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The SUMMARY. The difference between the actual rate of wages in Ukraine
and its such value at which the positive increase in population of efficient age
is an institutional a trap which puts in action the mechanism of a demographic
trap.

KEYWORDS. A labour market, labour potential, demographic shifts, economic
growth.

Вступ. Демографічні процеси в Україні мають загрозливий
характер с точки зору їх впливу на перспективу економічного
зростання.

Вітчизняні економісти відзначають відсутність інституціональ-
них перетворень, необхідних для забезпечення суспільного розвит-
ку і стабільного економічного зростання в Україні [4], аналізують
цільові орієнтири цього зростання і підвищення якості життя [2].

Проте дотепер немає чіткої стратегії відносно трудового потен-
ціалу України, яка може забезпечити позитивні зрушення у віко-
вому і якісному складі трудових ресурсів. За допомогою моделей
ринку праці в Україні стає можливим визначити базові орієнтири
в цьому напрямі. Тому побудова цих моделей є актуальним зав-
данням сучасних наукових досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є моделювання ринку
праці в Україні як ринку ключового фактора виробництва, визна-
чення чинників попиту і пропозиції праці в Україні. У процесі
побудові моделей був використаний абстрактно–логічний метод,
а також економіко-статистичні і економіко–математичні методи
наукових досліджень.

Результати. Специфічною особливістю ринку праці в Україні
є прямий зв’язок ставки реальної заробітної платні з рівнем по-
питу, і зворотний — з рівнем пропозиції праці. За період 1996—
2008 рр. коефіцієнт парної кореляції значень реальної ставки заро-
бітної платні з обсягом попиту на працю рівний 0,69, а з обсягом
пропозиції робочої сили — 0,91.

Кейнсіанська модель ринку праці в Україні також демонструє
зворотний зв’язок номінальної ставки заробітної платні з пропо-
зицією праці, і прямий зв’язок — з попитом на працю. Це викли-
кає необхідність додаткового дослідження чинників, дія яких дає
такий ефект. Найбільш загрозливим чинником на ринку праці
України є скорочення чисельності населення працездатного віку.

Для побудови моделі ринку праці в Україні необхідно встано-
вити вплив варіації чисельності окремих вікових груп населення
на динаміку попиту і пропозиції. Наступне рівняння регресії із
статистично значущими коефіцієнтами показує вплив двох чин-
ників на обсяг пропозиції праці в Україні:
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,08,308,001,4 21 −⋅+⋅= xxy                               (1)

де y  — відносне зростання чисельності економічно активного
населення (до 1995 року); 1x  — відносне зростання чисельності
населення у віці від 25 до 44 років; 2x  — відносне зростання ре-
альної ставки заробітної платні (в порівнянні із ставкою 1995 року).

На рис. 1 показані дві кривих: крива фактичної динаміки чи-
сельності економічно активного населення України, і крива, одер-
жана за допомогою моделі (1).
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Рис. 1. Порівняння графіків фактичної динаміки рівня
економічної активності з даними моделі (1)

Зв’язок між відносним зростанням обсягів інвестицій в основ-
ний капітал і відносним зростанням попиту на працю слабкий,
але позитивний (коефіцієнт парної кореляції рівний 0,33). Зв’язок
між відносним зростанням рівня незадоволеного попиту на пра-
цю, відносним зростанням ставки реальної заробітної платні і
відносним зростанням обсягів інвестицій в основний капітал
описується рівнянням регресії (2) із статистично значущими кое-
фіцієнтами:

21 4.1275.0 xxy ⋅+⋅−= ,                                (2)

де y  — відносне зростання незадоволеного попиту на робочу си-
лу; 1x  — відносне зростання реальної ставки заробітної платні;

2x  — відносне зростання обсягів інвестицій в основний капітал.
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Без урахування впливу інвестицій в основний капітал рівнян-
ня зв’язку відносного зростання незадоволеного попиту на працю
і відносного зростання реальної ставки заробітної платні приймає
вигляд (коефіцієнти статистично значущі):

495,1218,0 1 +⋅−= xy ,                                 (3)

де y , 1x  ті ж, що і в рівнянні (1).
На рис. 2 показані обидві моделі: модель 1 — рівняння (2),

модель 2 — рівняння (3), а так само графік відносного зростання
фактичних значень незадоволеного попиту і графік відносної ди-
наміки рівня зайнятості.
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Рис. 2. Зіставлення моделей (2) і (3) з фактичними
значеннями відносного зростання показників

Як видно з рівнянь (2) і (3), збільшення обсягу інвестицій част-
ково компенсує негативний вплив зростання ставки заробітної
платні на зростання рівня попиту на працю; інвестиції сприяють
збільшенню продуктивності праці, тобто зрушенню кривої попи-
ту на працю вгору, внаслідок чого рівноважне значення ставки
заробітної платні зростає. Проте значні відхилення показників
моделі від фактичних (див. рис. 2) вимагає додаткового дослі-
дження чинників, що визначають динаміку рівня попиту на пра-
цю в Україні.
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Зв’язок між відносним зростанням попиту на працю (до 1995
року), відносним зростанням реальної ставки заробітної платні і
чисельності окремих вікових груп населення в Україні (до 1995
року), а так само питомою вагою інвестицій в обсязі ВВП опису-
ється наступним рівнянням регресії:

,37,734,149,162,75 321 +⋅−⋅+⋅−= xxxy                     (4)

де y  — відносне зростання попиту на робочу силу (до його рівня
в 1995 році, %); 1x  — відносне зростання чисельності населення
у віці від 25 до 44 років, %; 2x  — питома вага інвестицій в основ-
ний капітал у валовому доході; 3x  — відносне зростання реальної
ставки заробітної платні (в порівнянні із ставкою 1995 року, %).

Одержана модель і графік фактичної динаміки відносного зро-
стання попиту на працю показані на рис. 3.
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Рис. 3. Зіставлення графіків фактичної динаміки
рівня попиту на працю з даними моделі (4)

З рівняння (4) можна зробити висновок про те, що інвестиції в
основний капітал стимулюють попит на працю, а чисельність на-
селення у віці 25–44 років має зворотний зв’язок з рівнем попиту.
Зв’язок між відносним зростанням ставки реальної заробітної
платні і попитом на працю негативний, як і повинно бути в кла-
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сичній моделі; проте вплив ставки заробітної платні в порівнянні
з іншими чинниками моделі вельми незначний, що і є причиною
позитивного нахилу кривої попиту на працю.

Таким чином, рівень попиту на працю в Україні, так само, як і
пропозиція праці, більшою мірою залежать від динаміки чисельнос-
ті трудових ресурсів, особливо — чисельності населення у віці від
25 до 44 років; за рахунок убування чисельності населення крива
відносного зростання попиту на працю має висхідний характер
(див. рис. 3), а крива пропозиції праці — низхідний (див. рис. 1).

У результаті, прийнявши динаміку чисельності населення по-
стійної, рівної середньому значенню за даний період, можна по-
будувати криві попиту і пропозиції на ринку праці України
(рис. 4).

Крива попиту на працю DL1  побудована відповідно до моделі
(2), а крива DL2  — відповідно до моделі (1). Зіставлення моделей
дозволяє помітити, що інвестиції приводять до зрушення кривої
попиту на працю вгору ( DL2 ). Вигнута форма кривої свідчить про
наявність демографічної пастки, обумовленої низьким рівнем
якості трудового життя населення і жорсткістю ринку праці в
Україні, слідством чого є убування чисельності трудових ресур-
сів, погіршення їх якісного складу. Чинники, що є причиною де-
градації трудового потенціалу України, — нездатність ринкових
інститутів забезпечити умови відтворення трудового потенціалу і
недосконалість інституту державного управління в Україні і дер-
жавного регулювання ринку праці. Тому цю пастку можна вва-
жати також інституціональною пасткою.
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Рис. 4. Криві попиту і пропозиції на ринку праці в Україні
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Механізм дії інституційної пастки виявляється також у тіньо-
вій зайнятості і прихованому безробітті.

Висхідні ділянки кривих попиту на працю (див. рис. 4) можна
замінити горизонтальними відрізками, оскільки зниження ставки
заробітної платні не може привести до зниження попиту на пра-
цю (рис. 5).
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Рис. 5. Модель ринку праці в Україні

Інституціональна пастка полягає у тому, що низький рівень
соціальних стандартів у поєднанні з ринковою системою розпо-
ділу доходу приводить до гарантованого зниження якості життя
більшої частини населення; зниження якості життя приводять
до скорочення чисельності населення за рахунок зниження на-
роджуваності і зростання смертності (рис. 6), а так само зни-
ження тривалості життя. Модель на рис. 6 дозволяє зробити
прогноз, коли рівень народжуваності і рівень смертності в
Україні порівняються (після чого почнеться природний приріст
населення) за умови збереження існуючих тенденцій у динаміці
цих показників.

За одержаним прогнозом (рис. 6) позитивний природний при-
ріст населення України буде починаючи з 2014 р. Для визначення
періоду, в якому природний приріст населення позначиться на
чисельності трудових ресурсів, необхідно зсунути криву +N
управо на 20 років.

Модель динаміки смертності і народжуваності залежно від
зростання ставки заробітної платні представлено на рис. 7.
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N– = 1,46 ⋅ Ln(t) + 12,03
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Рис. 6. Динаміка народжуваності ( +N ) і смертності ( −N ) у Україні
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Рис. 7. Модель динаміки народжуваності і смертності в Україні
залежно від зростання номінальної ставки заробітної платні

На основі отриманих результатів можна зробити висновок, що
різниця між значеннями номінальної ставки заробітної платні в
Україні, що забезпечує позитивний приріст населення (особливо
населення працездатного віку) і фактичною ставкою заробітної
платні є інституціональною пасткою, що приводить у дію меха-
нізм демографічної пастки.

Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає у
визначенні концепції існування і механізму дії інституціональної
пастки. Формулювання принципу інституціональної пастки має
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теоретичне значення, а побудовані моделі, які дозволяють дослі-
дити процеси кількісних і якісних змін трудового потенціалу
України, мають практичну значущість для визначення напрямів
соціальної політики держави. Перспективи подальших наукових
розробок у цьому напрямі полягають у дослідженні зовнішніх
чинників ринку праці України.
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КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

АНОТАЦІЯ. У статті проведено порівняльний аналіз змісту колективних
договорів промислових підприємств Донецької області. Здійснено групу-
вання основних положень, пов’язаних із покращанням якісних рис трудово-
го потенціалу за основними пунктами, що стосуються розвитку персо-
налу. Розроблено рекомендації з покращання змісту колективних дого-
ворів щодо розвитку загальних та професійних компетенцій працівників.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Розвиток персоналу, колективно-договірне регулюван-
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