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ІНКЛЮЗИВНА ПОЛІТИКА ЯК НАПРЯМ  
РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ 

Дослідження національних тенденцій ринку праці [2; 3] до-
зволяє зробити такі висновки: характерними ознаками є стагнація 
та трудова вичерпність; економічне зростання не сприяє масшта-
бному створенню робочих місць, а розрив між ростом ВВП і за-
йнятістю збільшується протягом років. Окрім послабленого 
зв’язку між економічним ростом і рівнем зайнятості, важливо 
вказати на той факт, що в умовах економічної кризи попит на 
працю є еластичнішим, а в умовах економічного підйому еласти-
чність є незначною. Тобто, кожний процентний пункт зменшення 
ВВП супроводжується зниженням рівня зайнятості приблизно на 
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0,7 %, відбувається масштабне скорочення зайнятості населення. 
У той час як подальший ріст економіки не призводить до масш-
табного підвищення рівня зайнятості.  

Уповільнення темпів економічного зростання, негативні тен-
денції зміни продуктивності праці та реальної заробітної плати 
[1], збільшення диференціації доходів призводить до нерівності 
та послаблення соціальної захищеності, що викликано не тільки 
нездатністю ринкових механізмів забезпечити справедливий пе-
рерозподіл ресурсів та доходів, а й слабкою дією державних ін-
ститутів. Подальше ігнорування цих проблем і штучне рішення 
деяких із них тільки посилює пастку соціально-трудової ексклю-
зії та спотворює національну соціальну політику, що обмежує ін-
клюзивний економічний розвиток. Означене потребує наукових 
розробок щодо пошуку моделі стійкого розвитку, спрямованої на 
мінімізацію екстрактивних ризиків і посилення залучення насе-
лення до суспільно-корисної діяльності, що й обумовило в нау-
ковому, політичному та бізнес-середовищі активне обговорення 
концепції інклюзивного розвитку, на що наголошують світові ор-
ганізації, уряди розвинених країн світу та провідні вчені, які по-
рушують питання інклюзивного розвитку для забезпечення ста-
лого зростання економіки з другої половини двадцятого століття.  

Посилення дискусій стосовно того, що економічне зростання 
не є абсолютним рушієм соціально-економічного розвитку та по-
кращення добробуту населення, призвело до формування певної 
платформи концептуального розуміння інклюзивного розвитку. 
Відповідно до основних ідей, які обговорюються, пріоритети 
економічної політики мають бути переорієнтовано на ефектив-
ніші механізми протидії незахищеності та нерівності, що є харак-
терним для сучасного суспільства. Основною метою економічно-
го розвитку має стати такий прогрес, який супроводжується 
ростом доходів населення з одночасним збільшенням економіч-
них можливостей, рівня захищеності та якості життя. Тому пода-
льші наукові дослідження мають спиратися не стільки на відслід-
ковування значення ВВП, скільки на показники інклюзивного 
зростання, низькі значення за яким говорять про наявність інсти-
туційних та інфраструктурних проблем, недостатність у дивер-
сифікації економіки та загроз для інвестиційного клімату [4]. 

У системі заходів прискорення темпів економічного розвитку 
необхідним є збільшення участі населення у робочій силі, що ві-
дповідає інклюзивним стратегіям економічного розвитку розви-
нених країн світу. У підсумковому звіті «Inclusive Growth 
Commission Making our Economy Work for Everyone» розгляда-
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ються докази політики залучення громадян. Цей звіт визначив 
рекомендації щодо досягнення інклюзивного зростання. Розви-
нені країни розробляють стратегії інклюзивного зростання, які на 
відміну від інших економічних стратегій виходять за межі ВВП 
та орієнтуються на інвестування в соціальну інфраструктуру, яку 
розглядають як невід’ємний рушій зростання, коли якомога бі-
льше людей можуть вийти з пастки бідності та отримувати ко-
ристь від зростання [8]. Поділяючи та адаптуючи принципи ін-
клюзивного зростання до національних особливостей соціально-
економічного розвитку України, слід наголосити на тому, що 
економічна та соціальна політика мають стати інтегрованими си-
стемами і взаємно доповнювати одна одну. 

Формуються стратегічні програми інклюзивного росту в усіх 
розвинених країнах світу. Наприклад, «The US economy: An 
agenda for inclusive growth» у США [9]. Відповідно до «Inclusive 
Growth — an Agenda for Germany Five action areas for a new 
growth strategy» цілями інклюзивного зростання стали: поліп-
шення якості та захисту соціального капіталу на локальному рів-
ні; збільшення участі населення на ринку праці; сприяння ство-
ренню багатства, підприємницькій діяльності та інноваціям [7]. 
Розглядають розвиток інклюзії як ключовий політичний пріори-
тет у Канаді [6].  

Огляд стратегій і наукової літератури з даного питання пока-
зав спрямованість досліджень на зменшення бар’єрів соціально-
трудової інклюзії; на визначення нормативно-правових, економі-
чних, соціальних і політичних причин необхідності удосконален-
ня інститутів задля інклюзивного економічного розвитку.  

Однією з актуальних проблем для України є підвищення рівня 
зайнятості та збільшення чисельності зайнятого населення для 
забезпечення інклюзивного економічного розвитку.  

Серед 74 країн Україна посіла 49 місце (3,42) і характеризу-
ється низхідною тенденцією за динамікою розвитку, втративши 
6,8 % оцінки [5]. 

Забезпечення повної та продуктивної зайнятості та в умовах 
послаблення дії чинників економічного характеру та посилення 
дії чинників інституційного характеру, потребує на узгодження 
політики державного регулювання економічного розвитку в 
Україні шляхом розвитку інклюзивних інститутів. У даному разі 
слід звернути увагу й ураховувати в політиці макроекономічно-
го зростання та зайнятості населення України стратегію еконо-
мічного зростання, яка обумовлена розширенням зайнятості 
(employment-led growth, population-led growth) (Sachs, 2004) і 
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сутністю якої є стимулювання державою зайнятості населення 
за допомогою створення робочих місць. Країнами, що вибрали 
дану стратегію, є Індія та Китай [10]. Збільшення участі грома-
дян у суспільно-корисній діяльності шляхом формування сис-
теми стимулювання інтеграції та реінтеграції на формальний 
ринок праці та створення умов реалізації трудового потенціалу з 
формуванням стійкої норми соціально-трудових відносин на за-
садах гідної праці, сприятиме інклюзивному соціально-
економічному розвитку. 
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СТАТУС ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ:  
РЕАЛІЇ ТА ПРОТИРІЧЧЯ 

Стан зайнятість населення є одним з головним індикаторів ро-
звитку будь-якої країни. Тому в програмах соціально-еконо-
мічного розвитку, як правило, встановлюються бажані нормативи 
зайнятості населення. Наприклад, згідно зі стратегією розвитку 
країн Європейського Союзу, загальний рівень зайнятості насе-
лення вікової категорії від 20 до 64 років мав сягнути 75 % до 
2020 року [2]. Подібна стратегія є бажаною і для України. Проте, 
на наш погляд, є спроба підвищити рівень зайнятості населення 
України штучним шляхом, не завдяки збільшенню чисельності 
зайнятих у реальному секторі економіки, а через віднесення до 
зайнятого населення осіб, які лише умовно можна віднести до за-
йнятих. Так, згідно із Законом України «Про зайнятість населен-
ня» [1], прийнятому в 2013 році, до категорій зайнятого населен-
ня додатково були віднесені: 

— непрацюючі працездатні особи, які фактично здійснюють 
догляд за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю I групи 


