ринку праці, про що свідчить зростання рівня безробіття у 50–59 річній 

їхній групі на фоні зменшення його загального рівня; низький рівень (охоплення, 

фінансування) та періодичність підвищення кваліфікації працівників на 

виробництві; низький рівень створення нових робочих місць та неефективність 

державних цільових програм ОЕМ у їхньому забезпеченні; перебування в 

неформальних відносинах великої частини зайнятих та ін. 

7. За нашими оцінюваннями, потенціал ефективнішої реалізації ОЕМ щодо 

зменшення втрат робочої сили, наприклад, у 2019 р. складає чисту вигоду (у 

перевищенні виробництва над споживанням) у розмірі 56,0 млрд грн (5,2% ВВП). 

Чисті макроекономічні збитки від циклічного безробіття впродовж 

досліджуваного періоду складають 0,6–1,2% ВВП; від передчасної смертності – 

0,2-0,4% ВВП; від еміграції – 0,01–0,04% ВВП; від економічної пасивності 

пов’язаної зі здоров’ям – 0,2–0,4% ВВП; економічної пасивності осіб, що є 

інвалідами та пільговими пенсіонерами у віці 15–59 років – 3,0–5,1% ВВП; іншої 

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

виконанням домашніх обов’язків – 0,7–1,4% ВВП.  

 

Основні положення цього розділу викладені в публікаціях автора [191; 192; 

193; 194; 195] 
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РОЗДІЛ 3  

ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ РОБОЧОЇ СИЛИ  

 

3.1. Розвиток інституційної інфраструктури як суб’єкта управління в 

складі організаційно-економічного механізму зменшення втрат робочої сили  

 

З пошуком шляхів зменшення втрат робочої сили актуалізується проблема 

насамперед удосконалення суб’єкта управління ОЕМ – інституційної 

інфраструктури, забезпечення її інноваційного розвитку. До інституційної 

інфраструктури ОЕМ зменшення втрат робочої сили в дослідженні віднесений, 

по-перше, – інституційні одиниці ОЕМ, по-друге, – упорядкований і 

цілеспрямований комплекс нормативно-правових актів, законних процедур і 

механізмів, які визначають і регулюють поведінку цих інституційних одиниць, які 

об’єднані в нашому дослідженні в інститут законодавства.  Інституційна 

інфраструктура ОЕМ містить у собі державні та недержавні, формальні та 

неформальні інституційні одиниці. 

Взаємодія між різними інституційними одиницями суб’єкта управління 

ОЕМ зменшення втрат робочої сили визначає функціонування самої системи 

досліджуваного механізму – взаємозв’язки між різними інститутами є ключовими 

чинниками ефективності ОЕМ та запорукою досягнення його завдань. Отже, 

система інституційної інфраструктури  управління ОЕМ зменшення втрат робочої 

сили складає певне коло інституційних одиниць, які діють відповідно до 

поставлених завдань (таблиця 3.1) і виконують конкретні функції, застосовуючи 

інструменти (методи + важелі) (рис. 3.1) щодо формування заходів зменшення 

втрат робочої сили в рамках 4-х стратегій: запобігання, ліквідація, скорочення та 

відшкодування, керуючись під час їхнього здійснення визначеними принципами 

ОЕМ. Тобто кожна одиниця інституційної інфраструктури ОЕМ розглядається як 

відокремлена система, яка динамічно розвивається, має свою внутрішню 

структуру та активно взаємодіє з іншими одиницями для: 1) забезпечення 
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оперативного виявлення причин та детермінант утворення втрат робочої сили, 

їхніх змін; 2) реагування на зміни через розроблення заходів щодо зменшення 

втрат робочої сили; 3) створення гнучкої системи інструментів управління цими 

процесами, які сприятимуть досягненню цілей ОЕМ.  

Таблиця 3.1 

Позиціювання інституційної інфраструктури в досягненні завдань ОЕМ 

зменшення втрат робочої сили 

Інституційні одиниці 

Завдання ОЕМ зменшення втрат робочої сили 

a b c d e f g h i 

Інститут влади та законодавства + + + + + + + + + 

Інститут освіти (професійної 

освіти) 
 + + +  +    

Інститут охорони здоров’я + + + +   + +  

Інститут сприяння зайнятості  + + + + + +   

Інститут бізнесу + + +  +  + + + 

Інститут державної допомоги 

суб’єктам господарювання 
 + +  + + + + + 

Професійні об’єднання   + +    + + + 

Інститут соціального діалогу  + + + + + + + + + 

Інститут гідної праці + + + +   + + + 

Інститут громадянського 

суспільства 
+  +     + + 

Інститут наукових організацій, 

об’єднань 
+ + + + + + + + + 

Інститут інформації + + + + + + + + + 

Неформальні інститути (сім’я, 

цінності, релігія, соціальні та 

міграційні мережі тощо) 
+ + + + + + + + + 

Примітка: Завдання ОЕМ: a – створення умов щодо здорового й довготривалого життя; b - 

попередження безповоротного відпливу людських ресурсів за межі країни; c - розширення 

можливостей здобуття освіти, забезпечення її відповідності потребам ринку праці; d - 

збільшення реальної пропозиції робочої сили; e - збільшення попиту на робочу силу; f - 

збалансування попиту і пропозиції робочої сили; g - ефективне залучення робочої сили в 

національній економіці; h – забезпечення комфортних та безпечних умов трудової діяльності; i - 

забезпечення мотивації до трудової діяльності на робочому місці. 

Джерело: розроблено автором. 

До того ж, інституційні одиниці в структурі ОЕМ, з одного боку, є 

системою, яка керує, а з іншого – не злагоджені механізми їх власного 

функціонування є вагомими за силою детермінантами втрат робочої сили. 

Виникають так звані «інституційні пастки». 
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Інститут бізнесу  
Інструменти: нові робочі місця; 

безпечні робочі місця; заробітна 

плата; колективний договір; 

соціальне підприємництво; 

сплата податків; імпакт-

інвестиції; благодійна допомога; 

державно-приватне партнерство 

(PPP); неформальна освіта; 

підвищення кваліфікації; «зелені 

робочі місця» та ін. 

Наукові 

організації, 

об’єднання 
Інструменти: економічне 

обґрунтування; 

аналітичні доповіді, 

звіти; теорії та концепції; 
пропозиції, рекомендації; 

проекти нормативно-

правових документів 

Інститут охорони здоров’я 
Інструменти: бюджетні видатки; 

приватні видатки; державні цільові 

програми та гарантії, медичне 
страхування (у перспективі); ІКТ; 

публічно-приватне партнерство (РРР) 

Інституту влади та законодавства 
Інструменти: Конституція, закони, укази; постанови, 

розпорядження; нормативно-правові нижчого рівня; 

ліцензії; сертифікація; програми; плани дій; стратегії; 

концепції; соціальні стандарти; державно-приватне 
партнерство (РРР) та ін. 

Інституту міжнародного права та 

міжнародні організації 
Інструменти: міжнародні договори; 

декларації, конвенції, кодекси, саміти, 

конференції, фінансова допомога 

Інститут сприяння 

зайнятості 
Інструменти: база вакансій,  

консультування, ―активні‖ і 

―пасивні‖ програми ДЗС; 

тренінги; кар’єрний 

радник; вебінари; 

дистанційне навчання; 

профілювання безробітних; 

«транзитні робочі місця»; 
ІКТ; консалтинг; лізинг 

персоналу; рекрутинг; 

маркетингові дослідження 

 

Професійні 

об’єднання 
Інструменти: круглі столи; 

зауваження; пропозиції; 

дослідження 

Інститут громадянського суспільства 
Інструменти: круглі столи; пропозиції; звернення; 

дослідження, благодійність, освітні заходи, 

громадське лобіювання, соціальний аудитта ін. 

Інститут державної допомоги бізнесу 
Інструменти: дотації, субсидії, гранти, 

гарантії, пільгові кредити;податкові пільги, 

відшкодування витрат; державні закупівлі 

та ін. 

 

Інститут інформації 
Інструменти: статистичні дані; 

адміністративні дані;соціологічні 

дослідження; переписи населення; ІКТ; 

інструменти Big data (data mining; data 

analyses); моделювання; прогнозування, 

експертні оцінки та ін. 

Інститут гідної 

праці 
Інструменти: 

формальна зайнятість, 

інноваційна 

зайнятість; безпечні 

робочі місця; 
гнучкість зайнятості; 

соціальне страхування; 

lifelong learning, (LLL), 

справедлива оплата за 

працю 

Інститут соціального діалогу  
(біпартизм, трипартизм, трипартизм-плюс) 

Інструменти: консультації; переговори; обмін 

інформацією; узгоджувальні процедури; 

генеральна, регіональні; галузеві (міжгалузеві) 

угоди; трудові угоди; проекти нормативно-

правових актів 

Інститут освіти  
Інструменти: бюджетні видатки; приватні 

видатки; інклюзивне навчання; дистанційне 
навчання; ІКТ; дуальна форма здобуття 

професійної освіти (dual education); державно-

приватне партнерство (РРР) та ін. 

 

Рис. 3.1. Інституційна інфраструктура ОЕМ зменшення втрат робочої сили 
Джерело: розроблено автором. 
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До основних компонентів інституційної інфраструктури ОЕМ зменшення 

втрат робочої сили можна віднести: 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) інститут наукових організацій та об’єднань; 

10) інститут державної допомоги бізнесу; 11) інститут громадянського 

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

інститут інформації; 13) неформальні інститути (сім’я, цінності, релігія, соціальні 

та міграційні мережі тощо). Далі розглянемо деякі з інститутів окремо.  

Головна функція інституту влади та законодавства це інституалізація 

відносин між інституційними одиницями ОЕМ, яка реалізується в створенні, 

запозиченні, перенесенні, відтворенні та закріпленні  формальних законів, правил 

і норм. Полягає в тому, щоби створити такі нормативно-правові рамки ОЕМ, які 

чітко розмежовують компетенції, відповідальність та забезпечують узгодженість 

функціонування всіх суб’єктів, несуперечність нормативно-правового 

забезпечення. Іншими функціями інституту є: законодавча, правоохоронна, 

регулююча, стимулююча та контролююча функції. 

Інститут освіти. В історичній ретроспективі освіта й навчання переважно 

належали до соціальної інфраструктури. Одним із завдань цієї системи був 

перший вихід робочої сили на ринок праці, на чому їхні відносини й 

закінчувалися. Звісно, були тренінги в рамках програм зайнятості, але вони були 

як система «другого шансу», орієнтуючись на певні вразливі групи населення 

[196, с. 22]. А вже сьогодні саме концепція навчання впродовж усього життя 

(англ. lifelong learning, LLL) стає запорукою попередження втрати роботи для 

окремої особи та попередження втрат робочої сили для цілої економіки країни. В 

освіті ключову роль має відігравати упереджувальне розроблення освітніх 

програм для нових професій, цифровізація програм із перепідготовки та 

використанню нових технологій, з тим, щоби зробити ці програми доступними 

для всієї потенційної робочої сили. Необхідно не тільки давати знання, а й 

розвивати здібності, метанавики, креативність і критичне мислення, вміння 
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працювати та розвиватися в мінливому соцієтальному середовищі. Основними 

функціями інституту освіти в системі ОЕМ зменшення втрат робочої сили є: 

забезпечення рівного доступу до якісної професійної освіти для всієї потенційної 

та фактичної робочої сили; професійна орієнтація майбутньої робочої сили, 

щоби підвищити їхню мотивацію до обрання професій, які мають попит  на 

ринку праці, для попередження втрат робочої сили від структурного 

безробіття; здатність швидко реагувати на виклики глобалізації та 

трансформації у світі професій; підготовка робочої сили відповідно до коротко-, 

середньо- та  довгостроковим прогнозам потреби економіки за професіями; 

підвищення якісних характеристик робочої сили для того, щоби формувати її 

конкурентні відносини на ринку праці, які є запорукою попередження втрати 

роботи для зайнятих, а для резерву робочої сили – можливість успішного 

працевлаштування; моніторинг працевлаштування випускників, щоби здобути 

інформацію, яка необхідна для оцінювання ефективної діяльності інституту, а 

також для розроблення заходів із попередження втрат робочої сили від 

структурного безробіття; створення своєї стійкої та ефективної 

інфраструктури та забезпечення її необхідного фінансування; стратегічний 

розподіл ресурсів (кадрових, фінансових матеріально-технічних) так, щоби 

створити в системі освіти належні стимули, які спонукатимуть її досягати 

стійких результатів у попередженні, ліквідації чи скороченні втрат робочої сили 

від безробіття та економічної пасивності; тісна співпраця з міжнародним 

середовищем, бізнесом, охороною здоров’я та ін. 

Інститут охорони здоров’я. Значущість здоров’я для зменшення втрат 

робочої сили важко перебільшити. Саме в роки кардинальних успіхів у боротьбі зі 

втратами від смертності виникла концепція людського розвитку. Здоров’я та 

довголіття – найважливіші передумови запобігання втрат робочої сили. Головною 

місією інституту охорони здоров’я є профілактика, збереження, зміцнення, 

відновлення здоров’я та підвищення продуктивності праці робочої сили, щоби 

попередити, ліквідувати чи скоротити її втрати. Інститут охорони здоров’я в 

системі ОЕМ зменшення втрат робочої сили виконує такі основні функції: 
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забезпечення рівності прав потенційної та фактичної робочої сили на отримання 

якісної медичної допомоги; моніторинг та збагачення баз даних про стан 

здоров’я потенційної та фактичної робочої сили та його детермінанти; 

визначення єдиних науково обґрунтованих державних стандартів, критеріїв та 

вимог, що мають сприяти охороні здоров’я потенційної та фактичної робочої 

сили; стратегічне планування та розподіл ресурсів (кадрових, фінансових, 

матеріально-технічних) так, щоби створити в системі охорони здоров’я  

належні стимули, які спонукатимуть її досягати стійких результатів щодо 

зменшення втрат робочої сили; забезпечення достатніх ресурсів в умовах 

невизначеної економіки, що постійно змінюється; розроблення та виконання 

цільових державних, регіональних і міждержавних програм щодо запобігання 

втрат робочої сили від передчасної смертності, ліквідації чи скорочення втрат 

від інвалідності та тимчасової захворюваності; сприяння розвитку досліджень у 

сфері охорони здоров’я для наукового обґрунтування відповідних напрямів щодо 

запобігання втрат робочої сили від передчасної смертності, ліквідації чи 

скорочення втрат від інвалідності та тимчасової захворюваності; міжнародна 

співпраця та залучення постачальників усіх форм власності, що створює 

мотивацію надавати якісніші послуги, впроваджувати науково обґрунтовані та 

економічно ефективні методи роботи щодо запобігання втрат робочої сили від 

передчасної смертності, ліквідації чи скорочення втрат від інвалідності та 

тимчасової захворюваності; дії щодо забезпечення впливу на діяльність інших 

суб’єктів (наприклад, освіти та бізнесу, щоби приділити необхідну увагу 

соціальним, екологічним та економічним детермінантам здоров’я та ін. 

Інститут бізнесу. Важливе місце щодо зменшення втрат робочої сили 

внаслідок її недовикористання відводиться створенню нових робочих місць. 

Застосування інших активних інструментів зменшення втрат від безробіття та 

економічної пасивності, має сенс лише у випадку, якщо це прискорить 

працевлаштування на підхожу роботу. За браком вільних робочих місць 

необмежене розширення кількості інших інструментів сприяння зайнятості 

спричинить лише збільшення фінансових та часових витрат, але не впливатиме на 
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зменшення втрат робочої сили. Важливою умовою цього є активний розвиток і 

функціонування підприємницької діяльності (інституту бізнесу), особливо 

суб’єктів середнього та малого підприємництва, нарощування їхніх позицій у 

розвитку економічних процесів. 

Вагому роль у скороченні втрат робочої сили від безробіття та неучасті 

населення у формуванні пропозиції робочої сили відіграють соціальні 

підприємства – поєднання соціальної місії та комерційного підходу. Соціальні 

підприємства, як елемент традиційного ринку праці, забезпечують самозайнятість 

для підприємливих людей, а також традиційну роботу за найманням для інших 

категорій резерву робочої сили (рис.3.2), які з різних причин позбавлені 

можливості повноцінно працювати (невідповідність рівня фахової компетенції 

шукачів роботи, їхній недостатній досвід роботи, наявність фізичних вад, низька 

життєва активність тощо).  

 

Рис. 3.2. Позиціювання соціального підприємництва в ОЕМ зменшення 

втрат робочої сили (економічний складник) 

Джерело: побудовано автором. 
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Законодавство України не дає визначення соціального підприємства й не 

містить жодних конкретних нормативних актів, які регулюють діяльність таких 

підприємств. Хоча діяльність підприємств громадських організацій осіб з 

інвалідністю (які можна віднести до соціальних) регулюється додатково. Зокрема, 

для них передбачені певні податкові пільги, на використання яких (на певний 

період) вони мають одержати дозвіл. 

У європейських країнах цей сектор давно й добре розвинений. Наприклад, у 

Німеччині нараховується приблизно 100 тисяч соціальних підприємств, на яких 

зайняті понад 2,5 мільйона працівників. Для порівняння: це втричі більше, ніж 

працівників у галузі виробництва авто, де працює 750 тисяч робітників. Загалом 

на території ЄС функціонує майже 2 млн підприємств, що становить приблизно 

10% усіх підприємств. На цих соціальних підприємствах працевлаштовано 

орієнтовно 6% від усіх зайнятих на території ЄС. У Великій Британії за 

підсумками 2017 р., 68% соціальних підприємств підтримують людей з уразливих 

груп, 44% працевлаштовують людей з уразливих груп, 28% працюють у найбільш 

депресивних районах країни. Виданий у рамках грантового проєкту «Соціальні 

підприємства в Україні» у 2017 р. другий «Каталог соціальних підприємств» 

налічує 150 одиниць, перший Каталог у 2013 році налічував лише 46 соціальних 

підприємств [197]. Наразі в Україні немає спеціальних державних програм 

підтримки соціального підприємництва. Українські соціальні підприємства 

фінансуються переважно приватними підприємцями та іноземними донорами (75–

85%). Найбільшими донорами в цій сфері є США, Канада та Німеччина.  

У 2015 р. для того, щоби розв’язувати актуальні проблеми в Україні 

почала діяти програма пільгового кредитування соціальних підприємств, від 

інвестиційного фонду WNISEF з банками-партнерами – Ощадбанк та КредоБанк. 

Перевага надається проєктам на підтримання насамперед громадян України, які 

потерпіли від конфлікту на сході країни, у т.ч. вимушених переселенців із 

південних та східних регіонів України, людей з інвалідністю, малозабезпечених 

жінок та представників інших незахищених соціальних груп робочої сили. 
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Для активізації розвитку соціального підприємництва в Україні 

необхідними є такі заходи: організація поширення ґрунтовної інформації про 

соціальне підприємництво; розвиток нормативно-правової бази; організація 

розширення розроблення програм із професійного навчання населення основам 

соціального підприємництва; розширення спеціальних кредитних програм для 

залучення інвестицій для започаткування соціального підприємства.  

Одним із напрямів запобігання втрат робочої сили від передчасної 

смертності та захворюваності є також розвиток інституту бізнесу на основі 

принципів «зеленої» економіки. Відмітна ознака такої політики – формування 

екологічно орієнтованого ринку праці через створення зелених робочих місць, що 

сприяють зниженню негативного впливу на довкілля та оздоровлення екологічної 

ситуації. Отож «зелені» робочі місця – це запобігання та скорочення втрат робочої 

сили як за економічним, так і за соціально-демографічним складником (рис. 3.3). 

Для того, щоби запобігти та скоротити втрати робочої сили інститут бізнесу 

повинен виконувати такі функції: створювати легальні робочі місця та умови для 

розширеного відтворення робочої сили; забезпечувати охорону й безпечні умови 

праці; своєчасно виплачувати заробітну плату; сприяти професійній підготовці 

та підвищенню кваліфікації робочої сили; своєчасно й у повному обсязі 

сплачувати податки; відраховувати страхові внески за програмами соціального 

(та в перспективі медичного) страхування; брати участь у благодійній 

діяльності та співфінансуванні освіти, науки, охорони здоров’я, інфраструктури 

тощо; екологічно здійснювати свою діяльності та виробляти безпечні продукти, 

зокрема фармацевтичні; відшкодовувати втрати робочої сили. 

Важливою передумовою досягнення завдань у контексті зменшення втрат 

робочої сили є розбудова інфраструктур – житлово-комунальної, транспортної, 

освітньої, охорони здоров’я, які необхідні для забезпечення належної якості життя 

людей та стану довкілля. Українська соціальна інфраструктура через постійне 

недоінвестування вже є обмежувальним чинником ефективності інших заходів 

зменшення втрат робочої сили. Наприклад, навіть із високою зарплатою лікарі не 

захочуть їхати працювати в село, якщо там не буде якісної медичної, транспортної 
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та ін. інфраструктури. Розвиток транспортної інфраструктури також сприяє 

зростанню пропозиції робочої сили та її мобільності, особливо осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, покращує рівень безпеки дорожнього руху, відповідно, 

зменшує втрати від зовнішніх причин передчасної смертності та травматизму.  

Рис. 3.3. Прямий та непрямий вплив «зеленої» економіки на зменшення втрат 

робочої сили 
 

Джерело: побудовано автором. 
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Будівництво чи модернізація інфраструктури у сфері життєзабезпечення 

вимагає значних ресурсів, тому, з одного боку, є непосильною для державного та 

місцевих бюджетів, з іншого – ризикованою для бізнесу, для якого може 

окупитися лише на довгостроковому горизонті. Реалізувати подібні проєкти на 

комерційних засадах без зобов’язань за такими проєктами з боку влади не вийде – 

жоден бізнес не буде самостійно вкладати в такі проєкти великі кошти. У світі 

подібні проєкти реалізуються за допомогою інструменту державно-приватного 

партнерства (англ. Public-Private Partnerships, РРР), який продемонстрував себе 

як ефективний механізм розвитку інфраструктури. Світовий досвід доводить, що 

державно-приватне партнерство в разі його коректного застосування є більш 

ефективним засобом реалізації проєктів, ніж залучення приватного бізнесу в 

рамках державних закупівель. РРР це такий собі діалог, із застосуванням 

економічних інструментів, між владою та бізнесом, який прийшов на зміну 

адміністративно-директивному стилю взаємодії. Крім того, у зменшенні втрат 

робочої сили зацікавлені як держава, так і бізнес (рис.3.4). 

В Україні розроблено нормативно-правову базу РРР, проте темпи його 

практичного застосування є незадовільними, особливо, там, де стосується 

запобігання втратам робочої сили. За світовими стандартами, участь приватного 

бізнесу в проєктах державно-приватного партнерства має сягати межі 80% у 

фінансуванні проєктів. В Україні ситуація протилежна – на органи влади 

припадає необхідність фінансування 80–90% витрат за такими проєктами. 

Широко розвиненим є фінансування проєктів у розробленнях родовищ корисних 

копалин, натомість у транспортній сфері (зокрема, капітальний ремонт доріг) є 

лише 2-3 проєкти. Також низькою є ефективність проєктів у сфері житлово-

комунального господарства, освіти та охорони здоров’я [198, с.11–12]. За даними 

центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні станом на 01.01.2020 

р. на засадах PPP укладено 187 договорів, з яких реалізується лише 52 договори, 

тобто 135 договорів не реалізується, з яких на 4 договори – закінчено термін дії, 

18 договорів – розірвано, 113 договорів – не виконувалися [199]. 
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Рис. 3.4. Застосування інструменту державно-приватного партнерства (РРР)  

у формуванні передумов зменшення втрат робочої сили 
 

Джерело: розроблено автором. 
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2. Знання, досвід,  

кваліфікація залученої робочої 

сили 

3. Ефективність управління 

проектами у порівнянні з 

державним сектором 

4. Інвестиції 

Об’єкти (сфера застосування ) 

PPP:  

- житлово-комунальне 

господарство; 

- транспортна інфраструктура; 

- освітня інфраструктура; 

- інфраструктура охорони 

здоров’я; 

- надання освітніх послуг та 

послуг у сфері охорони здоров’я; 

- інші. 

 

 

Приватний 

сектор 

Передумови зменшення втрат робочої сили:  

– відповідність створених (реконструйованих) 

об’єктів вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, 

екологічних, архітектурних та інших норм; 

– сприяння мобільності робочої сили унаслідок 

розвитку життєзабезпечувальної  інфраструктури; 

– сприяння збереженню та конкурентоспроможності 

робочої сили внаслідок розвитку освітньої та медичної 

інфраструктури; 

– поліпшення якості державних послуг населенню та 

стимулювання інновацій; 

– розширення зайнятості підчас здійснення проектів в 

рамках PPP; 

– економічний розвиток регіонів та країни в цілому; 

– розвиток приватного сектору; 

– інші. 

Форми взаємодії: 
– концесія 

– контракт на управління 

(аутсорсинг) 

– контракт на виконання 
робіт 

– оренда (лізинг) 

– спільна діяльність 
держави та приватного 

бізнесу 

– змішані типи контрактів 
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Посеред пріоритетних напрямів застосування державно-приватного 

партнерства в системі ОЕМ зменшення втрат робочої сили, окрім життєво 

забезпечувальної інфраструктури, треба виділити також добровільне медичне 

страхування, підвищення професійно-освітнього потенціалу робочої сили 

відповідно до потреб інноваційної економіки, надання державного майна 

(приміщень, обладнання та ін.) оренду (лізинг) приватному сектору для того, 

щоби розширити виробництво та збільшити кількість робочих місць. Наприклад, 

потенціальними інвесторами в державну медицину є приватні страхові компанії. 

Тому потрібно створити умови для їхнього розвитку в Україні. Важлива також 

подальша децентралізація охорони здоров’я, коли замовником медичних послуг і 

залучення довгострокових інвестицій стають місцеві органи влади. Вони ближче 

до споживачів, тому державно-приватне партнерство розвивається швидше. Це 

сприятиме більш раціональному використанню бюджетних ресурсів, кращому 

задоволенню потреб хворих громадян у поліпшенні їхнього здоров’я, виконання 

конституційних принципів доступу до охорони здоров’я загалом. 

Інститут інформації. Повсюдна цифровізація бізнес-процесів і цілих 

галузей надають помітний позитивний вплив на ринок праці: з’являються нові 

робочі місця і професії, які раніше не були; цифрові платформи допомагають 

забезпечувати більш точну відповідність наявної вакансії профілем здобувача, 

що, з одного боку, сприяє підвищенню продуктивності праці, з іншого – зменшує 

час пошуку роботи й тіньову зайнятість; збільшується можливість роботи у 

віддаленому доступі, що дає змогу фахівцям із регіонів, де попит на них 

обмежений, здобути бажану роботу; отримання нових знань, підвищення 

кваліфікації, освоєння нових професій у режимі дистанційного електронного 

навчання розвиває додаткові компетенції; легко, зручно та швидко створювати 

бізнес із нуля та одержати дохід від реалізації свого творчого потенціалу, 

креативних ідей та інтелекту тощо. З іншого боку, впровадження автоматизованих 

систем і роботів у виробничі цикли замість людської праці сприяють вивільненню 

значної частки робочої сили. Зокрема, детермінантами, які сприяють зростанню 

втрат робочої сили від безробіття та економічної пасивності є: автоматизація 
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робочих місць робить низку професій непотрібними; затримка в часі між 

виникненням потреби у висококваліфікованій робочій силі та її підготовкою, 

через що виникають втрати через структурне безробіття; брак інвестицій на 

впровадження нових інформаційних технологій неминуче призводить до 

відставання від процесу деяких підприємств, деяких галузей, і навіть деяких 

регіонів, що призводить до їхнього занепаду з відповідним звільненням робочої 

сили; небажання робочої сили змінювати звичні форми роботи та 

перекваліфіковуватися. Суттєві ризики зростання втрат робочої сили від 

безробіття постають і в контексті тренду до «озеленення» економіки, зокрема у 

зв’язку із прогнозованим закриттям робочих місць із переважно низьким і 

середнім рівнем кваліфікації працівників, які часто не здатні швидко 

перекваліфікуватися й адаптуватися до нових умов.  

На сьогодні в Україні бракує довгострокових прогнозів потреби в робочій 

силі, потреби в навичках працівників, прогнозів ризиків виникнення безробіття, 

зокрема пов’язаних із такими глобальними трендами, як цифровізація та 

«озеленення» економіки. У 2016 р. Кабінетом Міністрів України визначено 

перелік професій загальнодержавного значення (доповнений Постановою КМ 

№ 95 від 21 лютого 2018 р.), фінансування яких здійснюється коштом державного 

бюджету. Однак, складений перелік (25 професій) не враховує нові та інноваційні 

спеціальності, які стають необхідними для економіки в найближчому 

майбутньому, пов’язані зі зміною технологічного укладу, швидким розвитком 

комп’ютерних технологій та все ширшим їхнім використанням у виробництві та 

побуті. Тому спеціальності, які пропонуються освітою, необхідно регулярно 

переглядати та оновлювати. Для цього має бути закріплена відокремлена 

інституція (чинна або новостворена, або об’єднана). Її діяльність має бути 

спрямована на: відповідальність за здійснення перспективного прогнозу (не 

тільки короткострокового та на зареєстрованому ринку праці, який здійснює 

ДСЗУ), його перевірка в часі, усунення помилок та коригування; надання 

відповідних рекомендацій навчальним закладам; формування державного 

замовлення за напрямами освітньої підготовки, задля запобігання втрат від 
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структурного безробіття. Або служба зайнятості витрачатиме все більше коштів 

на працевлаштування, перекваліфікацію та профорієнтацію, щоби ліквідувати чи 

скоротити ці втрати. Результати прогнозування є важливим інструментом для 

обґрунтування структурної, інноваційної та інвестиційної політики держави в 

частині їхнього зв’язку із заходами щодо зменшення втрат робочої сили, а також 

засобом ефективної реалізації допомозі бізнесу у вигляді пільгових кредитів, 

податків, відшкодування витрат тощо. 

У 2014 р. на замовлення Міністерства економічного розвитку та торгівлі 

України й за сприяння Європейського фонду освіти розпочалося розроблення 

моделі прогнозування потреб у кваліфікованій робочій силі. За результатами 

роботи громадськості й усім зацікавленим сторонам у 2015 р. була презентована 

модель прогнозування кваліфікованої робочої сили. Проте розробники та 

виконавці моделі зазначили, що прогнозування робочої сили в Україні на 

постійній основі ускладнюється через багато чинників, зокрема, через нестачу 

інформації, фінансування та слабку взаємодію між зацікавленими сторонами [200, 

с. 124]. Також поки що немає комплексної, повноцінної та своєчасної 

статистичної інформації про діяльність системи охорони здоров’я (на всіх рівнях), 

яка необхідна для аналізу, прогнозування та подальшого її планування. Як 

наслідок, брак реальних можливостей для ефективного контролю за якістю 

медичних послуг, споживанням ресурсів у системі охорони здоров’я тощо. Немає 

повноцінного доступу також до даних бізнесу про віковий, професійний склад 

працівників, умов зайнятості робочої сили, існує неповна та непослідовна 

статистика про нещасні випадки та професійні захворювання тощо, зокрема через 

високий рівень його тіньового сектору. А наші власні дослідницькі пошуки 

виявили досить обмежену та вузьку інформацію про потенціал зайнятості осіб з 

інвалідністю. Також необхідно відновити збір даних про кількість створення та 

ліквідацію робочих місць за галузями в країні. Тому необхідно вдосконалити 

інформаційну систему про стан формування, розподіл, використання та розвиток 

робочої сили для того, щоби використовувати різні джерела інформації 

(статистичні та адміністративні дані, підприємств, великих масивів вакансій, 
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дослідження секторів економіки, дані регіональних досліджень, моніторинг 

працевлаштування випускників тощо) через створення інформаційного простору 

на основі структурованої інформаційної інфраструктури та ввести практику 

превентивного аналізу втрат робочої сили. Система інформаційного забезпечення 

має використовувати новітні технології одержання й обробки даних.  

З огляду на це, інформаційне забезпечення виявлення детермінантів втрат 

робочої сили та управління ними має формуватися з таких основних джерел (рис. 

3.5). 

 

Рис. 3.5. Основні джерела даних для інформаційного забезпечення виявлення 

детермінант втрати робочої сили та управління ними 
 

Джерело: побудовано автором. 

 

Розв’язання означених проблем неможливе також без побудови 

ефективного соціального діалогу в досліджуваній проблемі. 

Інститут соціального діалогу. Практика останніх десятиліть свідчить, що 

ефективним засобом забезпечення динамічного розвитку, економічної та 
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соціальної стабільності в суспільстві, зокрема запобігання втрат робочої сили, є 

соціальний діалог. Цей інститут, що став постійним елементом європейських 

економічних систем, приніс обом сторонам значну користь. Працівникам дав 

можливість покращити життєвий рівень і отримати доступ до матеріальних і 

духовних благ сучасної цивілізації, а підприємцям забезпечив ефективне 

функціонування виробничої сфери [201, c.363].  

Формально в Україні сьогодні сформовано цілісну систему соціального 

діалогу, яка являє собою складний комплекс взаємодії різноманітних інституцій 

на засадах біпартизму та трипартизму. Сторони соціального діалогу в особі 

урядових структур, профспілкових організацій, об’єднань роботодавців залучені 

до законотворчості, до здійснення заходів регуляторної та соціальної політики у 

сфері праці, а також до моніторингу трудових аспектів соціально-економічного 

розвитку. Однак, у країні, де заробітна плата є наднизькою та хронічно 

порушуються терміни її виплати, низька продуктивність праці та брак належного 

рівня безпеки виробництва (насамперед унаслідок морального і фізичного зносу 

основного капіталу), професійний дисбаланс, масштабна зовнішня трудова 

міграція та розшарування населення за рівнем доходів, дає підстави для висновків 

про наявність серйозних проблем у застосуванні чи ефективної діяльності цього 

інституту. Як слушно зауважують вітчизняні та закордонні фахівці [202], нині 

репрезентативний статус мають профспілки та роботодавці, які тісно пов’язані з 

великим бізнесом та майже злиті з політичними партіями, перетворені із 

самоврядних організацій на помічників політичних партій і депутатських фракцій. 

Перебравши на себе всі важелі впливу на процеси соціального діалогу в Україні, 

встановлюють вигідні для себе «правила гри», нехтуючи думками інших 

профспілкових об’єднань та невеликого бізнесу. А в державних установах їхня 

робота часто зводиться тільки до видавання святкових подарунків та надання 

пільгових путівок. Такий стан справ лише імітує соціальний діалог в Україні та 

носить просто декларативний характер. За даними соціологічного дослідження, 

проведеного від 7 до 14 лютого 2020 р. включно, профспілкам довіряють 23,1% 

опитаних, не довіряють 57,5% респондентів [203]. 
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Система соціального діалогу в Україні практично не враховує потенціал 

участі організацій громадянського суспільства, хоча на сьогодні вже сформовано 

для цього безліч передумов (рис.3.6). 

 

Рис. 3.6. Модифікація тристороннього формату соціального діалогу задля 

зменшення втрат робочої сили 
Джерело: побудовано автором. 

 

В Україні соціальний діалог ведеться між центральними та місцевими 

органами виконавчої влади, з одного боку, профспілками й організаціями 

роботодавців, з іншого боку, без залучення представників громадських 

організацій, навіть тих, які входять до складу громадських рад, створених біля 

центральних та місцевих органів виконавчої влади. 

У «Національній стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016–2020 роки», було визнано й окреслено проблему недостатніх 

стимулів щодо залучення громадських інституцій до розв’язання проблем, 

пов’язаних зі сферою праці. Хоча соціальний діалог, як напрям такого залучення, 

у цьому документі не згаданий [204, c.126]. 

Практичний досвід доводить, що інститути громадянського суспільства 
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Передумови 
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всього життєвого циклу робочої сили  
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соціального миру й соціального розвитку. Ці інститути стоять сьогодні в 

авангарді розроблення дорожньої карти ключових соціально-економічних 

реформ, зокрема освітньої та медичної [204]. Важливість інституту громадських 

організацій проявляється у їхній контрольній функції – контролю діяльності 

влади та бізнесу. Прикладом їхнього успішного соціального контролю можна 

вважати діяльність фонду «Пацієнти України», зусиллями якого вдалося у 2011 р. 

суттєво збільшити державне фінансування лікування ВІЛ/СНІД. Крім того, фонд 

долучився до просування у 2015–2016 рр. низки законів, що делегують закупівлю 

ліків в Україні спеціалізованим міжнародним організаціям [205]. Цими заходами 

вдалося зменшити масштаби корупції у фармацевтичній галузі та заощадити 

кошти державного бюджету. Важливість залучення організацій громадянського 

суспільства необхідна також для працевлаштування осіб з обмеженими 

можливостями, вимушених внутрішніх переселенців та учасників АТО/ООС. 

Наприклад, діяльність громадської ініціативи «Центр зайнятості Вільних людей» 

[206] покликана сприяти працевлаштуванню та підприємницькій ініціативі саме 

для таких вразливих категорій робочої сили, а також для студентів та людей 

похилого віку. Основними напрямами діяльності центру є: підвищення 

конкурентоспроможності вразливих груп на ринку праці через кар’єрне 

консультування, навчання, перекваліфікацію та особистісний розвиток; 

підтримання розвитку підприємництва через навчання, консультування, 

менторство та надання мінігрантів для започаткування власної справи; розвиток 

корпоративної соціальної відповідальності, як інструменту залучення 

представників бізнесу до розв’язання проблем соціальної адаптації та 

працевлаштування ВПО, ветеранів АТО/ООС та осіб з інвалідністю. 

У країні також функціонує кілька майданчиків громадянського суспільства 

у міжнародному форматі, які мають прямий стосунок до зменшення втрат робочої 

сили. Серед них Платформа громадянського суспільства Україна-ЄС, яка включає 

шість робочих груп, зокрема «Зайнятість, соціальна політика, рівні можливості та 

здоров’я» та Національна платформа громадянського суспільства Східного 
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партнерства, де працює робоча група «Соціально-трудова політика та соціальний 

діалог». Разом вони об’єднують біля 300 неурядових українських організацій. 

Так само необхідність використання розширеного соціального діалогу 

зумовлена викликами, які пов’язані з поширенням нових технологій та 

виникненням нетрадиційних форм зайнятості, які сприяють залученню до ринку 

праці певних груп робочої сили, для якої в традиційному виробництві кількість 

задовільних робочих місць є обмеженою, але це не знімає проблему їхньої 

вразливості на ринку праці. Важливість інституту громадянського суспільства 

зростає там, де недостатня кількість організаційних структур профспілок, 

особливо на рівні районів і міст. Тому інститут потребує модернізації, передусім 

із розширенням його формату через активніше залучення до нього громадських 

інституцій, що є неодмінною умовою попередження, ліквідації, скорочення та 

відшкодування втрат робочої сили.  Тобто Національна тристороння соціально-

економічна рада як головний дискусійний майданчик країни (згідно з Законом 

України «Про соціальний діалог» [207]) між владою, профспілками та 

роботодавцями залучення представників громадських організацій (рис.3.7).  

Роль громадських організацій щодо покращення результатів соціального 

діалогу з метою зменшення втрат робочої сили полягає в такому: 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.  
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Рис.3.7. Позиціювання інституту соціального діалогу в системі ОЕМ 

зменшення втрат робочої сили 
 

Джерело: розроблено автором. 

 

У системі ОЕМ зменшення втрат робочої сили соціальний діалог у формі 
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ефективної зайнятості; 

- сприяння справедливому розподілу суспільного продукту між бізнесом, робочою силою та 
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безперервного професійного розвитку робочої сили; захист здоров’я та безпеки 

робочої сили; сприяння розвитку підприємництва та підвищення продуктивності 

праці як запорука ефективної зайнятості; сприяння справедливому розподілу 

суспільного продукту між бізнесом, робочою силою та державою. 

Отже, ефективне державне управління зменшенням втрат робочої сили 

потребує вдосконалення інституційної інфраструктури за такими основними 

напрямами: 

- активізація участі підприємств у програмах державно-приватного 

партнерства, які спрямовані на зменшення втрат робочої сили; 

- сприяння розвитку інституту бізнесу на засадах «зеленої» економіки та 

розвитку соціального підприємництва; 

- розширення інформаційної системи про стан формування, розподіл, 

використання та розвиток робочої сили, з метою превентивного аналізу втрат, 

наприклад: ідентифікація, генерування правдивої інформації про детермінанти 

втрат робочої сили, створення стратегічних прогнозів освітньо-кваліфікаційних 

потреб ринку праці відповідно до цілей та трендів розвитку галузей економіки, 

моніторинг працевлаштування випускників тощо. Розширення інформаційної 

бази необхідне також для виміру ефективності здійснюваних заходів зменшення 

втрат робочої сили, для оцінювання роботи інституційних суб’єктів; 

- продовження реформування інститутів освіти та охорони здоров’я з 

використанням досвіду розвинутих країн; 

- інституалізація розширення соціального діалогу членами з громадських 

організацій; 

- удосконалення інституту законодавства на засадах та принципах концепції 

гідної праці. 

Відтак комплексна реалізація зазначених заходів стане важливим 

підґрунтям запобігання, ліквідації, скорочення та відшкодування втрат робочої 

сили. 
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3.2 Удосконалення нормативно-правового забезпечення організаційно-

економічного механізму зменшення втрат робочої сили на засадах гідної 

праці 

 

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 робочої сили – 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. 

Вирішенню зазначених умов покликаний сприяти інститут гідної праці. Його 

підґрунтям є Європейська соціальна хартія (ЄСХ) [208] та Декларації МОП про 

основоположні принципи та права у сфері праці, про соціальну справедливість у 

цілях справедливої глобалізації та інші нормативні документи МОП, розроблені 

як орієнтири забезпечення прав робочої сили на працю. На разі для України є 

чинними 63 конвенції МОП, включно з 8 основоположними та 4 пріоритетними. 

Концепція Гідної праці остаточно сформована в Декларації МОП 2008 р. 

«Про соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації», у якій 

зазначено, що всі держави – члени МОП повинні проводити політику, спрямовану 

на досягнення цілей гідної праці [209]. Починаючи з 2008 року, МОП із 

фінансовою допомогою ЄС започаткували Проєкт МОП/ЄС «Моніторинг та 

оцінка прогресу з питань (щодо) гідної праці в Україні», який глобально в нашій 

державі імплементується завдяки Програмі гідної праці МОП. В Україні до кінця 

2019 р. діяла «Програма гідної праці МОП для України 2016–2019» [210]. Нині 

закладено основу для розробки нової програми, де визначено чотири пріоритети 

Програми на 2020–2024 рр.: повна та продуктивна зайнятість; покращені умови 

праці (включають питання трудових відносин, безпеки та гігієни праці, легалізації 

неформальної зайнятості тощо); покращений соціальний захист; ефективний 
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інклюзивний соціальний діалог. Концепція безпосередньо пов’язана з Цілями 

розвитку тисячоліття ООН (ЦСР).  Зокрема, ціль 8 ЦСР – сприяти сталому, 

інклюзивному та стійкому економічному зростанню, повній та продуктивної 

зайнятості та гідній праці для всіх [124]. 

Крім положень конвенцій МОП та ЄСХ ратифікованих Україною, країна 

взяла зобов’язання щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

[211], що передбачає, зокрема, такі напрями: 1) сторони посилюють діалог та 

співробітництво щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних 

та здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального 

залучення, гендерної рівності та недискримінації (стаття 419); 2) співробітництво 

у сферах, визначених у статті 419, передбачає досягнення 14 цілей, зокрема: 

покращення якості людського життя; збільшення кількості та покращення якості 

робочих місць із гідними умовами праці; сприяння розвитку соціальної та 

юридичної справедливості в контексті реформуванні ринку праці; сприяння 

створенню на ринку праці таких умов, які б поєднували гнучкість та захищеність; 

стимулювання розвитку ринків праці, що сприяють залученню малозабезпечених 

осіб; покращення рівня забезпечення охорони здоров’я та безпечних умов праці та 

ін. (стаття 420); 3) Україна забезпечує поступове наближення до права, стандартів 

та практики ЄС у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей 

(стаття 424). Перелік законодавчих актів, до яких Україна зобов’язалася 

наблизити національне законодавство, охоплює 42 акти ЄС-директиви, що 

об’єднані трьома напрямами: «трудове законодавство», «антидискримінація та 

гендерна рівність», «здоров’я й безпека праці». Для держав-членів ЄС Директиви 

передбачають механізм звітування в Європейську Комісію як щодо конкретних 

заходів, так і щодо імплементації директиви загалом. Україна не є членом 

Європейського Союзу, тому не має зобов’язання звітувати про стан імплементації 

директиви та про проведення конкретних заходів, що спричиняє проблему 

належного контролю за їхньою імплементацією. 

Згідно з концепцією, у межах ОЕМ зменшення втрат робочої сили ми 

виділили дотримання таких принципів гідної праці – повна та продуктивна 
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зайнятість, соціально-економічний захист робочої сили та безпечні умови праці. 

Дотримання зазначених принципів викликає суттєвий та багатовекторний вплив 

на запобігання, скорочення (ліквідацію) та відшкодування втрат робочої сили 

(рис.3.8). 

 

Рис. 3.8. Взаємозв’язок принципів гідної праці та зменшення втрат робочої сили 

Джерело: побудовано автором 
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згадки поняття гідної праці, але водночас у статтях 3, 43–46 основного Закону – 

людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 

П
о

в
н

а
 т

а
 п

р
о

д
у
к

т
и

в
н

а
 

за
й

н
я

т
іс

т
ь

 
С

о
ц

іа
л

ь
н

о
-е

к
о
н

о
м

іч
н

и
й

 

за
х
и

с
т
 р

о
б

о
ч

о
ї 

с
и

л
и

 

Б
е
зп

еч
н

і 
т
а
 з

д
о
р

о
в

і 

у
м

о
в

и
 п

р
а
ц

і 

справедлива винагорода 

за працю 
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спричинених умовами праці 

Попередження втрат від інвалідності та тимчасової 

непрацездатності спричинених умовами праці 
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найвищою соціальною цінністю, закріплюються права на працю, відпочинок, 

соціальний захист та ін. [212]. Це дійсно найважливіші базові засади для 

становлення та розвитку права на гідну працю. Заразом вищевказані принципи на 

практиці часто виявляються не життєздатними: порушуються як працівниками та 

роботодавцями, так і державою, що несумісно з курсом України на європейські 

цінності та зменшення втрат робочої сили. 

1. Повна та продуктивна зайнятість. У нашому розумінні, повна та 

продуктивна зайнятість передбачає, що кожна одиниця робочої сили може 

розраховувати на сприяння держави в отриманні свободи вибору робочого місця 

відповідно до своєї кваліфікації та здібностей та одержувати за це справедливу 

винагороду, має можливість постійно підвищувати свій професійний рівень та 

професійну мобільність. Водночас підприємницьке середовище є життєздатним, 

завдяки чому забезпечується зменшення втрат від безробіття та економічної 

пасивності. Для компоненти «повна та продуктивна зайнятість» ми виділили 

такі передумови її досягнення як: доступ до форм професійної орієнтації та 

професійного навчання (професійна підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації) упродовж усього життєвого циклу робочої сили та справедлива 

винагорода за працю.  

Професійне навчання й безперервність його відіграє важливу роль у 

сприянні рівності можливостей щодо отримання гідної праці для всієї робочої 

сили. Право на професійну орієнтацію та професійне навчання закріплено в 

Конвенції МОП № 142 «Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в 

галузі розвитку людських ресурсів» [213], Рекомендаціях МОП № 150 «Про 

розвиток людських ресурсів» та № 195 «Про розвиток людських ресурсів: освіта, 

підготовка й навчання впродовж життя», у положеннях Європейської соціальної 

хартії (переглянутої) [208]: стаття 9 «Право на професійну орієнтацію» і стаття 10 

«Право на професійну підготовку». В українському законодавстві професійний 

розвиток регулюють: Закон України «Про освіту» [214], Закон України «Про 

зайнятість» [215], Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 

Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про професійний розвиток 
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працівників» [216], Податковий кодекс [217] та ін. 

Що стосується первинної підготовки робочої сили в Україні, до 

прогресивних змін варто віднести законодавче затвердження статтею 9 Закону 

України «Про освіту» [214] дуальної форми освіти. У вересні 2018 р. Кабінетом 

Міністрів України схвалено Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти [218]. Ця Концепція стала результатом 2,5 років обговорень між 

експертами, роботодавцями, закладами освіти та органами влади, а також 

проведенням пілотних проєктів у декількох містах. Згідно з Концепцією впродовж 

2020–2023 рр. планується поява кластерів дуальної освіти на базі 

конкурентоспроможних закладів освіти та зацікавлених роботодавців. 

Щодо професійного навчання на робочому місці, то для того, щоби 

забезпечити конкурентоспроможність працівників Законом України «Про 

професійний розвиток працівників» визначено зобов’язання роботодавців 

підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років. 

Водночас законодавством не встановлена відповідальність за не проведення 

організації професійного навчання працівників. Виняток становлять лише деякі 

професії, щодо яких регулярне підвищення кваліфікації контролюється, і вони 

сконцентровані переважно в бюджетному секторі (лікарі, вчителі, державні 

службовці). Законодавство стимулює зазначену діяльність економічними 

інструментами як роботодавця: 1) згідно з Податковим кодексом України (ПКУ), 

усі підприємства незалежно від рівня доходу мають право включити вартість 

навчання у витрати звітного періоду, у якому вони були здійснені, але за умови 

обов’язкового їхнього документального підтвердження; 2) на витрати на 

підготовку та перепідготовку кадрів не нараховується єдиний соціальний внесок 

(219, п.9), так і працівника: 1) сума, сплачена будь-якою юридичною особою на 

користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за 

здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище 

трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня звітного року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки 

чи перепідготовки такої фізичної особи (2020 р. – 14169,0 грн) не оподатковується 
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податком на доходи та військовим збором (пп. 165.1.21 ПКУ); 2) сума витрат 

роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника 

податку згідно із законом не вважається доходом останнього й не обкладається 

податком на доходи фізичних осіб і військовим збором (пп. 165.1.37 ПКУ). 

Водночас в основному законі, що регулює професійний розвиток робочої сили на 

робочому місці механізм стимулювання роботодавців щодо професійного 

розвитку персоналу не визначено. Закон України «Про професійний розвиток 

працівників» [216] лише передбачає, що фінансування на зазначені цілі 

здійснюється роботодавцем за власні кошти та інших незаборонених джерел. 

Також потребує розробка окремих економічних стимулів для роботодавців сфери 

послуг та фізичних осіб підприємців, що використовують найману працю. На 

наше переконання, економічні стимули мають бути диференційовані стосовно 

великих, середніх та малих підприємств. 

Через скасування у 2015 р. річного звіту зі статистики праці № 6-ПВ (річна) 

«Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад і професійне навчання», не 

можна виміряти ефективність чинних економічних стимулів за останні роки. Брак 

інформації про якісний склад та обсяги професійного навчання працівників не 

сприятиме розробленню заходів із забезпечення гідної праці робочої сили. Крім 

того, потрібно щоби звітність охоплювала малі підприємства до 10 осіб та 

фізичних осіб, що використовують найману працю. 

Буде важко посперечатися з тим, що найболючішою темою в Україні 

натепер, а відповідно найслабшою ланкою гідної праці, –  є рівень оплати праці 

великої частини працівників, а також глибока нерівність за доходами. А це прямо 

впливає на купівельну спроможність населення, відтак на рівень 

життєзабезпечення, на стан здоров’я, і в підсумку – на тривалість трудового 

життя робочої сили. У нашому розумінні «справедливо оплачувана праця» це такі 

результати її регулювання, які: відповідають поняттю справедливого розподілу 

результатів праці між власником праці та власником капіталу, а також між 

категоріями зайнятої робочої сили залежно від складності завдань та обов’язків; 

розв’язують проблему матеріальної бази для розширеного відтворення робочої 
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сили; забезпечують повноцінний відпочинок; забезпечують своєчасну виплату 

заробітної плати; створюють справедливі основи для відшкодування втрат 

робочої сили в разі втрати роботи та працездатності, а також соціального 

забезпечення після закінчення трудового циклу робочої сили. 

У складі «справедливої оплати праці» ми виділили такі передумови її 

досягнення, що підлягають державному втручанню засобами ОЕМ, як: реальний 

прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата не нижче прожиткового 

мінімуму, індексація оплати праці, оподаткування оплати праці, своєчасна 

виплата зарплати. 

Питання правового регулювання оплати праці робочої сили, їхніх прав на 

оплату праці та її захисту в Україні регулюється значною кількістю нормативно-

правових документів. Посеред основних міжнародних документів із питань 

регулювання оплати праці виділимо Конвенцію МОП № 95 «Про захист 

заробітної плати» [220] та Конвенцію МОП № 131 «Про встановлення 

мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються» 

[221]. На національному рівні базовими документами правового регулювання 

оплати праці є: Закон України «Про зайнятість населення» [215], Закон України 

«Про оплату праці» [222], КЗпП України, Закон України «Про колективні 

договори й угоди», Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі 

Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» [223], Закон України 

«Про індексацію грошових доходів населення»[224] Закон України «Про 

професійний розвиток працівників» та інші. 

В Україні гострою є проблема щодо формування та застосування 

державного стандарту у сфері доходів населення – прожиткового мінімуму, що не 

тільки впливає на всі різновиди соціальних пільг і доходів, а й також на 

регулювання системи оплати праці. По-перше, законодавчо затверджені в Законі 

України  «Про державний бюджет» розміри прожиткового мінімуму значно нижчі 

від його фактичного розміру, хоча встановлення прожиткового мінімуму має 

відбуватися на основі його фактичних розмірів, які розраховуються відповідно до 
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затвердженої Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для 

осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення [226]. 

Оскільки ця Методика встановлює єдиний порядок розрахунку прожиткового 

мінімуму, його розміри не можуть бути нижчими, ніж фактичні. Існування двох 

різних видів прожиткового мінімуму: законодавчо затвердженого та фактичного 

суперечить нормам 3акону України «Про прожитковий мінімум» [227, с.57]. А 

невідповідність прожиткового мінімуму реальним потребам людини призводить 

до викривлення інших прив’язаних соціальних зобов’язань та недотримання 

державою всіх гарантованих нею прав. По-друге, у сучасних умовах стає 

очевидним необхідність переходу до використання соціально-економічних 

важелів вищої якості, з позиції повноцінної життєдіяльності людини, а не 

мінімумів для простого виживання. Згідно з Методикою [226] непродовольчі 

товари, що входять до наборів визначення прожиткового мінімуму, об’єднані в 

такі групи: предмети гардероба (верхній зимовий одяг, верхній демісезонний 

одяг, костюм, інший одяг, натільна білизна, панчішно-шкарпеткові вироби, 

головні убори, галантерейні вироби, взуття тощо); текстильна білизна; предмети 

першої потреби, санітарії та ліки; товари культурно-побутового та господарського 

призначення. Тобто  до складу прожиткового мінімуму не входить низка життєво 

необхідних витрат, зокрема на купівлю житла або його оренду, утримання дітей, 

на платні медичні послуги тощо. Усе це не відповідає п. 4 статті 3 Закону України 

«Про прожитковий мінімум» [228]: «до набору послуг включаються житлово-

комунальні, транспортні, побутові послуги, послуги зв’язку, закладів культури, 

освіти, охорони здоров’я та інші», а також міжнародним стандартам, які визначені 

статтею 3 Конвенції МОП № 117 «Про основні цілі та норми соціальної 

політики», ратифікованою Україною у 2015 р.: «При встановленні прожиткового 

мінімуму беруться до уваги такі основні сімейні потреби працівників, як продукти 

харчування та їхня калорійність, забезпечення житлом, одяг, медичне 

обслуговування та освіта» [229]. 

З 2017 р. в Україні у сфері оплати праці відбулися зміни щодо суті та 

структури мінімальної заробітної плати. Згідно зі статтею 3 Закону України «Про 
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оплату праці» [222], мінімальна заробітна плата – це встановлений законом 

мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) 

норму праці. До неї можуть включатися доплати, надбавки, заохочувальні та 

компенсаційні виплати, за винятком доплат за роботу в несприятливих умовах 

праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та позаробочий час, 

роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. Скасовано 

прив’язку прожиткового мінімуму до мінімальної заробітної плати. До цього 

мінімальна заробітна плата визначалась як законодавчо встановлений розмір 

заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не можна 

нараховувати оплату за виконану працівником місячну, а також погодинну норму 

праці (обсяг робіт). Тобто включення до розміру мінімальної зарплати доплат за 

професійні характеристики чинить зрівнялівку кваліфікованої робочої сили з 

малокваліфікованою, особливо це стосується бюджетної сфери та, зокрема, її 

молодих працівників. Такий підхід дуже нівелює міжкваліфікаційну 

диференціацію в оплаті праці. Наприклад, за  Єдиною тарифною сіткою (ЄТС) у 

бюджетній сфері ця зрівнялівка стосується осіб, які посідають посади до 13 

розряду, що робить ЄТС у системі оплати праці недієвим інструментом, щоби 

забезпечити гідну оплату праці відповідно до кваліфікації. А тому порушує закон, 

де вказано, що «розмір заробітної плати залежить від складності та умов 

виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його 

праці та господарської діяльності підприємства» (стаття 1 Закону України «Про 

оплату праці» [222]). Заробітна плата, що не відповідає й не прив’язана до 

показників праці, не є для робочої сили стимулом, знижується престижність 

знань, втрачається значення професійної майстерності. Як наслідок, сьогодні ми 

спостерігаємо відтік кваліфікованої робочої сили зі сфер із низьким рівнем оплати 

праці, а передусім із бюджетної сфери: освіти та, особливо, охорони здоров’я, 

еміграція їх за кордон.  

Для підтримання купівельної спроможності заробітної плати в умовах 

зростання цін та тарифів застосовується механізм її індексації, ефективність якого 

вкрай низька через те, що індексується лише сума в межах прожиткового 
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мінімуму, який до того ж є вдвічі нижче фактичного. У 2016 р. законодавцем 

також збільшено поріг індексації зі 101% до 103% індексу споживчих цін (стаття 

4 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» [224]). З огляду 

на те, що офіційно встановлений розмір прожиткового мінімуму залишається 

заниженим удвічі в порівнянні з його фактичною величиною, такий механізм 

індексації заробітної плати надає мізерну частку захисту доходів в умовах 

постійної інфляції. 

Достатній рівень трудових доходів у передових країнах забезпечується 

через встановлення спеціального механізму оподаткування заробітної плати у 

вигляді неоподатковуваного мінімуму доходів. В Україні замість 

неоподатковуваного мінімуму діє податкова соціальна пільга. Для більшої 

частини зайнятої робочої сили загальна така пільга згідно зі статті 169 ПКУ [217] 

становить 50% від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи 

станом на початку року (на 1 січня 2020 р. складає 2102 грн). Проте право на цю 

пільгу згідно п. п. 169.4.1 ст. 169 ПКУ мають працівники, щомісячна заробітна 

плата яких не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового 

мінімуму, чинного для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року 

помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2020 р. – 2940 

грн). Отже, не застосування фактичного прожиткового мінімуму та надто низький 

поріг для отримання права на податкову соціальну пільгу дає змогу скористатися 

нею обмеженій частині працівників. Через скасування у 2017 р. прив’язки 

прожиткового мінімуму (на 01.07.2020 р. – 2197 грн) до мінімальної заробітної 

плати та суттєвий відрив останньої (з 01.09.2020 р. – 5000,0 грн) від його 

величини, право на застосування податкової соціальної пільги втратили особи, які 

одержують мінімальну заробітну плату (за винятком деяких пільгових категорій).  

Найгострішою в Україні залишається проблема сталої заборгованості з 

виплати заробітної плати, яка станом на 1 січня 2020 року зросла до 3034,4 млн 

грн, 60% якої (1850,9 млн грн) складає заборгованість на економічно активних 

підприємствах. Навіть чинна в законодавстві кримінальна відповідальність 

керівників підприємств не може, як видно, налагодити механізм зниження такої 
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заборгованості. Найбільш незахищеними залишаються працівники збанкрутілих і 

ліквідованих підприємств у разі недостатності ліквідаційного майна. 

Будь-яке рішення держави під час планування умов та напрямів зміни 

політики, щодо коригування будь-якого різновиду доходів будь-якого суб’єкта 

(держави, бізнесу та робочої сили) повинно базуватися на оцінюванні його 

наслідків для решти суб’єктів та економіки загалом. На превеликий жаль, в 

Україні владними структурами керує великий бізнес, який не хоче поступатися 

своєю часткою в перерозподілі суспільного продукту. Значними є також 

масштаби тіньових доходів, які, за різними оцінюваннями експертів, на сьогодні 

становлять від 40 до 60%. Отже, передумови справедливо оплачуваної праці в 

Україні в досить хворобливому стані та потребують негайного «лікування» всіх 

виділених складників за допомогою: зміни принципу розподілу доходів у 

суспільстві в результаті перенесення основного податкового навантаження з груп 

населення з низьким і середнім доходом на заможні прошарки суспільства; 

формування мінімальних державних соціальних стандартів і гарантій відповідно 

до взятих на себе зобов’язань та дотримання свого ж законодавства. 

2. Соціально-економічний захист робочої сили. В ОЕМ зменшення втрат 

робочої сили ця компонента, на нашу думку, включає такі критерії: соціальне 

страхування ризиків втрати робочої сили, легальність та стабільність 

зайнятості. Ці критерії законодавчо гарантують відшкодування втрат робочої 

сили.  

Обов’язкове соціальне страхування ризиків втрати робочої сили включає: 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності; страхування на випадок безробіття; медичне 

страхування (поки в перспективі). Соціальне страхування робочої сили в Україні 

ґрунтується на положеннях КЗпП України [114], Основ законодавства про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування [231], Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», 
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Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» [232] та інших нормативно-правових актів.  

Відповідно до українського законодавства страхування ризиків полягає в 

обов’язковій сплаті ЄСВ (на страхування від безробіття, на страхування 

тимчасової втрати працездатності та на страхування від нещасного випадку на 

виробництві і професійного захворювання, а також на пенсійне страхування), 

ставка якого від 1 січня 2016 р. встановлена на рівні 22% від фонду заробітної 

плати та сплачує його винятково роботодавець. Тобто, за чинним законодавством, 

відповідальність за наповнення соціальних фондів для здійснення компенсаційних 

виплат вразі втрати робочої сили практично повністю покладено на роботодавців. 

Досліджуючи систему соціального страхування, як інструменту фінансово-

економічного забезпечення зменшення втрат робочої сили, не можемо обійти 

увагою медичне страхування, яке згідно з законодавством [231] вважається 

обов’язковим, проте повністю ще не введено. Саме воно покликане забезпечувати 

скорочення та відшкодування втрат робочої сили від погіршення здоров’я. 

Перевагою його є запровадження стягування цільових внесків, що 

використовуються повністю для оплати медичного обслуговування. Добровільна 

зацікавленість роботодавців у збереженні здоров’я своїх співробітників 

залишається невисокою. Частка послуг добровільного медичного страхування в 

загальному об’ємі страхового ринку складає лише 2,6%. Чисельність 

застрахованих становить 2,0 % від загальної чисельності населення. Тому норма 

обов’язковості медичного страхування надала б змогу залучити до сектору 

охорони здоров’я додаткові кошти та сприяла б поліпшенню якості надання 

медичних послуг робочій силі, відповідно, зменшення ризиків втрат від 

захворюваності. 

Стабільна зайнятість – це зайнятість робочої сили за трудовим договором, 

що передбачає захист від необґрунтованого звільнення, зокрема за допомогою 

виплати компенсаційних виплат вразі припиненні трудового договору.  

Легальна зайнятість. Поширення тіньової зайнятості на втрати робочої 

сили є неоднозначними. Її можна розглядати, як вимушену форму адаптації 



191 
 

 

робочої сили в умовах несприятливої економічної ситуації, що, безумовно, має 

позитивні наслідки щодо скорочення втрат робочої сили від безробіття, зокрема 

довготривалого, та запобігання втратам від економічної пасивності. Окрім того, 

така зайнятість часто є початковою стадією малого підприємництва – 

трансформація неформальної самозайнятості у формальне підприємництво, що 

супроводжується створенням нових легальних робочих місць. Проте тіньові 

відносини (використання не задекларованої праці робочої сили й тіньова 

заробітна плата) під час використання робочої сили, зокрема великі масштаби 

зовнішньої нелегальної трудової міграції, стоять на перешкоді до справедливого 

та ефективного відшкодування втрат робочої сили. За браком юридично 

оформленого трудового договору ставить робочу силу за наймом у певну 

залежність від роботодавця, збільшуючи ймовірність порушення її трудових прав. 

Наголосимо, що збільшується ймовірність, але це зовсім не означає, що трудові 

права на відшкодування втрат будуть обов’язково всіма порушені. Трудові права 

робочої сили можуть бути порушені й за наявності трудового договору (достатньо 

пригадати офіційну довготривалу заборгованість із заробітної плати та втрати від 

вимушених відпусток). Тіньова зайнятість також супроводжується такими 

процесами, які негативно впливають на реалізацію ОЕМ зменшення втрат робочої 

сили, зокрема: недоодержання надходжень до бюджету та соціальних фондів, які 

могли б бути спрямовані на розвиток освіти, охорони здоров’я, підвищення 

оплати праці в бюджетному секторі та ін.; ускладнення процесів здійснення 

ефективного регулювання та контролю держави за безпечними умовами праці; 

обмежує можливість отримання повної та вірогідної інформації, необхідної для 

прогнозування попиту і пропозиції робочої сили.  

Для досягнення цих двох критеріїв гідної праці, в Україні необхідне 

законодавче посилення захисту працівників у випадках ухилення роботодавців від 

укладання трудових договорів шляхом необґрунтованого укладення договорів 

цивільно-правового характеру, використання фіктивних ФОПів та механізмів 

«позикової праці», а також обов’язкове укладання договору у письмовій формі. 

3. Безпечні та здорові умови праці. Якщо говорити про правові рамки для 
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організації безпеки праці щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС, то є 29 європейських директив. На додаток до міжнародних і Конституції 

України, правові відносини в частині безпеки й гігієни праці робочої сили в 

Україні регулюються низкою національних загальних, спеціальних та підзаконних 

нормативно-правових актів. Загальне законодавство про безпеку та гігієну праці 

складається з: Закону України «Про охорону праці» [235], КЗпП України (до 

прийняття нового Трудового кодексу), Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів. Регулювання певних питань 

безпеки й гігієни праці, передбачене в Законі України «Про охорону праці», 

забезпечують майже 2 тис. [237] підзаконних нормативних актів, які наразі є 

чинними. Така велика кількість нормативно-правових актів не може не 

насторожувати. Який роботодавець чи працівник зуміє в ньому швидко 

розібратися? З огляду на цей недолік, а також із метою приведення законодавства 

у відповідність міжнародним нормам Європейського Союзу, у грудні 2018 р. уряд 

затвердив «Концепцію реформування системи управління охороною праці в 

Україні» [238], якою передбачено упродовж 2019–2020 рр. удосконалення 

законодавства з безпеки та гігієни праці з одночасним підвищенням рівня безпеки 

та гігієни праці працівників. Проте п.1 Плану заходів щодо реалізації цієї 

Концепції передбачає прийняття Трудового кодексу лише потім підготовка 

проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України…». А оскільки Трудовий кодекс досі не прийнятий, то віз і нині там. 

В українському законодавстві інспекція праці, згідно з «Положення про 

Державну службу України з питань праці» [242], має дуже широкий мандат у 

порівнянні з основними вимогами Конвенцій МОП № 81 і №129 про інспекцію 

праці. Крім управління, контролю та інформування щодо питань безпеки, охорони 

та гігієни праці, українська інспекція здійснює нагляд за дотриманням вимог 

законодавства про зайнятість та загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. Це не суперечить положенням МОП і діє в багатьох країнах, 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/989-2018-%D1%80?lang=ru
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наприклад, у Польщі. Проте може створювати перешкоди ефективному 

виконанню їхніх основних обов’язків, які визначені в Конвенціях №81 та №129. 

Особливо коли технічна забезпеченість працівників інспекції в Україні бажає 

бути кращою. Наприклад, у Польщі кожен інспектор, який безпосередньо 

здійснює перевірку, забезпечений ноутбуком, має можливість отримувати на час 

проведення перевірки цифрові фотоапарати, відеокамери, диктофони тощо. 

Зазначене дає змогу польським інспекторам праці ефективно та неупереджено 

виконувати покладені на них державою завдання [243, c.183]. Натомість в Україні 

(станом на 2016 р.) на 1 комп’ютер майже три інспектори з охорони праці, один 

інспектор на 1000 підприємств та 0,07 інспектора на 1000 працівників. 

В Україні  зобов’язання роботодавця (наприклад, додаткові відпустки, 

доплати до зарплати, скорочення тривалості робочого часу, забезпечення 

засобами індивідуального захисту тощо) згідно з законом поширюються 

здебільшого на робочу силу, яка зайнята на роботах зі шкідливими та 

небезпечними умовами праці та пов’язаних із забрудненням або несприятливими 

погодними умовами (статті 7–8 Закону України  «Про охорону праці» [235]), 

перелік яких визначає законодавство. Тоді як робоча сила, яка зайнята в інших 

різновидах і галузях діяльності, не має права на вищезгадане й не підпадає під дію 

цих положень, хоча ризики втрати є у всіх сферах діяльності. Також, за нашим 

переконанням, для профілактики та запобігання небезпечних захворювань, 

потрібно закріпити в законодавстві обов’язкові медичні огляди для всіх 

працівників, не лише для певних категорій (хоч він і досить розширений). Так 

само потрібно ужити заходів на законодавчому рівні щодо запобігання підміни 

трудових договорів цивільно-правовими, що є найпоширенішим у будівельній 

галузі, сільському господарстві та сфері послуг. 

На сьогодні в Україні також відсутній нормативно закріплений чіткий 

механізм економічної мотивації роботодавців та працівників до створення більш 

безпечних і здорових умов праці, а отже до запобігання втрат робочої сили від 

нещасних випадків та професійних захворювань. Зокрема, передбачений законом, 

мінімальний 0,5%-й норматив від фонду оплати праці за попередній рік, 
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спрямований на фінансування охорони праці, на практиці не діє. Імовірно через 

те, що розмір штрафних санкцій нижчий, ніж такий норматив, а загальне 

усунення несправностей чи покращення гігієни більш витратне. Роботодавцям 

легше оплатити штраф. Так, за порушення вимог цього нормативу, згідно зі 

статтею 43 Закону України «Про охорону праці» [235], роботодавець сплачує 

штраф із розрахунку лише 25% від різниці між розрахунковою мінімальною 

сумою витрат на охорону праці та фактичною сумою цих витрат. Тому потрібна 

така система штрафів, яка б стимулювала покращення умов праці. Для появи 

економічної зацікавленості в суб’єктів господарювання в поліпшенні умов і 

безпеки праці, з нашої точки зору, може допомогти запровадження 

диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці на 

кожному підприємстві. 

Гальмівним чинником у напрямі покращення стану робочого місяця є також 

те, що не повністю використовується потенціал амортизаційного фонду 

підприємств. Це пов’язано з недосконалістю сучасної нормативно-правової бази 

щодо резервування та використання амортизаційного фонду підприємств, а також 

через брак контролю та правової відповідальності роботодавців за нецільове 

використання, вивільнених від оподаткування, амортизаційних ресурсів. 

Амортизаційні відрахування можна було б вважати джерелом покращення 

основних засобів якщо підприємство, відповідно до облікової політики, 

зобов’язати створити окремий фонд відновлення, де будуть акумулюватися 

фінансові ресурси для майбутніх вкладень, а не нараховуватися в централізований 

фонд і витрачатися не за призначенням.  

Пропозиції щодо покращення нормативно-правового забезпечення ОЕМ 

зменшення втрат робочої сили на засадах гідної праці представлено в таблиці 3.2. 

Отже, щоби зменшити втрати робочої сили, удосконалення нормативно-

правових засад у сфері праці потребує закладення в його зміст таких положень, 

які формують високу цінність праці, відповідальне ставлення в її сфері – держави 

до своєї робочої сили, роботодавця до працівника, працівника до своєї роботи, а 

також сприяють поліпшенню умов та безпеки праці. 
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Таблиця 3.2 

Напрями покращення нормативно-правового забезпечення ОЕМ зменшення 

втрат робочої сили на засадах гідної праці 
Складові інституту 

гідної праці 

 

Напрями покращення нормативно-правового забезпечення 

Повна і продуктивна зайнятість 

 

- відновлення статистичного збору щодо обліку кількості працівників, які пройшли 

професійне навчання та розширення його на малі підприємства; 

- удосконалення механізму економічного стимулювання роботодавців щодо професійного 

навчання працівників та прописати його в Законі України «Про професійний розвиток працівників»; 

- забезпечення контролю виконання закону щодо підвищення кваліфікації працівників не 

рідше, ніж один раз на п’ять років, особливо в пріоритетних галузях економіки;  

- розширення норм ваучерної програми професійної підготовки на інші цільові групи потенційної 

робочої сили, зокрема для осіб з інвалідністю; 

- у  Законі України «Про Державний бюджет» на відповідний рік встановлювати реальний 

розмір прожитого мінімуму для працездатних осіб; 

- повернення визначення мінімальної заробітної плати, як плати за просту некваліфіковану 

працю, до якої не включаються доплати, заохочувальні виплати тощо; 

- встановлення розміру мінімальної заробітної плати не нижче реального  прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, а також відповідно до статті 3 Конвенції МОП № 131 - з урахуванням 

потреби  працівників та їхніх сімей, з урахуванням податків та обов’язкових платежів; 

- повернення порогу інфляції відповідно, до якого виникає право на індексацію з 103% до 

101%; 

- підвищення розміру частини заробітної плати, яка має бути індексована; 

- удосконалення Єдиної тарифної сітки в бюджетній сфері через зменшення кількості 

тарифних розрядів та обґрунтованим збільшенням коефіцієнтного діапазону; 

- встановлення розміру посадового окладу I тарифного розряду для бюджетної сфери не нижче 

рівня мінімальної заробітної плати; 

- посилення законодавчого захисту працівників на своєчасне отримання заробітної плати; 

- запровадження мінімального рівня податкової соціальної пільги у розмірі реального 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Соціально-економічний захист робочої сили 

 

- прийняття врешті-решт основного закону про працю (Трудового кодексу) з використанням 

кращих міжнародних практик та сприяло врегулюванню проблемних питань з урахуванням 

прикінцевих висновків Європейського комітету із соціальних прав щодо відповідності ситуації в 

Україні положенням Європейської соціальної хартії (переглянутої), положень Директив Ради ЄС, які 

Україна зобов’язалася імплементувати у зв’язку з ратифікацією Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС [241, с. 51-52]; 

- передбачити в ньому досконалу систему правового регулювання нестандартних видів 

зайнятості (за кожним різновидом), що надала б змогу мінімізувати недоліки та збільшити позитивний 

ефект від використання такого різновиду праці; 

- законодавче посилення захисту працівників у випадках ухилення роботодавців від укладання 

трудових договорів, через необґрунтоване укладення договорів цивільноправового характеру, 

використання механізмів «позикової праці», а також через використання незадекларованої праці та 

фіктивних ФОПів; 

- доповнити Закон України «Про зайнятість населення» нормою про обов’язок роботодавців 

повідомляти органи Державної служби зайнятості України про масові відправлення працівників у 

безоплатні відпустки; 

- введення в законодавство компенсації при звільненні з роботи (вихідної допомоги при   

припиненні трудового договору) у всіх випадках звільнення особи без її згоди, якщо нею не було 

порушено трудовий договір. 
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Продовження таблиці 3.2 
Складові інституту 

гідної праці 
Напрями покращення нормативно-правового забезпечення 

Безпечні та здорові умови праці 

- оптимізація нормативно-правової бази; 

- пришвидшення наближення законодавства України до директив ЄС та Конвенцій МОП; 

- удосконалення збору статистичних даних та інструментів моніторингу за безпекою й гігієною 

праці на всіх підприємствах; 

- поширення дії законодавства про безпеку та гігієну праці на всі галузі та види підприємств; 

- перегляд штрафних санкцій за порушення законодавства з охорони праці; 

- нормативно удосконалити унеможливлення приховувати від розслідування випадків 

травмування і професійних захворювань; 

- створення функціонування системи обов’язкового соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань на основі прямого зв’язку між станом умов і 

безпеки праці та страховими внесками роботодавців; 

- закріплення в законодавстві обов’язкових медичних оглядів для всіх працівників; 

- законодавче посилення відповідальності за непроведення атестації робочих місць та її дійсне 

застосування до роботодавців, а не до працівників, що нині відбувається на практиці; 

- удосконалення нормативно-правової бази щодо обов’язкового використання амортизаційного 

фонду підприємств за призначенням. 

Джерело: розроблено автором 

 

3.3 Напрями реалізації організаційно-економічного механізму 

зменшення втрат робочої сили  

 

Підсумовуючи все наше дослідження щодо ОЕМ зменшення втрат робочої 

сили можна виокремити такі стратегічні напрями, у межах яких реалізується мета 

та завдання функціонування цього механізму – це запобігання, скорочення, 

ліквідація та відшкодування (рис.3.9). 

Запобігання – запобігання виникнення причин втрати робочої сили, 

розроблення та застосування дієвих превентивних заходів для уникнення втрат, 

зокрема, на основі аналізу попереднього досвіду. Скорочення втрат – чітка 

ідентифікація причин втрати робочої сили та їхніх детермінант, визначення 

їхнього причинно-наслідкового зв’язку, відокремлення важливих від незначних і 

визначення основних, пошук шляхів та можливостей їхньої мінімізації, 

розроблення та проведення відповідних заходів щодо їхнього скорочення. 

Ліквідація втрат (частковий випадок стратегії скорочення втрат) – пошук 

шляхів та можливостей повного усунення окремих причин втрат робочої сили, 

розроблення та проведення відповідних заходів щодо їхньої повної ліквідації. 
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Рис. 3.9. Стратегічні напрями реалізації ОЕМ зменшення втрат робочої сили 

Джерело: розроблено автором 

 

Оскільки не всі втрати робочої сили можна запобігти чи ліквідувати, у тому 

числі через об’єктивні та непередбачувані причини, і втрати вже мають місце, то 

необхідно для відновлюваних втрат забезпечити їхнє відшкодування. 

Відшкодування втрат – пошук шляхів та заходів забезпечення справедливої 

компенсації втрат робочої сили, забезпечення контролю їхнього ефективного 

здійснення для того, щоби пом’якшити наслідки втрат та відновити відновлювані 

втрати. 

Проведений аналіз стану та тенденцій втрат робочої сили в Україні, 

результати якого представлені в другому розділі нашого дослідження, дає змогу в 

рамках основних стратегічних напрямів ОЕМ зменшення втрат робочої сили 

(рис.3.9) як за економічним, так і за соціально-демографічним складниками 

визначити такі основні заходи (табл. 3.3): 

- стимулювання самозайнятості та розвитку малих та середніх підприємств 

(МСП); 

- підвищення економічних потужностей депресивних територій країни, 

покращення їхньої соціальної інфраструктури; 

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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Таблиця 3.3 

Пріоритетні заходи з реалізації напрямів ОЕМ зменшення втрат робочої сили 
 Заходи 

 

Очікувані результати 

З
А

П
О

Б
ІГ

А
Н

Н
Я

 

Підтримка вітчизняних товаровиробників, 

особливо МСП та сприяння їхньому 

пристосуванню до міжнародних ринків  

Розвиток МСП, запобігання банкрутству 

підприємств, як наслідок – запобігання втрат 

від безробіття, вимушеної неповної 

зайнятості 

 

Сприяння зміни структури робочих місць у 

напрямі ефективної та високопродуктивної 

зайнятості, соціального та екологічного 

підприємництва 

Запобігання масовій трудовій міграції та 

зменшення ризику виникнення еміграційних 

настроїв серед робочої сили; запобігання 

частини втрат від безробіття та економічної 

пасивності, зменшення ризику бідності 

 

Розробка довгострокових прогнозів професійно-

кваліфікаційної структури кадрів 

Зменшення рівня розбалансованості попиту 

та пропозиції робочої сили, як наслідок – 

зменшення втрат робочої сили від 

структурного безробіття 

 

Впровадження спеціальних економічних 

інструментів стимулювання роботодавців до 

участі у розвитку закладів професійної освіти, 

виділення ними коштів на вдосконалення 

матеріально-технічної бази навчальних закладів 

Покращення якості професійної освіти 

робочої сили, що є передумовою зменшення 

ризику настання безробіття та економічної 

пасивності тих хто вперше виходить на 

ринок праці 

Запровадження умов для інвестування оновлення 

та модернізації виробничих фондів з врахуванням 

вимог безпеки праці, створення спеціальних 

кредитних програм для фінансування заходів і 

засобів з охорони праці, удосконалення 

амортизаційної політики 

 

Зниження виробничих ризиків, забезпечення 

безпеки праці, що є передумовою 

запобігання втрат від передчасної смертності, 

інвалідності чи захворюваності 

Розробка програм підвищення економічних 

потужностей депресивних територій країни, 

покращення їхньої соціальної інфраструктури, 

забезпечення перерозподілу державних ресурсів 

для їх підтримки, залучення до цього приватних 

партнерів 

 

Запобігання втрат від безробіття та 

економічної пасивності на цих територіях, 

запобігання еміграції; покращення якості 

послуг освіти та охорони здоров’я цих 

територій – запобігання соціально-

демографічних втрат робочої сили 

Удосконалення чинної системи програм 

страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, 

зокрема:  

- створення ефективної процедури повідомлення 

про нещасні випадки на виробництві та 

професійні захворювання (унеможливлення 

приховування їх роботодавцями); 

- страхування за індивідуальними тарифами на 

основі фактичних показників виробничих ризиків 

 

Оперативне виявлення та аналіз причин 

нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань, з метою розробки 

заходів для наступного запобігання втрат; 

стимулювання роботодавців покращувати 

безпечні умови праці 
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Продовження таблиці 3.3 
 Заходи Очікувані результати 

С
К

О
Р

О
Ч

Е
Н

Н
Я

/Л
ІК

В
ІД

А
Ц

ІЯ
 

Економічна мотивація до підприємництва та 

самозайнятості, зокрема молоді та колишніх 

трудових мігрантів  

Зменшення втрат від безробіття та 

економічної пасивності 

Удосконалення інструментарію стимулювання 

зайнятості серед осіб з інвалідністю 

Зменшення втрат від безробіття та 

економічної пасивності серед осіб з 

інвалідністю, покращення їх добробуту, 

як наслідок – зменшення ризиків 

безповоротних втрат їхньої 

працездатності 

Стимулювання створення більшої кількості робочих 

місць (не скорочуючи наявні) із можливістю 

працювати дистанційно і неповний робочий день у 

формальній економіці 

Зменшення втрат від економічної 

пасивності молоді, жінок, літніх людей, 

осіб з інвалідністю 

Розширення обсягів активних заходів сприяння 

зайнятості (активних програм зайнятості ДСЗ та 

Державних цільових програм (ДЦП) та 

інфраструктурних проєктів (ІП)), координація їх з 

територіальними і галузевими програмами, 

забезпечення їх реальним фінансуванням  

Зменшення втрат від безробіття та 

економічної пасивності 

Розробка та впровадження ефективної системи 

обов’язкового медичного страхування  

Збільшення фінансової подушки системи 

охорони здоров’я, забезпечення рівності, 

доступності та якісного забезпечення 

медичними послугами працюючого 

населення – зменшення втрат від 

передчасної смертності та захвюрюваності 

Стимулювання безробітних до активного пошуку 

роботи та зменшення терміну його ефективної 

реалізації (не більше 6-ти місяців)  

Зменшення втрат від довготривалого 

безробіття 

В
ІД

Ш
К

О
Д

У
В

А
Н

Н
Я

 

Підвищення рівня соціально-економічних стандартів 

та гарантій  

Забезпечення справедливих основ для 

відшкодування втрат в разі втрати роботи 

та працездатності; зростання доходів, 

отже зменшення ризику погіршення рівня 

життя та здоров’я 

Удосконалення чинної системи  страхування від 

втрати роботи, програм страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних 

захворювань, зокрема:  

- створення ефективної процедури повідомлення про 

нещасні випадки на виробництві та професійні 

захворювання (унеможливлення приховування їх 

роботодавцями); 

- введення в законодавство компенсації втрат при 

звільненні з роботи (вихідної допомоги при   

припиненні трудового договору) у всіх випадках 

звільнення особи без її згоди, якщо нею не було 

порушено трудовий договір 

Справедлива компенсація втрат найманим 

працівникам, гарантія не погіршення рівня 

життя, щоб швидше повернутись до 

зайнятого статусу 

Заходи зі створення правових та економічних та 

умов щодо зниження рівня тіньових трудових 

відносин та попередження їх виникнення 

Підвищення рівня охоплення соціально-

економічним захистом робочої сили від 

втрат 

Розробка заходів з поширення соціально-

економічного захисту робочої сили на працівників 

неформальної економіки 

Підвищення рівня охоплення соціально-

економічним захистом робочої сили від 

втрат 

Джерело: розроблено автором 
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- стимулювання приватного сектору до збільшення інвестицій в 

основний капітал; 

- розширення обсягів активних заходів сприяння зайнятості, поширення 

їх на економічно пасивне населення; 

- удосконалення інструментарію зменшення втрат робочої сили серед 

осіб з інвалідністю; 

- сприяння й поширення гнучких форм зайнятості у формальній 

економіці; 

- зниження рівня тіньових трудових відносин та розроблення заходів із 

поширення соціально-економічного захисту робочої сили на працівників 

неформальної економіки; 

- удосконалення чинної системи  страхування від втрати роботи, 

програм страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань, запровадження обов’язкового медичного страхування та ін. 

Стимулювання самозайнятості та розвитку МСП. Зменшення втрат 

робочої сили за економічним складником можливе лише з одночасним 

створенням сприятливих умов для ведення бізнесу, стимулювання до 

самозайнятості та підтримання мікро-, малих та середніх підприємств (МСП).   

Сучасний ринок праці вимагає від робочої сили гнучкості та мобільності, 

які є передумовами попередження втрат від безробіття на основі безперервної 

адаптації до змін. Нестримні економічні виклики зникнення професій і 

скорочення робочих місць у традиційних сферах зайнятості диктують робочій 

силі також необхідність вибору на користь самозайнятості. У річищі загальної 

концепції підприємництва самозайнятість – це комерційна діяльність, яка 

здійснюється виключно шляхом власної робочої сили, а не від імені роботодавця 

чи за наймом у нього. Високим потенціалом трудової мобільності 

характеризується молодь, яка більше інших вікових груп схильна до роботи «на 

себе», й може активно використовувати для цього цифрові можливості. 

Підтримання такої підприємницької активності вже сьогодні стала складником 

«активних» заходів скорочення втрат від безробіття та мусить тільки 
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розширюватися в майбутньому (особливо у сферах науки й нових технологій, 

соціальній сфері та ін.). Цікавість до сприяння самозайнятості, як важливого 

напряму запобігання, ліквідації та скорочення втрат робочої сили за економічним 

складником, на сучасному етапі в Україні також зумовлена такими обставинами:  

− зниження рівня промислового виробництва та оптимізація державного 

сектору. Наслідком чого стає звільнення великої кількості робочої сили та 

звуженням можливостей їхнього працевлаштування;  

− низька оплата праці, заборгованість із її виплати, шкідливі умови та 

порушення соціальних гарантій роботодавцями є стримувальними чинниками під 

час працевлаштування за наймом; 

− потреба подолання напруженості та несправедливості із соціальними 

виплатами, а також зменшення рівня бідності за допомогою орієнтації всього 

працездатного потенціалу робочої сили на їхню активну трудову поведінку. 

Серед пріоритетних напрямів стимулювання самозайнятості та розвитку 

МСП у зменшенні втрат робочої сили – розвиток соціального підприємництва та 

ширше охоплення цими програмами таких категорій робочої сили як молодь та 

колишні трудові мігранти. Згідно з даними соціологічних опитувань, кожен 

п’ятий трудовий мігрант [245, с.10] з України був би зацікавлений інвестувати 

зароблений за кордоном капітал. Тому необхідні спеціальні економічні стимули 

для більш продуктивного використання їхніх грошових переказів та заощаджень в 

Україні, заохочення розвитку їхньої самозайнятості в Україні. 

Загальний рівень розвитку самозайнятості в Україні, включно із соціальним 

підприємництвом, є не високим. Діяльність підприємств в Україні здебільшого 

зорієнтована на найману працю робочої сили, у той час як самозайнятість 

розвивається недостатньо. За великою масою статистичних показників кількості 

фізичних осіб підприємців стоять «псевдопідприємці», які фактично є 

співробітниками інших підприємств.  

Комплекс заходів щодо підтримання та розвитку підприємницької 

ініціативи серед зареєстрованих безробітних реалізує Державна служба зайнятості 

України. Це залучення осіб, які бажають започаткувати власну справу, до 
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різнопланових інформаційних та тематичних семінарів, де вони можуть отримати 

інформацію з питань самозайнятості, вибору перспективного різновиду діяльності 

для конкретного регіону, інформацію про дії, які варто здійснити для 

започаткування власної справи. Основний економічний інструмент 

вищевказаного різновиду допомоги держави є одноразова допомога для 

організації підприємницької діяльності. Проте, необхідно не лише стимулювати 

резерви робочої сили до відкриття власної справи, а також надавати допомогу та 

консультаційні послуги у веденні підприємницької діяльності впродовж деякого 

періоду й після її започаткування. Це необхідно для економічного розвитку 

самозайнятої робочої сили, для того, щоби попередити їхню втрату робочої сили 

та створити на їхній основі додаткові робочі місця. Органи державної влади також 

можуть розробити програму підтримання таких підприємств через часткову 

компенсацію витрат на професійних консультантів з якими укладені угоди в 

рамках реалізації такої програми. Звичайно, розмір компенсації має бути 

розрахований із врахуванням розміру витрат, які може понести держава на 

виплату допомоги з безробіття та надання іншої допомоги безробітним у випадку 

закриття підприємства.  

Український уряд створив на національному рівні кілька програм, що 

підтримують доступ МСП до фінансування (рис. 3.10). Зазначені ініціативи 

демонструють реальну зацікавленість уряду до підтримання самозайнятості та 

розвитку МСП, проте часто вони фінансово обмежені. Так, наприклад, за даними 

аудиторсько-консалтингової компанії [244] Український фонд стартапів має в 

розпорядженні 50 млн грн (1,5 млн євро) на гранти стартапам, а для Фонду 

підтримання винаходів надано 100 млн грн (3 млн євро) на підтримання 

інноваційних підприємств. Водночас попит на фінансування серед МСП 

становить приблизно 9,3 млрд євро. Отже, фінансування з боку держави зовсім не 

задовольняє реальних потреб МСП. А в багатьох випадках інформація про 

державні програми не розповсюджується належним чином. 
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Рис. 3.10. Роль заходів сприяння самозайнятості та розвитку МСП у 

попередженні та скороченні втрат робочої сили 
 

Джерело: розроблено автором 
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Заходи стимулювання самозайнятості та розвитку МСП  

О
Б
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 Детермінанти втрат: 

відсутність робочих місць, відсутність підхожої роботи за професійною підготовкою, 

умовами та оплатою праці та ін. 

Запобігання втрат від безробіття та 
економічної пасивності для тих хто 

вперше виходить на ринок праці 

Скорочення втрат від безробіття та 
економічної пасивності; скорочення, 

ліквідація втрат від циклічного безробіття 

Зменшення монополізації економіки, що через зростання конкуренції позитивно впливає на 

покращення умов праці на підприємствах, на зменшення бідності та економічної нерівності, 

зростання якості життя (житла, харчування, доступ до якісної медицини тощо) 

Попередження втрат від передчасної смертності та 

інвалідності; попередження та скорочення втрат від 
економічної пасивності та тимчасової 

непрацездатності внаслідок захворювань 

Робоча сила, що вперше 

виходить на ринок праці 
Безробітні (за МОП) Економічно пасивний 

резерв робочої сили 

 

 

Зменшення виплат на соціальні допомоги, що розширює 
фінансові та інвестиційні можливості бюджетних 

видатків на медицину, освіту, інфраструктуру, 
стимулювання створення нових робочих місць тощо. 

Зростання 
платоспроможного 

попиту на внутрішньому 

ринку товарів і послуг 

Попередження, скорочення, 
ліквідація втрат від 
вимушеної неповної 

зайнятості 
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1. Національні та регіональні програми, які підтримують доступ до фінансування. Національні: 

- Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (грантові програми, спільне інвестування, 

управління активами) 
- Фонд підтримки винаходів (надання грантів) 

- Фонд розвитку підприємництва: мікрокредитування, програма «Доступні кредити 5-7-9%», 

кредитування за пріоритетними галузевими напрямками (компенсація відсотків за кредитами) 

- Український фонд стартапів (надання грантів на конкурсній основі) 
- Державна підтримка розвитку фермерства та кооперації (дотації, субсидії, відшкодування витрат) 

2. Програми підтримки від міжнародних організацій та іноземних фінансових інститутів 

кредитні програми від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), грантові програми 

COSME та USAID, програми перепідготовки управлінських кадрів та ін. 
3.  Започаткування власного бізнесу для зареєстрованих безробітних за сприяння Державної 

служби зайнятості (одноразова фінансова допомога для організації підприємницької діяльності) 

4. Краудфандингові платформи (добровільні внески від громадськості та інвесторів) 

5. Державні закупівлі 
6. Інфраструктурна підтримка (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інформаційно-консультативні 

установи та ін.) 
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Єдиним стабільним джерелом фінансової підтримки малого бізнесу в 

Україні залишаються кошти від міжнародних організацій та іноземних 

фінансових інститутів, особливо в рамках Угоди про поглиблену та всеосяжну 

зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Вони допомагають стимулювати 

експортну діяльність та прямі іноземні інвестиції задля збереження та розширення 

малого та середнього підприємництва. Ці програми полегшують можливість 

отримання кредитне фінансування для МСП, надають консультаційну допомогу 

та адресну підтримку українським підприємствам. 

В останні роки в Україні набрали популярності краудфандингові 

платформи (особливо міжнародні). Підприємці подають свої бізнес-ідеї та 

приймають добровільні внески від громадськості. За даними консалтингової 

компанії у 2018 р. українські підприємства та МСП залучили за допомогою 

краудфандингу 2 млн доларів США (1,8 млн євро) [244]. У разі розвитку правової 

бази в Україні, яка регулює діяльність цих платформ, а також цифрової та 

фінансової грамотності робочої сили, краудфандинг міг би стати важливим 

інструментом сприяння самозайнятості, особливо у сфері соціального 

підприємництва. Стимулювання приватного сектору до збільшення інвестицій в 

основний капітал. За оцінюваннями фахівців, збільшення інвестицій у людський 

капітал і їхню підтримку на високому рівні в частках від ВВП, навіть на шкоду 

іншим сферам діяльності, є стратегічно важливими (поряд з іншими) і достатніми 

умовами входження держави в число розвинених країн. Проте, стратегія «навіть 

на шкоду» це не зовсім правильно, особливо для реалій української економіки. 

Підготовка висококваліфікованих, всебічно розвинених, з хорошим здоров’ям 

фахівців без можливості реалізувати їх на батьківщині, запропонувавши їм гідне 

робоче місце чи гідні умови самозайнятості, посилить, наприклад, міграційні 

процеси, й уже сусід, не вкладаючи нічого, зароблятиме на нас. Крім того, в 

умовах дефіциту робочих місць та надлишкової пропозиції праці про підвищення 

оплати праці в Україні й годі говорити. Без стимулювання капітальних інвестицій 

неможливо вирішити в Україні проблему безпеки праці та виробничого 

травматизму.  
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Здійснення капітальних інвестицій бізнесом – процес розширення 

підприємницької діяльності, будівництво нового підприємства, створення 

додаткових робочих місць, модернізація наявних, покращення безпеки на 

робочому місці, а відтак і збільшення продуктивності праці, дохідності 

підприємства (звісно, за умови наявності платоспроможного попиту та інших 

рівних умов). Це, відповідно, збільшує надходження до бюджету всіх рівнів, що 

розширює інвестиційні можливості держави та територіальних громад на освіту 

та охорону здоров’я. Як наслідок, на виході маємо – збереження наявних та 

створення нових робочих місць, безпечні умови праці, підвищення задоволеності 

роботою, які попереджають втрати робочої сили від захворюваності, травматизму 

та передчасних смертей, пов’язаних із виробництвом, від вимушеної неповної 

зайнятості, безробіття, економічної пасивності та еміграції (рис. 3.11). 

Без створення сприятливих умов для розвитку внутрішньої інвестиційної 

діяльності неможливо досягти успіхів у зменшенні втрат робочої сили та в 

економічному зростанні країни, підвищенні її конкурентоспроможності на 

світовому ринку.   

Зокрема, для покращення безпеки та гігієни праці необхідним є: 

- запровадження умов для інвестування оновлення та модернізації 

виробничих фондів із врахуванням вимоги безпеки праці; 

- створення спеціальних кредитних програм для фінансування заходів і 

засобів з охорони праці; 

- удосконалення амортизаційної політики; 

- забезпечення дієвості чинних засобів податкового стимулювання та 

податкових пільг. 

Удосконалення інструментарію сприяння зайнятості для осіб з 

інвалідністю. Для того, щоби попередити та скоротити втрати робочої сили від 

безробіття та економічної пасивності осіб з інвалідністю в законодавчому полі 

України функціонує досить широкий інструментарій, складниками якого є такі 

адміністративно-директивні, економічні та соціально-економічні важелі впливу як 

на роботодавців, так і на осіб з інвалідністю.  



206 
 

 

 

Рис. 3.11. Вплив інвестиційного важеля на зменшення втрат робочої сили 

Джерело: побудовано автором 

 

Для осіб з інвалідністю: надання фінансової допомоги на оплату вартості 

навчання та перекваліфікації за допомогою компенсації Фондом соціального 

захисту інвалідів навчальному закладу таких витрат; отримання колишніми 
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учасниками АТО/ООС з-поміж осіб з інвалідністю ваучера для перепідготовки, 

підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних 

видів економічної діяльності; особи з інвалідністю в Україні, які звертаються до 

Державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, отримують усі 

види послуг служби зайнятості на рівні з іншими категоріями наявного резерву 

робочої сили; працевлаштування на соціально-економічних підприємствах із 

транзитними та постійними робочими місцями, які створені на базі 

міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів.  

 Для роботодавців: квотування працевлаштування – 4%-й обов’язковий 

норматив кількості робочих місць для зайнятості осіб з інвалідністю, а якщо 

працює від 8 до 25 осіб, – норматив одне робоче  місце; у разі невиконання 

обов’язкової квоти на роботодавця накладається стягнення адміністративно-

господарських санкцій у річному розмірі середньої заробітної плати за кожне 

робоче місце, не зайняте інвалідом, а для підприємств, на яких працює від 8 до 15 

осіб – в розмірі половини середньої річної заробітної плати; надання дотації 

роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для осіб з інвалідністю, 

зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні; надання фінансової 

допомоги на поворотній і безповоротній основі на технічне оснащення наявних 

робочих місць та переоснащення виробництва для того, щоби створити додаткові 

робочі місця для працевлаштування потенційної робочої сили з інвалідністю, на 

створення на робочому місці належних санітарно-гігієнічних, виробничих і 

технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації осіб з 

інвалідністю; надання цільової позики (на поворотній основі зі строком 

повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для 

працевлаштування потенційної робочої сили з інвалідністю; компенсацій 

роботодавцям витрат (єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування за працевлаштованих безробітних громадян з інвалідністю; 

на оплату праці за працевлаштованих безробітних внутрішньо переміщених осіб 

(ВПО) з інвалідністю (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався 

у відповідному регіоні за минулий місяць); на перепідготовку та підвищення 
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кваліфікації працевлаштованих безробітних ВПО з інвалідністю); пільгова ставка 

ЄСВ на фонд оплати праці осіб з інвалідністю (8,41% замість 22%); податкові 

пільги для підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю.   

Однак, люди з інвалідністю (згідно 2-го розділу нашого дослідженням) і 

далі залишаються категорією, яка працевлаштована на низькому рівні. За даними 

Міністерства соціальної політики України, станом на 1 січня 2018 р. в Україні 

нараховувалось 2,0 млн осіб з інвалідністю працездатного віку. З них ті, які 

працюють – 530 тис. осіб, або 26,4% (розділ 2.2., табл. 2.9). Водночас стандарти 

МОП вимагають, щоби була працевлаштована хоча б половина із загальної 

чисельності осіб з інвалідністю, які проживають у країні, тобто мали бути 

зайнятими 1,0 млн осіб з інвалідністю. Тому постає питання, як скоротити втрати 

робочої сили для понад 470 тис. людей з особливими потребами. Крім того, 

втрати робочої сили від незайнятості осіб з інвалідністю в Україні поєднуються, 

як правило, застосуванням їхньої робочої сили на некваліфікованих роботах і, 

отже, низькою оплатою праці, що суттєво не покращує якість їхнього життя, а 

відтак не впливає досить позитивно на попередження втрат за соціально-

демографічним складником. 

Отже, збільшення можливостей щодо скорочення таких втрат робочої сили 

потребує удосконалення державного втручання. Наприклад, процедура отримання 

дотації є неефективною, свідченням чого є те, що за 2016–2017 рр. Фонд 

соціального захисту інвалідів не надав жодної гривні роботодавцям на створення 

спеціальних робочих місць для осіб з інвалідністю. За дослідженням фундації 

«Відкрите суспільство», податкові пільги, фінансова допомога та позики доступні 

здебільшого лише підприємствам громадських організацій інвалідів [246]. Також 

законодавством передбачено надання дотацій лише на створення спеціальних 

робочих місць для людей з інвалідністю. Проте наявною є потреба й у звичайних 

робочих місцях, вартість яких до того ж є, очевидно, дешевшою. Надання дотацій 

на створення звичайних робочих місць надасть змогу ефективніше 

використовувати бюджетні кошти та, відповідно, надасть можливість фінансувати 

більшу кількість таких заходів щодо зменшення втрат робочої сили серед осіб з 
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інвалідністю. Окрім того, не можуть одержати дотації на створення спеціальних 

робочих місць бюджетні та неприбуткові організації, що обмежує створення 

робочих місць для осіб з інвалідністю в бюджетній сфері. Так само підприємства, 

установи й організації, які повністю утримуються коштом державного або 

місцевих бюджетів, за невиконання чотирьох відсоткової квоти з 

працевлаштування осіб з інвалідністю звільнені від сплати адміністративно-

господарських санкцій. Тобто держава зняла з себе, як роботодавця, цю 

відповідальність, а це абсолютно дискримінаційно щодо приватного сектору. 

Також робоча сила з обмеженими можливостями має мати право вибору 

зайнятості між бюджетним та приватним сектором.  

Вирішити таку непросту ситуацію, на нашу думку, можливо, звернувшись 

до досвіду закордонних країн. Наприклад, згідно з польським законодавством 

роботодавець спочатку сплачує грошовий внесок до Фонду реабілітації інвалідів, 

а далі встановлюється квота працевлаштування інвалідів і відповідно 

звільняються від сплати внеску ті, хто її заповнив [247, c.24]. Позитивне 

стимулювання надавала б роботодавцям також дотація на дофінансування 

заробітної плати інвалідів (ця дотація в Польщі виплачується впродовж терміну 

працевлаштування особи з інвалідністю і становить 180% мінімальної заробітної 

плати – для осіб із високим ступенем інвалідності, 100% – для осіб із середнім 

ступенем, та 40% – для осіб із низьким ступенем інвалідності). У цій країні також 

передбачено можливість для роботодавців дотацій на часткову оплату праці 

помічників для осіб з інвалідністю тощо. Отже, у Польщі будь-який суб’єкт 

господарювання, який виконує умови передбачені законодавством, одержує різні 

види грошової компенсації.  

У законодавстві більшості європейських держав є й диференційований 

підхід до квотування, який надає змогу в разі працевлаштування робочої сили із 

серйозними фізичними вадами та, відповідно, дуже низькою працездатністю, 

зараховувати його, як такий, що заповнює понад одне робоче місце. Саме тому, 

ми погоджуємося з експертами громадської організації «Лабораторія 

законодавчих ініціатив» [246], що державою мають бути створені 
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диференційовані підходи до застосування механізму квотування робочих місць 

для працевлаштування осіб з інвалідністю. 

Необхідні, на нашу думку, заходи з удосконалення чинного інструментарію 

зменшення втрат робочої сили серед осіб з інвалідністю згруповано в таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Заходи з удосконалення інструментарію зменшення втрат робочої сили серед 

працездатних осіб з інвалідністю  

Чинні інструменти, які потребують 

удосконалення 

Пропозиції з удосконалення чинних чи 

введення нових інструментів 

Отримання учасниками АТО/ООС з-поміж 

осіб з інвалідністю ваучера для 

перепідготовки, підвищення кваліфікації за 

професіями та спеціальностями для 

пріоритетних видів економічної діяльності 

Передбачити можливість надання ваучера всім 

особам з інвалідністю, а не лише з-поміж 

учасників АТО/ООС 

4%-й обов’язковий норматив 

працевлаштування осіб з інвалідністю 

Застосування диференційованого підходу до 

квотування, який надає змогу в разі 

працевлаштування робочої сили з дуже низькою 

працездатністю, зараховувати його, як такого, 

що заповнює понад одне робоче місце (2-3) 

Проаналізувати можливість застосування 

диференційованої квоти залежно від чисельності 

працездатних інвалідів у регіоні 

Вжиття заходів щодо виконання нормативу для 

бюджетного сектору 

 

Надання дотації роботодавцям на створення 

спеціальних робочих місць для осіб з 

інвалідністю, зареєстрованих у державній 

службі зайнятості як безробітні  

 

Надання дотацій на створення, крім 

спеціальних, і звичайних робочих місць 

Передбачити такі дотації для бюджетної сфери 

 

Компенсацій роботодавцям витрат на 

перепідготовку та підвищення кваліфікації 

працевлаштованих безробітних ВПО з 

інвалідністю  

Передбачити можливість надання такої 

компенсації всім особам з інвалідністю, а не 

лише з-поміж ВПО 

Одноразова допомога для організації 

підприємницької діяльності в рамках послуг 

ДСЗ 

Окрім одноразової допомоги для організації 

підприємницької діяльності в рамках послуг 

ДСЗ надавати особам з інвалідністю 

безвідсоткові  позики із Фонду соціального 

захисту інвалідів на відкриття ними власної 

справи 

 

 

Надання роботодавцям дотації на 

дофінансування заробітної плати робочої сили з 

інвалідністю, які працевлаштовують осіб понад 

встановлену законом квоту 

 

Джерело: розроблено автором 



211 
 

 

Серед осіб з інвалідністю можна зустріти багато таких, хто має високі 

інтелектуальні, творчі здібності і може сприяти загальному розвитку країни та 

прискоренню реформування соціально-економічної сфери. Крім того, інтеграція 

таких осіб в повноцінне соціальне життя, включаючи їхню зайнятість у доступних 

для них сферах національного господарства, забезпечує соціальну стабільність, 

знімає напругу та запобігає конфліктним ситуаціям. Відсутність достатньої уваги 

до потенційної робочої сили в складі економічно пасивних осіб з інвалідністю з 

боку політики зайнятості в Україні є серйозним стратегічним прорахунком. 

Вважаємо, що є нагальна потреба у розробленні цілісної стратегії щодо 

розширення зайнятості серед таких осіб. 

Щоб скоротити втрати робочої сили від економічної пасивності осіб з 

інвалідністю також потребує сприяння держави в забезпеченні доступності для 

них транспорту, об’єктів дорожньої, освітньої, житлової та ін. інфраструктури, що 

в сучасних умовах, як було зауважено в розділі 3.1, неможливо вирішити без 

приватного партнера та залучення представників громадськості. Найбільш гостро 

це відчувають особи з інвалідністю, які проживають у сільській місцевості. 

Розширення обсягів активних заходів сприяння зайнятості. Наприклад, 

стаття 30 Закону України «Про зайнятість» [215] розкриває сутність державної 

політики щодо розширення можливостей для підвищення 

конкурентоспроможності громадян старших 45 років, надання їм ваучера для 

перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та 

спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Це пов’язано з 

тим, що люди старшого віку більш вразливі до втрат, про що свідчить, наприклад, 

віковий профіль заробітної плати, який за даними вибіркового обстеження 

підприємств після 45 років йде на спад [249, с.14], а серед зареєстрованих 

безробітних особи віком 45–59 років становлять близько третини. З другого боку, 

ваучерна програма має низку досить жорстких обмежень, що істотно звужують 

коло потенційної робочої сили. Серед найсуттєвіших обмежень такі: програма 

недоступна для осіб, які не мають документального підтвердження наявності 

професійної освіти;  не передбачено для людей пенсійного віку; обмежений вибір 
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професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації для навчання, за 

якими видають ваучер; встановлення обов’язкового 15-річного страхового стажу 

(окрім учасників АТО/ООС з інвалідністю, переселенців за відсутності 

підходящої роботи, також є виняток для окремих категорій звільнених із причин 

скорочення чисельності штату чи за станом здоров’я, для яких страховий стаж 

складає 10 років). Тому вважаємо, необхідність розширити ваучерну програму 

професійної підготовки, зокрема, зміну страхового стажу, через те, що найбільш 

вразливими з погляду виходу на відкритий ринок праці є саме довготривалі 

безробітні та економічно пасивні, особливо жінки, чи особи, які працювали 

певний час у неформальному секторі економіки. 

Державний вплив на зменшення втрат робочої сили від безробіття та 

економічної пасивності потрібно здійснювати й через економічне сприяння й 

поширення гнучких форм зайнятості у формальній економіці: дистанційної, 

добровільної неповної зайнятості, з гнучкими  режимами роботи. Основні 

очікувані результати – скорочення втрат робочої сили від економічної пасивності 

серед тих, хто виховує дітей, хто хоче мати можливість особисто бути з дітьми та 

не розглядає альтернативні варіанти догляду, а також для тих, хто зневірився в 

пошуках праці. Недостатня пропозиція на офіційному ринку праці робочих місць 

із такими гнучкими режимами зайнятості схиляє робочу силу в неформальний 

сектор, що є перешкодою на отримання відшкодування втрат робочої сили в разі 

втрати роботи чи працездатності. 

Міжнародні дослідження показують, що, наприклад, підвищення рівня 

зайнятості жінок суттєво впливає на економічне зростання. Так, за даними МОП, 

зменшення розриву в зайнятості між чоловіками та жінками на 25% принесе до 

2025 р. додаткові 5,8 трильйона доларів світового ВВП [250].  

Наше дослідження вказує, що коли б, наприклад, у 2016 р. рівень зайнятості 

жінок зрівнявся б із рівнем зайнятості чоловіків, то потенціал додаткового 

зростання ЧВП становив би 135,6 млрд грн, або це 5,7% від ВВП (за умови, 

звичайно, не зменшення продуктивності праці) (табл.3.5).   
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Таблиця 3.5 

Виграш економіки України від зростання рівня зайнятості жіночого населення до 

рівня зайнятості чоловічого населення, 2016 р. 

Показники 
Вікові категорії 

15-29 30-44 45-59 60-70 15-70 

Додаткова потенційна робоча сила, осіб 370934 396946 297752 124076 1189708 

Зростання ЧВП за рік завдяки залученню 

додаткової робочої сили (млн грн) 
37988,7 51080,1 34887,7 11677,7 135634,1 

Зростання ЧВП за рік завдяки залученню 

додаткової робочої сили (% до ВВП) 
1,6 2,1 1,5 0,5 5,7 

Зростання чистої вигоди, млн. грн 16148,0 27342,8 20521,8 6222,1 70234,7 

Зростання чистої вигоди, у % до ВВП 0,7 1,1 0,9 0,3 2,9 

Джерело: розраховано автором 

 Тому державне управління має бути спрямоване на заохочення 

роботодавців до створення дистанційних робочих місць. Завдяки мережі Інтернет 

та іншим ІКТ дана форма зайнятості усуває географічні труднощі та підвищує 

доступність праці для резерву робочої сили також серед молоді та пенсіонерів, 

серед осіб з інвалідністю, для яких така робота є чи не єдиною можливістю 

реалізувати свій трудовий потенціал, розширення можливостей 

працевлаштування для осіб, які перебувають у статусі вимушеної неповної 

незайнятості. Частково гнучкі форми зайнятості здатні компенсувати низький 

рівень заробітної плати за основною роботою. Нерідко саме додаткова робота 

забезпечує прийнятний рівень існування сімей, особливо для робочої сили, що 

має первинну роботу в бюджетній сфері. У зв’язку з цим необхідно проводити 

кампанію для інформування населення, як шукати роботу на неповний робочий 

день чи дистанційно, створити спеціальний підрозділ із такими вакансіями на 

сайті служби зайнятості чи заснувати окремий ресурс для таких вакансій спільно з 

бізнесом. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Аналітична та економічна оцінка тенденцій втрат робочої сили дали змогу 

обґрунтувати шляхи розв’язання визначених проблем та обгрунтувати пріоритетні 
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напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму зменшення втрат: 

1. Для подолання неефективності роботи інституційної інфраструктури 

ОЕМ зменшення втрат робочої сили, для того, щоби оперативно реагувати на 

проблеми необхідним є удосконалення інформаційного середовища, що 

передбачає наявність широкої, доступної та правдивої інформації про стан 

формування, розподіл, використання та розвиток робочої сили, причини втрат та 

їхні детермінанти. Зокрема, необхідно відновити звітність «про кількість 

працівників, їхній якісний склад і професійне навчання», ввести статистичний 

облік про кількість створених (ліквідованих) робочих місць, їхню структуру за 

галузями, професіями, оплатою праці тощо, про кількість створених нових 

робочих місць у рамках ДЦП та ІП, здійснювати моніторинг працевлаштування 

випускників та ін. Удосконалення інформаційної бази необхідне для розв’язання 

проблеми невідповідності кваліфікації підготовки робочої сили актуальним 

вимогам ринку праці, виміру ефективності здійснюваних заходів ОЕМ зменшення 

втрат робочої сили, для оцінювання роботи державних інституцій ОЕМ. 

2. Зниження рівня дефіциту бюджетних ресурсів на фінансування заходів 

ОЕМ із запобігання, скорочення (ліквідації) чи відшкодування втрат робочої сили, 

поліпшення якості надання освітніх та медичних послуг потребує активізації 

ефективної участі приватного сектору в програмах державно-приватного 

партнерства, сприяння розвитку медичного страхування та детінізації зайнятості. 

3. Для покращення умов праці, екологічності виробництва та довкілля 

необхідним є: підвищення рівня соціально-економічних гарантій щодо 

забезпечення справедливої оплати праці (прожиткового мінімуму, МЗП, ЄТС, 

індексації та вчасної виплати заробітної плати); удосконалення законодавства про 

безпеку й гігієну праці та посилення відповідальності за порушення його вимог; 

стимулювання роботодавців до збільшення інвестицій у безпеку та здоров’я 

працівників, зокрема у покращення стану основних засобів; сприяння держави в 

розвитку бізнесу на засадах «зеленої» економіки. Потрібно також удосконалити 

чинну систему страхування від втрати роботи, програму страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Необхідні 
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заходи щодо зниження рівня тіньових трудових відносин та поширення 

соціально-економічного захисту робочої сили від втрат на працівників 

неформальної економіки. 

4. Виявлені проблеми щодо існування в Україні суттєвих втрат робочої сили 

від економічної пасивності (не пов’язаної із навчанням), зокрема, молоді у віці 

15–24 років, жінок та осіб з інвалідністю, потребують вирішення через 

розширення обсягів активних заходів зайнятості: сприяння появи більшої 

кількості легальних робочих місць із гнучкими формами зайнятості, розширення 

інструментарію стимулювання їхньої самозайнятості, професійної 

перепідготовки, сприяння розвитку соціального підприємництва та ін. 

Скорочення втрат робочої сили від економічної пасивності необхідне також у 

боротьбі за покращення добробуту цих категорій населення, зменшення їхньої 

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

виникнення безповоротних втрат їхньої робочої сили. 

5. Зменшення регіональної диференціації якості робочої сили та надмірних 

її втрат у сільській місцевості потребує додаткових фінансових витрат держави на 

підвищення економічних потужностей цих територій країни та покращення їхньої 

соціальної інфраструктури, у тому числі за допомогою проєктів на основі 

державно-приватного партнерства. 

6. У рамках ОЕМ розроблено системний комплекс заходів зменшення втрат 

робочої сили, об’єднаних у чотири стратегічні напрями: запобігання, скорочення, 

ліквідація та відшкодування втрат робочої сили, у яких реалізується мета та 

завдання функціонування цього механізму. Результативне здійснення зазначених 

напрямів ОЕМ потребує узгодження діяльності всіх державних інституцій у 

питаннях зменшення втрат робочої сили та забезпечення ефективності 

соціального діалогу з залученням до нього громадського сектору. 

 

Основні положення цього розділу викладені в публікаціях автора [251; 252; 

253; 254] 
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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 

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-
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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 
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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 

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 
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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. 

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.   
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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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Додаток Б 

Довідки про впровадження результатів дисертаційного дослідження 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Виплата вихідної допомоги  роботодавцями при припиненні трудового договору 

Підстава припинення трудового договору КЗпП 
Розмір вихідної 

допомоги 

Відмова працівника від переведення на роботу в іншу 

місцевість разом із підприємством, установою, 

організацією 
п. 6 ст. 36 

Не менше одного 

середньомісячного 

заробітку 

Відмова працівника від продовження роботи у зв’язку зі 

зміною істотних умов праці 

Зміни в організації виробництва та праці, у тому числі 

ліквідація, реорганізація, банкрутство або 

перепрофілювання підприємства, установи, організації, 

скорочення чисельності або штату працівників 

п. 1 ст. 40 

Виявлення невідповідності працівника обійманій посаді 

або виконуваній роботі внаслідок недостатньої 

кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають 

продовженню цієї роботи 
п. 2 ст. 40 

Відмова в наданні допуску до державної таємниці або 

скасування допуску до державної таємниці, якщо 

виконання покладених на працівника обов’язків 

вимагає доступу до державної таємниці 

Поновлення на роботі працівника, який раніше 

виконував цю роботу 
п. 6 ст. 40 

Порушення власником або уповноваженим ним 

органом законодавства про працю, колективного або 

трудового договору 

ст. 38 і 39 

Не менше 

тримісячного 

середнього 

заробітку 

Припинення повноважень посадових осіб 
п. 5 ч. 1 ст. 

41 

Не менше 

шестимісячного 

середнього 

заробітку 

Якщо трудовий договір, укладений як на визначений, так і на невизначений строк, 

розривається з інших причин, ніж зазначені вище, то виплату вихідної допомоги чинним 
законодавством не передбачено. 

 

Джерело: складено автором згідно Кодексу законів про працю України (КЗпП) 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Природний і міграційний рух населення в Україні у 2010–2019 рр. 

Період 
Природний приріст, 

тис. осіб 

Міграційний приріст, 

тис. осіб 

Загальний 

приріст, тис. осіб 

2010 -193,9 12,3 -181,6 

2011 -156,7 11,9 -144,8 

2012 -139,5 54,5 -85,0 

2013 -154,9 23,6 -131,3 

2014 -166,8 23,0 -143,8 

2015 -183,0 14,2 -168,8 

2016 -186,6 10,6 -176,0 

2017 -210,1 7,8 -202,3 

2018 -251,8 12,0 -239,8 

2019 -272,3 21,5 -250,8 

Разом 

2010-2019 
-1915,6 191,4 -1724,2 

У % до чисельності 

населення на початок 

2010 року 

-4,41% 0,44% -3,98% 

 

Примітка: дані без урахування АРК та м. Севастополя  

Джерело: Розраховано автором за даними ДССУ 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Динаміка загальних показників смертності в Україні 

Роки 

Кількість померлих 

осіб На 1000 осіб (‰) 

Всього чоловіки жінки Всього чоловіки жінки 

1991 669 960 319 837 350 123 13,0 13,4 12,6 

2000 758 082 382 260 375 822 15,5 16,9 14,3 

2005 781 961 403 440 378 521 16,7 18,6 15,0 

2006 758 092 386 989 371 103 16,3 18,0 14,8 

2007 762 877 393 275 369 602 16,5 18,4 14,8 

2008 754 460 386 464 367 996 16,4 18,2 14,8 

2009 706 739 351 395 355 344 15,4 16,6 14,4 

2010 698 235 341 249 356 986 15,2 16,2 14,5 

2011 664 588 325 482 339 106 14,5 15,5 13,8 

2012 663 139 325 584 337 555 14,5 15,5 13,8 

2013 662 368 324 697 337 671 14,6 15,5 13,9 

2014 632 296 310 671 321 625 14,7 15,7 14,0 

2015 594 796 291 561 303 235 14,9 15,8 14,2 

2016 583 631 285 896 297 735 14,7 15,6 14,1 

2017 574 123 281 784 292 339 14,5 15,3 13,8 

2018 587 665 290 533 297 132 14,8 15,8 14,0 

2019 581 114 287 513 293 601 14,7 15,7 13,9 

Динаміка передчасних смертей в Україні, осіб 

Роки 
15-69 років 0-14 років  

Всього чоловіки жінки Всього чоловіки жінки 

2005 367 818 251 264 116 554 7137 4241 2896 

2006 345 650 234 963 110 687 7031 4182 2849 

2007 346 381 237 560 108 821 7812 4640 3172 

2008 331 936 227 965 103 971 7273 4182 3091 

2009 284 297 192 559 91 738 6811 3923 2888 

2010 263 232 177 760 85 472 6570 3841 2729 

2011 247 642 168 164 79 478 6415 3721 2694 

2012 247 953 168 930 79 023 6236 3579 2657 

2013 250 319 170 624 79 695 5629 3266 2363 

2014 239 649 164 188 75 461 5328 3102 2226 

2015 225 631 154 022 71 609 4853 2782 2071 

2016 224 877 153 136 71 741 4379 2530 1849 

2017 220 765 150 870 69 895 4177 2433 1744 

2018 231 378 159 244 72 134 3760 2144 1616 

2019 225 904 155 819 70 085 3430 1950 1480 

2014-

2019 
1 368 204 937 279 430 925 25 927 14 941 10 986 

 

Примітка: з 2014 р. дані без тимчасово окупованої території АРК, м.Севастополя  

Джерело: Інформацiйний банк даних «Cтатистика населення України»
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Додаток Ж 
Коефіцієнти смертності за віковими групами в Україні 

 
Все 

населення 
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 

70 i 

старше 

чоловіки 

2013 1 550,6 210,5 22,2 28,2 81,1 146,9 242,7 407,3 593,9 742,3 1 046,2 1 501,1 2 137,9 3 268,6 4 295,7 9 291,8 

2014 1 567,8 208,7 24,9 29,2 90,5 168,4 271,7 418,8 611,3 753,4 1 042,6 1 460,3 2 119,2 3 143,9 4 274,9 9 596,5 

2015 1 577,6 199,8 22,1 28,9 86,7 147,4 229,3 360,8 565,5 753,6 1 012,8 1 455,5 2 095,6 3 226,2 4 451,0 10 288,0 

2016 1 557,1 182,8 20 26,3 79,9 133,7 212,6 335,9 541,8 737,6 999,4 1 431,2 2 047,7 3 207,9 4 391,4 10 272,0 

2017 1 534,9 179,4 19,5 27,3 72,1 128,9 208,2 334,7 515,4 727,9 978,4 1 407,9 2 035,5 3 042,0 4 283,2 10 145,4 

2018 1 579,5 159,3 20 26,9 70,4 128,4 201,9 349,9 544,9 801,4 1 040,6 1 474,1 2 112,2 3 100,8 4 472,1 10 121,5 

2019 1 569,0 153,0 19,8 24,8 72,6 121,9 196,1 341,9 524,0 778,6 1 043,5 1 462,3 2 046,8 3 050,6 4 315,5 9 993,1 

жінки 

2013 1 385,7 165,1 15,1 19,8 34,3 49,7 80,6 132,5 201,6 264 356,1 488,5 751,5 1 185,4 1 789,9 7 191,9 

2014 1 397,4 164,3 16,1 19 35,7 46,7 83,1 131,1 193,3 266,4 346,5 469,6 724,2 1 130,3 1 797,6 7 390,3 

2015 1 420,3 161,1 17,5 21,6 34,4 45,9 71,9 118,3 183,6 255,2 348,2 477,8 716,7 1 151,9 1 817,6 7 848,3 

2016 1 407,7 146,2 15,8 17,2 35,2 43,2 69 112,3 182,1 255 346,7 470,5 702,8 1 112,4 1 824,9 7 865,0 

2017 1 383,6 139,6 16,5 16,3 30,4 37,8 67,7 108,3 176,8 247,5 335,3 470,5 668,9 1 059,6 1 764,4 7 759,3 

2018 1 404,2 133,8 16 17,4 27,8 35,4 63,8 110,3 185,2 258,5 354,3 484,3 679,5 1 077,0 1 777,5 7 811,1 

2019 1 389,0 127,8 15,0 15,2 31,2 35,7 63,0 103,8 168,9 259,5 348,1 469,3 655,3 1 034,6 1 734,0 7 649,2 

Перевищення рівня смертності чоловіків над жінками (раза) 

2013 1,12 1,27 1,47 1,42 2,36 2,96 3,01 3,07 2,95 2,81 2,94 3,07 2,84 2,76 2,40 1,29 

2014 1,12 1,27 1,55 1,54 2,54 3,61 3,27 3,19 3,16 2,83 3,01 3,11 2,93 2,78 2,38 1,30 

2015 1,11 1,24 1,26 1,34 2,52 3,21 3,19 3,05 3,08 2,95 2,91 3,05 2,92 2,80 2,45 1,31 

2016 1,11 1,25 1,27 1,53 2,27 3,09 3,08 2,99 2,98 2,89 2,88 3,04 2,91 2,88 2,41 1,31 

2017 1,11 1,29 1,18 1,67 2,37 3,41 3,08 3,09 2,92 2,94 2,92 2,99 3,04 2,87 2,43 1,31 

2018 1,12 1,19 1,25 1,55 2,53 3,63 3,16 3,17 2,94 3,10 2,94 3,04 3,11 2,88 2,52 1,30 

2019 1,13 1,20 1,32 1,63 2,33 3,41 3,11 3,29 3,10 3,00 3,00 3,12 3,12 2,95 2,49 1,31 

Джерело: Інформацiйний банк даних «Cтатистика населення України»  
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Додаток З 

Рис. З.1. Динаміка структури смертності від зовнішніх причин в Україні  

у віці 15–59 років. 
Джерело: побудовано за: Інформацiйний банк даних «Cтатистика населення України» 

 

 

Рис. З.2. Структура смертності від самогубств в Україні за віком у 2018 р. 

Джерело: побудовано за: Інформацiйний банк даних «Cтатистика населення України» 
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Додаток И 

Таблиця И.1 

 

Основні інфраструктурні та кадрові показники охорони здоров’я населення України за період 2014 – 2017 рр. 

(на кінець року) 

Роки 

Кількість 

лікарняних 

закладів 

Кількість лікарняних ліжок 

Кількість 

лікарських 

амбулаторно- 

поліклінічних 

закладів 

Кількість лікарів усіх спеціальностей 
Кількість середнього медичного 

персоналу 

тис. 

од 

Приріст, 

% 

тис.  

од 

Приріст, 

% 

на 10 тис 

нас 

Приріст, 

% 

тис.  

од 

Приріст, 

% 

усього, 

тис.осіб 

Приріст, 

% 

на 10 тис 

нас 

Приріст, 

% 

усього, 

тис.осіб 

Приріст, 

% 

на 10 тис 

нас 

Приріст, 

% 

2014 1,8 Х  336  Х 78,5 Х  9,8  Х 186 Х  43,5  Х 379  Х 88,6 Х  

2015 1,8 0,0% 332 -1,2% 78,1 -0,5% 10 2,0% 186 0,00% 43,7 0,5% 372 -1,8% 87,3 -1,5% 

2016 1,7 -5,6% 315 -5,1% 74,3 -4,9% 10,2 2,0% 187 0,54% 44 0,7% 367 -1,3% 86,5 -0,9% 

2017 1,7 0,0% 309 -1,9% 73,1 -1,6% 10,4 2,0% 186 -0,53% 44,1 0,2% 360 -1,9% 85,4 -1,3% 

2018                                 

2017/2014 

+/- 
-0,1 Х  -27,0  Х -5,4  Х 0,6  Х 0,0  Х 0,6  Х -19,0  Х -3,2  Х 

2017/2014 

% 
-5,6% Х  -8,0%  Х -6,9%  Х 6,1%  Х 0,0%  Х 1,4%  Х -5,0%  Х -3,6%  Х 

Примітка: Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та тимчасово окупованих територій 

у Донецькій та Луганській областях 

Джерело: ДССУ 
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Додаток К 

Таблиця К.1  

Динаміка захворюваності на туберкульоз в Україні 

Показники 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Захворюваність 

на ТБ (нові 

випадки + 

рецидиви), осіб 

122904 103177 35080 30568 30151 28800 27121 26321 25237 

на 100 тис. нас. 250,6 220,7 82,3 71,2 70,5 67,6 63,9 62,3 60,1 

у віці 0-64 роки, 

осіб 
Х Х 28883 28074 27788 26404 24704 24056 23105 

% Х Х 82,3 91,8 
92,2 91,7 91,1 91,4 91,6 

Нові випадки 

туберкульозу, 

осіб 

29753 39608 31295 25543 23896 23292 21995 21314 20643 

на 100 тис. нас. 60,4 84,4 68,4 59,5 55,9 54,7 51,9 50,5 49,2 

Примітка: 2014–2019 рр. дані без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м.Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях. 

Джерело: складено за даними Центру громадського здоров’я МОЗ України 

 

 

 

 

 

 

Рис. К.1. Структура захворюваності на туберкульоз віком в Україні, 2018 р. 

 

Джерело: побудовано автором за даними Центру громадського здоров’я МОЗ України 
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Динаміка захворюваності на ВІЛ/СНІД в Україні 

Період  

Вперше встановлений діагноз 

ВІЛ-інфекція З ВІЛ інфікованих хворі на СНІД 

Осіб 
на 100 тис. 

нас 

Темп 

росту, 

% 

Осіб 
на 100 тис. 

нас 

Темп 

росту, 

% 

2000 6299 12,9 Х 652 1,3 Х 

2005 13770 29,3 227,1% 4217 9,0 692,3% 

2010 20489 44,9 152,9% 5861 12,8 142,2% 

2014 19273 45,0 100,4% 9844 23,0 179,7% 

2015 
15869 37,2 82,7% 8468 19,8 86,1% 

2016 
17066 40,2 108,1% 8852 20,8 105,1% 

2017 
18194 43,0 107,0% 9308 22,0 105,8% 

2018 18099 42,8 99,5% 8839 20,9 95,0% 

2019 16257 42,2 98,6% 7502 19,5 93,3% 

Примітка: 2014–2019 рр. дані без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м.Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях. 
Джерело: cкладено автором за даними Центру громадського здоров’я МОЗ України 

 

 

Рис. Л.1. Вікова структура ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД  

в Україні, 2018 р. 

Джерело: побудовано автором за даними Центру громадського здоров’я МОЗ України  
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Додаток М 

Таблиця М.1 

Робоча сила України за 2010–2019 рр. 

Роки 

Робоча сила 

у віці 15-70 років працездатного віку 

Тис. осіб Приріст,% 

у % до 

населення 

відповідної 

вікової групи 

Тис. осіб Приріст,% 

у % до 

населення 

відповідної 

вікової 

групи 

2010 20894,1 Х 63,6 19164,0 Х 71,9 

2011 20893,0 -0,01 64,2 19181,7 0,09 72,6 

2012 20851,2 -0,20 64,5 19317,8 0,71 72,9 

2013 20824,6 -0,13 64,9 19399,7 0,42 72,9 

2014 19920,9 -4,34 62,4 19035,2 -1,88 71,4 

2015 18097,9 -9,15 62,4 17396,0 -8,61 71,5 

2016 17955,1 -0,79 62,2 17303,6 -0,53 71,1 

2017 17854,4 -0,56 62,0 17193,2 -0,64 71,5 

2018 17939,5 0,48 62,6 17296,2 0,60 72,7 

2019 18066,0 0,71 63,4 17381,8 0,49 74,0 

2019/2010,

+/- 
-2828,1 Х -0,2 -1782,2 Х 2,1 

2019/2010,

% 
-13,5% Х Х -9,3 Х Х 

Джерело: ДССУ 

 

Таблиця М.2 

Вікова структура зайнятого населення України, 2010–2019 рр., % 

Період 
Вікові групи 

15-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-70 

2010 10,9 13,2 12,7 12,8 25,3 19,3 5,7 

2011 10,5 13,4 12,9 12,8 25,0 19,8 5,7 

2012 9,8 13,9 13,0 13,0 24,7 20,0 5,6 

2013 9,0 14,0 13,3 13,1 24,5 20,5 5,6 

2014 8,3 14,2 14,2 13,5 25,3 20,6 4,0 

2015 7,6 13,9 14,3 13,8 25,5 21,1 3,9 

2016 7,0 13,2 14,7 13,9 25,8 21,4 4,0 

2017 7,0 12,7 15,2 13,9 25,8 21,4 4,1 

2018 6,5 12,3 15,3 13,9 26,3 21,7 3,9 

2019 7,0 11,7 14,9 14,6 25,9 21,8 4,1 

Зміна 

2010-

2019, в. п. 

-3,90 -1,50 2,20 1,80 0,60 2,50 -1,60 

Джерело: ДССУ 
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Таблиця М.3 

Робоча сила в розрізі зайнятості та безробіття за 2010–2019 рр. 

Роки 

Робоча сила 

зайняте населення безробітне населення 

у віці 15-70 років працездатного віку у віці 15-70 років працездатного віку 

Тис. осіб Приріст,% 

у % до 

населення 

відповідної 

вікової групи 

Тис. осіб 
Приріст,

% 

у % до 

населення 

відповідної 

вікової 

групи 

Тис. осіб 
Приріст,

% 

у % до 

робочої сили 

відповідної 

вікової групи 

 

Тис. осіб 
Приріст,

% 

у % до 

робочої сили 

відповідної 

вікової групи 

 

2010 19 180,2 Х 58,4 17 451,5 Х 65,5 1 713,9 Х 8,2 1 712,5 Х 8,9 

2011 19 231,1 0,27 59,1 17 520,8 0,40 66,3 1 661,9 -3,03 8,0 1 660,9 -3,01 8,7 

2012 19 261,4 0,16 59,6 17 728,6 1,19 66,9 1 589,8 -4,34 7,6 1 589,2 -4,32 8,2 

2013 19 314,2 0,27 60,2 17 889,4 0,91 67,3 1 510,4 -4,99 7,3 1 510,3 -4,96 7,8 

2014 18 073,3 -6,42 56,6 17 188,1 -3,92 64,5 1 847,6 22,33 9,3 1 847,1 22,30 9,7 

2015 16 443,2 -9,02 56,7 15 742,0 -8,41 64,7 1 654,7 -10,44 9,1 1 654,0 -10,45 9,5 

2016 16 276,9 -1,01 56,3 15 626,1 -0,74 64,2 1 678,2 1,42 9,3 1 677,5 1,42 9,7 

2017 16 156,4 -0,74 56,1 15 495,9 -0,83 64,5 1 698,0 1,18 9,5 1 697,3 1,18 9,9 

2018 16 360,9 1,27 57,1 15 718,6 1,44 66,1 1 578,6 -7,03 8,8 1 577,6 -7,05 9,1 

2019 16 578,3 1,33 58,2 15 894,9 1,12 67,6 1 487,7 -5,76 8,2 1 486,9 -5,75 8,6 

2019/2010, 

+/- 
-2601,9 Х -0,2 -1556,6 Х 2,1 -226,2 Х 0,0 -225,6 Х -0,3 

2019/2010, 

% 
-13,6 Х Х -8,9 Х Х -13,2 Х Х -13,2 Х Х 

Примітка: Дані за 2010-2014 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, з 

2015 року – також без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.  
Джерело: ДССУ 
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Таблиця М.4 

Безробітне населення за тривалістю незайнятості у 2010–2019 рр. 

Роки 

Безробітне 

населення у 

віці 15-70 

років, усього, 

тис. осіб 

3 них особи, які раніше 

мали роботу 

у тому числі за тривалістю незайнятості, 

місяців 

до 1  
від 1 

до 3 

від 3 

до 6 

від 6 

до 9 

від 9 

до 12 

12 і 

більше 

всього, 

тис. осіб 

у % до всіх 

безробітних 
у % до підсумку 

2010 1713,9 1648,4 96,2 9,8 24,1 21,6 11,0 9,4 24,1 

2011 1661,9 1608,4 96,8 11,8 27,7 23,2 10,4 6,6 20,3 

2012 1589,8 1542,4 97,0 11,9 25,9 22,4 10,6 7,1 22,1 

2013 1510,4 1473,7 97,6 11,0 26,9 23,8 10,4 6,4 21,5 

2014 1847,6 1801,6 97,5 13,4 31,7 25,1 10,2 6,8 12,8 

2015 1654,7 1617,4 97,7 10,5 23,3 23,9 11,0 7,3 24,0 

2016 1678,2 1634,8 97,4 10,5 26,2 21,6 10,0 6,4 25,3 

2017 1698,0 1662,5 97,9 12,0 26,1 19,3 9,5 6,4 26,7 

2018 1578,6 1546,0 97,9 11,7 28,8 22,8 9,0 6,1 21,6 

2019 
1487,7 1441,7 96,9 17,4 22,2 28,9 11,2 7,2 13,1 

Джерело: ДССУ 

 

 

 

 

Рис. М.1. Динаміка попиту і пропозиції робочої сили на зареєстрованому 

ринку праці України, 2010–2019 рр. (на кінець року) 

 Джерело: побудовано автором за даними ДСЗУ 
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Додаток Н 

Таблиця Н.1 

Показники професійно-технічних навчальних закладів України  

за період 2014–2019 рр. 

Роки  

Кількість 

закладів 

професійно-

технічної 

освіти 

Темп 

росту, 

% 

Кількість учнів, слухачів у 

закладах професійно-технічної 

освіти 

Кількість 

осіб, 

випущених 

із закладів 

професійно-

технічної 

освіти, тис. 

осіб 

Темп 

росту, 

% 
Тис. осіб 

Темп 

росту, 

% 

у 

розрахунку 

на 10 тис. 

населення 

2014 814 Х 315,6 Х 73 182,0 Х 

2015 798 -2,0 304,1 -3,6 71 165,0 -9,3 

2016 787 -1,4 285,8 -6,0 67 152,8 -7,4 

2017 756 -3,9 269,4 -5,7 64 141,3 -7,5 

2018 736 -2,6 255,0 -5,3 60 133,5 -5,5 

2019 723 -1,8 245,8 -3,6 59 124,0 -7,1 

2019/2014 

+/- 
-91 Х -69,8 Х 

-14 
-58 Х 

2019/2014,% -11,2 Х -22,1 Х -19,2 -31,9 Х 

Джерело: розраховано автором за даними ДССУ  
 

 

Рис. Н.1. Структура випускників вищих навчальних закладів за галузями знань, 

2019/2020 навчального року  

Джерело: побудовано автором за даними ДССУ  
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Додаток П 

Таблиця П.1 

Структура осіб, які не входять до складу робочої сили, за причинами незайнятості 

в Україні, 2018 рік (%) 

Вікові групи 

пенсіонери за 

віком, 

інвалідністю, 

пільгові 

пенсіонери 

учні, 

студенти 

виконують 

домашні 

(сімейні) 

обов’язки 

за 

станом 

здоров’я 

безробітні* інші 

жінки 

Всього 52,9 16,7 27,6 0,8 1,6 0,4 

15-24 1,3 81,7 15,5 0,2 0,9 0,4 

25-29 2,7 2,1 91,2 0,8 2,3 0,9 

30-34 5,7 0,2 89,3 0,6 3,5 0,7 

35-39 6,9 – 85,1 1,5 5,6 0,9 

40-49 20,2 – 68,9 3,1 5,9 1,9 

50-59 69,7 – 24,9 2,2 2,4 0,8 

60-70 100,0 – – – 0,0 – 

молодь (15-34) 2,4 50,2 44,7 0,4 1,7 0,6 

працездатного віку 21,7 27,7 45,8 1,3 2,8 0,7 

чоловіки 

Всього 57,5 27,5 8,7 1,5 3,1 0,7 

15-24 2,8 90,9 3,1 0,5 2 6,9 

25-29 25,9 14,1 31,6 7,2 14,3 10,1 

30-34 32,2 1,4 37,9 5,9 12,5 6,8 

35-39 35,8 – 37,1 7,3 13,0 5,9 

40-49 54,2 – 28,1 4,2 7,6 3,5 

50-59 74,3 – 15,9 2,7 3,6 – 

60-70 100,0 – – – – – 

молодь (15-34) 7,6 75,7 8,9 1,6 4,1 2,1 

працездатного віку 30,2 45,1 14,2 2,4 5,0 3,1 

Примітка: * – тут соби, які не мають можливості знайти роботу, зневірилися її знайти або 

сподіваються повернутися на попередню роботу, а також ті, які мають сезонний характер 

роботи та перебувають на утриманні. 

Джерело: побудовано автором за даними ДССУ 
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Додаток Р 

Таблиця Р.1 

Структура підгруп NEET-молоді у віці 15–24 років в Україні, % 

Показник 
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ш
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2015 рік 

Всього 45,8% 6,5% 35,8% 1,4% 6,1% 0,7% 3,6% 

Чоловіки 61,4% 8,8% 11,5% 2,0% 9,6% 1,2% 5,6% 

Жінки 33,7% 4,7% 54,7% 0,7% 4,3% - 2,0% 

Місто 51,8% 5,3% 33,3% 1,3% 4,4% - 3,9% 

Село 38,9% 8,0% 37,8% 1,6% 9,1% 1,3% 3,2% 

2018 рік  

Всього 39,8% 9,2% 41,0% 1,7% 6,1% 0,2% 2,2% 

Чоловіки 52,4% 14,7% 16,2% 2,6% 9,9% 0,5% 3,7% 

Жінки 31,1% 4,9% 58,4% 0,8% 3,4% 0,0% 1,5% 

Місто 46,7% 7,1% 36,8% 1,6% 6,0% 0,1% 1,6% 

Село 31,9% 11,2% 45,7% 1,2% 6,5% 0,3% 3,1% 

Джерело: розраховано автором за даними ДCCУ 

 

 

 

Рис. Р.1. Рівень NEET у віці 15–24 роки в Україні та ЄС за 2018 рік, % 

Джерело: розраховано та побудовано за даними ДССУ та Євростату  
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Додаток С 

Таблиця С.1 

Динаміка показників втрат робочої сили від вимушеної неповної зайнятості в 

Україні у 2010–2018 рр. 
№ 

з/п 
Показники 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 

1 чисельність працівників (тис. осіб), які:   

1.1 

перебували у відпустках 

без збереження 

заробітної плати, тис. 

осіб 

363,3 189,5 137,9 97,1 90,5 62,6 163,6 90,2 

1.2 

переведені з 

економічних причин на 

неповний робочий день 

(тиждень), тис. осіб 

1466,8 908,9 736,8 798,9 888,1 742,1 464,2 559,0 

 Разом 1.1+1.2 1830,1 1098,4 874,7 896 978,6 804,7 627,8 649,2 

2 у % до середньооблікової кількості штатних працівників   

2.1 

перебували у відпустках 

без збереження 

заробітної плати 

3,4 1,8 1,3 1,0 1,0 0,8 2,1 1,2 

2.2 

переведені з 

економічних причин на 

неповний робочий день 

(тиждень) 

13,6 8,6 7,0 7,9 9,9 9,2 5,9 7,3 

 Разом 2.1+2.2 17,0 10,4 8,3 8,9 10,9 10,0 8,0 8,5 

 

Джерело: розраховано за даними ДССУ  
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Додаток Т 

Таблиця Т.1 

Характеристика трудової міграції українців, 2015–2017 рр. 
 Усього Жінки Чоловіки Місто Село 

Кількість трудових мігрантів, усього, тис. 

осіб 
1303,3 385,8 917,5 663,5 639,8 

Частка  трудових мігрантів у загальній 

кількості населення віком 15-70 років, у % 
4,5 2,5 6,7 3,4 6,9 

Частка  трудових мігрантів у економічно 

активному населенні % 
7,3 4,5 9,7 5,4 11,3 

Короткострокові трудові мігранти, % 48,5 49,3 48,1 43,3 53,9 

у тому числі за віковими групами, % до підсумку 

1524 роки 12,8 9,4 14,2 10,5 15,2 

2529 років 14,4 8,0 17,0 15,1 13,6 

3034 роки 14,1 9,5 16,0 15,6 12,6 

3539 років 12,0 11,0 12,4 14,0 9,9 

4049 років 26,3 31,7 24,0 26,0 26,6 

5059 років 18,2 26,7 14,7 17,1 19,3 

60-70 років 2,2 3,7 1,7 1,7 2,8 

у тому числі за рівнем освіти, %  

повна вища 16,4 13,6 17,5 23,0 9,5 

базова або неповна вища 17,1 25,0 13,7 21,5 12,5 

професійно-технічна 33,9 27,0 36,8 35,9 31,8 

повна загальна середня 30,1 30,8 29,8 18,7 41,8 

базова загальна середня  2,5 3,6 2,2 0,9 4,4 

у тому числі працювали, % 

згідно отриманій кваліфікації  26,8 11,0 33,6 32,4 20,9 

в іншій сфері, ніж потребує кваліфікація  29,5 27,0 30,5 33,1 25,6 

з нижчою кваліфікацією 5,7 5,5 5,7 6,2 5,1 

з вищою кваліфікацією 1,4 1,2 1,5 0,8 2,0 

на роботі, що не потребувала кваліфікації 36,1 54,4 28,4 26,7 46,3 

не визначено 0,5 0,9 0,3 0,8 0,1 

 

Джерело: складено на основі даних ДССУ 
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Додаток У 

Таблиця У.1 

Фактична кількість зайнятих в Україні за віковими групами та статтю,  

2010–2019 рр., тис. осіб 
Вікові 

групи 

Період 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

чоловіки 

15-19 174,0 162,0 130,2 99,0 64,3 52,3 61,7 67,8 65,5 70,9 

20-24 1024,1 988,3 954,6 905,2 812,5 664,4 580,4 567,4 548,2 593,3 

25-29 1401,3 1460,5 1507,2 1527,4 1459,3 1296,7 1232,4 1184,8 1133,4 1139,4 

30-34 1290,3 1338,7 1358,8 1406,1 1413,5 1305,1 1332,7 1361,6 1388,0 1385,0 

35-39 1234,1 1240,7 1280,6 1308,2 1259,0 1176,8 1183,8 1188,0 1200,6 1300,1 

40-44 1100,9 1131,9 1159,5 1172,8 1148,3 1098,9 1095,5 1039,8 1080,0 1096,9 

45-49 1203,9 1167,2 1137,9 1116,6 1029,0 937,3 940,9 986,5 1024,7 1040,7 

50-54 1053,0 1102,3 1295,7 1136,7 1060,5 973,4 923,3 982,4 996,3 996,7 

55-59 774,9 790,2 611,6 816,1 772,2 748,1 784,7 692,9 702,8 703,0 

60-64 284,4 322,6 338,6 348,3 247,1 229,8 224,6 216,2 213,9 226,6 

65-70 197,1 164,5 151,5 148,3 88,7 88,0 89,7 97,8 96,8 102,6 

Разом 9738 9868,9 9926,2 9984,7 9354,4 8570,8 8449,7 8385,2 8450,2 8655,2 

жінки 

15-19 137,9 126,6 105,3 96,5 52,5 45,4 37,2 56,1 52,3 56,5 

20-24 751,9 740,5 694,9 643,9 571,1 492,4 464,3 431,6 402,5 434,7 

25-29 1136,8 1110,6 1174,0 1172,5 1103,4 981,1 917,0 863,4 883,5 805,2 

30-34 1154,0 1141,0 1146,4 1167,9 1144,6 1050,5 1064,8 1089,9 1122,1 1081,5 

35-39 1213,1 1214,4 1217,2 1213,8 1183,2 1085,2 1080,2 1056,6 1066,1 1119,6 

40-44 1190,6 1189,0 1198,6 1231,2 1212,6 1100,9 1113,1 1062,8 1090,6 1071,8 

45-49 1361,5 1325,3 1261,4 1213,4 1174,4 1049,1 1044,7 1083,5 1111,9 1092,8 

50-54 1249,1 1291,5 1494,8 1296,3 1270,0 1124,1 1078,5 1190,4 1236,7 1274,6 

55-59 633,5 623,5 447,9 706,2 622,7 621,4 691,2 590,4 613,4 632,2 

60-64 334,6 360,6 389,8 393,2 268,4 212,6 220,7 222,0 212,4 226,9 

65-70 278,9 239,2 204,9 194,6 116,2 109,8 115,8 124,5 119,2 127,3 

Разом 9441,9 9362,2 9335,2 9329,5 8719,1 7872,5 7827,5 7771,2 7910,7 7923,1 

Усього 19179,9 19231,1 19261,4 19314,2 18073,5 16443,3 16277,2 16156,4 16360,9 16578,3 

 

Джерело: ДССУ (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 
 

 

Таблиця У.2 

Кількість безробітних, звільнених з економічних причин в Україні  

за віковими групами та статтю, 2010–2019 рр., тис. осіб 
Вікові 

групи 

Період 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

чоловіки 

15-19 1,6 1,5 1,0 0,8 0,4 0,2 0,0 0,7 0,6 0,5 

20-24 26,7 26,4 22,7 13,6 18,4 13,8 10,9 16,9 13,6 11,1 

25-29 56,6 41,1 49,5 35,3 40,3 47,4 32,6 39,0 31,4 25,6 

30-34 45,7 39,1 22,2 22,2 39,4 46,6 32,3 31,2 25,2 20,6 

35-39 43,9 38,4 24,5 26,3 30,5 25,8 20,3 26,6 21,5 17,5 

40-44 45,4 31,2 24,8 29,5 33,4 27,2 21,7 27,2 21,9 17,9 

45-49 39,6 27,1 21,7 21,7 38,8 32,6 28,9 26,7 21,6 17,6 

50-54 39,3 28,5 31,0 20,6 36,1 30,7 36,1 28,5 23,0 18,8 

55-59 29,6 17,8 15,9 16,3 32,9 28,4 29,1 21,7 17,5 14,3 

60-64 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

65-70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разом 328,7 251,1 213,3 186,3 270,3 252,7 212,0 218,5 176,4 143,8 

жінки 

15-19 0,0 3,1 2,6 0,6 0,1 0,0 0,4 0,9 0,8 0,9 

20-24 21,3 13,8 6,5 4,5 11,4 9,7 10,8 9,8 8,4 9,8 

25-29 30,0 31,9 16,9 9,0 24,3 30,8 22,1 21,1 18,1 21,0 

30-34 30,3 27,5 16,5 12,4 31,2 26,4 18,7 20,9 17,9 20,9 

35-39 43,2 29,7 26,9 24,7 30,1 30,3 15,6 26,1 22,4 26,1 

40-44 33,9 34,0 26,5 22,1 26,1 47,8 21,8 27,7 23,7 27,7 

45-49 43,2 35,4 34,4 25,5 35,5 30,1 38,6 32,2 27,6 32,1 

50-54 40,6 37,7 33,2 44,0 38,6 27,2 28,0 33,6 28,8 33,6 

55-59 0,0 0,0 0,0 1,9 8,7 4,9 8,8 3,3 2,8 3,3 

60-64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

65-70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разом 242,5 213,1 163,5 144,7 206,1 207,2 164,8 175,5 150,6 175,4 

Усього 571,2 464,2 376,8 331 476,4 459,9 376,8 394,00 327,0 319,2 

 

Джерело: ДССУ (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). 
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Таблиця У.3 

Потенційна кількість зайнятих в Україні (за природнього рівня безробіття) за 

віковими групами та статтю, 2010–2019 рр., тис. осіб 
Вікові 

групи 

Період 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

чоловіки 

15-19 175,6 163,5 131,2 99,8 64,7 52,5 61,7 68,5 66,1 71,4 

20-24 1050,8 1014,7 977,3 918,8 830,9 678,2 591,3 584,3 561,8 604,4 

25-29 1457,9 1501,6 1556,7 1562,7 1499,6 1344,1 1265 1223,8 1164,8 1165 

30-34 1336 1377,8 1381 1428,3 1452,9 1351,7 1365 1392,8 1413,2 1405,6 

35-39 1278 1279,1 1305,1 1334,5 1289,5 1202,6 1204,1 1214,6 1222,1 1317,6 

40-44 1146,3 1163,1 1184,3 1202,3 1181,7 1126,1 1117,2 1067 1101,9 1114,8 

45-49 1243,5 1194,3 1159,6 1138,3 1067,8 969,9 969,8 1013,2 1046,3 1058,3 

50-54 1092,3 1130,8 1326,7 1157,3 1096,6 1004,1 959,4 1010,9 1019,3 1015,5 

55-59 804,5 808 627,5 832,4 805,1 776,5 813,8 714,6 720,3 717,3 

60-64 284,7 322,6 338,6 348,3 247,1 229,8 224,7 216,2 213,9 226,6 

65-70 197,1 164,5 151,5 148,3 88,8 88,0 89,7 97,8 96,8 102,6 

Разом 10066,7 10120 10139,5 10171,0 9624,7 8823,5 8661,7 8603,7 8626,6 8799,0 

жінки 

15-19 137,9 129,7 107,9 97,1 52,6 45,4 37,6 57,0 53,1 57,4 

20-24 773,2 754,3 701,4 648,4 582,5 502,1 475,1 441,4 410,9 444,5 

25-29 1166,8 1142,5 1190,9 1181,5 1127,7 1011,9 939,1 884,5 901,6 826,2 

30-34 1184,3 1168,5 1162,9 1180,3 1175,8 1076,9 1083,5 1110,8 1140,0 1102,4 

35-39 1256,3 1244,1 1244,1 1238,5 1213,3 1115,5 1095,8 1082,7 1088,5 1145,7 

40-44 1224,5 1223 1225,1 1253,3 1238,7 1148,7 1134,9 1090,5 1114,3 1099,5 

45-49 1404,7 1360,7 1295,8 1238,9 1209,9 1079,2 1083,3 1115,7 1139,5 1124,9 

50-54 1289,7 1329,2 1528 1340,3 1308,6 1151,3 1106,5 1224 1265,5 1308,2 

55-59 633,5 623,5 447,9 708,1 631,4 626,3 700 593,7 616,2 635,5 

60-64 334,6 360,6 389,8 393,2 268,5 212,6 220,7 222,0 212,4 226,9 

65-70 278,9 239,2 204,9 194,6 116,2 109,8 115,8 124,5 119,2 127,3 

Разом 9684,4 9575,3 9498,7 9474,2 8925,2 8079,7 7992,3 7946,7 8061,3 8098,5 

Усього 19751,1 19695,3 19638,2 19645,2 18549,9 16903,2 16654 16550,4 16687,9 16897,5 

 

Джерело: розраховано автором за даними таблиць У.1 та У.2 
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Таблиця У.4 

Фактична кількість «ефективно зайнятих» в Україні  

за статтю та віковими групами, 2010–2019 рр., ум. тис. осіб 
Вікові 

групи 

Період 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

чоловіки 

15-19 69,6 64,8 52,1 39,6 25,7 20,9 24,7 27,1 26,2 28,4 

20-24 921,7 889,5 859,1 814,7 731,3 598,0 522,4 510,7 493,4 534,0 

25-29 1695,6 1767,2 1823,7 1848,2 1765,8 1569,0 1491,2 1433,6 1371,4 1378,7 

30-34 1612,9 1673,4 1698,5 1757,6 1766,9 1631,4 1665,9 1702,0 1735,0 1731,3 

35-39 1505,6 1513,7 1562,3 1596,0 1536,0 1435,7 1444,2 1449,4 1464,7 1586,1 

40-44 1398,1 1437,5 1472,6 1489,5 1458,3 1395,6 1391,3 1320,5 1371,6 1393,1 

45-49 1504,9 1459,0 1422,4 1395,8 1286,3 1171,6 1176,1 1233,1 1280,9 1300,9 

50-54 1253,1 1311,7 1541,9 1352,7 1262,0 1158,3 1098,7 1169,1 1185,6 1186,1 

55-59 805,9 821,8 636,1 848,7 803,1 778,0 816,1 720,6 730,9 731,1 

60-64 256,0 290,3 304,7 313,5 222,4 206,8 202,1 194,6 192,5 203,9 

65-70 163,6 136,5 125,7 123,1 73,6 73,0 74,5 81,2 80,3 85,2 

Разом  11186,9 11365,4 11499,1 11579,2 10931,3 10038,4 9907,2 9841,8 9932,6 10158,6 

жінки 

15-19 71,7 65,8 54,8 50,2 27,3 23,6 19,3 29,2 27,2 29,4 

20-24 639,1 629,4 590,7 547,3 485,4 418,5 394,7 366,9 342,1 369,5 

25-29 1136,8 1110,6 1174,0 1172,5 1103,4 981,1 917,0 863,4 883,5 805,2 

30-34 1327,1 1312,2 1318,4 1343,1 1316,3 1208,1 1224,5 1253,4 1290,4 1243,7 

35-39 1480,0 1481,6 1485,0 1480,8 1443,5 1323,9 1317,8 1289,1 1300,6 1365,9 

40-44 1452,5 1450,6 1462,3 1502,1 1479,4 1343,1 1358,0 1296,6 1330,5 1307,6 

45-49 1797,2 1749,4 1665,0 1601,7 1550,2 1384,8 1379,0 1430,2 1467,7 1442,5 

50-54 1611,3 1666,0 1928,3 1672,2 1638,3 1450,1 1391,3 1535,6 1595,3 1644,2 

55-59 684,2 673,4 483,7 762,7 672,5 671,1 746,5 637,6 662,5 682,8 

60-64 294,4 317,3 343,0 346,0 236,2 187,1 194,2 195,4 186,9 199,7 

65-70 223,1 191,4 163,9 155,7 93,0 87,8 92,6 99,6 95,4 101,8 

Разом  10717,5 10647,7 10669,1 10634,3 10045,5 9079,3 9035,0 8996,9 9182,2 9192,3 

Всього 21904,4 22013,1 22168,2 22213,5 20976,7 19117,7 18942,1 18838,8 19114,8 19350,9 

 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця У.5 

Потенційна кількість «ефективно зайнятих» в Україні  (за природного рівня 

безробіття) за віковими групами та статтю, 2010–2019 рр. ум. тис. осіб 
Вікові 

групи 

Період 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

чоловіки 

15-19 70,2 65,4 52,1 39,9 25,9 21,0 24,7 27,4 26,4 28,6 

20-24 945,7 913,2 879,6 826,9 747,8 610,4 532,2 525,9 505,6 544,0 

25-29 1764,1 1816,9 1883,6 1890,9 1814,5 1626,4 1530,7 1480,8 1409,4 1409,7 

30-34 1670,0 1722,3 1726,3 1785,4 1816,1 1689,6 1706,3 1741,0 1766,5 1757,0 

35-39 1559,2 1560,5 1592,2 1628,1 1573,2 1467,2 1469,0 1481,8 1491,0 1607,5 

40-44 1455,8 1477,1 1504,1 1526,9 1500,8 1430,1 1418,8 1355,1 1399,4 1415,8 

45-49 1554,4 1492,9 1449,5 1422,9 1334,8 1212,4 1212,3 1266,5 1307,9 1322,9 

50-54 1299,8 1345,7 1578,8 1377,2 1305,0 1194,9 1141,7 1203,0 1213,0 1208,4 

55-59 836,7 840,3 652,6 865,7 837,3 807,6 846,4 743,2 749,1 746,0 

60-64 256,2 290,3 304,7 313,5 222,4 206,8 202,2 194,6 192,5 203,9 

65-70 163,6 136,5 125,7 123,1 73,7 73,0 74,5 81,2 80,3 85,2 

Разом  11575,7 11661,2 11749,1 11800,4 11251,4 10339,4 10158,6 10100,4 10141,2 10328,8 

жінки 

15-19 71,7 67,4 56,1 50,5 27,4 23,6 19,6 29,6 27,6 29,8 

20-24 657,2 641,2 596,2 551,1 495,1 426,8 403,8 375,2 349,3 377,8 

25-29 1166,8 1142,5 1190,9 1181,5 1127,7 1011,9 939,1 884,5 901,6 826,2 

30-34 1361,9 1343,8 1337,3 1357,3 1352,2 1238,4 1246,0 1277,4 1311,0 1267,8 

35-39 1532,7 1517,8 1517,8 1511,0 1480,2 1360,9 1336,9 1320,9 1328,0 1397,8 

40-44 1493,9 1492,1 1494,6 1529,0 1511,2 1401,4 1384,6 1330,4 1359,4 1341,4 

45-49 1854,2 1796,1 1710,5 1635,3 1597,1 1424,5 1430,0 1472,7 1504,1 1484,9 

50-54 1663,7 1714,7 1971,1 1729,0 1688,1 1485,2 1427,4 1579,0 1632,5 1687,6 

55-59 684,2 673,4 483,7 764,7 681,9 676,4 756,0 641,2 665,5 686,3 

60-64 294,4 317,3 343,0 346,0 236,3 187,1 194,2 195,4 186,9 199,7 

65-70 223,1 191,4 163,9 155,7 93,0 87,8 92,6 99,6 95,4 101,8 

Разом  11003,9 10897,6 10865,2 10811,3 10290,1 9324,1 9230,2 9205,9 9361,3 9401,1 

Всього 22579,6 22558,8 22614,4 22611,7 21541,5 19663,5 19388,7 19306,3 19502,4 19729,9 

 

Джерело: розраховано автором на основі таблиць У.1–У.4 
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Додаток Ф 

Таблиця Ф.1.1 

Потенційні (за природного рівня безробіття) показники виробництва та споживання чоловічого населення у 2010 р. 

Вікові 

групи 
          

Чисельність 

чоловіків, 

осіб        

      

Кількість 

зайнятих 

чоловіків

, осіб      

     
  

Середньорічна 

чисельність 

«ефективно» 

зайнятого 

населення 

    
    

 

Середньоріч

на 

чисельність 

умовного  

населення, 

що споживає 

    
    

 

Обсяг 

виробленого 

віковою 

групою 

ЧВП,       

 

Обсяг 

спожитого 

віковою 

групою 

ЧВП,      

Середньорічний 

обсяг 

виробленого 

ЧВП однією 

особою, грн.  ̅    

Середньорічний 

обсяг 

споживання 

однією особою, 

грн.   ̅   

Чиста 

вигода, 

грн.  

 ̅    

  ̅   

∑     

  

   

 ∑( ̅   
 

 

    

   ̅  
 )    

0 - 4 - 0,422 1166004 0 0 492054 0 11640946075 0 9984 -9984 874243 

5-9 - 0,554 967723 0 0 536119 0 12683427011 0 13106 -13106 924163 

10-14 - 0,72 1033824 0 0 744353 0 17609819019 0 17034 -17034 989693 

15 - 19 0,40 0,897 1353193 175600 70240 1213814 3014150759 28716266278 17165 21221 -4056 1074863 

20 - 24 0,9 0,986 1755878 1050800 945720 1731296 40582896577 40958782484 38621 23327 15294 1095143 

25 - 29 1,21 0,986 1798294 1457900 1764059 1773118 75699598140 41948206417 51924 23327 28597 1018673 

30 - 34 1,25 1 1601096 1336000 1670000 1601096 71663322425 37878533688 53640 23658 29982 875688 

35 - 39 1,22 1 1518572 1278000 1559160 1518572 66906937600 35926190971 52353 23658 28695 725778 

40 - 44 1,27 1,011 1387783 1146300 1455801 1403049 62471578712 33193152786 54498 23918 30580 582303 

45 - 49 1,25 1,011 1509587 1243500 1554375 1526192 66701602871 36106474813 53640 23918 29722 429403 

50 - 54 1,19 0,995 1476961 1092300 1299837 1469576 55778825168 34767054199 51065 23540 27526 280793 

55 - 59 1,04 0,995 1249868 804500 836680 1243619 35903753657 29421378423 44629 23540 21089 143163 

60 - 64 0,9 0,879 952096 284700 256230 836892 10995385093 19799097843 38621 20795 17826 37718 

65-70 0,83 0,631 829714 197100 163593 523550 7020130482 12386070954 35617 14928 20689 -51412 

71 - 74 0,76 0,53 634580 0 0 336327 0 7956792567 0 12539 -12539 -175546 

75 - 79 0,76 0,53 388292 0 0 205795 0 4868667306 0 12539 -12539 -125390 

80 і 

старше 
0,76 0,53 378890 0 0 200812 0 4750778681 0 12539 -12539 

-62695 

 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця Ф.1.2 

Потенційні (за природного рівня безробіття) показники виробництва та споживання жіночого населення у 2010 р. 

Вікові 

групи 
          

Чисельність 

жінок, осіб        

      

Кількість 

зайнятих 

жінок, 

осіб      

     
  

Середньорічна 

чисельність 

«ефективно» 

зайнятого 

населення 

    
    

 

Середньорічна 

чисельність 

умовного  

населення, що 

споживає     
    

 

Обсяг 

виробленого 

віковою 

групою 

ЧВП,       

 

Обсяг 

спожитого 

віковою 

групою 

ЧВП,      

Середньорічний 

обсяг 

виробленого 

ЧВП однією 

особою, грн.  ̅    

Середньорічний 

обсяг 

споживання 

однією особою, 

грн.   ̅   

Чиста 

вигода, 

грн.  

 ̅    

  ̅   

∑     

  

   

 ∑( ̅   
 

 

    

   ̅  
 )    

0 - 4 - 0,421 1098901 0 0 462637 0 10945017256 0 9960 -9960 764306 

5-9 - 0,556 913676 0 0 508004 0 12018293202 0 13154 -13154 814106 

10-14 - 0,754 984207 0 0 742092 0 17556323778 0 17838 -17838 879876 

15 - 19 0,52 0,949 1288371 137900 71708 1222664 3077145823 28925637504 22314 22451 -137 969066 

20 - 24 0,85 1,076 1681331 773200 657220 1809112 28202735787 42799754510 36475 25456 11019 969751 

25 - 29 1 1,076 1746350 1166800 1166800 1879073 50069918926 44454870152 42912 25456 17456 914656 

30 - 34 1,15 1,093 1605432 1184300 1361945 1754737 58444014168 41513357872 49349 25858 23491 827376 

35 - 39 1,22 1,093 1576306 1256300 1532686 1722902 65770880835 40760216000 52353 25858 26495 709921 

40 - 44 1,22 1,024 1492737 1224500 1493890 1528563 64106060322 36162549448 52353 24226 28127 577446 

45 - 49 1,32 1,024 1716999 1404700 1854204 1758207 79567915625 41595445976 56644 24226 32418 436811 

50 - 54 1,29 0,904 1780853 1289700 1663713 1609891 71393533618 38086607374 55357 21387 33970 274721 

55 - 59 1,08 0,882 1626082 633500 684180 1434204 29359647866 33930230793 46345 20866 25479 104871 

60 - 64 0,88 0,798 1352224 334600 294448 1079075 12635402372 25528618737 37763 18879 18884 -22524 

65-70 0,8 0,798 1396486 278900 223120 1114396 9574563173 26364240441 34330 18879 15451 -116944 

71 - 74 0,73 0,633 1172834 0 0 742404 0 17563701346 0 14975 -14975 -209650 

75 - 79 0,73 0,633 801744 0 0 507504 0 12006466535 0 14975 -14975 -149750 

80 і 

старше 
0,73 0,633 1119168 0 0 708433 0 16760029559 0 14975 -14975 

-74875 

 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця Ф.2.1 

Потенційні (за природного рівня безробіття) показники виробництва та споживання чоловічого населення у 2019 р. 

у цінах 2010 р. 

Вікові 

групи 
          

Чисельність 

чоловіків, 

осіб        

      

Кількість 

зайнятих 

чоловіків

, осіб      

     
  

Середньорічна 

чисельність 

«ефективно» 

зайнятого 

населення 

    
    

 

Середньоріч

на 

чисельність 

умовного  

населення, 

що споживає 

    
    

 

Обсяг 

виробленого 

віковою 

групою ЧВП,  

     

 

Обсяг 

спожитого 

віковою 

групою 

ЧВП,      

Середньо-

річний 

обсяг 

вироблено-

го ЧВП 

однією 

особою, 

грн.  ̅    

Середньорічний 

обсяг 

споживання 

однією особою, 

грн.   ̅   

Чиста 

вигода, 

грн.  

 ̅    

  ̅   

∑     

  

   

 ∑( ̅   
 

 

    

   ̅  
 )

   

0 - 4 - 0,422 971391 0 0 409927 0 11596863764 0 11938 -11938 896599 

5-9 - 0,554 1218061 0 0 674806 0 19090303449 0 15673 -15673 956289 

10-14 - 0,72 1124866 0 0 809904 0 22912227635 0 20369 -20369 1034654 

15 - 19 0,40 0,897 953304 71400 28560 855114 1392416596 24191226472 19502 25376 -5875 1136499 

20 - 24 0,9 0,986 1104812 604400 543960 1089345 26520270711 30817636378 43879 27894 15985 1165874 

25 - 29 1,21 0,986 1438467 1165000 1409650 1418328 68726192382 40124612104 58992 27894 31098 1085949 

30 - 34 1,25 1,0 1783609 1405600 1757000 1783609 85660922935 50458424257 60943 28290 32653 930459 

35 - 39 1,22 1,0 1708900 1317600 1607472 1708900 78370822488 48344901384 59480 28290 31190 767194 

40 - 44 1,27 1,011 1505590 1114800 1415796 1522151 69025834973 43061772880 61918 28601 33316 611244 

45 - 49 1,25 1,011 1404032 1058300 1322875 1419476 64495556874 40157085993 60943 28601 32341 444664 

50 - 54 1,19 0,995 1262548 1015500 1208445 1256235 58916627215 35538984001 58017 28149 29869 282959 

55 - 59 1,04 0,995 1361807 717300 745992 1354998 36370155505 38332987883 50704 28149 22556 133614 

60 - 64 0,9 0,879 1176837 226600 203940 1034440 9942907583 29264372635 43879 24867 19012 20834 

65-70 0,83 0,631 1082431 102600 85158 683014 4151800157 19322513072 40466 17851 22615 -74226 

71 - 74 0,76 0,53 398215 0 0 211054 0 5970731113 0 14994 -14994 -209916 

75 - 79 0,76 0,53 399915 0 0 211955 0 5996220467 0 14994 -14994 -149940 

80 і 

старше 
0,76 0,53 504571 0 0 267423 0 7565405041 0 14994 -14994 -74970 

 

Джерело: розраховано автором 

 

 



 
 

2
7

7
 

 

 

 

Таблиця Ф.2.2 

Потенційні (за природного рівня безробіття) показники виробництва та споживання жіночого населення у 2019 р. 

у цінах 2010 р. 

Вікові 

групи 
          

Чисельність 

жінок, осіб        

      

Кількість 

зайнятих 

жінок, 

осіб      

     
  

Середньорічна 

чисельність 

«ефективно» 

зайнятого 

населення 

    
    

 

Середньорічна 

чисельність 

умовного  

населення, що 

споживає     
    

 

Обсяг 

виробленого 

віковою 

групою ЧВП,  

     

 

Обсяг 

спожитого 

віковою 

групою ЧВП, 

     

Середньо-

річний 

обсяг 

вироблено-

го ЧВП 

однією 

особою, 

грн.  ̅    

Середньорічний 

обсяг 

споживання 

однією особою, 

грн.   ̅   

Чиста 

вигода, 

грн.  

 ̅    

  ̅   

∑     

  

   

 ∑( ̅   
 

 

    

   ̅  
 )

   

0 - 4 - 0,421 911692 0 0 383822 0 10858360811 0 11910 -11910 766866 

5-9 - 0,556 1145824 0 0 637078 0 18022985573 0 15729 -15729 826416 

10-14 - 0,754 1062034 0 0 800774 0 22653942573 0 21331 -21331 905061 

15 - 19 0,52 0,949 898867 57400 29848 853025 1455211854 24132131203 25352 26847 -1495 1011716 

20 - 24 0,85 1,076 1042906 444500 377825 1122167 18420511217 31746179408 41441 30440 11001 1019191 

25 - 29 1 1,076 1368897 826200 826200 1472933 40280622953 41669383197 48754 30440 18314 964186 

30 - 34 1,15 1,093 1730031 1102400 1267760 1890924 61808475618 53494369857 56067 30921 25146 872616 

35 - 39 1,22 1,093 1697926 1145700 1397754 1855833 68146213817 52501649643 59480 30921 28559 746886 

40 - 44 1,22 1,024 1570869 1099500 1341390 1608570 65398238711 45506554542 59480 28969 30511 604091 

45 - 49 1,32 1,024 1524791 1124900 1484868 1561386 72393376959 44171719480 64355 28969 35386 451536 

50 - 54 1,29 0,904 1457148 1308200 1687578 1317262 82276317020 37265428890 62893 25574 37319 274606 

55 - 59 1,08 0,882 1707146 635500 686340 1505703 33461876976 42596437489 52654 24952 27703 88011 

60 - 64 0,88 0,798 1635290 226900 199672 1304961 9734825159 36917450500 42904 22575 20328 -50504 

65-70 0,8 0,798 1728990 127300 101840 1379734 4965115761 39032772621 39003 22575 16428 -152144 

71 - 74 0,73 0,633 746453 0 0 472505 0 13367192635 0 17908 -17908 -250712 

75 - 79 0,73 0,633 903941 0 0 572195 0 16187427042 0 17908 -17908 -179080 

80 і 

старше 
0,73 0,633 1326011 0 0 839365 0 23745693933 0 17908 -17908 -89540 

 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток Х 

Таблиця Х.1 

Чисті макроекономічні збитки в Україні від втрат робочої сили зумовлених 

передчасною смертністю (2010–2019 рр. у пор. цінах), тис. грн. 

Вікові 

групи 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

чоловіки 

15 - 19 -577 -604 -575 -557 -305 -115 -113 -136 -180 -299 

20 - 24 27317 25256 22652 16692 19858 17100 13975 13898 12590 11678 

25 - 29 116925 113926 109268 100312 11433

4 

96075 86114 83408 76352 70562 

30 - 34 187284 187771 177196 165606 18227

7 

16252

3 
158818 164339 170413 156743 

35 - 39 221963 232039 217915 214050 22376

0 

21816

8 

214745 215903 224838 222042 

40 - 44 285108 283596 269162 253640 27282

3 

28696

4 
288612 278231 310115 292357 

45 - 49 399188 385419 353669 324679 32665

0 

32516

1 

327368 346038 376466 362635 

50 - 54 479679 493099 455476 440843 43037

7 

43576

1 
426231 461917 477103 444992 

55 - 59 386312 392864 362266 340482 35353

7 

39478

4 

414232 362715 369320 334260 

60 - 64 179055 198585 188784 180206 13439

6 

14936

7 
151183 142988 141283 136613 

65 - 69 144575 122182 110829 110061 73663 81642 86326 90625 92605 89778 

Разом 2426828 243413

3 

2266641 214601

4 

21313

71 

21674

29 

216748

9 

215992

6 

225090

5 

212136

2 % 72,9% 73,2% 73,7% 73,2% 74,0% 74,1% 73,7% 73,6% 73,8% 73,8% 

жінки 

15 - 19 -8 -18 -63 -102 -25 23 23 26 7 -26 

20 - 24 4468 4257 3475 2526 2662 3001 2768 2338 1929 1749 

25 - 29 19306 17202 16262 13968 15434 14647 13489 12699 11402 9411 

30 - 34 41619 39805 36968 33087 35731 34548 34264 33836 34589 29228 

35 - 39 68909 67569 63256 59684 61105 61816 61992 61233 62570 56839 

40 - 44 96104 93849 91557 85197 92270 92300 93202 89621 94326 89172 

45 - 49 159284 156954 140492 131477 13408

0 

13530

0 

139686 141731 151152 141610 

50 - 54 232126 237759 215577 210933 20605

0 

19942

0 
194280 224894 236146 230467 

55 - 59 130008 127911 109606 127635 11607

5 

13073

2 

143537 117225 122068 115119 

60 - 64 82143 88194 86389 80158 56097 51810 53870 53422 51184 49561 

65 - 69 66017 55742 44066 40801 28852 32011 35468 36017 33593 31779 

Разом 899977 889224 807585 785364 74833

2 

75560

8 

772580 773041 798967 754910 

% 27,1% 26,8% 26,3% 26,8% 26,0% 25,9% 26,3% 26,4% 26,2% 26,2% 

 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця Х.2 

Чисті макроекономічні збитки в Україні від втрат робочої сили зумовлених 

еміграцією (2010–2019 рр. у порівняльних цінах), тис. грн. 

Вікові 

групи 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

чоловіки 

15 - 19 -227 -226 -295 -527 -298 -84 -30 -141 -280 -411 

20 - 24 5420 7328 9224 29160 33100 35447 5152 47080 35883 36437 

25 - 29 17866 2700

0 

25370 68671 61140 60820 14189 78632 70664 80504 

30 - 34 18459 1933

6 

20580 27569 26376 29704 9671 28793 39302 49710 

35 - 39 14401 1516

3 

14591 17928 16630 18020 7905 17847 27679 36292 

40 - 44 12143 1377

4 

13054 14151 13688 15435 6023 14248 22328 30976 

45 - 49 10028 9405 10764 10646 10696 11621 4859 12076 18095 24902 

50 - 54 6424 7283 7178 8310 7327 7579 3264 9224 13221 16067 

55 - 59 3276 3545 3993 3982 4226 4510 2197 3663 5245 6238 

60 - 64 1157 1460 1584 1684 1484 1830 785 1221 1612 1547 

65 - 69 645 594 779 921 893 1096 276 501 499 631 

Разом 89592 1046

62 

10682

2 

182495 17526

3 

185978 54289 213142 234249 282893 

% 49,0% 54,3

% 

59,2% 69,3% 69,4% 66,4% 61,11

% 

72,3% 65,1% 70,0% 

жінки 

15 - 19 -5 -11 -48 -108 -30 21 9 28,5 13,4 -45,8 

20 - 24 3740 3120 2968 6147 7462 8013 1734 8448,5 8396,9 8672,5 

25 - 29 13586 1130

6 

10755 13852 13946 15765 5283 14357,

5 

18919,

5 

18845,

2 30 - 34 19757 1883

8 

14305 14838 13463 17265 5793 14343,

5 

24491,

0 

22033,

4 35 - 39 18513 1746

8 

13631 13542 11778 14916 6335 13230,

2 

23079,

2 

22257,

2 40 - 44 12395 1200

6 

10456 10786 9864 12681 5511 9669,9 19055,

3 

17281,

0 45 - 49 10698 1001

4 

8253 8681 7876 9807 3928 9326,4 14847,

0 

14731,

3 50 - 54 8888 9282 8381 7629 8026 8522 3182 8242,2 11375,

4 

12191,

3 55 - 59 3279 3310 2383 2985 2940 4312 1783 2621,5 3491,2 3876,3 

60 - 64 1782 2066 2003 1822 1483 1922 710 967,3 1227,5 1203,6 

65 - 69 762 764 600 686 586 901 273 394,5 433,1 391,2 

Разом 93395 8816

3 

73686 80859 77394 94124 34542 81630 125330 121437 

% 51,0% 45,7

% 

40,8% 30,7% 30,6% 33,6% 38,9% 27,7% 34,9% 30,0% 

 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток Ц 

  
Рис. Ц.1. Структура чистої недоотриманої вигоди (перевищення 

виробництва над споживанням) в Україні, 2019 р. 
Джерело: побудовано на основі розрахунків автора 
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Рис. Ц.2. Структура чистої недоотриманої вигоди (перевищення 

виробництва над споживанням) в Україні, 2014 р. 
Джерело: побудовано на основі розрахунків автора 
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Додаток Ш 

Таблиця Ш.1 

Нормативно-правове забезпечення інституту гідної праці в Україні 

Основні державні 

інституційні одиниці 
Нормативно-правове забезпечення 

 

Повна та продуктивна зайнятість 

 

1.Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України 

2.Міністерство освіти і науки 

України 

3.Міністерство соціальної 

політики України 

4.Державна служба зайнятості 

України 

5.Фонду соціального захисту 

інвалідів 

6. Державна служба України з 

питань праці 

7.Науково-дослідний інститут 

праці і зайнятості населення 

Європейська соціальна хартія; Конвенція МОП №122 «Про політику 

зайнятості, Конвенція МОП №142 «Про професійну орієнтацію та 

професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів, Конвенція 

МОП №95 «Про захист заробітної плати», Конвенція №100 «Про рівне 

винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності», 

Конвенцією МОП № 131 «Про встановлення мінімальної заробітної 

плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються», Конвенції 

МОП №117 «Про основні цілі та норми соціальної політики» та ін. 

    

Закон України «Про освіту» , КЗпП, Закон України «Про зайнятість 

населення», Господарський кодекс України, Закон України ―Про 

професійний розвиток працівників‖, Закон України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання», Закон України «Про оплату 

праці», КЗпП України, Податковий кодекс України, Постанова КМУ 

№1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери», Закон України «Про 

Державний бюджет» на відповідний рік, Закон України «Про 

індексацію грошових доходів населення» та інші. 

 

Соціально-економічний захист робочої сили 

 
1.Міністерство соціальної 

політики України 

3. Державна служба України з 

питань праці 

2.Фонд соціального 

страхування України 

3.Фонд 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування України на 

випадок безробіття 

Конвенції МОП №102 «Про мінімальні норми соціального 

забезпечення», Конвенція № 173 «Про захист вимог працівників 

у випадку неплатоспроможності роботодавця (частково 

ратифіковано)», Конвенція МОП № 175 «Про роботу на умовах 

неповного робочого часу», Директива Ради ЄС 97/81/ЄС «Про 

Рамкову угоду про неповну зайнятість», Європейський кодекс 

соціального забезпечення та ін. 

 

КЗпП, Закон України «Про зайнятість населення», «Основи 

законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», Закон України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття», Закон 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Закон 

України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності», Закон України «Про компенсацію 

громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх 

виплати» та ін. 
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Продовження таблиці Ш.1 
Основні державні 

інституційні одиниці 
Нормативно-правове забезпечення 

Безпечні та здорові умови праці 

1.Міністерство соціальної 

політики України 

2.Міністерство охорони 

здоров’я  

3. Державна служба України з 

питань праці 

4.ДУ «Національний науково-

дослідний інститут 

промислової безпеки та 

охорони праці» Державної 

служби України з питань 

праці, 

5. ДУ «Інститут медицини 

праці НАМН України» 

Європейська соціальна хартія, Конвенція МОП №155 «Про безпеку і 

гігієну праці», Конвенції № 81 і №129 «Про інспекцію праці», 

Конвенції №174 «Про запобігання великим промисловим аваріям», 

№176 «Про безпеку та гігієну праці на шахтах» та ін.  

Директива Ради ЄС № 89/391/ЄЕС щодо запровадження заходів 

заохочення поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників на 

роботі, № 89/654 ЄЕС (робочі місця), № 89/656 EEC (засоби 

індивідуального захисту), № 2009/104/ЄC (робоче обладнання), № 

2003/88/ЄС (робочий час), № 91/533/ЄEC (обов’язок інформування) та 

ін. 

      КЗпП України, Господарський кодекс України, Закон України 

«Про охорону праці», Закон України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

Державну службу України з питань праці», Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку розслідування та 

обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 

виробництві та ін. 

 
Джерело: складено автором 

 


