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ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЇЇ ВПЛИВ НА ВІДТВОРЕННЯ 
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 
1. Проведений аналіз структури зайнятості населення України 

показав, що рівень зайнятості населення по регіонах  коливається 
від 52,9% в Тернопільській області до 61,4% в Дніпропетровській 
області, а в середньому по Україні  він становить 56,6%. Серед 
зайнятого населення 40,9% становили самозайняті  третина з 
яких припадає на сільське, лісове і рибне господарство і 39,6% на 
оптову і роздрібну торгівлю. В результаті сукупної дії 
об’єктивних і суб’єктивних чинників, а також кризових процесів, 
які мають регіональний і глобальний характер, в Україні дуже 
повільно створюються нові робочі місця і особливо в аграрно-
індустріальних регіонах. Брак інвестицій гальмує розвиток  лег-
кої і машинобудівної галузей промисловості. Тому зусилля орга-
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нів державної влади  і місцевого самоврядування мають бути 
спрямовані на пошук внутрішніх інвесторів, а також створювати 
сприятливі умови для залучення зовнішніх інвестицій. 

2. Максимальне застосування індустріальних технологій в аг-
рарному секторі економіки зумовило зниження потреб в затратах 
живої праці, перш за все в рослинництві. Локальна концентрація 
тваринницьких комплексів, застосування сучасних технологій по 
догляду за тваринами істотно знизило потребу тваринницької га-
лузі в працівниках. Таким чаном, впровадження сучасних техно-
логій в рослинництві і тваринництві мінімізувало потребу в пра-
цівниках традиційних сільських професій. Як наслідок сотні 
тисяч сільських мешканців в аграрно-індустріальних регіонах за-
лишились без роботи.  

Власників же земельних паїв сучасна статистика відносить до 
зайнятих, а решта  сільського населення є безробітними або са-
мозайнятими. До останніх в першу чергу належать особи моло-
дих вікових категорій, які маючи високий рівень освіти, а деколи 
і професійну кваліфікацію, але не мають засобів для існування і 
вимушені мігрувати з села в пошуках робочого місця. Таким чи-
ном відсутність робочих місць вимиває з сільської місцевості 
найбільш активну частину її трудового потенціалу. 

3. Створення нових робочих місць є необхідною умовою реа-
лізації політики  забезпечення  гідної праці  і  гідної  її  оплати. 
Так, уже в  найближчій перспективі  очікується в країні  масшта-
бна  розбудова  автомобільних  доріг. І взагалі, будівельну галузь 
і дорожнє будівництво в умовах подолання економічної кризи 
треба розглядати як найбільш місткі сфери прикладної праці. 

Україна є потужним виробником сільськогосподарської сиро-
вини. Продукція сільського господарства набуває все більшої ва-
гомості в експортному потенціалі держави. Правда, вартість про-
дуктів переробки  сільськогосподарської сировини набагато 
вища, тому доцільно в аграрно-індустріальних регіонах нарощу-
вати потужність підприємств переробної і харчової промисловос-
ті і експортувати готову продукцію. Тому розширення і реконст-
рукція  існуючих та споруджених нових  підприємств дало б 
можливість залучити в суспільне виробництво безробітних і осо-
бливо сільську молодь і таким чином уповільнити міграцію за 
межі держави, що пригальмовує негативні демографічні процеси. 

Створення нових робочих місць має супроводжуватись і ство-
ренням гідних умов праці, а також забезпеченням гідної винаго-
роди за працю. Останнє передбачає ріст доходів населення, ріст 
доступності населення до духовних і матеріальних благ і в кінце-
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вому результаті ріст рівня життя населення, що сприятиме по-
ліпшенню демографічної ситуації. 

4. Очевидно, що в найближчій перспективі можливості держа-
ви у фінансуванні будівництва нових підприємств будуть обме-
жені тому, нові робочі місця потрібно створити у сфері малого і 
середнього бізнесу. Разом з тим, сьогодні створення нових робо-
чих місць найбільш реальним є у сфері самозайнятості. Звичайно, 
для масштабного розвитку самозайнятість необхідна не тільки 
приватна ініціатива але й підтримка держави. Йдеться перш за 
все про податкову систему і банківські кредити для започатку-
вання власної справи. Запровадження податкових пільг для само-
зайнятих хоча б на перші п’ять років, а також мінімальні процен-
ти за отримані кредити (5-10% річних) в залежності від виду 
діяльності послужило б потужним каталізатором  створення нових 
робочих місць, сприяло б залученню  в суспільне виробництво не 
тільки безробітних, але й економічно неактивного населення.  

5. Активна економічна політика у сфері зайнятості сприяла б ак-
тивізації демографічних процесів і особливо процесів відтворення 
трудового потенціалу. Забезпечення для наших співвідчизників гід-
ної праці, гідна її оплата треба вважати основною передумовою за-
побігання масової еміграції населення і в першу чергу осіб молод-
ших вікових категорій тобто носіїв кваліфікованої робочої сили. Не 
виключено що в окремих регіонах вже в недалекій перспективі не 
буде ким заповнити не новостворені, а й наявні робочі місця.  

Тому на нашу думку, особливо актуальною сьогодні є необ-
хідність розробки Державної програми забезпечення зайнятості 
населення, яка б передбачала створення нових  високооплачува-
них робочих місць на макро-мезо і мікро-рівні. При цьому на рі-
вні територіальних громад треба всіляко підтримувати розвиток 
самозайнятості населення. 
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