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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ДИСПРОПОРЦІЇ
ТА ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ РИНКУ ПРАЦІ

АНОТАЦІЯ. На основі систематизації та аналізу статистичних матеріалів дослі-
джено вплив інституціональних диспропорцій ринку праці на його трансформаційні
особливості — нееластичність та інерційність зайнятості. Доведено, що певну
роль у формуванні інституціональних диспропорцій ринку праці відіграють транс-
акційні витрати його суб’єктів і визначена діалектика їх взаємодії.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ринок праці, інституціональні диспропорції, трансакційні витра-
ти, інерційність зайнятості.

АННОТАЦИЯ. На основе систематизации и анализа статистических материалов
исследовано влияние институциональных диспропорций рынка труда на его
трансформационные особенности- неэластичность и инерционность занятости.
Доказано, что определенную роль в формировании институциональных диспро-
порций играют трансакционные издержки его субъектов и определена диалектика
их взаимодействия.

ABSTRACT. On the basis of systematization and statistics materials analysis, the
influence of the institutional disproportions of the labor market on its transformational
peculiarities (inflexibility and the response rate) has been examined. It has been proven
that the determinative role in the formation of the institutional disproportions belongs to
the transaction costs of its entities, and the dialectics of their interaction has been
determined.

Постановка проблеми. Стан ринку праці та процеси у сфері зайнятості на-
селення належать до соціально-економічних параметрів, що визначальним чи-
ном впливають на розвиток cуспільства. Його формування безпосередньо зале-
жить від загального процесу становлення і розвитку ринкових відносин .

Формування вітчизняного ринку праці відбувалося в умовах трансформацій-
них процесів в Україні початку і середини 90-х рр. ХХ ст., які здійснювалися в
період тривалої економічної кризи. Орієнтуючись на західну модель ринку пра-
ці, в Україні були сформовані такі базові інститути, як мінімальна заробітна
плата, єдина тарифна сітка для бюджетних працівників, державні програми що-
до забезпечення зайнятості населення, система страхування з безробіття, були
реорганізовані профспілки та виникли об’єднання роботодавців, була створена
Тристороння комісія як вищий орган узгодження інтересів у соціально-трудовій
сфері, переглянуто трудове законодавство з метою його адаптації до нових рин-
кових відносин [1, с. 4].

Але процеси інституціоналізації вітчизняного ринку мали свою специфіку,
протікали складно, суперечливо та стихійно, під впливом рішень, що прийма-
лися незалежно одне від іншого державою, підприємцями і робітниками, вна-
слідок чого, економічні реформи держави у сфері зайнятості були малоефекти-
вними [2]. Суттєві інституційні обмеження національного ринку праці
обумовили використання переважно нестандартних механізмів його адаптації
до ринкових умов, таких як гнучке маневрування тривалістю як трудового про-
цесу, так і оплатою праці, що дало можливість підприємствам утримувати над-
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лишкову чисельність робітників за рахунок збереження низького рівня заробіт-
ної плати та значних обсягів заборгованості з її виплати [1, с. 3]. Усе це обумо-
вило певні проблеми в сфері зайнятості і привело до значних соціальних витрат,
у тому числі і трансакційних, які проявляються у вигляді поширення міграцій-
них намірів, знецінення та декваліфікації робочої сили тощо.

Усе це спонукає до поглибленого вивчення чинників інституціональних дис-
пропорцій ринку праці, що формують його особливості в умовах ринкової
трансформації, серед яких: надмірна зарегульованість трудових відносин, що
спричиняє інерційність зайнятості; структурна нерівновага ринку праці, специ-
фіка безробіття в Україні, занижені стандарти оплати праці тощо.

Важливу роль на перебіг економічних подій на макрорівні відіграють транс-
акційні витрати, тому дослідження проблеми інституціональних диспропорцій
ринку праці потрібно здійснювати у напрямку вивчення діалектичної взаємодії
як економічних, так і трансакційних чинників впливу на ці процеси. В подаль-
шому це сприятиме розробці досконалішого механізму і більш дієвих заходів
для вирішення проблем ефективного використання трудових ресурсів країни,
що й обумовлює актуальність і важливість теми.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Комплексне дослідження ринку праці в
умовах ринкової трансформації національної економіки потребує нового, інсти-
туціонального підходу, який дає можливість повніше враховувати економічні,
соціальні, політичні, правові та трансакційні складові системних перетворень.

Вивченню поблем функціонування та регулювання ринку праці присвячено
чимало праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Вагомий внесок у дослі-
дження проблем ринку праці зробили економісти світового рівня  А. Сміт,
Д. Рікардо, К. Маркс, А. Маршал, Г. Бекер, Дж. М. Кейнс, Р. Лукас, А. Філіпс,
М. Фрідмен та ін. Серед провідних українських вчених дослідження питань з
окресленої тематики здійснювали О. Алимов, С. Бандур, В. Герасимчук, І. Гни-
біденко, О. Грішнова, Т. Заяць, А. Колот, В. Куценко, В. Петюха, В.Приймак,
В. Савченко та ін.

У формування інституційних засад вітчизняного ринку праці вагомий внесок
внесли Д. Богиня, Ф.Зінов’єв, Е.Лібанова, В. Онікієнко, І. Петрова, М. Семикіна
та інші науковці.

Проблеми трансакційних витрат досліджувалися в роботах багатьох зарубі-
жних і вітчизняних вчених, серед яких найбільш відомими є роботи О. Вільям-
сона, К. Далмана, Т. Еггертссона, К.Єрроу, Дж.Коммонса, К. Менара, П. Мілг-
рома, Д.Норта, Дж.Робертса, Дж.Уіллісона, А.Шастітко, Р. Капєлюшникова,
А. Олєйніка, С.Архієреєва, І.Булєєва, М.Данько, Я.Зінченко, А.Ткача, Л.Шев-
ченко.

Але, незважаючи на наявність значної кількості наукових публікацій у за-
значених напрямках, дослідження проблем інституціональних диспропорцій
функціонування ринку праці в умовах структурної трансформації потребує но-
вого комплексного підходу, що поєднує їх всі.

Висока актуальність і недостатня наукова вивченність цієї проблематики
сформували основну мету статті — дослідити вплив чинників інституціональ-
них диспропорцій ринку праці на його структурну трансформацію та визначити
роль трансакційних витрат суб’єктів ринку праці в цих процесах.
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Усвідомлюючи глобальність проблеми і технічну обмеженість повного її ви-
світлення в рамках даної статті, проведемо дослідження тільки деяких з особли-
востей вітчизняного ринку праці, що обумовлені його інституціональними дис-
пропорціями.

Виклад основного матеріалу. Важливою особливістю вітчизняного ринку,
що спричинена його інституціональною недосконалістю, є невідповідність ди-
наміки зайнятості та динаміки виробництва (нееластичність зайнятості по
відношенню до виробництва).

Якщо до 1998 року динаміка цих показників співпадала, то починаючи з
1999 року на фоні постійного зростання зайнятості динаміка виробництва була
нестабільною (рис. 1).
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Рис.1. Динаміка зайнятості та динаміка виробництва [3]

Простежується певна невідповідність між динамікою зайнятості та ВВП, яку
можна пояснити:

а) Скороченням економічно активного населення країни за період з 2000—
2011рр. на 740 тис. осіб ( або на 3,2 %) ( табл. 1).

Таблиця 1
ЧІСЕЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ

УКРАЇНИ У 2000-2011 РР., МЛН ОСІБ [3]

Роки Відхилення,
2000—2011 рр
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Економічно активне населення 22,8 22,2 22,28 22,25 22,32 22,4 22,15 22,05 22,06 -0,74 -3,2

Зростання зайнятості на фоні скорочення економічно активного населення є
наслідком демографічних тенденцій, що впливають на вікову структуру зайня-
того населення. Стійка динаміка до скорочення населення працездатного віку, з
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одного боку, та недостатнє пенсійне забезпечення людей непрацездатного віку
спричинило зростання зайнятості серед останніх, яка останнім часом має прояв
здебільшого у вигляді самозайнятості населення у сільській місцевості (табл. 2).

Таблиця 2
РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЗА ВІКОВИМИ ГРУПАМИ [4-5, с. 119]  (У СЕРЕДНЬОМУ
ЗА ПЕРІОД , % ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ НАСЕЛЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ)

у тому числі за віковими групами, років
Усього

15-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-70
Працездат-
ного віку1

Населення сільської місцевості
2004 56,1 37,8 70,9 75,2 75,5 60,5 25,3 64,4
2007 61,5 42,3 74,4 79,5 79,3 64,7 36,6 67,8
2011 63,0 41,3 71,4 76,3 79,5 67,6 42,1 67,5

Міське населення
2004 56,9 32,4 76,4 79,2 79,1 60,5 16,4 64,7
2007 57,4 34,2 77,3 81,4 79,9 58,6 13,5 66,3
2011 57,6 30,4 72,8 78,8 80,0 59,8 15,9 66,1

 1 Жінки віком 15-54 роки, чоловіки — 15-59 років

За даними табл. 2 видно, що на фоні загального зростання зайнятості всього
сільського населення на 6,9 %, його рівень серед осіб працездатного віку збіль-
шився тільки на 3,1 %. Порівняно з цим, рівень зайнятості серед осіб у віці 60—
70 років зріс набагато більше — на 13,8 % (з 25,3 % до 42,1 %) .

б) Здешевленням робочої сили, що пояснюється низькою, порівняно з розви-
нутими країнами, часткою оплати праці в собівартості продукції вітчизняних
виробників (на початок 90-х років цей показник складав 33 %, а на кінець 2011
р. — скоротився до 10—12 %, тоді, як на Заході він значно більший — 40—45
%). Така тенденція до здешевлення робочої сили призвела до того, що одна го-
дина роботи українця коштує у 16 разів менше, ніж година роботи в країнах Єв-
росоюзу [6].

Прогресуюче здешевлення робочої сили дозволяло підтримувати попит на
неї на достатньо високому рівні. Адаптація підприємств до нових умов здійс-
нювалася переважно за рахунок оплати праці, і значно менше, — за рахунок
скрочення чисельності персоналу.

Крім того, здешевлення робочої сили впродовж зазначеного періоду здійс-
нювалося також і за рахунок несвоєчасної виплати заробітної плати, яка за час
затримки втрачала свою реальну вартість внаслідок інфляції. Ще й досі Незва-
жаючи на те, що впродовж останнього десятирічча спостерігається тенденція до
скорочення заборгованості з виплати зарплати, але її масштаби залишаються ще
досить суттєвими (на початок 2012 р. — 977,4 млн грн [8, с. 245]).

в) Неповною зайнятістю та прихованим безробіттям.
Обмежений спад зайнятості компенсується розповсюдженням вимушеної

неповної або фіктивної зайнятості, тобто мова йде про екстенсивне резервуван-
ня робочої сили в економіці України.
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Про великі масштаби вимушеної неповної зайнятості у другій половині 90-х ро-
ків у формі неоплачуваних відпусток з ініціативи адміністрації та переведення на
скорочений робочий день (тиждень) свідчать дані табл. 3. Причому перша її форма
набула найбільшого розповсюдження (в середньому по країні майже кожен четвер-
тий робітник у той час перебував у вимушеній відпустці з ініціативи адміністрації).

У наслідок вимушеної неповної зайнятості втрати робочого часу в економіці
України, що є, доречі, трансакційними втратами, не зважаючи на різнобічні ко-
ливання, вцілому за останнє десятирічча зросли більше, ніж у три рази, і склали
у 2011 році 501 годину на одного працівника за рік (табл. 4).

Таблиця 3
ДИНАМІКА ВИМУШЕНОЇ НЕПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ У 1994—2011 рр.

Чисельність працівників, які з ініціативи адміністрації

Перебували у відпустках Працювали неповний робочий час *Рік

тис. осіб  % від середньооблікової чисе-
льності працівників тис. осіб  % від середньооблікової чи-

сельності працівників

1994 3430 21,5 1035 6,4

1996 3391 23,8 1232 8,6

1998 2793 22,4 2178 17,5

2000 2199 16,1 1819 13,3

2002 622 7,1 1519 12,4

2004 221 2 997 8,8

2006 137 1,2 620 5,4

2008 179,5 1,6 1205,8 10,6

2009 275,9 2,6 2063,3 19,4

2010 363,3 3,4 1466,8 13,6

2011 189,5 1,8 908,9 8,6

Джерело: Дані за 1994—2007 рр.  [8, с. 35]; дані за 2008—2011 рр. [3]

Таблиця 4
ТРАНСАКЦІЙНІ ВТРАТИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК

ВИМУШЕНОЇ НЕПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ У 2000-2011 PP. [7].

Показник 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Втрати робочого часу на одного працівника
внаслідок неповної зайнятості всього, годин 162,0 444 374 287 602,0 556 501

у тому числі за рахунок:

— вимушених адміністративних відпусток 79,7 199 152 148 272 251 224

— неповного робочого дня (тижня) 40,0 245 222 139 330 305 277
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Усвідомлюючі масштабність проблеми нееластичності зайнятості по відно-
шенню до обсягів виробництва, що деформує ринок праці і спричиняє неефек-
тивність його функціонування, постає необхідність пояснення цього явища з
точки зору теорїї трансакційних вират.

Спад виробництва, який супроводжує зазвичай процеси ринковоі транс-
формації, мав привести до масових звільнень, що привело б до загострення
конкуренції на ринку праці, і, як наслідок, до підвищення інтенсивності, яко-
сті роботи та покращення професійно-кваліфікаційних характеристик задія-
ної у виробництві робочої сили. Але політика роботодавців не враховувала
реалії формування ринку праці і, скоріше, виходила з їх попереднього досві-
ду (адаптаційних очікувань), що сформувався в умовах так званого «дефіци-
ту робочої сили». Тобто керівництво підприємств, маючи намір уникнути
конкуренції усередині колективів, прагнуло зберегти всіх співробітників, рі-
вномірно розподіливши тягар реформ на весь персонал. Таким чином, робо-
тодавець традиційно обрав рентоорієнтовану форму поведінки, монополізу-
ючи право на конкретного працівника, пригнічуючи його мобільність, і, тим
самим, знижуючи рівень своїх індивідуальних трансакционных витрат з по-
шуку і найму нових працівників. Але, з іншого боку, це вело до зниження
можливостей адаптації працівників до зовнішніх дій, що, у свою чергу, при-
водило до деформацій у функціонуванні ринку праці і загального збільшення
трансакційних витрат.

Одже, саме трансакційна складова явилась мотивом для вітчизняних робото-
давців в дотриманні ними стратегії кількісної адаптації, що має вираження у
неповній зайнятості та неоплачуваних відпустках. Дотримуючись такої страте-
гії, роботодавці суттєво економлять не тільки на трансакційних витратах,
пов’язаних з пошуком та наймом робочої сили, а й на витратах, пов’язаних із
звільненням — у розмірі вихідної допомоги, яка, згідно з чинним законодавст-
вом, складає еквівалент дво-, тримісячної середньої заробітної плати. Мотиваці-
єю з боку робітника щодо сприйняття ними неповної зайнятості, є прагнення
уникнути трансакційних витрат, повязаних їз тимчасовим безробіттям та пошу-
ком нового місця роботи, які, в умовах відсутності кращих можливостей на міс-
цевому ринку праці та асиметричності інформації, можуть бути дуже значними.
Треба враховувати й прагнення робітників мати доступ до соціальних або ін-
ших послуг, що надаються підприємством, неотримання яких у випадку звіль-
нення теж збільшує трансакційні втрати робітника.

Наступна якісна особливість ринку праці, що є ознакою його інституціона-
льної недосконалості, — інерційність зайнятості, спричинена надмірною заре-
гульованістю трудових відносин, яка, створюючі високі трансакційні витрати
найму та звільнення, заважає цілеспрямованому перерозподілу робочої сили.

Так, в Україні трансакційні витрати на звільнення працівника надзвичайно
високі. Це не тільки прямі грошові витрати у вигляді вихідної допомоги, що
складає в середньому 13 тижневих зарплат працівника [9, с. 6], а й витрати часу
на здійснення певних процедур, а саме: витрати на офіційне оповіщення пра-
цівника про звільнення не менше ніж за 2 місяці, на спрямування інформації в
державні органи зайнятості, на попередження профспілок (у разі масових звіль-
нень) тощо.
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В Україні, саме через надмірну зарегульованість трудових відносин у фор-
мальному секторі, наслідком якої є високі трансакційні витрати при наймі та
звільненні, нові робочі місця досить часто створюються на неформальній чи на-
півформальній основі. У результаті чого, за даними статистики, кількість зайня-
тих у неформальному секторі у 2011 році складала 4,7 млн осіб, або 23,1 % від
загальної кількості зайнятого населення віком 15—70 років [3].

Великі масштаби неформальної зайнятості з позиції теорії трансакційних ви-
трат можна пояснити також прагненням роботодавців заощадити на оподатку-
ванні за рахунок приховування заробітної плати. Оскільки граничний рівень мі-
німальної заробітної плати не може вдовольнити робітника, а роботодавець
прагне до мінімізації витрат на оплату праці з причини високих ставок на внес-
ки до соціальних фондів, то обох влаштовує трудові стосунки на неформальній
основі, коли заробітна плата сплачується «у конверті».

Оскільки при такій формі виплати зарплати інформація про її розмір носить
конфеденційний характер, тому наймаючись на роботу працівник тільки прибли-
зно уявляє її реальну величину. Все це збільшує загальний рівень невизначеннос-
ті й витрати пошуку та примушує приймати рішення в умовах вкрай обмеженої
та викривленої інформації. Як наслідок, розподіл ресурсів здійснюється неефек-
тивно. Приховування заробітної плати теж стимулює неформальний пошук робі-
тника, бо при виявленні факту приховування він ні чим не ризикує, тоді як робо-
тодавець буде вимушений сплатити певну суму податків та штрафів. Тому
роботодавцю вигідніше платити зарплату «у конверті» надійному робітнику, тоб-
то найнятому по неофіційним (родинним або дружнім) каналам.

У свою чергу, нелегальна форма трудових відносин має великі соціально-
економічні наслідки у вигляді трансакційних втрат як на рівні кожного нелега-
льного працівника — втрати від недоотримання гарантованих державою видів
соціального (допомога з тимчасової непрацездатності, нещасного випадку чи
професійного захворювання) та пенсійного забеспечення, так і на рівні всієї
країни. Так, унаслідок недоотримання державою податків до соціальних фондів,
що здійснюються з легального фонду оплати праці, відбувається недофінансу-
вання соціальної сфери, наслідком чого є поширення малозабезпеченості насе-
лення, зниження соціальної захищеності, поглиблення соціального розшару-
вання та економічної нестабільності.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, у рамках даної статті
на основі систематизації та аналізу офіційних статистичних матеріалів:

1. Досліджено вплив чинників інституціональних диспропорцій ринку праці на
його трансформаційні особливості, серед яких:

— невідповідність динаміки зайнятості та динаміки виробництва, що пояс-
нюється демографічними тенденціями до скорочення економічно активного на-
селення, прогресуючим здешевленням робочої сили, поширенням неповної за-
йнятості та прихованим безробіттям;

— інерційність зайнятості, спричинена надмірною зарегульованістю трудо-
вих відносин.

2. Доведено, що певну роль у формуванні інституціональних диспропорцій
ринку праці відіграють трансакційні витрати його суб’єктів, та визначена діале-
ктика їх взаємодії.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрено роль банковского инвестиционного кредито-
вания в развитии аграрного сектора Черкасской области. Определено основные
проблемы недостаточного обеспечения заемными средствами производителей
аграрной продукции. Разработано основные пути решения возникшей проблемы.
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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто роль банківського інвестиційного кредитування в
розвитку аграрного сектора Черкаської області. Визначено основні проблеми не-
достатнього забезпечення позиковими коштами виробників аграрної продукції.
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