
Проблема зовнішньої трудової міграції потребує дальшого ви-
вчення, детального аналізу та розробки продуманої державної мі-
граційної політики, яка повинна базуватись на: 

— створенні національної законодавчої бази у сфері зовніш-
ньої зайнятості; 

— підписанні дво- та багатосторонніх угод щодо регулювання 
обміну робочою силою; 

— посиленні правового захисту інтересів українських грома-
дян за кордоном; 

— обґрунтуванні залучення іноземної робочої сили на націо-
нальний ринок праці; 

— обмеження втрати інтелектуального потенціалу країни шля-
хом сприяння розвитку національних наукових шкіл, державної 
підтримки наукоємних досліджень та виробництв. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ СУКУПНИХ  
ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

Життя сільського населення України останніми роками зміни-
лось у зв’язку з урізноманітненням форм власності, реформуван-
ням суспільних господарств тощо. Перебудова відносин на селі в 
умовах соціально-економічної та кредитно-фінансової кризи, різ-
кого спаду аграрного виробництва, інфляційних процесів негатив-
но відбилася на доходах сільського населення. 

Сучасні концепції соціально-економічного розвитку виділя-
ють сферу діяльності, яка пов’язана з доходами населення, а саме 
тією частиною, що має зв’язок із трудовою діяльністю (тобто 
оплатою праці, заробітною платою), наголошуючи тим самим на 
важливість цього джерела доходу. 

Доходи населення — це сукупність грошових та натуральних 
надходжень, що отримані або вироблені домашніми господарст-
вами за визначений період. Їх розмір у життєдіяльності людини 
визначається тим, що рівень і структура споживання населення 
прямо залежить від величини (розміру) доходу. 

За матеріальною формою доходи поділяють на грошові та на-
туральні. 

Грошові доходи населення — це надходження грошових коштів 
у вигляді оплати праці осіб, що працюють; пенсій, стипендій, різ-
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них допомог, доходів від власності у вигляді відсотків, дивідендів, 
ренти, надходження грошей від продажу акцій, цінних паперів, 
нерухомості, худоби, продуктів сільського господарства, різних 
виробів та інших товарів (включаючи продаж на неофіційному 
ринку), оплата наданих на сторону різних послуг тощо. 

Натуральні доходи населення — це всі надходження продуктів 
сільського господарства: продукти землеробства, скотарства, 
птахівництва; різних виробів, послуг та іншої продукції у натураль-
ній формі (шт., кг, м), що отримуються з присадибних, садово-
городніх ділянок, власного двору, домашнього господарства, са-
мозаготівель дарів природи, які призначені для власного, сімей-
ного споживання (тобто ті, що не мають товарної форми). 

Співвідношення між цими двома формами періодично зміню-
ється, але найпоширеніша грошова форма. В будь-який час у бід-
них шарів населення найбільш висока частка натуральних дохо-
дів. У період погіршення економічного становища питома вага 
натуральних доходів підвищується (наприклад, у період колекти-
візації, у Велику Вітчизняну війну, при переході до ринкових 
відносин). Практика показує, що у селян завжди була вищою час-
тка натуральних доходів порівняно з промисловими робітниками, 
про це свідчать дані бюджетних досліджень. 

Статистичні обстеження сімейних бюджетів свідчать також 
про те, що майже всі категорії сільського населення мають низькі 
доходи. Підрахунки показали, що найважливіші джерела доходів — 
це надходження від особистого підсобного господарства, дохід з 
інших джерел, оплата праці, соціальні трансферти (табл. 1). 

Таблиця 1 
СТРУКТУРА СУКУПНИХ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ  

В 1990—1997 РОКАХ, % 

Показник 1990 1994 1996 1997 

Усього сукупних доходів, у т. ч. 100 100 100 100 

Оплата праці 59,4 23,7 21,8 23,2 

Пенсії, стипендії допомоги, дотації на утримання 
дітей у дитячих дошкільних закладах 8,5 7,9 7,4 8,6 

Надходження від особистого підсобного госпо-
дарства 28,8 54,4 54,3 52,7 

Дохід з інших джерел 3,3 14,0 16,5 15,5 
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Основними джерелами доходів для більшої частини сільсько-
го населення тривалий час були доходи, що отримуються у ви-
гляді оплати за працю, тобто заробітна плата. В період переходу 
до ринкових відносин тенденція така, що питома вага цього дже-
рела знижується з майже 60 % у 1990 році до 23 % у 1997 році, 
що свідчить про зниження трудової мотивації. Зниження питомої 
ваги оплати праці при переході до ринкових відносин має 
об’єктивні причини: падіння обсягу виробництва та поява нових 
джерел доходів (підприємницького доходу й доходів від власнос-
ті). Це зниження веде до скорочення відрахувань до фондів соці-
ального призначення, які є джерелом формування доходів у ви-
гляді соціальних трансфертів. 

Перехід до ринкових відносин в Україні спричинив утворення 
хронічної заборгованості по заробітній платі через відсутність 
прямого фінансування з бюджетів усіх рівнів. Тому використову-
ється поняття «фактично виплачена заробітна плата», реальне 
наповнення якої ще нижче. Розмір заробітної плати, регулярність 
її виплат багато в чому визначає рівень життя населення й особ-
ливо його частини з низькими доходами. Так, заборгованість з 
виплати в аграрному секторі на початок 1999 року досягла майже 
7 місяців і становила 2 млрд грн. Своєчасність виплат заробітної 
плати в цілому є одним із найважливіших факторів соціально-
економічного стану в Україні. 

В умовах ринкової економіки з’являється нове джерело до-
ходів — дохід від підприємництва, або підприємницький дохід, 
який є винагородою підприємця за виконання ним функцій (по-
єднання праці, капіталу, природних ресурсів у єдиний процес 
виробництва товарів та послуг; прийняття рішень по управлін-
ню фірмою, застосування інновацій; ризик вкладеними кошта-
ми). Цей прибуток утворюється за рахунок частини прибутку, 
що залишається в розпорядженні підприємця після виплати від-
сотків за кредит, які є змінною величиною і залежать від ефек-
тивності господарювання. Форми досягнення цього прибутку 
можуть бути законними і незаконними, пов’язаними й не-
пов’язаними з підвищенням ефективності виробництва. До пе-
ребудови в Україні цей вид доходів був неможливий. В 1994—
1995 роках спостерігалося його бурхливе підвищення, у струк-
турі сукупного доходу в сільських сім’ях доходи з інших дже-
рел підвищились з 3,3 % до 14 %.  

Важливим джерелом доходів населення є суспільні фонди 
споживання (СФС), які являють собою спосіб розподілу через 
колективні форми споживання. На частину цього джерела припа-
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дає, за різними оцінками від 1/5 до 1/3 суспільного доходу на ду-
шу населення. Тут можна виділити дві форми виплат, послуг, 
пільг із СФС — грошову й безгрошову. 

У грошовій формі більшість коштів витрачається на пенсійне 
забезпечення (за віком, інвалідністю, стажем, у випадку втрати 
годувальника), стипендії, виплати (допомоги) на дітей, по безро-
біттю тощо, які мають назву соціальних трансфертів. 

Соціальні трансферти — виплати громадянам (із держбюдже-
ту і (або) спеціальних фондів), які не пов’язані безпосередньо з 
результатами праці, підприємницькою діяльністю або доходами 
від власності (пенсії, допомоги, стипендії і т. п.). 

Зміни в структурі грошових доходів сільського населення в 
1990—1997 роках (табл. 1) в цілому можна оцінити негативно. У 
мотивації праці важливу роль відіграє співвідношення в доходах за-
робітної плати і соціальних трансфертів. При переважанні оплати 
праці у формуванні загальної суми доходів, як правило, розвиваєть-
ся трудова активність, підприємливість, ініціатива, тоді як при під-
вищенні частки соціальних трансфертів нерідко поширюються на-
строї утриманців. Різке зниження частки оплати праці в доходах з 
59,4 % до 23,2 % свідчить про послаблення зацікавленості в праці. 
Воно відбулося з об’єктивних причин — це різке падіння (приблиз-
но в 2 рази) обсягів виробництва (послуг), здешевлення робочої си-
ли (зростання цін на сировину, паливо перевищувало темпи зрос-
тання заробітної плати), зростання частки доходів від 
підприємницької діяльності та власності, що пов’язано з ринковими 
перетвореннями. Крім цього, до причин можна віднести і недозай-
нятість працівників, припинення роботи по виявленню резервів зро-
стання продуктивності праці, вдосконалення нормування праці на 
підприємствах, що відображається на заробітній платі. 

Сукупна величина власного (сімейного) доходу крім грошо-
вих доходів складається із доходів у натуральній формі за раху-
нок особистого підсобного й домашнього господарства і безгро-
шових форм доходів, що забезпечують соціальні потреби 
населення в освіті, медицині тощо. 

Особисте підсобне господарство (ОПГ) відіграє важливу роль у 
формуванні особистих і сімейних доходів. 53 % доходу формується 
з надходжень саме від присадибних господарств. У складні соціаль-
но-економічні періоди розвитку суспільства ОПГ стає для деяких 
груп населення основним джерелом доходів (наприклад, для селян у 
1930—1960 роках, для малозабезпечених груп населення). Слід роз-
різняти товарну (тобто продаж надлишків на базарі) і нетоварну фо-
рму доходів (призначена для особистого споживання). Питома вага 
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цього джерела в доходах має великі коливання. Його збільшення в 
теперішній час пов’язане з падінням суспільного виробництва, без-
робіттям, неповною зайнятістю, інфляцією, розвитком ринкових 
відносин. 

Особисті підсобні господарства стали основною сферою діяль-
ності та джерелом доходів для сільських сімей. Вони вимушено 
набувають все більшого соціально-економічного значення, оскільки 
перетворилися в найважливішу складову способу життя і форму-
вання сімейного бюджету селян. У структурі виробництва частка 
виробленої сільськогосподарської продукції особистими підсоб-
ними господарствами населення в загальному її обсязі (в порів-
нянних цінах до 1996 року) в 1997 році становить 55,6 % проти 
29,4 % у 1990 році, а обсяги виробництва збільшилися проти 
1990 року на 9,7 %. У громадському секторі виробництво продук-
ції скоротилося в 2,8 раза. Поголів’я корів в особистих підсобних 
господарствах збільшилося на 34,2 %, свиней — на 14,9 %, овець 
та кіз — на 33,8 %, коней понад 10 разів, а в громадському секто-
рі зменшилось відповідно в 2,5; 3,5; 8,7 та 1,8 раза.  

Характер розподілу окремих видів доходів різний. Так, доходи від 
трудової діяльності розподіляються за кількістю, якістю і результата-
ми праці, а в ринковій економіці й за власністю (особливо це харак-
терно для акціонерних товариств, комерційних структур, приватних 
підприємств). Соціальні трансферти розподіляються за принципом 
соціальної справедливості. Дохід від особистого підсобного господар-
ства, індивідуальної трудової діяльності привласнюється особисто. 

На основі бюджетних досліджень сімей розраховуються показ-
ники сукупного доходу сімей. До складу сукупних доходів вклю-
чають заробітну плату, пенсії, стипендії, допомоги та інші випла-
ти із суспільних фондів споживання СФС, а саме: дотації на 
утримання дітей у дитячих дошкільних закладах, таборах відпо-
чинку, враховується вартість пільгових та безкоштовних путівок 
у санаторії, будинки відпочинку, а також дохід від особистого 
підсобного господарства. 

Співвідношення між різними джерелами й видами доходів не 
постійне, воно змінюється під дією багатьох факторів, набір яких 
неоднаковий для різних груп сільського населення на різних рівнях.  

За роки переходу до ринкової економіки структура доходів 
населення змінилась: 

1. Доходи у вигляді оплати праці становлять основну частину 
доходів, але тенденція така, що їх частка знижується; 

2. Виплати із СФС складають приблизно 1/6 всіх доходів і ма-
ють тенденцію до зростання; 
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3. Збільшується частка доходів від особистого підсобного гос-
подарства, що закономірно в умовах складного економічного 
становища, коли населення намагається вирішити проблему спо-
живання власними силами; 

4. Частка інших джерел зростає й має тенденцію до продов-
ження цього зростання; 

5. У структурі доходів проявляється політика держави, напра-
влена на те, щоб в умовах ринкової економіки кожна працездатна 
людина була сама відповідальною за свій добробут. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Абакумова Н. Н., Подовалова Р. Я. Политика доходов и заработ-
ной платы: Учеб. пособие. — Новосибирск: НГАЭиУ; — М.: ИНФРА-М, 
1999. — 224 с. 

2. Зубець М. В., Купалова Г. І., Лукінов І. І., Мотруніч Д. О., Орла-
тий М. К., Прокопа І. В., Саблук П. Т., Ситник В П., Стратілат О. А., 
Шепотько Л. О., Шпичак О. М., Юрчишин В. В. Соціальний стан села: 
проблеми, перспективи (наукова доповідь). — К., 1999. 

3. Бугуцький О. Аналіз соціально-економічної категорії рівня життя 
населення України // Україна: аспекти праці. — 1998. — № 2. — С. 43—47. 

4. Вдовиченко М. Доходи сільського населення // Економіка АПК. — 
1996. — № 4. — С. 72—76. 

5. Вдовиченко М., Несторенко М. Доходи сільського населення та його 
соціальний захист // Україна: аспекти праці. — 1996. — № 1. — C. 34—37. 

6. Бугуцький О., Орлатий М. Споживання матеріальних благ сільсь-
ким населенням України // Україна: аспекти праці. — 1996. — № 6. — 
C. 28—32. 

7. Статистичний щорічник України за 1997 рік. Державний комітет 
статистики України / Під ред. О. Г. Осауленка. — К.: Українська енци-
клопедія, 1999. — 624 с. 

Полякова М. О., аспирант 
Донецкий национальный университет 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Прежде считавшаяся довольно отсталой страной в европейском 
контексте, Ирландия прошла через значительные перемены на-
чиная с 1970-х годов, особенно на протяжении последнего деся-
тилетия, и теперь являет пример экономики, в которой высоко-
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техничные области и связанные с ними сферы обслуживания рас-
тут особенно интенсивно. В большей степени это явилось ре-
зультатом долгосрочной программы всеобъемлющих реформ в 
областях образования и подготовки специалистов. Наряду с этим 
валютная, курсовая, фискальная политика и политика доходов 
создали условия для необычно сильного экономического роста 
при относительно низкой инфляции. Число занятых возрастало, 
наблюдалось существенное сокращение безработицы. При этом 
развитие ирландской экономики отличается от остальных стран 
Западной Европы рядом аспектов. Едва ли найдется еще одна та-
кая страна, которая имела бы такую экстремальную статистиче-
скую картину, как позитивную, так и негативную на протяжении 
последних двух десятилетий. В середине 80-х годов дефициты 
бюджета и текущих резервов в пропорции к производству были 
очень высокими. Начиная с 1987 года, большинство экономиче-
ских статистических данных были уже благоприятными. Инфля-
ция была снижена, дефицит текущих резервов сменился их из-
лишками. Эмиграция почти полностью прекратилась. Оба этих 
направления главным образом произошли при консолидации 
бюджета, а прекращение эмиграции стало условием для интен-
сивного экономического роста. В настоящее время никакая дру-
гая европейская страна не смогла обеспечить такие высокие тем-
пы экономического роста за данный период, как Ирландия. 
Только в 1991 и 1993 годах как раз в период экономического спа-
да в Европе, и особенно в Великобритании, Ирландия испытала 
циклические замедления темпов роста. Инвестиционная деятель-
ность значительно уменьшилась. При такой ситуации благодаря 
резкому росту экспорта страна смогла обеспечить значительный 
уровень экономического роста во все эти годы, за исключением 
1991 года. По этой причине с середины 1990-х годов, и особенно 
с 1994 года, занятость значительно возросла и ситуация на трудо-
вом рынке улучшилась, уровень безработицы снизился от 16,5 % 
до 10 %. Количество занятых и падение безработицы, не говоря 
уже об экономическом росте, были необычайно высокими и пре-
взошли те показатели, которых достигли США. Что же послужи-
ло основанием для этой впечатляющей истории успеха? На это 
есть несколько причин. 

Одной из главных было взаимодействие между политикой до-
ходов, направленной на уменьшение трудовых затрат, и довольно 
активной монетарной и курсовой политикой; в этом случае успе-
хи экспорта, полученные в результате уменьшения производст-
венных затрат, также оздоровили внутреннюю экономическую 
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активность. Другим важным фактором было пополнение квали-
фицированными рабочими кадрами, достигнутое в результате 
всесторонних реформ образования и системы подготовки спе-
циалистов. Эта экономическая политика, направленная на рост и 
стабильность, привлекла прямые инвестиции, которые, в свою 
очередь, повысили динамизм и эффективность процессов роста. 

Начало «революции» в Ирландии совпало с периодом снижения 
реальной стоимости валюты, ослабления монетарной политики и 
началом консолидации фискальной политики. С ростом реального 
ВНП между 4 и 6 % к концу 1980-х годов бюджетный дефицит был 
снижен с более чем 10 % (1986) до 2 % ВНП. Защитники узкого, 
размеренного подхода к политике перемен интерпретировали это 
как пример «экспансионного фискального сжатия». Необходимая 
фискальная консолидация была введена в то время, когда экономи-
ческий рост во всем мире был на удивление сильным. Из-за экс-
портной ориентации вся экономика Ирландии получила ощутимый 
импульс от интенсивного экспортного роста. Так что несмотря на 
фискальные неурядицы, доходы заметно росли, как это отмечалось 
на уровне личного потребления и инвестициях частного сектора. 
Экономический рост и растущая занятость, в свою очередь, привели 
к большому повышению налоговых поступлений, что еще больше 
облегчило консолидацию. Бюджетный дефицит резко снизился. На 
протяжении этого периода Ирландия заложила основы для быстро-
го погашения правительственного долга. Курс оставался сравни-
тельно стабильным до начала 1990-х годов наряду с умеренным 
ростом цен и зарплат. При сравнительно низком номинальном и ре-
альном курсах, как это было в начале 1993 года, Ирландия была вы-
сококонкурентной страной. С 1993 года она приобрела значитель-
ные — в рамках пропорций к ВНП — излишки текущих резервов. В 
свете волнений на рынках иностранных валют весной 1995 года 
краткосрочные процентные ставки в Ирландии были резко повы-
шены, но потом постепенно снизились. Именно по этой причине 
ирландский фунт оказался чрезвычайно стойким. Нормальная 
внешняя стоимость ирландского фунта увеличилась почти на 11 % 
между 1994 и 1997 годами, благодаря этому излишки ирландских 
текущих резервов сохранились высокими. Ориентация монетарной 
политики на стабильные цены и курс была очень облегчена согла-
шением по политике доходов, основанной на социальном консенсу-
се по поводу умеренного повышения заработной платы. Без таких 
соглашений монетарная политика почти определенно имела бы зна-
чительно большие ограничения, программы которых вышли под 
разными названиями, последняя — в период между 1994 и 1996 го-
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дами и была названа «Программа для конкуренции и труда». Пер-
воначально она предназначались для того, чтобы ставить твердые 
централизованные цели для возможного ежегодного повышения 
зарплаты. Возвращаясь в прошлое, можно сказать, что все три про-
граммы были успешными. Они доказали возможность избежать 
инфляционных тенденций, которые последовали за обесцениванием 
валюты в 1986 и 1993 годах. Нынешняя программа, охватывающая 
период с 1997 по 1999 годы (Р 2000 — «Партнерство 2000 во имя 
присоединения, занятости, конкуренции»), устанавливает потолок 
роста зарплаты на уровне 2,9 % ежегодно во всех секторах, но в ее 
рамках отраслевым профсоюзам в различных секторах разрешалась 
некоторая степень свободы, за исключением «местных трудовых 
соглашений». Программа содержала предложения по определению 
уровня зарплаты и обязательства снизить налоги на определенные 
виды общественных расходов, особенно по борьбе с бедностью и 
социальной незащищенностью. Наиболее важными для достижения 
социального консенсуса являлись обязательства по сокращению на-
логов, которые достигли в этой программе 2,5 % от ВНП. Постоян-
ные снижения налогов (с 1994 года ежегодно от 3 до 5 %) стимули-
ровали массовую покупательскую способность на протяжении 90-х 
годов (примерно от 4 до 7 % ежегодно). Регулирование зарплаты 
обеспечило высокую степень ценовой стабильности и укрепило по-
зиции ирландского фунта. 

Смягчение монетарной политики в середине 1990-х, улучше-
ние общественной инфраструктуры, стабилизация общественных 
финансов послужили тому, чтобы Ирландия стала более привле-
кательной для зарубежных инвесторов. До середины 60-х годов 
Ирландия была весьма протекционистской страной, с твердым 
запретом на зарубежное владение фирмами. Начиная с 1966 года, 
и особенно после вступления страны в ЕС в 1973 году, эти огра-
ничения были сломаны и политика стала другой; зарубежные ин-
весторы стали получать щедрую поддержку. Прибыли первона-
чально были освобождены от налогообложения, а впоследствии 
стали иметь умеренную ставку в 10 %; были разработаны меры 
для поддержания иностранных инвестиций. Они сосредоточива-
лись на занятости и обучающих грантах, но также включали суб-
сидии по ренте и поддержку техническому перевооружению 
производства и передачу технологий. В то время как налоговые 
льготы распространялись на все фирмы, предоставлялись и дру-
гие виды поддержки по рекомендации Общества промышленного 
развития, и поэтому попадали под тщательное рассмотрение ка-
ждого отдельного случая. С недавних пор началась дискуссия с 
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Европейской комиссией по поводу того, как долго должны со-
храняться налоговые привилегии для иностранных компаний. 
Стандартная ставка корпоративного налога составляет 32 % (как 
в 1998 году), в то же время ставка в 10 % действует до 2005 года 
для всех компаний в специальных зонах (например, Шеннон Зон) 
и гарантированная сокращенная ставка в 10 % распространяется 
до 2010 года на всех иностранных инвесторов в сфере производ-
ства. Комиссия ЕС придерживается мнения, что это искажает 
принципы конкуренции. Однако правительство объявило, что 
оно намерено уменьшить стандартную ставку до 12,5 % к 2006 
году. Приток прямых иностранных инвестиций, особенно в про-
изводство, оказал решающее влияние на экономическое развитие 
Ирландии на протяжении последних трех десятилетий. Сегодня 
иностранный сектор составляет примерно половину общей заня-
тости и производства продукции. Не только прямая финансовая 
поддержка и налоговые скидки, которые стимулируют высокий 
уровень прямых инвестиций, являются основополагающими. Ряд 
других факторов также послужил задаче сделать Ирландию при-
влекательной для зарубежных инвесторов. Очень значительные 
поступления из структурного и объединенного фондов ЕС на 
протяжении 90-х годов, достигающие около 2—3,5 % ВНП еже-
годно, внесли решающий вклад в улучшение инфраструктуры 
Ирландии, в то время как успешная фискальная консолидация и 
умеренный рост зарплаты укрепили доверие к ирландской эко-
номике. Образовательные и обучающие программы, введенные в 
Ирландии во время 1980-х годов, также были важным фактором в 
привлечении зарубежных инвестиций и частично объясняют 
сильную экспортную ориентацию и высокотехничное оснащение 
иностранных компаний, так как страна предлагает зарубежным 
инвесторам квалифицированную рабочую силу. Образовательные 
и обучающие программы и демографические тенденции поддер-
живали экономический рост, так же как и в других областях, мо-
дернизация образовательного и обучающего секторов произошла 
в Ирландии довольно поздно. Решительные перемены в образо-
вании начались только в 1960-х годах, когда росла безработица, и 
исследования показывали тесную связь между уровнем обучения 
или образования и безработицей. Плата за обучение в средней 
школе была отменена в 1967 году. Значительная поддержка и быст-
рый рост дополнительных обучающих программ привел к тому, 
что среди индустриальных стран пропорция молодых людей, по-
ступающих на рынок труда с дипломом колледжа, выше только в 
Японии. Решение вкладывать крупные инвестиции в образование 

 129



и обучение конечно принесли в Ирландии свои плоды. Особенно 
на протяжении последних десяти лет более квалифицированные 
рабочие получали не только высокую зарплату, но и более благо-
приятные возможности на рынке труда; это было основной при-
чиной уменьшения эмиграции среди молодых высококвалифици-
рованных рабочих. Хотя уровень рождаемости снизился с 1980-х 
годов, он остался высоким по сравнению с остальной Европой. 
Помолодение населения в предстоящие годы вместе с повыше-
нием общего уровня умения и квалификации будут придавать 
особую силу ирландской экономике на протяжении ближайших 
15-ти лет. Почти 50 % молодых людей, попадающих на рынок 
труда в настоящее время, имеют образование третьего уровня с 
большим упором на практические знания в области новых техно-
логий. Это составляет важное преимущество, особенно для ино-
странных инвесторов. 

Ирландии удалось добиться впечатляющего подъема с высо-
кой степенью трудовой занятости. Главными содействующими 
факторами в этом направлении с конца 1980-х годов выступили 
хорошо скоординированная фискальная, монетарная и политика 
доходов, наряду с массивными налоговыми привилегиями для 
иностранных инвесторов. Этот процесс был в дальнейшем под-
креплен значительными финансовыми взносами от ЕС, который 
играл главную роль в улучшении общественной инфраструктуры 
и стимулировал инвестиции в общественный сектор. Основа-
тельные реформы образовательного и обучающего сектора также 
явились важным фактором. И все-таки природа этих факторов не 
дает прямого ответа на вопрос, может ли экономическая страте-
гия, принятая Ирландией, быть переданной в другие страны. Де-
вальвация валюты и массивные налоговые привилегии для пря-
мых инвестиций не могут быть предложены всем странам 
одновременно. Небольшие страны могут добиться значительного 
успеха, предлагая поддержку только прямым инвестициям. Глав-
ным здесь выступает еще и то обстоятельство, что Ирландия — 
неразвитая страна по своей экономической структуре, получила 
преимущества от взносов из ЕС; такие взносы доступны не для 
всех стран. С другой стороны, становится очевидным, что такие 
ресурсы должны использоваться эффективно, так как сравнение 
между Ирландией и, скажем, Грецией обнаруживает сильный де-
мографический рост, который раньше был бы помехой, а теперь, 
вслед за интенсификацией обучения, является преимуществом, 
особенно, с точки зрения иностранных инвесторов.  
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ТЕОРІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  
І СУЧАСНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

Ринкове реформування економіки України тісно пов’язане з 
зародженням та розвитком підприємництва — особливого виду 
людської діяльності, певного типу економічної поведінки. Усві-
домлення значення і ролі інституту підприємництва відбувається 
на зламі ХХ—ХХІ століть у працях А. Маршалла, Дж.-Б. Кларка, 
Й. Шумпетера, де наголошувалось на інноваційному моменті та 
активній ролі підприємця у застосуванні науково-технічних та 
управлінських нововведень. Дещо по-іншому розглядав сутність 
підприємництва Ф. Хайєк: він визначав сутність цього поняття як 
пошук нових економічних можливостей, характеристику поведінки, 
а не виду діяльності. Подібну позицію займають Д. Макклелланд, П. 
Друкер, А. Шапіро, Р. Хізрич та деякі інші дослідники. 

Водночас протягом останніх десятиліть інтенсифікуються зу-
силля і зростає інтерес науковців до проблеми інтелектуальної 
власності, використання у підприємницькій діяльності інтелекту-
альних продуктів. Виникають теорії «акумуляції наукового зусил-
ля» (Д. Белл), «розвитку індустрії знань» та інші, в яких аргументу-
ється підвищення ролі наукових знань в економічному зростанні. 

Особливе місце займає теорія «людського капіталу». Основні 
положення теорії були започатковані американським дослідни-
ком Т. Шильцем (1960 р.) та в подальшому розвинені такими ві-
домими західними теоретиками, як В. Фукс, Е. Денісон, Д. Белл 
(США); М. Блауг (Великобританія), а згодом французькими, гол-
ландськими, іспанськими вченими. В сучасній західній економічній 
літературі теорія людського капіталу знайшла своє відображення 
і подальший розвиток у концепціях управління персоналом, тео-
рії підприємництва. 

У країнах, що здійснюють перехід від командно-
адміністративної до ринкової системи господарювання, значний 
поштовх до дослідження теорії людського капіталу як самостійної 
проблеми, так і у взаємозв’язку з проблемою мотиваційного за-
безпечення економічної діяльності, соціально-трудових відносин у 
трансформаційній економіці, пошуку наукових підходів до ви-
значення залежності між природними здібностями людини, до 
отриманих ними навичок та знань з доходами індивідуумів, під-
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приємств, суспільства, пошуку форм інвестування в людський 
капітал, що в найкращій спосіб заперечують зростання продукти-
вності, дали процеси формування власності, загострення пробле-
ми зайнятості. Особливого значення процес знаходження ефек-
тивних форм реалізації інтелектуальної власності набуває в 
Україні, де склалася парадоксальна ситуація: значний інтелекту-
альний потенціал аж ніяк не впливає на темпи економічного зро-
стання, співіснує з надвитратним і неефективним виробництвом. 
Стає зрозумілим, що підвищення ролі інтелектуальної власності 
вимагає докорінних змін у системі економічних відносин, поси-
лення інноваційного характеру підприємницької діяльності, ак-
тивізації людського фактора. При цьому слід виділити такі вуз-
лові проблеми: 

1. Методологічною основою теорії людського капіталу є 
розв’язання проблеми якісного формування і використання люд-
ських ресурсів; змістом визначення параметрів людського капі-
талу як запасу наукових знань, індивідуальних здібностей, талан-
тів і нахилів, які невід’ємні від особистості, носія цього капіталу, 
що врешті-решт визначається як найцінніший виробничий (про-
дуктивний) ресурс в епоху постіндустріалізму. 

Такі методологічні засади теорії людського капіталу багато в 
чому збігаються з найбільш поширеними підходами до визначен-
ня суті підприємництва, його ролі в економічному зростанні. 
Підприємництво виступає, на наш погляд, особливою формою 
утворення людського капіталу і засобом реалізації сутнісних рис 
людського капіталу. Адже дослідники цієї проблеми пов’язують 
між собою природні здібності людей, набуті ними навички і 
знання з доходами індивідуумів, організацій і суспільства в ціло-
му. При цьому інвестиції в людський капітал аналізуються ана-
логічно капітальним вкладенням у фізичний, матеріалізований 
капітал. Але в більшості випадків відмічаються певні особливос-
ті, урахування яких набуває важливого значення при створенні 
умов для розвитку як підприємництва в цілому, так і венчурного 
бізнесу й інноваційного інвестування. По-перше, права власності 
на людський капітал не підлягають передаванню. Водночас роз-
межовуються носії людського капіталу — конкретні особи, його 
власники і користувачі — інвестори в людський капітал. По-друге, 
придбання певних знань (освіти) не тільки сприяє підвищенню 
продуктивності праці і доходів індивідууму, але й водночас може 
викликати втрату можливого блага для людини — скорочення ві-
льного часу. І, нарешті, спроби визначити безпосередню залеж-
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ність зростання людського капіталу від інвестицій не увінчалися 
кількісною оцінкою. 

2. Стосовно реалій України теорія людського капіталу ще не 
дістала належного поширення та практичного втілення. Але об-
надійливою є тенденція формування системи внутрішньогоспо-
дарського управління підприємницького типу, підґрунтям для 
виникнення якої стає реструктуризація підприємств, активізація 
інноваційної діяльності. 

Так, проведений аналіз інноваційної діяльності в промисло-
вості України свідчить про згортання її масштабів. У 1999 році 
інноваційну діяльність здійснювали 1738 промислових підпри-
ємств, що становить майже 19 % їх загальної кількості. Спо-
стерігаються певні розбіжності між підприємствами різних га-
лузей: вищою, ніж у цілому по промисловості, частка таких 
підприємств була в нафтопереробній (44,4 %), медичній (41,9 
%), газовій та мікробіологічній (37,5 %) промисловості. Це по-
яснюється, на наш погляд, намаганням зменшити витрати ви-
робництва на зростаючі в ціні види ресурсів, і насамперед ене-
ргетичні. Дещо нижчі ці показники на підприємствах чорної 
металургії (31,5 %) та машинобудування (27,6 %). При цьому 
спостерігається залежність між розмірами підприємств та ін-
тенсивністю впровадження інновацій. Найбільш сприятливими 
до них були великі промислові підприємства з чисельністю 
працюючих від 10 до 25 тис. осіб, що зберегли достатню мате-
ріально-технічну базу для проведення і впровадження науково-
технологічних розробок. 

3. Характерною рисою інноваційної діяльності більшості під-
приємств стає їх адаптація до ринкових вимог. Зокрема, найпо-
ширенішим напрямом діяльності виявилось оновлення продукції. 
Роботу у цьому напрямку проводили 80 % з обстежених підпри-
ємств; кожне десяте підприємство оновило майже 10 % загально-
го обсягу продукції, кожне 30 — більше 25 %. Для підприємств, 
що здійснювали технологічні інновації, пріоритетним напрямом 
інноваційної діяльності було придбання нового технологічного 
устаткування та засобів механізації. 

Серед множини різних видів інновацій (наукових, технологіч-
них, організаційних, управлінських, соціальних) провідне місце в 
розвинених країнах займають науково-технічні нововведення, які 
перетворюють у виробничу практику найновітніші наукові ідеї. 
Саме ці нововведення обумовлюють реалізацію положень теорії 
людського капіталу. 
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4. В Україні під впливом поглиблення кризових явищ, невико-
ристання виробничих потужностей підприємств, суттєвих втрат 
частини найініціативніших фахівців у науково-технічній та вироб-
ничій сферах, обмеженості власних коштів і недостатньої під-
тримки інноваційної діяльності державою відбулося значне згор-
тання виробництва вітчизняної наукоємної продукції, високих 
технологій. Складність проблеми полягає в тому, що розгортання 
інноваційної системи обумовлює посилення розподілу різних фун-
кцій забезпечення її розвитку по окремих незалежних господарю-
ючих суб’єктах, що веде до вдосконалення виконуваних функцій 
та зниження ризику. Це, своєю чергою, викликає необхідність уз-
годження дій інноваційних фондів, дослідних організацій, проект-
но-впроваджувальних та виробничих структур, збутових підрозді-
лів і спеціалізованих фірм, їх координації на взаємовигідній 
основі. 

5. Стає все більш очевидною необхідність докорінних змін 
в організації інноваційної діяльності як на макро-, так і на мік-
рорівні. Певні зрушення відбуваються вже зараз. Наприклад, з 
метою вивчення кон’юнктури ринку, пошуку нових ринків ре-
алізації продукції кожне третє підприємство, що здійснювало 
інновації, займалося маркетинговими дослідженнями та рек-
ламною діяльністю. 

Але цього недостатньо для переходу на ринкові методи 
управління інноваційною діяльністю, активізації інноваційно-
го посередництва на ринку інтелектуальних розробок. Аналіз 
причин, що стримують інноваційну діяльність, свідчить про те, 
що більшість підприємств відзначає відсутність фінансування 
та коштів у замовників, високі кредитні ставки та великі втра-
ти, пов’язані з нововведеннями. Так, на початок 1999 року за-
гальний обсяг витрат на впровадження технологічних іннова-
цій становив 1,2 млрд грн. Основним джерелом фінансування 
інновацій для 70 % підприємств, що впроваджували нововве-
дення, стали власні кошти, для 4,2 % — кошти Держіннофонду 
і тільки 2 із 100 підприємств виконували інновації за рахунок 
кредитів банків. Понад 80 % промислових підприємств у 1999 
році не займалися інноваційною діяльністю. 

Успішне вивчення положень теорії людського капіталу, їх 
втілення в практику сучасного підприємництва може відбува-
тися за умов активізації інноваційної діяльності. Приведення у 
відповідність з ринковим попитом потужностей підприємств, 
їх організаційної та виробничої структури при одночасному 
реформуванні системи управління фінансами, збутом, марке-
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тингом вимагає пошуку форм реалізації теорії людського ка-
піталу. 

Снігова О. Ю., аспірант 
Інститут економіки промисловості НАН України 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ:  
РЕГІОНАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ  
ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ 

Демографічний чинник є одним з визначальних при забезпе-
ченні стабільного та прогресивного розвитку держави. Забезпе-
чення умов розвитку народонаселення в Концепції (основах дер-
жавної політики) національної безпеки України розглядається як 
один з її пріоритетних національних інтересів. Однак сучасна со-
ціально-демографічна ситуація в Україні характеризується нега-
тивними тенденціями. 

Починаючи з 1991 року населення України постійно скорочу-
ється. За період з 1991-го по 1999 рік його кількість зменшилась 
на 1,8 млн осіб і на 1 січня 2000 року становила 49,7 млн осіб 
Скорочення населення в 1999 році відбувалося в більшості регіо-
нів України, а найбільш інтенсивними темпами — в Донецькій 
(0,3 млн осіб), Луганській (0,3 млн осіб), Дніпропетровській (0,2 
млн осіб) та Харківській (0,2 млн осіб), де умовний коефіцієнт 
депопуляції населення перевищує критичну порогову межу більш 
ніж у 2 рази. 

Протягом останніх років тенденції кількісних втрат українсь-
кої нації, їх динаміка, обсяги та темпи свідчать про поглиблення 
в державі демографічної кризи та інтенсивний розвиток депопу-
ляційних процесів, наслідком яких є руйнування нації, якісні змі-
ни в її складі тощо. Отже сучасна соціально-демографічна ситуа-
ція в Україні руйнівно впливає на стан її національної безпеки, 
перетворившись на загрозу для прогресивного розвитку держави 
та взагалі її існування. 

Соціально-демографічна ситуація в державі формується залежно 
від розвитку процесів відтворення населення та міграційних процесів. 

Основним чинником, що обумовлює скорочення чисельності 
населення держави, є режим його відтворення, який характеризу-
ється тенденціями зростання депопуляції і не забезпечує навіть 
простого заміщення поколінь. 
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Головною причиною зростання природного скорочення насе-
лення України є одночасне падіння народжуваності і зростання 
смертності населення у всіх її регіонах. 

Ці процеси на регіональному рівні відбувалися близькими 
один до одного темпами, але призвели до різних наслідків, бо по-
чинався процес депопуляції з різних регіональних рівнів. Най-
більш руйнівними в 1999 році вони були в Чернігівській (–12,1 осіб 
на 1000 осіб населення), Луганській (–10,6 осіб на 1000 осіб на-
селення), Сумській (–10,3 осіб на 1000 осіб населення), Донець-
кій (–9,9 осіб на 1000 осіб населення) та Полтавській (–9,9 осіб на 
1000 осіб населення) областях, де показники природного скоро-
чення населення перевищили небезпечну межу критичного поро-
гового значення більш ніж на 10 одиниць. 

Природне скорочення населення України супроводжувалось 
зниженням тривалості життя, особливо у чоловіків. Це пов’язано, 
перш за все, з підвищенням рівня смертності населення у праце-
здатному віці від хвороб системи кровообігу, новоутворень, не-
щасних випадків, отруєнь, травм і хвороб органів дихання та фа-
кторів, спричинених соціальною напругою. Але останнім часом 
набули розвитку тенденції зменшення різниці між тривалістю 
життя чоловіків та жінок. 

Результатом зниження народжуваності та зростання смертно-
сті є старіння населення, про що говорить зростання кількості на-
селення у віці, старшому за працездатний з 10960,3 тис. осіб у 
1990 році до 11569,3 тис. осіб у 1999 році і зменшення кількості 
населення у працездатному віці з 28798,6 тис. осіб у 1990 році до 
28278,9 тис. осіб в 1999 році. Такі тенденції обумовлюють зрос-
тання демографічного навантаження на працездатне населення 
України та спричинюють зростання частки населення, що потре-
бує соціального захисту. 

Другою важливою складовою, що формує кількісні зміни на-
селення, є міграційні процеси. Скорочення кількості населення 
залежно від міграційних процесів складає близько 1/3 частини за-
гального обсягу кількісних втрат. За деякими даними, із Львівсь-
кої, Закарпатської, Івано-Франківської і Чернівецької областей 
щорічно на тимчасову роботу виїжджають близько 700 тис. осіб, 
що становить п’яту частину трудових ресурсів Карпатського ре-
гіону. Коефіцієнт трудової міграції в цих областях складає 4 %. 
Але найбільш руйнівними процеси трудової міграції є в Донець-
кій, Луганській, Харківській областях, де коефіцієнт трудової мі-
грації досягає 8 %. Причому найвищий відсоток тих, хто виїж-
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джає за кордон, — це люди найпродуктивнішого віку з високим 
кваліфікаційно-освітнім рівнем. 

Не зважаючи на кількісні розходження у показниках, демо-
графічний простір України в 1999 році є однорідним, бо ситуа-
ція скорочення населення відстежується по всіх областях дер-
жави. 

З точки зору національної безпеки ситуація ускладнюється 
через те, що за прогнозними оцінками спеціалістів до 2006 року 
передбачається зростання інтенсивності смертності населення 
практично у всіх вікових групах. Очікувана чисельність насе-
лення, за оптимістичними прогнозами, на початок 2010 року 
становитиме близько 47,6 млн осіб. Питома вага осіб віком 60 
років і старші в загальній чисельності населення у 2010 році 
становитиме 19,3 %. Відповідно прогнозується зростання де-
мографічного навантаження на населення працездатного віку. 
За оптимістичним прогнозом, його рівень досягне 604 особи не-
працездатного віку на 1000 осіб населення у працездатному віці. 
Середня очікувана тривалість життя, за прогнозним розрахун-
ком, свого мінімального значення досягне в 2005 році та стано-
витиме, за оптимістичними варіантами, для чоловіків — 59,2 
роки, для жінок — 68,4 роки. За прогнозним розрахунком саль-
до міграції населення України поступово зростатиме і досягне в 
2009 році межі 100 тис. осіб. 

Хоча депопуляція населення не є регіональним явищем і 
повинна розглядатись як загальнодержавна проблема, бо роз-
ширення процесу відтворення населення в деяких регіонах не 
вирішить проблем руйнування нації, вирішення демографіч-
них проблем потребує, з одного боку, охоплення всіх регіонів 
заходами щодо профілактики деструктивних демографічних 
чинників, а з другого боку — виділення регіонів з найгострі-
шими демографічними проблемами для розробки спеціальних 
програм. 

Крім цього, вирішення соціально-демографічних проблем по-
требує зростання якості законопроектів та удосконалення чинно-
го законодавства. Так, Основні напрями соціальної політики на 
період до 2004 року, що визначають пріоритети соціальної полі-
тики на загальнодержавному та регіональному рівнях, недостат-
ньо враховують напрями щодо подолання негативних тенденцій 
зменшення чисельності населення та забезпечення розвитку на-
родонаселення на регіональному рівні. Такі напрями мають бути 
націлені на: 
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 сприяння виконанню національних програм соціального 
розвитку на регіональному рівні з боку держави; 

 здійснення заходів щодо попередження негативних соціа-
льних наслідків структурної перебудови економіки, яких потре-
бують державні інтереси; 

 створення умов вирівнювання соціально-економічного роз-
витку регіонів шляхом збалансованості формування та здійснення 
регіональних програм і цільових державних програм підтримки 
конкретних регіонів; 

 забезпечення інтегрованого розвитку регіонів, досягнен-
ня міжрегіональної єдності держави, її цілісності й недотор-
канності; 

 створення системи заохочення регіонів, які розв’язують свої 
соціальні проблеми самостійно та сприяють підтримці проблем-
них регіонів; 

 сприяння формуванню стратегій ефективного економічного 
та соціального розвитку регіонів та їх реалізації. 
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ПОЛІТИКА ДОХОДІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ  
РОЗШИРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ 

В усьому світі вважається, що основним джерелом формуван-
ня інвестиційних ресурсів виступають заощадження населення, 
які відповідають величині не залучених на споживання доходів. 
Як правило, ця величина характеризує відкладений попит, що 
виникає в результаті здійснення державної політики доходів, в 
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умовах існуючого обсягу і якості товарів та послуг. Величина 
відкладеного попиту для переважної більшості країн, навіть ма-
лорозвинених, виражається додатним значенням, тому населення, 
або найбільш заможна його частина, створює певні заощадження, 
які потенційно складають значну частину інвестиційних ресурсів 
(табл. 1). 

Водночас слід визнати, що малорозвинені країни, або країни, в 
яких спостерігаються кризові явища, характеризуються відносно 
низьким попитом на товари й послуги. Передовсім це 
пов’язується з обмеженістю доходів, які країни в критичному 
стані не здатні платити населенню. З одного боку, це пояснюєть-
ся низьким рівнем виробництва, внаслідок якого існує досить 
обмежена можливість збільшувати обсяги фінансування оплати 
праці, а з іншого — відсутністю об’єктивних передумов зростан-
ня доходів. Оскільки збільшення величини доходів в умовах від-
сутності пропозиції товарів призводить до погіршення 
кон’юнктури ринку та інфляції, малорозвинені країни апріорі не 
можуть розраховувати на високий інвестиційний потенціал. 

Таблиця 1 
ОКРЕМІ СТРУКТУРНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ КРАЇН* 

ВВП, 
млн дол. США 

Приватне  
споживання, 

% ВВП 

Державне 
споживання, 

% ВВП 

Валові  
внутрішні 
інвестиції, 

% ВВП 

Валові  
внутрішні  

заощадження, 
% ВВП 

 

1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 

Україна 91327 42415 57 56 17 26 27 21 26 18 

США 5554100 8708870 67 68 18 15 17 19 15 17 

Росія 579068 375345 49 57 21 14 30 14 30 29 

Німеччина 1719510 2081202 57 58 20 19 23 21 23 23 

Індія 322737 459765 67 69 11 11 25 24 22 20 

Угорщина 33056 48355 61 57 11 15 25 30 28 28 

Кенія 8533 10603 67 77 19 16 20 15 14 7 

* Джерело: Світовий банк — щорічний бюлетень 2000—2001. http.//www.worldbank.org. 

Характерним для багатьох малорозвинених країн є замкнене 
коло, яке виникає внаслідок низьких доходів і низької купівель-
ної спроможності. Такі чинники визначають низький попит, який 
призводить до скорочення заощаджень і зменшення інвестицій, в 
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результаті чого виробництво набуває ознак депресивного стану 
розвитку з одночасним блокуванням важелів збільшення доходів. 

Вихід із такого становища, перш за все, передбачає зміну по-
літики доходів як вагомого інвестиційного джерела фінансування 
економіки, сформованого на основі високого попиту і заоща-
джень. Для успішної реалізації політики доходів необхідно пере-
глянути і підтримувати соціальні нормативи та достатність їх за-
безпечення на основі державних рішень. В цілях уникнення 
підвищення доходів за рахунок зростання цін необхідно встановити 
на законодавчому рівні можливі джерела збільшення коштів на 
оплату праці, що, до речі застосовується в усіх країнах світу, напри-
клад, підвищення ефективності ресурсозбереження тощо. 

Отже, зміна законодавчо визначених норм організації оплати 
праці слугуватиме джерелом збільшення інвестицій, зростання 
виробництва, підоймою подальшого підвищення заробітної плати 
і забезпечення на цій основі позитивно спрямованих тенденцій 
соціально-економічного розвитку. 

Тропіна В. Б., канд. екон. наук  
Академія державної податкової служби України 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ  
НА ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 

Проблема доходів населення є для сучасної України однією з 
найгостріших в соціально-економічній сфері. Основними наслідка-
ми радикальних реформ 90-х років стало, по-перше, загальне зни-
ження рівня життя населення і, по-друге, різке зростання диферен-
ціації доходів. Характеризуючи перший із зазначених наслідків, 
можна послатися на дані, згідно з якими реальна заробітна плата в 
цілому в Україні має сталу тенденцію до падіння. Якщо в 1995 році 
вона становила 36,9 % від рівня 1990 року, то в 1996 — 35,0 %, в 
1997 — 34,2 %, а в 1999 році — вже 33,5 % рівня 1990 року. За ма-
теріалами бюджетних обстежень сімей, які проводило Міністерство 
статистики в 1997 році, 90 % сімей України мало сукупний дохід, 
що був нижчим чи дорівнював доходам 10 % найбідніших сімей у 
1990 році [1]. Питома вага населення із середньодушовими грошо-
вими доходами у місяць нижче межі малозабезпеченості становила 
у 1999 році 53,2 % [2]. При цьому слід зауважити, що фактичне зна-
чення буде більшим, якщо врахувати, що кожному третьому жите-
лю України одержуваної заробітної плати явно не вистачає для при-
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дбання необхідного і саме тому кожний другий працездатний жи-
тель України працює в кількох місцях [3]. Відбувається подальше 
зниження питомої ваги оплати праці у сукупних доходах з 58,6 % у 
1990 році до 45,9 % у 1998 році [4], хоча відповідно до оптимальної 
структури сукупних доходів населення ця цифра повинна знаходи-
тись у інтервалі від 60 % до 70 %. 

Якщо згадати, що Організація Об’єднаних Націй давно визна-
ла заробітну плату, що становить менше $3 на годину, чинником 
руйнування трудового потенціалу економіки, то дані по нашій 
країні наводять на сумні висновки. У такій ситуації не реалізу-
ється відтворювальна функція; найтривожнішим є те, що спосте-
рігається стійка тенденція до звуженого відтворення робочої сили. 
У такому вигляді зарплата стає гальмом ринкових перетворень, 
призводить до руйнування самого цінного стратегічного ресурсу 
суспільства — людського капіталу взагалі, і трудового потенціа-
лу зокрема, що створює пряму загрозу економічній та соціальній 
безпеці суспільства і людини. 

Низький рівень доходів населення в перехідній економіці су-
проводжується їх різкою диференціацією, яка в декілька разів пе-
ревищує диференціацію доходів у розвинених країнах. Показ-
ником цієї нерівності є децильний коефіцієнт, який показує, у 
скільки разів доходи найбагатших людей (10 % населення, що 
має найвищі середньодушові доходи) перевищують доходи зі-
ставної за розміром групи бідних (10 % населення з найнижчими 
середньодушовими доходами). Чим вищим є цей показник, тим 
більшою нерівністю характеризується розподіл доходів. В Україні 
у 1999 році децильний коефіцієнт складав 23,4. Для порівняння: 
децильні оцінки для Угорщини, Естонії та Польщі в середині 90-
х років перебували на рівні 4,5—5,2. У той же час для Росії деци-
льні оцінки перевищили 7,9 [2]. 

Немає сумніву в тому, що нерівномірний розподіл доходів, а 
також злидні безпосередньо впливають на стан здоров’я населен-
ня і систему охорони здоров’я. Дослідження, проведені в США, 
виявили безпосередній зв’язок між нерівномірним розподілом 
доходів і підвищенням смертності населення. При цьому зрос-
тання смертності спостерігається в усіх вікових групах, включа-
ючи дітей. Якщо така ситуація має місце в США, то тим більше 
гострою вона є в Україні.  

Можна продовжити наводити дані та факти, які свідчать про 
глибоку кризу політики доходів населення. Але висновок один — 
ситуація, яка склалася у сфері доходів, підриває соціальну базу 
ринкових перетворень, створює умови для накопичення соціаль-
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ного напруження, розвитку негативних соціальних стратегій по-
ведінки людей та унеможливлює проведення реформ у соціальній 
сфері. А відтак, назріла гостра потреба у створенні нової моделі 
реформування, в якій усі напрями державної політики побудови 
соціально орієнтованого ринкового господарства (фінансова, струк-
турна, інвестиційна та ін.) мали б на першому місці соціальну 
складову. Поглиблення соціальної орієнтації ринкових перетво-
рень передбачає, перш за все, необхідність проведення реформи у 
сфері доходів населення, яка повинна бути спрямована на їх не-
впинне підвищення, різноманітність доходних складових і опти-
мальне їх співвідношення, зміцнення статусу праці та її оплати. 

І тут закономірно виникає питання про можливості реструкту-
ризації доходів населення — підвищення у їх загальному обсязі 
частки оплати праці, відновлення ролі останньої як основного 
джерела і головного стимулу економічної активності працюючих.  

Зрозуміло, звичайно, що підвищення заробітної плати само пови-
нно бути лише результатом зростання продуктивності праці. Крім то-
го, як показують розрахунки, в сучасних умовах для такого підви-
щення існують макроекономічні обмеження, які обумовлені рівнем 
капіталоозброєності праці. Як відомо, обсяг випуску продукції ви-
значається величиною і ефективністю ресурсів, що застосовуються у 
виробничому процесі, — основного капіталу і живої праці. Проявом 
цього є певна залежність рівня продуктивності праці від її капітало-
озброєності. При встановлених обсягах випуску продукції, основно-
го капіталу і живої праці підвищення продуктивності праці (і, як на-
слідок, зростання заробітної плати) можливе за рахунок інтенсивної 
праці. Але існуючий у країні рівень мотивації трудової діяльності 
унеможливлює підвищення інтенсивності праці. Виникає свого роду 
замкнене коло: без підвищення заробітної плати неможлива інтенси-
вна праця і вирішенням проблеми за таких умов може бути тільки 
нарощування капіталоозброєності праці з відповідним зростанням її 
продуктивності. 

Оскільки швидке збільшення основного капіталу неможливе, най-
ближчим часом підвищення рівня життя доцільно було б забезпечити 
не через компоненти витрат виробництва, а шляхом послідовного 
відновлення безплатних у своїй основній частині систем охорони 
здоров’я та освіти, розвитку соціальної інфраструктури, системи 
споживчого кредиту і кредитування придбання житла. Слід відзначи-
ти, що така лінія має перспективу тільки у поєднанні з активізацією з 
боку держави накопичування підприємствами основного капіталу. 

Реалізація запропонованого варіанта передбачає значне збіль-
шення бюджетних витрат держави. Одним з головних джерел на-
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копичення основного капіталу й підтримки соціальної сфери по-
винен стати, на нашу думку, масштабний перерозподіл доходів в 
економіці, перш за все — доходів населення. Наявність зазначе-
ного джерела обумовлена величезною і як такою, що не має пре-
цедентів у цивілізованих країнах, диференціацією в доходах, про 
що вже зазначалося вище. 

Звичайно, йдеться не про адміністративні заходи перерозподілу 
доходів. Ми маємо на увазі встановлення, перш за все, адекватної 
існуючій ситуації з доходами прогресивної шкали прибуткового 
податку з фізичних осіб, який, як відомо, є одним з найважливі-
ших інструментів регулювання диференціації доходів населення 
в ринковій економіці. Додатковим джерелом поповнення держа-
вного бюджету може стати й уведення прогресивного податку на 
майно фізичних осіб. 

У багатьох країнах, коли рівень диференціації доходів ставав 
надто великим, точніше, соціально неприйнятним, законодавчо 
встановлювалась досить суттєва прогресія шкали прибуткового 
податку, а максимальна ставка оподаткування перевищувала 80 і 
навіть 90 %.  

Слід зазначити, що принципи оподаткування доходів фізич-
них осіб, які закладені урядом у проекті Податкового кодексу 
України, віддаляються від прогресивної і наближаються до про-
порційної системи оподаткування, і пояснюється це необхідністю 
дотримання принципу соціальної справедливості, хоча, на наш 
погляд, такий підхід пояснюється чисто фіскальними інтересами, 
тому що, як свідчить практика, ухиляються від сплати прибутко-
вого податку саме ті особи, які мають високі доходи. 

Підвищення рівня справляння прибуткового податку як суттє-
вого джерела додаткових державних коштів є окремим завданням. 
Основними законодавчими заходами, спрямованими на збіль-
шення надходжень прибуткового податку, можуть бути: 

 прийняття закону про державний контроль за відповід-
ністю великих споживчих витрат фактичним доходам фізичних 
осіб; 

 прийняття закону, який вводить податок на майно фізичних 
осіб і встановлює прогресивну шкалу його оподаткування; 

 встановлення більш жорстких санкцій за несплату податків 
фізичними особами. 

Реалізація зазначених заходів дозволить здійснити і певне збіль-
шення заробітної плати, зокрема за рахунок зменшення нараху-
вань на неї. 
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Підведемо підсумки сказаного. За всієї складності соціально-
економічного стану країни є значні внутрішні ресурси для прове-
дення дійсно активної соціальної політики. У свою чергу, реалі-
зація зазначених вище заходів буде сприяти зниженню гостроти 
окремих обмежень, які накладаються зараз на можливі масштаби 
заходів зі стабілізації і підвищення доходів населення як головної 
умови ефективного відтворення людських ресурсів держави. 
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УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ:  
ДЕМОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ 

Науково обґрунтоване регулювання демографічних процесів є 
надзвичайно важливим через те, що від них залежить не тільки 
відтворення, але й використання та розподіл людських ресурсів. 
Демографічний аспект управління людськими ресурсами — це 
насамперед проведення державної та регіональної демографічної 
політики. 

На процеси відтворення населення в тій чи іншій мірі вплива-
ють усі соціально-економічні чинники, які проявляються в різних 
заходах соціальної та економічної політики держави, — від по-
рядку призову на воєнну службу та її термінів до рівня пенсійно-
го забезпечення й надання кредитів на отримання житла молодим 
сім’ям. У цьому зв’язку демографічна політика є частиною загаль-
ної соціальної політики країни в галузі народонаселення. У той 
самий час демографічна політика є самостійною її частиною, 
оскільки вона має специфічну спрямованість — створення на ос-
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нові використання впливу соціально-економічних чинників оп-
тимального типу відтворення населення. 

Політику в галузі народонаселення, яка спрямована на форму-
вання бажаного типу відтворення, провадять і провадили в мину-
лому всі держави, виходячи зі своїх конкретних інтересів. Демо-
графічна політика за своїм характером (з певною умовністю) 
ділиться на активну та пасивну. 

Активна демографічна політика складається з цілого комплек-
су заходів зі створення в історично нетривалий строк бажаного 
типу відтворення населення. Це особливо важливо в тих умовах, 
коли в країні існує тенденція переходу від розширеного до зву-
женого типу відтворення населення. 

Однак, якщо та чи інша держава не вдається до спеціальних 
заходів для створення оптимального типу відтворення населення, 
то це не завжди говорить про відсутність демографічної політики 
взагалі, адже своєю «бездіяльністю» держава показує, що існуючі 
в країні демографічні процеси відповідають інтересам країни (па-
сивна політика). 

Україна переживає небувалу за руйнівною силою й негативними 
майбутніми наслідками демографічну кризу. З 1993 року населення 
України неухильно скорочується. За даними Державного комітету 
статистики України, населення країни скоротилося з 52,2 млн осіб 
на початок 1993 року до 49,71 на початок 2000 року. У поточному 
році скорочення чисельності продовжувалося. 

Процес депопуляції обумовлений як збільшенням природного 
скорочення населення, так і негативним міграційним сальдо. 

Скорочення чисельності населення України спостерігалося в 
XX столітті чотири рази. Перші три обумовлені Першою світо-
вою і громадянською війнами, голодом і репресіями 30-х років, 
Другою світовою війною. Теперішню кризу експерти називають 
безпрецедентною у мирний час. 

Із середини 60-х років не забезпечується просте відтворення 
населення, для чого показник народжуваності в середньому на 
одну жінку має складати 2,14—2,15. У 1999 році він опустився до 
рівня 1,1. Якщо цей коефіцієнт із кожним роком буде наближатися 
до 1,0, а після 2005 року навіть до 0,8—0,9, то протягом XXI сто-
ліття Україна як самостійна держава може просто зникнути. 

У нас найвищий показник смертності в Європі. У 1999 році 
він дорівнював 14,9 % (у 1990 році — 12,6). Смертність населен-

                    
1 За оцінками деяких експертів цифра може бути меншою, насамперед через те, що 

вона не враховує значну кількість трудових емігрантів. 
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ня перевищила народжуваність у 1,9 раза (у 1990 році «розрив» 
складав 0,95 раза, у 1998 році — 1,7 %). 

Основними причинами, що впливають на чисельність і здоров’я 
населення, є умови і спосіб життя, у тому числі вживання алкоголю, 
наркотиків, тютюну; стан навколишнього середовища; генетичні фа-
ктори і, нарешті, діяльність установ охорони здоров’я, які головним 
чином коригують патології, обумовлені першими трьома причинами. 

Особливо негативний вплив на народжуваність і здоров’я на-
селення має погіршення навколишнього середовища внаслідок 
господарської діяльності, а також через радіаційне забруднення 
після аварії на Чорнобильській АЕС. 

В основі безпрецедентного росту смертності — погіршення 
якості життя більшості населення, пов’язане з тривалою соціа-
льно-економічною кризою, для якої характерні зростання без-
робіття, постійні затримки виплати зарплати, пенсій, соціаль-
них допомог, погіршення якості харчування, медичної та 
лікарської допомоги, тривалі психологічні стреси, невпевне-
ність у своєму майбутньому і майбутньому дітей, криміналіза-
ція суспільства. Понад 2/3 населення України живе в стані 
психоемоційного і соціального стресів, що обумовлює депре-
сії, реактивні психози, важкі неврози, алкоголізм, наркоманію, 
антисоціальні спалахи. 

Відзначається значне погіршення стану здоров’я населення, 
причому найнесприятливіші тенденції простежуються в дітей і 
підлітків. Із загального числа дітей, що народилися в 1998 році, 
тільки 20 % можна вважати здоровими. Підсумок — в активний 
працездатний і репродуктивний період зараз вступає хворе поко-
ління. Це страшний симптом початку виродження нації. 

Нинішній стан здоров’я населення, насамперед людей праце-
здатного віку, на тлі скорочення загальної чисельності населення 
стає дестабілізуючим чинником національної безпеки. 

Погіршення стану здоров’я призвело до зростання потреби в 
медичній допомозі. Але за зростаючих потреб відбувається змен-
шення фінансування. Його дефіцит призвів до безконтрольного 
розширення платних медичних послуг. 

Державна охорона здоров’я вже не спроможна забезпечити 
необхідний базовий рівень медичної допомоги. Поряд із цим не-
має реальної політики, спрямованої на поліпшення якості здо-
ров’я населення, на профілактику захворювань. 

На тлі високої захворюваності слід зазначити обмеження мож-
ливості лікування, тому що ціни на ліки виросли до таких розмі-
рів, що громадяни, у тому числі з хронічними захворюваннями, 
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не можуть їх придбати і змушені відмовлятися від лікування. Не 
кращий стан й у лікарнях, де немає ані медикаментів, ані нормаль-
ного харчування. Наші хворі з багатьма видами хронічної патоло-
гії живуть на 8—10 років менше, ніж у Західній Європі й інших 
економічно розвинених країнах. 

Вузлові причини сформованої ситуації з відтворенням насе-
лення України зводяться до такого: 

 відносне зубожіння величезних мас населення. За межею 
бідності опинилися від чверті до третини населення, включаючи 
дві третини дітей. З’явилася категорія «нових бідних», які ніколи 
раніше за рівнем своєї освіти, професійною підготовкою, соціаль-
ним статусом не були і не могли бути бідняками (вчителі, лікарі, 
робітники вищої кваліфікації); 

 криза у 1998 році, яка призвела до девальвації гривні, під-
вищення цін та інфляції при заморожуванні оплати праці, пенсій, 
допомог, збільшила частку бідних ще на 10—20 %. Тепер їхня 
чисельність досягає 50 % всього населення; 

 низька якість харчування, незважаючи на високу насиче-
ність ринку продовольчими товарами. Звідси ослаблення імунних 
функцій, анемія у вагітних жінок, падіння ваги у призовників, 
зменшення фізичних параметрів немовлят. Недолік білкової їжі в 
дітей раннього періоду розвитку створює дефіцит матеріалу для 
будівництва мозку, зростає небезпека втрати психічної повноцін-
ності; 

 зростання безробіття в різних формах: зареєстроване, при-
ховане, повне і часткове. До прихованого безробіття умовно мож-
на віднести й усіх тих, хто тривалий час не одержує винагороди 
за вже відпрацьоване; 

 зростання числа екологічних і технологічних катастроф, що 
викликають смертність; 

 маргіналізація суспільства, формування «соціального дна». 
При цьому окремі соціальні фактори негативного характеру 

посилюють один одного, впливаючи на демографічні процеси як 
у кількісному, так і в якісному відношенні. 

У зв’язку з цим необхідна ефективна державна демографічна 
політика. Така вже існує в наших сусідів — Росії та Білорусі, які 
мають аналогічні демографічні проблеми. При цьому важливо 
використовувати лише ті напрямки, які виправдали себе. Так, ба-
гато суперечок зараз ведеться навколо Російської асоціації пла-
нування сім’ї (РАПС). Багато російських науковців, медиків та 
інших фахівців дуже критично висловлюються на адресу цієї ор-
ганізації, звинувачуючи її керівників у проведенні демографічної 
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війни проти країни. З багатьма критичними зауваженнями проти 
РАПС можна погодитися, адже заходи, які вона провадить: пропа-
ганда серед школярів контрацептивів, стерилізації, абортів та ін., не 
сприяють збільшенню народжуваності, а навпаки. Дещо схожу 
програму мала й Україна — «Національна програма планування 
сім’ї», — яка була розрахована по 2000 рік. Її зміст повністю не 
збігався із завданнями РАПС, однак програма також не ставила 
завдань підвищення народжуваності чи збільшення чисельності 
населення України, а більше була присвячена «плануванню сім’ї» 
та «статевому вихованню». 

Безумовно, останні проблеми потребують уваги, тим більше в 
умовах поширення СНІДу та інших хвороб, які передаються ста-
тевим шляхом, однак їх розв’язання не має ґрунтуватись на пи-
таннях стерилізації чи абортах. 

Проведення демографічних заходів щодо виправлення ситуа-
ції не повинне набувати характеру кампанії. Це тривалий процес, 
який передбачає відродження культури, авторитету родини, збе-
реження наявного людського ресурсу, насамперед дітей. Необ-
хідна розробка і впровадження в життя програми ліквідації без-
притульності, повернення суспільству дітей, котрі залишилися 
без батьків та потрапили в кримінальне середовище. 

Аналіз стану і тенденцій демографічних процесів та їхніх при-
чин свідчить про неможливість стабілізації демографічної ситуа-
ції в країні і подальшого її поліпшення без подолання духовної і 
соціально-економічної кризи. 

Однією з цілей сучасної демографічної політики України пріори-
тетним має бути зниження понадсмертності населення, поліпшення 
його здоров’я, підтримка життєздатності дітей і дорослих, підвищення 
тривалості життя, про що було зазначено в Посланні Президента 
України до Верховної Ради України: «Україна: поступ  ХХІ століття. 
Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000—2004 роки». 

Досвід багатьох закордонних країн показує, що найефектив-
нішими в демографічній політиці є заходи, спрямовані на зни-
ження смертності. Змінити репродуктивну настанову населення 
дуже складно, але держава має створити умови для реалізації вже 
сформованої потреби родини в дітях. 

Для України дотепер залишається традиційним фінансування 
охорони здоров’я за залишковим принципом і зневага до цінності 
людського життя як на рівні держави, так і в суспільній та інди-
відуальній свідомості. Засоби масової інформації відіграють ско-
ріше негативну, ніж позитивну роль у справі пропаганди здоро-
вого способу життя. 
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Необхідна продумана і реальна програма дій, яка включала б 
питання заохочення народжуваності, проведення заходів щодо 
поліпшення умов життя, охорони здоров’я, ефективного регулю-
вання міграційних процесів. 

Демографічна політика повинна мати постійну спрямованість. 
Адже коли суспільство потягом тривалого часу в одному й тому 
ж напрямку впливає на демографічні процеси шляхом проведен-
ня низки заходів, тоді населення, звикаючи до них, переконується 
в їх реальній значимості. Іншою важливою умовою успішності 
демографічної політики є необхідність її комплексності, тобто 
проводити демографічну політику потрібно лише як комплекс 
всебічних і різноманітних заходів. 

Основними напрямками державної демографічної політики в 
сфері зміцнення здоров’я, зниження смертності населення мо-
жуть бути: 

 здійснення заходів для удосконалення охорони здоров’я і 
досягнення на цих засадах більш високої якості медичного об-
слуговування населення; 

 зміцнення матеріальної бази установ охорони здоров’я, і їх-
нє забезпечення кваліфікованими кадрами; 

 забезпечення необхідними ресурсами спеціалізованих ме-
дичних служб, що забезпечують збереження і відновлення здо-
ров’я населення країни; 

 поліпшення репродуктивного здоров’я населення; 
 посилення контролю за якістю продовольчих товарів; 
 створення альтернативної страхової медицини; 
 просвітницька та освітня діяльність щодо профілактики за-

хворювань і піклування про здоров’я, попередження і викоріню-
вання шкідливих для здоров’я звичок, як населення в цілому, так 
і конкретних груп ризику, наприклад підлітків; 

 гарантування безпечних умов праці, попередження нещас-
них випадків на виробництві й у побуті; 

 забезпечення доступності всіх видів медичної допомоги насе-
ленню, що постраждало від катастрофи на Чорнобильській АЕС.  

Основними напрямками державної демографічної політики у 
сфері народжуваності можуть стати [4]: 

 забезпечення умов, що сприяють реалізації існуючих репро-
дуктивних настанов подружніх пар і особистостей; 

 виховання в батьків почуття відповідальності за народження 
здорової дитини; 

 створення реальних умов для гармонічного сполучення жін-
ками материнства і професійної діяльності; 
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 підвищення якості, розширення форм і видів медичного об-
слуговування жінок репродуктивного віку; 

 забезпечення охорони праці жінок, проведення профілактич-
них заходів, спрямованих на раціоналізацію праці жінок; 

 пріоритетність охорони материнства і дитинства при роз-
робці й реалізації програм розвитку охорони здоров’я та інших со-
ціальних програм. 

Основними напрямками державної демографічної політики у 
сфері поліпшення становища жінок і соціальної підтримки родин 
можуть бути такими [4]: 
 створення сприятливих умов для економічної самостійності 

і зростання добробуту родини; 
 підвищення престижу родини, зміцнення її моральних основ; 
 створення умов батькам для поєднання трудової діяльності 

з виконанням сімейних обов’язків; 
 створення реальних передумов для реалізації прав людини й осіб 

у прийнятті вільних і відповідальних рішень щодо народження дітей; 
 удосконалення механізму надання адресної допомоги жін-

кам і родинам, що мають дітей, у першу чергу, віднесених до ка-
тегорії незаможних; 
 удосконалення системи соціального обслуговування родини; 
 надання професійної медичної і соціальної допомоги в пи-

таннях планування родини; 
 удосконалення статевого виховання підлітків і молоді, по-

ліпшення підготовки до вступу в шлюб і сімейного життя; 
 поліпшення становища жінок на ринку праці.  
Основними напрямками державної демографічної політики у 

сфері міграції населення можуть бути [4, 2]: 
 розробки і впровадження альтернативної системи обліку на-

селення (шляхом регістра, дактолоскопії чи інших мір);  
 забезпечення свободи пересування; 
 регулювання міграційних потоків з урахуванням соціально-

економічних умов, демографічної структури регіонів країни і на-
ціональних особливостей мігрантів; 

 покращення ситуації на національному ринку праці за раху-
нок регулювання працевлаштування громадян України за кордо-
ном і захистом його від неконтрольованого припливу іноземної 
робочої сили; 

 підвищення ефективності впливу на процеси внутрішньої 
міграції, раціоналізація напрямків міграційних потоків; 

 захист прав й інтересів мігрантів; 
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 розробки механізму захисту приватної власності, насампе-
ред житлової. 

Крім цього, державна демографічна політика має включати 
такі напрямки як: гуманне ставлення до людей похилого віку, по-
кращення якості життя, удосконалення системи освіти, розши-
рення міжнародного співробітництва в галузі демографії. 

Подібні програми дій мають бути підкріплені необхідним фінан-
суванням. Завдання повинні бути конкретними й ефективними. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ  
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Кризовий стан економіки спонукає до активізації дослідження 
кадрової складової виробництва як його основної продуктивної 
сили. Особлива увага при цьому надається кадрам сфери мене-
джменту. Наголос робиться на вивченні їх соціально-
особистісного аспекту діяльності. Обумовлено це багатьма чин-
никами, головним з яких виступає надзвичайна залежність ре-
зультатів виробничої діяльності від якісних характеристик кад-
рів, задіяних в управлінні. 

Держава має бути зацікавлена у створенні всебічно сприятли-
вих умов, за яких найкращим чином розкривався б особистий по-
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тенціал кадрів управління. Важливо надати можливість фахівцям 
менеджменту, які зарекомендували себе якнайкраще у справі ке-
рівництва персоналом конкретної організації, отримати відповід-
ний кваліфікаційний рейтинг. Цей рейтинг засвідчив би рівень 
розвою менеджером своїх здібностей і у зіставленні з рівнем 
ефективності, досягнутим організацією або окремим її підрозді-
лом, міг би розглядатися як своєрідний кваліфікаційний рівень 
досягнень менеджера у сфері управління персоналом. 

Значення такого підходу важко переоцінити, оскільки профе-
сійно-кваліфікаційний рівень кадрів менеджменту відіграє вирі-
шальну роль у досягненні успіху колективом організації в цілому. 
Особливо важливого значення визначення цього рівня набуває в 
період подолання негативних явищ, викликаних соціально-
економічною кризою. 

Реально в країні завжди існує певне формування керівників і 
спеціалістів, яке вигідно вирізняється серед іншого персоналу 
своїм інтелектуальним потенціалом. Кадри менеджменту, що йо-
го складають, періодично залучаються владою і бізнесовими 
структурами до вирішення багатьох економічних і політичних 
проблем. Однак це відбувається спонтанно, в разі крайньої необ-
хідності, в умовах, коли мають місце серйозні прорахунки керів-
ників високих посадових інстанцій. Метод випадкового залучення 
менеджерів до вирішення складних проблем без відповідної під-
готовки до управління складними об’єктами має суттєві недоліки. 
До них перш за все слід віднести некомпетентність, орієнтацію 
на отримання тимчасового швидкого результату, що не супрово-
джується накопиченням позитивних довгострокових зрушень. 
Становище, що склалось зараз у кадровому секторі, є результа-
том байдужого ставлення, незацікавленості верхніх ешелонів 
управління у встановленні збалансованої системи кадрового від-
бору. Відчувається також надмірна заідеологізованість підходу 
при виборі керівних кадрів. Конституційні принципи організації 
управління країною тут повинні стати домінуючими. Державі по-
трібно постійно турбуватись про зростання рівня професійної 
підготовленості кадрів, про оволодіння ними сучасними інфор-
маційними технологіями та прогресивними засобами розробки і 
реалізації рішень. Соціально-економічне становище країни і 
створення широкого діапазону умов для прояву можливостей 
працівників повинні стати єдиним індикатором та одночасно 
критерієм ефективності функціонування складної системи управ-
ління кадрами. 
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Вищезазначене в переважній мірі стосується менеджерів ви-
щих керівних структур, де великого значення набуває політичне 
забарвлення кадрів управління. Їх належність до відповідного 
політичного угруповання стає майже одним із вирішальних фа-
кторів кадрового відбору. Стосовно менеджерів середнього рів-
ня управління, то ринок сам визначає, наскільки ефективною є 
їх керівна діяльність по налагодженню і розвитку бізнесу. Кадри 
низового рівня менеджменту знаходяться в переважній залежності 
від розуміння і тлумачення проблем соціально-економічного 
розвитку керівниками відповідних організацій, а тому їх вплив 
на кадровий рух обмежений. Локальна, кон’юнктурна заміна 
керівників вищих посадових інстанцій без глибинного рефор-
мування системи кадрового руху в цілому нездатна сприяти ко-
рінним зрушенням економіки. В умовах неповної дії ринкового 
механізму відновлення кадрової системи менеджменту і сфор-
мованих ним підходів до використання людського ресурсу не-
можливо розраховувати на швидкий прогресивний розвиток.  

У діючій кадровій системі досить відчутною стає протидія вели-
кої кількості управлінських кадрів, переобтяжених стереотипами 
хибних уявлень про місце і роль менеджера в сучасному управлінні. 
Поведінка цих працівників спрямована на всіляке ухилення від 
прийняття власних рішень, що пов’язано з небажанням ризикувати і 
брати особисту відповідальність за їх можливі наслідки. Особлива 
інертність і протидія позитивним перемінам простежується всере-
дині управлінських структур. Провокує таке ставлення, зокрема, не-
коректність рішень, прийнятих вищими посадовими особами, мож-
ливість їх широкого тлумачення, що дає можливість ухилятись від 
виконання даних розпоряджень. Ставити перед незацікавленими 
кадрами прогресивні завдання — безперспективна справа як з точки 
зору забезпечення їх повноцінної реалізації, так і з позиції підви-
щення ефективності діяльності. 

Посилення відповідальності кадрів менеджменту за прийняття 
і реалізацію рішень в сучасних умовах повинне стати головним 
принципом створення сучасної кадрової системи, діючої на рин-
кових засадах. Разом із тим слід неухильно дотримуватись кон-
ституційних положень у реформуванні існуючої системи роботи 
з кадрами. 

За цих обставин нагальною стає потреба вияву прогресивно-
го складу (набору) й оцінки професійно-кваліфікаційних та ді-
лових якостей управлінських кадрів. Враховуючи відсутність у 
реальній практиці необхідних методик для здійснення даного 
завдання, слід перш за все на законодавчому рівні вирішити ор-
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ганізаційні та методичні питання налагодження широкомасштаб-
ної атестації фахівців і керівників щодо їхніх ділових якостей. У 
цьому аспекті доцільно було б запропонувати атестацію кадрів 
на основі впровадження комп’ютерних технологій з бальною 
оцінкою професійно-ділових якостей кожної посадової особи. 
Встановлення певної оцінки може розглядатись як характерис-
тика визначального рівня потенціальних можливостей кадрів 
менеджменту. 

Оцінювання кадрів управління можливе на основі моделю-
вання актуального на деякий момент складу якостей менеджера і 
нормативного рівня необхідної їх розвиненості з подальшим по-
рівнянням цих показників із фактично досягнутим рівнем профе-
сіоналізму конкретної особи. Надалі дані проведених розрахунків 
можна використовувати для створення бази даних і накопичення 
матеріалу оцінювання для визначення розміру посадових окладів 
кадрів менеджменту. 

Матросова Л. Н., канд. экон. наук, доц. 
Восточноукраинский национальный университет 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТО- 
СПОСОБНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В УКРАИНЕ 

В условиях трансформации экономики Украины подъем про-
мышленного производства определяется многими факторами. 
Среди них важнейшее место занимает увеличение конкуренто-
способности рабочей силы, которое включает: 

1) рост конкурентоспособности занятой, или активной, части 
населения страны; 

2) повышение конкурентоспособности молодежи, овладение 
ею современными навыками труда, менеджмента и организации 
производства; 

3) формирование предпринимательского класса, способного 
обеспечить развитие и подъем экономики. 

Учитывая сокращение трудовых ресурсов в Украине ввиду 
падения рождаемости, роста смертности, увеличения числа лиц 
пенсионного возраста, в настоящее время существенно возросла 
роль качественных характеристик трудового потенциала страны. 
Это объясняется также мировыми тенденциями глобализации 
экономики, переходом к новому технологическому укладу, что 
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требует проведения глубоких структурных и организационных 
сдвигов в производстве. 

Следует отметить, что успешная деятельность зарубежных 
корпораций объясняется использованием инновационной модели 
развития производства, которая предусматривает внедрение но-
вых, современных разработок и рост конкурентоспособности 
персонала. В развитых странах мира широкое применение науко-
емких технологий объясняется наличием высокой культуры про-
изводства, расширением и ростом творческих способностей и 
инициативы рабочей силы. Речь идет о качественном изменении 
трудовых ресурсов, которые все более становятся источником 
появления и внедрения в производство новой, высококачествен-
ной продукции. По расчетам экспертов Всемирного банка, в се-
редине 90-х годов около 16 % созданного национального богат-
ства приходилось на долю производственных фондов, 20 % — 
природных ресурсов, 64 % — «человеческого капитала». Под-
тверждением значения интеллектуализации труда и роста квали-
фикации работников служит сокращение в зарубежных странах 
числа занятых в сфере материального производства и увеличение 
работников в сфере обслуживания. Так, доля занятых в промыш-
ленности США сократилась за последние годы с 15 до 10 %, при-
чем в сельскохозяйственном производстве занято менее 3 %. Од-
новременно занятость, например, в информационной сфере США 
за 90-е годы увеличивалась примерно на 30 % в год.  

В Украине в соответствии с разработанной Концепцией госу-
дарственной промышленной политики предусматривается фор-
мирование новых перспективных промышленных укладов. Для 
этого необходимо создание организационных, материальных, ин-
теллектуальных и других условий, обеспечивающих рост конку-
рентоспособности производства. 

Следует отметить, что повышение квалификации работников 
связано с увеличением затрат на образование и подготовку трудо-
вых ресурсов, совершенствование интеллектуального «капитала» 
страны. Например, в зарубежных странах доля расходов на образо-
вание составляет около 5 % ВВП. В Украине, учитывая недостаточ-
ные темпы экономического развития, эта величина незначительна. 
В связи с этим увеличение расходов на обучение и переподготовку 
персонала предприятий является одним из приоритетных направле-
ний социально-экономического развития страны. 

Важное место в подготовке высококвалифицированной рабо-
чей силы занимает овладение современными средствами обра-
ботки информации. Косвенным показателем этого является уро-
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вень компьютеризации страны. К сожалению, Украина отстает от 
других стран по этому показателю. Так, в Польше и России насчи-
тывается примерно по 9 млн компьютеров, в Украине — около 900 
тыс. ед. Следовательно, уровень подготовки работников в нашей 
стране по указанному критерию значительно отличается от других 
государств. В то же время использование современных средств 
информации характеризует возможность работников действовать с 
учетом быстро меняющихся факторов рыночной среды. 

Формирование условий для активизации малого и среднего 
бизнеса в Украине направлено на создание класса предпринима-
телей, способных эффективно развивать производство. В на-
стоящее время такие условия в полной мере еще не созданы, что 
тормозит развитие предпринимательства и снижает эффектив-
ность рыночного реформирования экономики Украины. 

В последние годы серьезной проблемой стал рост безработи-
цы и ухудшение качественных характеристик трудового потен-
циала страны. Это требует решения вопросов перераспределения 
рабочей силы по отраслям и регионам, а также развития альтер-
нативных форм занятости, реализации программы общественных 
работ для целенаправленного использования излишков рабочей 
силы. Наряду с этим важным является вопрос создания новых 
рабочих мест в трудоизбыточных регионах страны, эффективно-
го вовлечения в общественное производство высвобождающихся 
работников. Особенно остро указанная проблема затрагивает де-
прессивные регионы страны, в частности Донбасс. Например, в 
Луганской области в связи с закрытием большого числа уголь-
ных шахт массовой стала безработица в шахтерских городах и 
поселках с моноотраслевой структурой производства. Хотя в об-
ласти реализуется проект переподготовки работников закрываю-
щихся шахт по программе Tacis, однако существенного улучше-
ния на рынке труда не произошло. Наиболее напряженная 
ситуация в сфере занятости отмечается в городах Стаханов, Ан-
трацит, Красный Луч, Брянка, Краснодон, Северодонецк, в Луту-
гинском и Перевальском районах области. Из-за недостатка ра-
бочих мест в последние годы распространилась трудовая 
миграция в соседние с Луганской областью регионы России. 

Негативной тенденцией является увеличение оттока наиболее 
квалифицированной части населения, включая молодежь. Она 
особенно характерна для западных регионов страны. Следует от-
метить, что вопросы трудовой миграции и регулирования сферы 
занятости в Украине с точки зрения законодательного обеспечения 
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являются недостаточно разработанными. Это ведет к обострению 
безработицы, ущемлению прав и гарантий трудовых мигрантов. 

Для более эффективного использования трудовых ресурсов и 
роста конкурентоспособности рабочей силы целесообразна раз-
работка региональных программ регулирования сферы занятости 
с учетом приоритетных направлений развития производства на 
уровне государства, совершенствование нормативно-
законодательной базы в области трудовой миграции, увеличение 
объемов инвестиций, направляемых на развитие образования и 
рост квалификации работников, повышение требований к подго-
товке молодежи, овладение персоналом современными средства-
ми связи и коммуникаций, создание условий, стимулирующих 
развитие предпринимательства и частной инициативы, формиро-
вание высокой культуры производства, повышение творческого 
подхода и новаторства у работников. 

В условиях рыночных преобразований в экономике Украины 
важная роль принадлежит подготовке менеджеров высокого 
уровня, учитывая необходимость эффективного управления про-
изводством и его гибкого приспособления к требованиям рынка. 
Эти специалисты должны иметь навыки стратегического управ-
ления развитием предприятий, поиска инвесторов, знания совре-
менной психологии, мотивации к труду, чтобы обеспечить высо-
кие результаты работы предприятий и рост 
конкурентоспособности производства. 

Одним из важных аспектов рассматриваемой проблемы явля-
ется совершенствование действующей системы оплаты труда и 
усиление трудовой мотивации персонала. Переход к новым фор-
мам собственности создает широкие возможности для формиро-
вания более весомых стимулов, обеспечивающих высокопроиз-
водительный труд работников. Однако значительных изменений 
в системе оплаты на приватизированных предприятиях не про-
изошло. В частности, выплата дивидендов играет незначитель-
ную роль в усилении мотивации к труду, поскольку из-за низкой 
прибыли (убыточности) многих предприятий размер дивидендов 
невелик. Кроме того, распределение акций между работниками 
производится неравномерно и отсутствует четкая связь между их 
трудовым вкладом и величиной дивидендов. Это требует совер-
шенствования механизма мотивации труда персонала акционер-
ных, малых, совместных предприятий, который должен быть на-
правлен на объединение интересов работников, служащих, 
администрации с целью роста конкурентоспособности производ-
ства. Определенные перспективы имеет использование на укра-
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инских предприятиях системы выплаты премий (бонусов), при-
чем их размер необходимо связать с результатами работы пред-
приятия и вкладом каждого работника в их достижение. 

Следует отметить, что в зарубежной практике широко распро-
странена такая форма компенсации, как предоставление права на 
опционы, то есть выкуп работниками части акционерной собст-
венности фирмы по фиксированным ценам в благоприятное вре-
мя. Она может быть также использована на украинских предпри-
ятиях, однако это требует соответствующего нормативно-
правового обеспечения. Наряду с указанными направлениями 
роста мотивации необходимо устанавливать существенные соци-
альные льготы работникам с целью поддержки наиболее квали-
фицированной части рабочей силы. 

Учитывая наличие значительной дифференциации уровня за-
работной платы работников в разрезе отдельных отраслей и ре-
гионов страны, следует обеспечить ее взаимосвязь с темпами их 
развития, динамикой роста объемов производства, технической 
модернизацией и обновлением предприятий. В настоящее время 
различия в оплате труда в основном сложились стихийно и ничем 
не обоснованы. Например, существенный разрыв в заработной 
плате на предприятиях энерго-, газоснабжения и других отраслей 
промышленности обеспечивается за счет постоянного роста цен 
на энергоресурсы, а не улучшения результатов работы этих 
предприятий. 

Усиление конкурентоспособности рабочей силы тесно связано 
с формированием на украинских предприятиях так называемой 
корпоративной культуры, которая направлена на создание атмо-
сферы новаторства, творчества, развитие инициативы работни-
ков. Такой подход стимулирует проведение технологической и 
организационной реорганизации производства, активное участие 
персонала во внедрении новых разработок, постоянный рост 
профессионального мастерства. Решение этих вопросов опирает-
ся на совершенствование всей системы менеджмента на украин-
ских предприятиях. 

Как показывает опыт зарубежных компаний, более высокие 
результаты достигаются, если руководство фирмы поддержи-
вает и поощряет новаторский климат и неформальные соци-
альные отношения в коллективе. Культура нововведений 
предполагает изучение и использование поступающих от ра-
ботников предложений по улучшению организации производ-
ства, качества товаров, снижению издержек и росту доходов 
компаний. Таким образом, появляются новые формы участия 
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работников в совершенствовании производства, происходит 
самореализация, саморазвитие персонала, что дает положи-
тельный эффект за счет максимального использования расту-
щего образовательного и профессионального потенциала рабо-
чей силы. Характерной особенностью работы компаний 
зарубежных стран является дифференцированный подход к 
поощрению работников за труд, за их участие в реализации 
новых разработок, что отражается в увеличении числа лиц, ко-
торые владеют частью акционерного капитала фирм. 

Поскольку в Украине происходит процесс становления реаль-
ного собственника производства, а результаты деятельности при-
ватизированных предприятий еще невысоки, зарубежный опыт 
может быть использован на отечественных предприятиях с уче-
том особенностей реформирования украинской экономики. 

Указанные меры направлены на повышение конкурентоспо-
собности рабочей силы в Украине, снижение уровня безработи-
цы, объединение интеллектуальных ресурсов с целью эффектив-
ной реализации государственной экономической политики и 
роста благосостояния населения страны. 

Кондиріна А. Г., аспірантка  
Науково-дослідний економічний інститут  

Міністерства економіки України 

РОЛЬ ДОСТАТНЬОГО ВІДТВОРЕННЯ  
ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  
МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

Історичний досвід переконливо доводить, що країни з соціаль-
ною орієнтацією мають більш потужний потенціал сталого еко-
номічного зростання. Постійна турбота про людину, розширення 
ступеня задоволення її потреб як матеріальних, так і духовних, є 
запорукою збільшення віддачі від людського потенціалу і необ-
хідною основою для підвищення підприємницької активності та 
досягнення високих макроекономічних показників розвитку еко-
номіки в цілому. 

На жаль, низькі доходи населення, що існують в Україні, у 
тому числі вкрай мізерний рівень пенсій, стипендій, оплати праці 
та їх систематичні затримки значно звужують можливості для 
відтворення людських ресурсів, створюють перепони на шляху 
економічного розвитку. Вкрай знижений сукупний попит насе-
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лення не спроможний зараз виконувати важливу функцію впливу 
на економічне зростання. Про це свідчать статистичні дані, згідно 
з якими рівень середньої зарплати в Україні у 2000 році становив 
230 грн., тоді як прожитковий мінімум (розмір якого теж дуже 
занижений) становить 311 грн. Такі доходи не можуть стимулю-
вати розвиток виробництва товарів і послуг. Проте, якщо він і 
зросте, то більшість товарів через низьку купівельну спромож-
ність виявляться нереалізованими. 

Закономірним наслідком зазначених процесів стала деградація 
соціального розвитку людського потенціалу: депопуляція насе-
лення, скорочення середньої тривалості життя, зростання захво-
рюваності, особливо дітей, зниження якості робочої сили за раху-
нок вивільнення працівників з вищою освітою з матеріального 
виробництва і застосування їх на роботах, які не потребують висо-
кої кваліфікації, відтік населення за кордон. В основі цих процесів 
лежить низький стандарт життя переважної більшості населення 
України. Фактично створені умови показують, що в Україні знач-
но обмежений доступ до ресурсів, необхідних для досягнення гід-
ного життєвого рівня. За даними статистики, в Україні різко ско-
ротився рівень вживання продуктів харчування, а саме: м’яса — в 
2 рази, фруктів та ягід — в 2 рази, яєць — в 1,75 раза, риби та риб-
них продуктів — в 3 рази, молока та молокопродуктів — в 1,75 раза, 
цукру — в 1,5 раза, соняшникової олії — в 1,75 раза. Незначні змі-
ни порівняно з 1990 роком (на 5—10 % менше) торкнулися лише 
споживання картоплі, хліба та овочів. Це позначається на обсягах 
виробництва товарів і послуг, які по відношенню до 1990 року 
скоротилися майже удвічі. 

Про незадоволеність умов формування та відтворення людсь-
ких ресурсів в Україні свідчить і структура розподілу грошових 
доходів між дохідними групами. За 1996—1999 роки 10 % бага-
того населення отримувало близько 30 % всіх доходів. Це стіль-
ки, скільки отримувало доходів 60 % іншого населення. Врахо-
вуючи розподіл грошових доходів населення між децильними 
групами населення України, можна зробити висновок, що близько 
50 % населення можуть бути віднесені до бідних, 10 % — до зони 
ризику бідності, 30 % — до середньодохідних, і тільки 10 % — до 
заможних. Соціально несправедлива система розподілу грошових 
доходів вказує на те, що і використання ВВП зорієнтоване пере-
важно на інтереси лише незначного числа населення. 

Ситуація, яка склалася в галузі відтворення і використання 
людських ресурсів, та врахування впливу на неї різнобічних об-
ставин економічного, соціального та політичного плану повинні 
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становити один з найбільш важливих і відповідальних напрямків 
державної політики, невід’ємну складову системи забезпечення 
національних інтересів економіки і безпеки України. Назріла на-
гальна потреба зміни державної політики щодо регулювання га-
лузі відтворення й використання людських ресурсів з метою по-
долання кризи в ній. Необхідне термінове здійснення комплексу 
державних заходів, які б забезпечили дійсну пріоритетність цього 
сектора серед інших галузей економіки. 

У перехідному до ринкових відносин періоді соціальна полі-
тика є визначальним напрямом внутрішньої політики держави. 
Вона забезпечує захист прав людини, створює передумови для 
розширеного відтворення людиною своєї діяльності та для стабіль-
ності суспільної системи. 

Виходячи з цього можна виділити основні завдання соціальної 
політики: 

 зростання платоспроможності населення, як вагомої скла-
дової економічного розвитку України; 

 забезпечення необхідних соціальних гарантій, створення 
умов для розвитку особистості; 

 всебічного стимулювання розвитку виробництва як головної 
передумови для удосконалення потреб людини й основи для 
розширення матеріальної бази їх задоволення. 

Для реалізації цих завдань необхідно: поглибити реформуван-
ня оплати, впровадити пенсійну реформу, застосувати принципо-
во нову ідеологію оподаткування, створити атмосферу зацікавле-
ності в досягненні високих результатів роботи і забезпечення 
гарантій гідного існування. 

Малаховський Ю. В., ст. викл.  
Кіровоградський державний технічний університет 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗРАХУНКУ ПРОЖИТКОВОГО  
МІНІМУМУ І ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ  

СТАНДАРТІВ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

Прожитковий мінімум у сучасному розумінні являє собою пока-
зник обсягу і структури споживання найважливіших матеріальних 
благ і послуг на мінімально допустимому рівні, що забезпечує під-
тримку активного фізичного стану дорослих, соціальний і фізичний 
розвиток дітей. До його складу входять витрати на продукти харчу-
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вання та непродовольчі товари короткотермінового використання, 
послуги (плата за житло, транспорт, зв’язок, ремонт предметів до-
машнього вжитку та інші платежі). Вартісний показник прожитко-
вого мінімуму використовується як орієнтир для формування голо-
вних засад соціальної політики. Медико-біологічні дослідження 
свідчать, що в умовах кризового стану економіки, інфляції і падіння 
життєвого рівня населення він підлягає регулярному перегляду, 
адже протягом тривалого часу людина не може нормально, без ри-
зику для здоров’я і працездатності, існувати, якщо задовольнятиме 
свої потреби лише на рівні мінімального споживання. 

Більш повний перелік матеріальних і духовних благ відобра-
жає інший показник — мінімальний споживчий бюджет, або ж 
баланс доходів і витрат прожиття груп населення з мінімальними 
доходами. Саме грошова оцінка мінімальних благ і послуг, що 
забезпечує нормальне відтворення робочої сили працюючих і но-
рмальну життєдіяльність непрацездатних, повинна слугувати со-
ціальним нормативом, стандартом, що містить науково обґрунто-
вані норми і нормативи складових. 

Прожитковий мінімум і його бюджет виконують ряд функцій, 
головні з яких наведено на рис. 1. 
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ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ (СПОЖИВЧИЙ КОШИК),
ЙОГО ВАРТІСНИЙ БЮДЖЕТ

База адресної соціальної політики

Цільовий орієнтир регулювання доходів
і витрат малозабезпечених груп населення

База оцінки матеріально-фінансових ресурсів
для надання цільової допомоги

Інструмент обґрунтування розміру
мінімальної оплати праці

і трудової пенсії за старістю

Критерій малозабезпеченості,
засіб адресування соціальних виплат

і матеріальної допомоги

Параметр доходів при укладанні
колективних договорів, галузевих
і територіальних тарифних угод

Інструменти соціальної політики

 

Рис. 1. Функції прожиткового мінімуму 
Для того, щоб розрахувати прожитковий мінімум, який у 

розвинених країнах розглядається як гарантований соціальний 
мінімум, можуть бути використані нормативний, нормативно-
статистичний, статистичний, суб’єктивний і ресурсний методи 
[1, 2]. 

Перший метод спрямовано на визначення переліку товарів і 
послуг, розробку нормативів споживання з врахуванням стате-
во-вікових груп населення. Цей метод найбільше відповідає 
сучасним умовам розвитку української економіки. Аргументом 
на користь цього твердження є те, що на його основі можуть 
бути враховані будь-які коливання рівня споживчих цін на 
продукти харчування, непромислові товари і послуги, а також 
реальний рівень доходів. 
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Другий метод може бути застосований для визначення фактич-
ної структури споживання на певний момент часу, індексу спо-
живчих цін. За незаперечних переваг нормативного методу най-
більш поширеним у країнах СНД є нормативно-статистичний 
метод визначення прожиткового мінімуму. Так, наприклад, чинні 
«Методичні рекомендації з розрахунків прожиткового мінімуму 
по регіонах Російської Федерації» оцінюють вартість норматив-
ного набору 35 продуктів харчування. 

Третій метод дає змогу розрахувати рівень доходів частини 
малозабезпеченого населення або середньодушовий дохід най-
менш забезпеченої частини населення. 

Суб’єктивний метод реалізується у підсумку обробки даних 
соціологічного опитування населення про величину необхідного 
мінімального доходу. 

Ресурсний метод зорієнтовано на реальні економічні можли-
вості забезпечення прожиткового мінімуму. 

На нашу думку, в Україні можуть бути використані альтер-
нативні методи визначення мінімального прожиткового міні-
муму, своєрідної «межі бідності». Це можна реалізовувати за 
методикою Європейської статистичної комісії, коли рівень бі-
дності приймається за величину, що дорівнює половині меді-
анного доходу населення (фактично половині середньодушо-
вого доходу громадян). 

Більших зусиль вимагає застосування американського до-
свіду (так званого бюджету Геллера). У разі його використання 
спочатку визначається вартість спеціально сконструйованого 
продовольчого набору стандартної сім’ї (батько, мати, син 13 
років, дочка 8 років). Надалі, виходячи з умовного співвідно-
шення величин прожиткового мінімуму і вартості продоволь-
чого комплекту як три до одного, визначається величина про-
житкового мінімуму. 

Аналогічною нормативною базою для розрахунку продоволь-
чого прожиткового мінімуму окремих регіонів України (табл. 1 
та 2) можуть прислужитися медико-біологічні та економічні па-
раметри, розроблені Інститутом харчування Академії медичних 
наук Росії і НДІ праці Мінпраці Росії [3, 4]. Зонування території 
України за інтегральним показником умов життя робить можливим 
врахувати вплив комплексу факторів формування обсягів і струк-
тури мінімальних споживчих бюджетів. До переліку останніх 
слід віднести природно-кліматичні умови, статево-віковий склад 
населення, розмір і структуру сімей, щільність населення і харак-
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тер розселення, економічний розвиток території, особливості по-
буту тощо. 

При вирішенні питань формування бюджету прожиткового 
мінімуму у межах окремих адміністративних утворень виникає 
методологічна проблема застосування тих або інших цін (купівлі, 
ринкових, реєстраційних). На думку фахівців НДІ Міністерства 
праці РФ [5, 6], вихід із ситуації вбачається у використанні цін 
реєстрації, що не підпадають під вплив попиту і обсягів купівель 
товарів населенням. 

За основу формування продовольчого кошика для населення 
працездатного віку за рекомендаціями Міжнародної організації 
здоров’я прийнято набір продуктів харчування калорійністю 2730 
Ккал протягом доби для чоловіків. 

Мінімальний споживчий кошик відрізняється від прожит-
кового харчового на розмір нагального набору непродоволь-
чих товарів індивідуального, сімейного користування в нату-
ральній формі, а також мінімальний набір послуг. Пропорції 
включення цих благ до споживчого кошика містяться у табл. 3 
і 4. 

Окрім продовольчого і споживчого кошиків у галузі оплати 
праці використовуються також інші пов’язані державні соціа-
льні стандарти: бюджет прожиткового мінімуму, мінімальна 
заробітна плата, єдина тарифна сітка для оплати праці праців-
ників бюджетної сфери, тарифна ставка першого розряду єди-
ної тарифної сітки. 

Непов’язаними соціальними стандартами рівня життя на-
селення є встановлювані у чинному законодавстві нормативи 
забезпеченості житлом, охорони здоров’я, освіти, культури, 
умов і охорони праці, зайнятості, стану навколишнього сере-
довища [7]. 



Таблиця 1 
ПРОДУКТОВІ НАБОРИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ  

(ЗА АГРЕГОВАНИМИ ГРУПАМИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ)  
(у фізичних одиницях; у відсотках до середнього показника на душу населення) 

Діти 
Продукти, кг Україна  

в цілому 
Чоловіки  

16—59 років 
Жінки  

16—54 роки Пенсіонери 
0—6 років 7—15 років 

Хлібопродукти 130,8/100,0 177,0/135,3 124,9/95,5 119,0/91,0 64,4/49,2 112,3/85,8 

Картопля 124,2/100,0 160,0/128,8 120,0/96,6 95,0/76,5 85,0/68,4 135,0/108,7 

Овочі 94,0/100,0 80,0/85,1 96,8/102,8 96,8/103,0 85,0/90,4 120,0/127,7 

Фрукти та ягоди 19,4/100,0 14,3/73,7 12,6/64,9 10,6/54,6 34,4/177,3 44,4/228,9 

Цукор і кондитерські вироби 20,7/100,0 20,8/100,5 19,8/95,6 18,8/90,8 19,7/95,2 26,1/126,1 

М’ясопродукти 26,6/100,0 32,2/121,1 25,0/94,0 19,8/74,4 18,7/70,3 33,5/125,9 

Рибопродукти 11,7/100,0 12,7/108,5 10,7/91,4 12,7/108,5 8,7/74,3 12,5/106,8 

Молокопродукти 212,4/100,0 201,7/95,0 179,4/84,5 174,1/82,0 279,0/131,4 303,4/142,8 

Яйця, шт. 151,4/100,0 180,0/118,9 150,0/99,1 90,0/59,4 150,0/99,1 180,0/118,9 

Олія, маргарин 10,0/100,0 11,2/112,0 9,8/98,0 8,9/89,0 6,8/68,0 11,7/117,0 

Інші продукти 6,4/100,0 6,2/96,9 6,2/96,9 6,2/96,9 5,0/78,1 9,0/140,6 
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Природно-кліматичні зони 
Продукти Україна  

в цілому 
Захід Північ Схід Центр Південь 

Хлібопродукти 100,0 98,01 95,11 100,0 95,11 104,89 

Картопля 100,0 101,93 100,0 106,68 81,88 63,85 

Овочі 100,0 104,57 108,19 91,81 134,57 103,62 

Фрукти та ягоди 100,0 100,0 145,88 104,64 131,96 117,01 

Цукор і кондитерські вироби 100,0 96,62 96,62 103,38 96,62 96,62 

М’ясопродукти 100,0 92,11 98,12 100,0 89,85 95,86 

Рибопродукти 100,0 100,0 100,0 93,16 119,66 52,99 

Молокопродукти 100,0 99,06 98,16 102,17 78,11 76,51 

Яйця, штук 100,0 100,40 100,0 102,05 93,92 79,26 

Олія, маргарин тощо 100,0 98,0 110,0 100,0 85,0 76,0 

Інші продукти 100,0 98,44 100,0 101,56 84,37 76,56 

Таблиця 2 
ОРІЄНТОВНІ НАБОРИ ВЖИВАНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ 

(відсоток до усередненого показника) 
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Таблиця 3 
СТРУКТУРА ВИТРАТ БЮДЖЕТУ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ  
ЗА СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ 

Соціально-демографічні групи 

діти Статті витрат у середньому  
на душу працездатні пенсіонери 

0—6 років 7—15 років 

Харчування 68,3 61,6 82,9 74,5 73,4 

Непромислові товари 19,1 21,4 10,0 18,9 19,8 

Послуги 7,4 8,9 7,1 6,6 6,8 

Податки та інші платежі 5,2 8,1 — — — 

Всього витрат 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 167  

Таблиця 4 
СПІВВІДНОШЕННЯ ВИТРАТ БЮДЖЕТУ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ЗА ОСНОВНИМИ СТАТТЯМИ 

Природно-кліматичні зони 
Стаття витрат Україна  

в цілому 
Захід Північ Схід Центр Південь 

Всього витрат, в тому числі на: 
Харчування 
непромислові товари 
Послуги 
податки та інші платежі 

100,0 
68,3 
19,1 
7,4 
5,2 

100,0 
69,8 
18,2 
7,4 
4,6 

100,0 
68,9 
19,2 
7,3 
4,6 

100,0 
69,1 
18,9 
7,2 
4,8 

100,0 
69,1 
19,4 
8,3 
3,2 

100,0 
68,4 
19,6 
8,0 
4,0 
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ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ  
ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ  

ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 

Забезпечення зайнятості населення залишається для Донець-
кої області однією з найбільш актуальних проблем. Станом на 
01.01.2000 року рівень зареєстрованого безробіття, який розрахо-
вано за даними державної служби зайнятості, становив 3,5 %. 
Однак цей показник не повною мірою відображає гостроту про-
блеми, він майже втричі нижчий за аналогічний показник, розра-
хований за прийнятою в світовій практиці методикою Міжнарод-
ної організації праці. Відповідно до цієї методики в усіх регіонах 
країни провадиться вибіркове обстеження економічної активності 
населення. 

Відповідно до даних обстеження рівень безробіття в Донецькій 
області дещо нижчий, ніж у цілому по Україні (11,9 %) та інших 
промислово розвинутих регіонах: у Луганській області (11,4 %), 
Запорізькій (12,6 %), Дніпропетровській (10,8 %), Львівській 
(13,3 %), Харківській (12,3 %), однак значно вищий, ніж у біль-
шості європейських країн. 
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За даними обстеження чисельність економічно активного на-
селення області в середньому за 1999 рік становила 2354,9 тис. 
осіб. Основна частина цього населення проживає у міській місце-
вості — 91,4 %, у сільській місцевості — 8,6 % (табл. 1). Серед 
економічно активного населення 48,7 % становлять жінки і 51,3 
% — чоловіки. 

Таблиця 1 
ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ЗА СТАТТЮ І МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ у 1999 році 
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Економічно активне населення у 
віці 15—70 років, тис. осіб 2354,7 1146,3 1208,6 2151,3 203,6 

Рівень економічної активності, % 62,4 57,3 68,0 62,8 58,1 

У тому числі зайняті 2112,3 1034,6 1077,7 1920,4 191,9 

Рівень зайнятості, % 55,9 51,7 60,7 56,1 54,7 

Безробітні 242,6 111,7 130,9 230,9 11,7 

Рівень безробіття, % 10,3 9,7 10,8 10,7 5,7 

Економічно неактивне населення 
у віці 25—70 років, осіб 1421,4 853,8 567,6 1274,3 147,1 

Рівень економічної активності населення (тобто співвідношен-
ня чисельності економічно активного населення до чисельності 
населення обстежуваного віку) в середньому за 1999 рік становив 
62,4 %. Серед міського населення цей показник становив 62,8 %, 
серед сільського — 58,1 %. Рівень економічної активності чоловіків 
дещо вищий, ніж у жінок: відповідно 68,3 % і 57,3 % (табл. 2, 3). 

Серед кожних 100 зайнятих респондентів у середньому 67 — 
працюючі за наймом, 27 — члени колективних підприємств, 3 — 
самозайняті, один — роботодавець і один — безкоштовно пра-
цюючий член родини. 

Рівень зайнятості населення віком 15—70 років у середньому 
за 1999 рік становив 55,9 %. Це на один відсоток більше, ніж у 
цілому по Україні. 
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Таблиця 2 
РОЗПОДІЛ ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ЗА ВІКОМ І МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ в 1999 році 

 
У середньому 
за 1999 р., 
тис. осіб 

Працездатний 
вік, % 

Старше пра-
цездатного ві-

ку, % 

Усе населення віком 15—70 років, 
зайняте економічною діяльністю 2112,3 91,4 8,6 

Жінки 1034,6 88,4 11,6 

Чоловіки 1077,7 94,3 5,7 

Міське населення 1920,4 91,3 8,7 

Сільське населення 191,9 92,8 7,2 

Таблиця 3 
РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ЗА ВІКОМ І МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ в 1999 році 

 
У середньому 
за 1999 р., 
тис. осіб 

Працездатний 
вік, % 

Старше пра-
цездатного ві-

ку, % 

Усе населення віком 15—70 років, 
зайняте економічною діяльністю 55,9 65,8 21,6 

Жінки 51,7 63,8 21,3 

Чоловіки 60,1 67,7 22,3 

Міське населення 56,1 65,5 22,3 

Сільське населення 54,7 68,3 15,3 

Серед обстеженого населення (15—70 років) рівень зайнятості 
більш диференційований за статтю і віком (рис. 1). Рівень зайнятос-
ті чоловіків був значно вищим, ніж у жінок: 60,7 % проти 51,7 %. 

Серед вікових груп найвищий рівень зайнятості характерний 
для населення у віці 35—49 років (майже 80 %), що має найбіль-
ший практичний досвід роботи і вищий рівень кваліфікації. 

У складній економічній ситуації люди намагаються знайти 
додаткові джерела коштів. Про наявність додаткової роботи по-
відомило 30,8 тис. осіб. обстежуваного віку, або 1,5 % середньо-
річної чисельності зайнятого населення. Серед сільського насе-
лення цей показник складає 9,5 %. В основному — це особи, 
зайняті в особистому підсобному господарстві. 

Структура зайнятого населення за видом зайнятості, статтю і 
місцем проживання виглядає так (рис. 2). 
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Розподіл населення, що має додаткову роботу, за статтю і міс-
цем проживання характеризується даними табл. 4. 

Таблиця 4 
РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ЗА СТАТТЮ І МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ в 1999 році 

 У середньому 
за 1999 р. Жінки Чоловіки Міське 

населення 
Сільське 
населення 

Кількість осіб, які ма-
ли додаткову роботу, 
всього, тис. осіб 

30,8 15,1 15,7 12,6 18,2 

у % до загальної чи-
сельності зайнятих 1,5 1,5 1,4 0,7 9,5 

Переважна більшість осіб, що мають, окрім основної, ще й 
додаткову роботу, є самозайнятими (79 %). 

Чисельність громадян у віці 15—70 років, які з різних причин 
не були зайняті, в середньому за 1999 рік становила 1664,0 тис. 
осіб, або 44,1 % всієї чисельності населення цього віку, у т. ч. 
1004,3 тис. осіб — особи працездатного віку. 

Серед незайнятого населення у віці 15—70 років у 1999 році 
242,6 тис. громадян відповідно до методології МОП належали до 
безробітних. Як зазначалося вище, рівень безробіття серед еко-
номічно активного населення обстежуваного віку становив 10,3 
%, серед осіб працездатного віку — 11,1 % (табл. 5). 

Дані відібраних обстежень свідчать про те, що безробіття є 
більш поширеним серед чоловіків. Рівень безробіття (за методо-
логією МОП) серед жінок працездатного віку в середньому за 
1999 рік складав 10,7 %, серед чоловіків — 11,4 %. 

Особливо гострою проблема безробіття є для молоді: майже 
третина (30,2 %) всіх безробітних громадян становлять люди ві-
ком 15—24 роки. Досить гострою ця проблема є також для осіб у 
віці 25—39 років, тобто коли люди здатні працювати з найбіль-
шою продуктивністю. 

Матеріали вибіркових обстежень, як і дані державної служби 
зайнятості населення, свідчать про те, що безробіття має довго-
тривалий характер. Відповідно до інформації, яку повідомили 
безробітні громадяни, в 1999 році середня тривалість пошуку ро-
боти становила 9 місяців, а тривалість їх незайнятості була вдвічі 
більшою (17 місяців). Майже 40 % безробітних не мали роботи 
більше одного року. 
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Таблиця 5 
РОЗПОДІЛ БЕЗРОБІТНИХ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ЗА СТАТТЮ І МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ в 1999 році 
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Безробітні віком 15—70 років, усього, 
тис. осіб  

— працездатного віку 
— — старше працездатного віку 

242,6
239,9

2,7 

111,7
109,4

2,3 

130,9
130,5
0,4 

230,9
228,2
2,7 

11,71
1,70,

0 

Рівень безробіття за методологією МОП, 
у % до економічно активного населення 
— працездатного віку  
— старше працездатного віку 

10,3 
11,1 
1,5 

9,7 
10,7 
1,9 

10,8 
11,4 
0,7 

10,7 
11,5 
1,6 

5,7 
6,2 
0,0 

Рівень безробіття за окремими групами населення характери-
зується даними рис. 3. 
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Як за тривалістю пошуку роботи розподілились безробітні, 
видно з табл. 6. 

Основними причинами незайнятості респонденти називали: 
вивільнення у зв’язку з реорганізацією, ліквідацією, конверсією 
виробництва, скороченням штатів — 34,4 %; звільнення за влас-
ним бажанням — 31,6 %. 

Таблиця 6 
РОЗПОДІЛ БЕЗРОБІТНИХ ЗА ТРИВАЛІСТЮ ПОШУКУ РОБОТИ  

В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ в 1999 році 

У тому числі не працювали, % 

 
Усього  

безробітних, 
тис. осіб до 3  

місяців 
4—6  
місяців 

7—9  
місяців 

10—12  
місяців 

більше  
1 року 

Усього 242,6 12,7 14,6 23,7 12,2 36,8 

Жінки 111,7 11,7 13,1 23,7 9,5 42,0 

Чоловіки 130,9 13,5 15,9 23,6 14,4 32,6 

Чисельність економічно неактивного населення у віці 15—
70 років у середньому за 1999 рік становила 1421,4 тис. осіб, або 
37,6 % загальної чисельності населення обстежуваного віку. 

Більше половини (53,8 %) економічно неактивного населення — 
це особи працездатного віку. 

Окрім того, 54,2 тис. осіб (або 3,8 %) припинили пошук робо-
ти, оскільки втратили надію її знайти. Цю категорію осіб також 
можна віднести до безробітних. 

У цілому результати обстеження свідчать, що в умовах, що 
склалися, значна частина населення області поки що не може 
реалізувати своє бажання брати участь в активній економічній 
діяльності. 

Колядич О. І., аспірант НПУ 

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ СТАНДАРТІВ  
МІНІМУМУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Ринок праці в Україні, за специфіки загальноекономічних 
трансформаційних тенденцій, неспроможний у повному обсязі 
виконувати регулятивну функцію. 
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Втручання держави в економіку на сучасному етапі розвитку 
суспільства скоріш за все має негативний ідеологічний ефект з 
точки зору канонів лібералізму, тоді як за реальних обставин ре-
гулююча місія держави може стати потужним чинником еконо-
мічного зростання. 

Визначальним об’єктом сфери впливу держави на ринку праці 
є регулювання оплати праці. Домінуючими при цьому слід ви-
значити методи прямого впливу, до яких традиційно відносять 
встановлення обмежень (лімітів) та обов’язкових для всіх госпо-
дарських суб’єктів параметрів оплати праці. 

Мінімальна заробітна плата вважається і використовується на 
практиці як важливий інструмент державного регулювання опла-
ти праці. 

Держава як соціальний гарант у суспільстві визначає роль мі-
німальної заробітної плати як соціального регулятора. Ринок 
вкладає в поняття мінімальної заробітної платні роль економіч-
ного стимулу. 

Мінімальна заробітна плата — це встановлений державою но-
рматив, який визначає мінімально допустимий рівень оплати 
праці найманого працівника за виконану ним роботу. При цьому 
визначений норматив стосується простої (некваліфікованої) праці 
найманого робітника. 

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про оплату праці», мінімальна 
заробітна плата є законодавчо встановленим розміром заробітної 
плати за просту, некваліфіковану працю, нижче від якої не може 
провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну 
норму праці (обсяг робіт). Мінімальна заробітна плата — це дер-
жавна соціальна гарантія, обов’язкова на всій території України 
для підприємств усіх форм власності й господарювання. 

Мінімальна заробітна плата є єдиним видом державної гаран-
тії у галузі оплати праці. Згідно зі встановленими критеріями 
держава захищає просту некваліфіковану працю. 

У більшості країн законодавством передбачені певні критерії 
визначення мінімальної заробітної плати. Домінуючим серед них 
є рівень задоволення фізично необхідних потреб у їжі та одязі, а 
також витрати на реалізацію культурних потреб. 

Орієнтиром у визначенні критеріїв потреб, а також можливос-
тей встановлення мінімальної заробітної плати є Конвенція № 131 
Генеральної Конференції МОП на 54 сесії у червні 1970 року. 
Згідно з Конвенцією встановлено доволі абстрактні та узагальне-
ні критерії. До них належать: а) потреби працівників та їх сімей; 
б) загальний рівень заробітної плати в країні; в) вартість життя та 
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зміни в ньому; г) допомога щодо соціального забезпечення; д) 
порівняльний рівень життя різних соціальних груп; е) економічні 
фактори, серед них вимоги економічного розвитку, рівень проду-
ктивності праці і бажаність досягнення та підтримки високого рі-
вня зайнятості. 

Унаслідок незначної величини мінімальна заробітна плата 
лише частково виконує свою соціальну роль. До 1998 року розмір 
мінімальної заробітної плати в Україні становив 15 грн., з 1 січня 
по 1 липня 1998 року — 45 грн., 31 січня 1999 року — 74 грн., і з 
2000 року — 118 грн. З наростанням тенденції до підвищення мі-
німальної заробітної плати зростає її негативне значення, особли-
во в умовах слаборозвинутої кризової економіки. Законодавче 
встановлення високого мінімуму заробітної плати невигідно під-
приємцям (роботодавцям), адже воно штучно завищує рівень 
оплати праці некваліфікованих і малокваліфікованих найманих 
працівників, що негативно відбивається на рівні зайнятості, ди-
наміці ефективного виробництва. Як наслідок, зростає рівень 
безробіття серед малокваліфікованих робітників. 

Ринок малокваліфікованих послуг праці мусить бути звільне-
ним від жорстких, визначених законодавчим шляхом мінімальної 
межі оплати праці з кількох причин: 

— по-перше динаміка зростання мінімальної заробітної пла-
ти, чітко окреслена на сучасному етапі, поступово знижує дифе-
ренційний ефект від існуючої різниці в заробітній платі кваліфі-
кованих і малокваліфікованих послуг праці. У зв’язку з цим 
зазнає зменшення питомої ваги мотивуючий механізм підвищен-
ня рівня кваліфікації, подальшого вдосконалення навичок у най-
маних працівників; 

— по-друге, зростаюча мінімальна заробітна плата, так чи ін-
акше, не може виконувати функцію мотивуючого елементу до 
підвищення продуктивності праці, вона виконує лише соціальну 
функцію і є по суті регресивним елементом у досягненні завдань 
економічного зростання; 

— по-третє, відносно висока мінімальна заробітна плата може 
штучно завищувати рівень оплати праці некваліфікованих та ма-
локваліфікованих найманих працівників, що може негативно по-
значитись на макроекономічному рівні й на ринку праці безпосе-
редньо; 

— по-четверте, зростання величини мінімальної заробітної пла-
ти визначає економічну необґрунтованість оплати праці відповідно 
до кількісних параметрів та витрат часу найманого працівника у 
процесі виробництва. Слід враховувати ту обставину, що внаслідок 
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Таким чином вбачається за доцільне зміщення об’єкта гаран-
тованого мінімуму оплати праці від некваліфікованих та мало-
кваліфікованих послуг праці до кваліфікованих. Показником га-
рантованого мінімуму заробітної плати кваліфікованих послуг 
праці може стати фахово-кваліфікаційний мінімум заробітної 
плати (за аналогією з мінімальною заробітною платою). Право на 
отримання гарантованого фахово-кваліфікаційного мінімуму за-
робітної плати має найманий працівник з вищою освітою згідно з 
визначеними державою стандартами. Подібний, встановлений та 
гарантований державою мінімум набуває, порівняно з мінімальною 
заробітною платою, ряд функцій прогресивного значення, а саме: 

а) стимулюючу — як засіб заохочення потенційних та реальних 
найманих працівників до отримання кваліфікаційного статусу; 

б) пріоритетну, що полягає у визначенні спрямувань суспільс-
тва до високих стандартів у кваліфікації праці; 

в) компенсаційну, що виходить із встановлення залежності 
величини фахово-кваліфікаційного мінімуму заробітної плати 
від середнього рівня заробітної плати в цілому в бік її зростан-
ня. Це пояснюється необхідністю компенсації витрат потенцій-
ним найманим працівником часу (4—5 років) на здобуття вищої 
освіти, а також реально неотриманного доходу у вигляді заро-
бітної плати. До того ж він може нести витрати пов’язані з пла-
тним навчанням у ВНЗ. 

Фахово-кваліфікаційний мінімум заробітної плати має стати 
видом соціальних гарантій вищого порядку. Його встановлення 
окреслить спрямування держави на захист та підтримку групи 
кваліфікованих та висококваліфікованих робітників, тенденцію 
до проведення політики формування та розвитку високотехноло-
гічного господарства. 

Встановлення та застосування фахово-кваліфікаційного міні-
муму може стати також першим кроком держави до створення 
системи заходів протидії процесу так званого «відпливу мізків». 
Після трирічного зниження темпів еміграції висококваліфікова-
них фахівців спостерігається нова хвиля. В 2000 році з України 
до країн з більш привабливими для наукової праці умовами виї-
хав 151 доктор і кандидат наук (на 11 % більше, ніж у 1999 році). 
Загалом за 1995—2000 роки країну залишили 270 докторів і 640 
кандидатів наук, чверть котрих — фахівці, молодші за 40 років, а 
третина — у віці 41—50 років. 
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Як зазначалося вище, мінімальна місячна заробітна плата не 
виконує притаманних їй функцій і є стримуючим фактором ефек-
тивної організації трудової діяльності. Практика її застосування в 
Україні показала, що місячна державна гарантія в оплаті праці не 
в повній мірі забезпечує однакову винагороду за одну і ту ж ви-
конану роботу при виконанні годинної норми праці. 

За різної тривалості робочого часу по місцях та єдиної місяч-
ної гарантії в оплаті праці працівникові практично гарантується 
різна винагорода за виконану годинну норму праці. 

Розвиток ринку праці та збільшення кількості осіб, що пра-
цюють за системою нетипових договорів (неповний робочий 
день, сезонна робота, робота з перервами та інше), також потре-
бують встановлення  державної гарантії в оплаті праці незалежно 
від застосованих форм і систем оплати праці, режимів роботи. 
Відновлення функціональної спрямованості мінімальної зарплати 
більшість аналітиків проблеми оплати праці (Колот А. М., Пав-
ловська Н. О., Лагутін В. Д.) відмічають у її заміні мінімальною 
погодинною заробітною платою. 

Погодинна форма оплати праці широко використовується у 
країнах з ринковою економікою. Саме така форма оплати праці 
найповніше виконує економічну стимулюючу роль. 

Таким чином, вважається доцільним формування триступеневої 
моделі соціальних гарантій оплати праці, основу якої складають: 

 мінімальна заробітна плата; 
 погодинна заробітна плата; 
 мінімальна фахово-кваліфікаційна заробітна плата. 
Усі три мінімуми в комплексі забезпечують захист позицій як 

некваліфікованої так і висококваліфікованої праці, реалізують за-
вдання економічної доцільності, посилюють мотиваційний ефект 
серед працівників. 

Доцільність впровадження триступеневої моделі соціальних 
гарантій оплати праці полягає в поєднанні взаємообумовлених та 
логічно послідовних гарантованих критеріїв.  

Мінімальна заробітна плата в цій моделі визначає справді найниж-
чий (іноді стартовий) рівень для встановлення оплати праці неквалі-
фікованим або низькокваліфікованим найманим працівникам. Також 
мінімальна заробітна плата виконує допоміжну роль дійсного порого-
вого обмежувача мінімуму заробітної плати при порушенні балансу 
інтересів найманих працівників і роботодавців на користь останніх. 
Адже за скрутного фінансового становища переважної більшості під-
приємств перехід виключно до мінімальної погодинної оплати праці 
створить реальні передумови для розширення практики укладання 
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трудових договорів, які передбачатимуть роботу на умовах неповного 
робочого часу, або залучення працівників до виконання робіт без 
укладання трудового договору. Отже, збереження такої норми як мі-
німальна заробітна плата дасть можливість запобігти можливості 
втрати працівниками права на соціальний захист, а державою — по-
датків з доходів та вирахувань до державних соціальних фондів. 

Статус мінімальної погодинної заробітної плати визначається 
економічно стимулюючим характером. Встановлення мінімального 
рівня погодинної оплати праці (мінімуму заробітку однієї години 
праці) спонукає робітників постійно поліпшувати організацію вироб-
ництва для забезпечення кожної години праці найманих працівників 
необхідними умовами і ресурсами. Це сприятиме розвиткові вироб-
ництва і стимулюватиме підвищення його ефективності. У разі, якщо 
роботодавець неспроможний створити відповідні умови і як наслідок 
відбувається зменшення тривалості робочого часу, ніж офіційно ви-
значено, мінімальна заробітна плата стає тією межею, яка забезпе-
чить працівникові гарантію його купівельної спроможності. 

Мінімальна фахово-кваліфікаційна заробітна плата є соціаль-
ною гарантією вищого порядку. З введенням цього мінімуму 
держава підтвердить орієнтацію економічної політики на досяг-
нення професійного рівня найманих працівників відповідно до 
критеріїв високотехнологічних виробництв, надасть поштовх до 
розвитку сфери освітніх послуг. 

Використання такої норми як мінімальна фахово-
кваліфікаційна заробітна плата може стати додатковим чинником 
економічного зростання.  

Запровадження триступеневої моделі соціально-гарантованої 
оплати праці стане ймовірним у перспективі, при переході до 
етапу сталого економічного зростання, тенденції до якого стають 
політичними на сучасному етапі. Так у січні 2001 року номіналь-
ні грошові доходи населення в Україні становили 6182 млн грн., 
що на 37,3 % більше, ніж у відповідному періоді минулого року. 
Реальні грошові доходи у січні 2001 року по відношенню до січ-
ня минулого року зросли на 11,5 %. Щодо заробітної плати, то 
мінімальна за вказаний вище період зросла на 40 %, реальна — 
на 11,9 % і по відношенню до грудня минулого року становила 
86,4 %, що обумовлено значними грошовими виплатами у грудні 
у зв’язку із закінченням фінансового року. 

Таким чином, актуальним сьогодні є здійснення заходів на за-
безпечення соціальних гарантій, спрямованих на захист незахи-
щених у першу чергу кваліфікованих послуг праці, з метою 
сприяння подальшому економічному зростанню. 
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Кравченко В. Л., аспірант 
Рада з вивчення продуктивних сил України  

НАН України 

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІ  
МОЛОДІ В УКРАЇНІ 

У сучасному світі відбувається складний процес переходу до 
постіндустріального суспільства, що викликає глибокі незворотні 
зміни на ринку праці та у сфері соціально-трудових відносин. 
Вирішальною, активною стороною сучасного суспільного вироб-
ництва виступає робітник, від ефективності використання трудо-
вого та творчого потенціалу якого безпосередньо залежить соціа-
льно-економічний розвиток держави. 

За цих умов особливої уваги заслуговують проблеми ефекти-
вного використання праці молоді. Праця відіграє важливу роль у 
процесі формування людини: її результатом є не тільки створені 
матеріальні блага (вироблена продукція, виконані роботи, надані 
послуги), але й задоволення особистих та суспільних потреб. 
Проблема ефективного використання праці робітників особливо 
гостро постає в Україні, де на одного пенсіонера припадає 1,5 
особи працюючого населення, тоді як у Росії — 1,8, у Франції та 
США — 2,5, Японії — 2,6 , і за наявної демографічної ситуації 
очікується ще більше скорочення чисельності трудових ресурсів. 
Молодь — особлива соціально-демографічна та соціально-
економічна група населення, однією з характерних рис якої є не-
завершеність процесу її включення у продуктивне трудове життя. 
Молоді люди ще формуються як повноправні суб’єкти ринку 
праці й мають попереду найдовшу потенційну тривалість трудо-
вого життя порівняно з представниками інших вікових груп на-
селення. З огляду на зазначене вище трудова активність молоді 
повинна використовуватись якомога ефективніше, оскільки від 
цього значною мірою залежить майбутній стан ринку праці. По-
вна реалізація кваліфікаційно-освітнього потенціалу вказаного 
покоління сприяє формуванню конкурентоспроможних праців-
ників, а чітко спланована професійно-кваліфікаційна структура 
робітників, підготовка яких повинна відбуватися сьогодні, у май-
бутньому дасть змогу уникнути дисбалансу щодо потреб робото-
давців на працівників конкретних спеціальностей та пропозиції 
робочої сили. Крім того, в нинішніх складних умовах доречними 
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можуть виявитися неординарні творчі здібності молодого покоління 
України. 

Найбільшої гостроти сьогодні набуває проблема молодіжного 
безробіття. Як свідчать офіційні статистичні дані, за період з 
1994-го по 1999 рік чисельність молодих людей, які отримали 
статус безробітного через Державну службу зайнятості, збільши-
лась з 54,8 тис. осіб до 360,5 тис., або у 6,5 раза. Крім того, майже 
20 % безробітної молоді — це випускники загальноосвітніх шкіл, 
професійно-технічних та вищих навчальних закладів освіти, які, 
ще не маючи досвіду професійної трудової діяльності, вже набу-
вають досвіду незайнятості в надії отримати перше робоче місце. 
Причому службами зайнятості працевлаштовується близько 32 % 
випускників навчальних закладів, решта влаштовується самостійно, 
проходить перекваліфікацію чи поповнює ряди добровільно без-
робітних, які нерідко віддають перевагу утриманню батьками чи 
кримінальній поведінці. 

Слід підкреслити специфічний характер прихованого безро-
біття серед молоді, коли люди, що не знаходять роботу за фа-
хом, змушені вибирати безробіття як можливість продовження 
освіти. 

Широкого розповсюдження набуває й така форма неефекти-
вного використання праці молодих людей, як неповна зайня-
тість. Молодь, яка працює в таких умовах, більш гостро, ніж 
представники інших вікових категорій, переживає незадоволен-
ня змістом та характером праці. Так, за результатами соціоло-
гічних досліджень, серед осіб у віці 30—45 років 76 % опитаних 
відчувають, що працюють не на повну силу, серед старших 45 ро-
ків — 70 %, а серед респондентів у віці до 30 років таких найбіль-
ше — 86 %. 

Важливою ознакою нераціонального використання кваліфіка-
ційно-освітнього потенціалу молоді в Україні є невідповідність 
фаху, здобутого у вищих та середніх спеціальних навчальних за-
кладах, займаній посаді, спеціальності. Адже невипадково серед 
найважливіших показників соціально-економічного розвитку 
країни, який розроблено Дослідницьким інститутом соціального 
розвитку ООН (UNRISD), визначається рівень зайнятості за спе-
ціальністю [4; с. 70]. У противному разі кошти, вкладені держа-
вою, юридичними та фізичними особами у професійне навчання 
потенційного працівника, витрачені марно. 

Не можна не враховувати й той факт, що значна частина мо-
лодого покоління присвячує себе зайнятості у неперспективних 
сферах. Вона економічно змушена віддавати перевагу соціально-
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непрестижній діяльності, яка не потребує спеціальної освіти. Та-
кий крок сприймається як тимчасовий компроміс, оскільки біль-
шості молодих людей притаманне прагнення до отримання осві-
ти, самореалізації, активного творчого життя. Якщо ж сподівання 
щодо професійного становлення та зростання не справджується, 
відбувається відплив молодої робочої сили у сферу тіньової еко-
номіки та кримінальний світ; а діяльність у неформальному сек-
торі економіки спричинює довготривалу негативну дію не тільки 
на економіку в цілому, але й на власну долю кожної молодої осо-
би. Вже сьогодні значна частина української молоді із зміненою 
системою цінностей обирає нелегальний сектор як вид додатко-
вої зайнятості, що підтверджується результатами соціологічних 
досліджень: у тіньовому секторі економіки зайнятий кожен 
п’ятий серед опитаних у віці 15—28 років та кожен четвертий — 
у віці 20—28 років [1, с. 98]. Причому за популярністю окремих 
видів незареєстрованої діяльності на першому місці знаходиться 
перепродаж речей та продуктів, на другому — випадкові заробітки 
у приватних осіб, на третьому — «економічний туризм» (поїздки 
за кордон з метою купівлі-продажу товару), далі — обмін валюти 
та репетиторство [1, с. 96—97]. 

Поряд із цим відбувається руйнування трудового потенціалу в 
таких життєво важливих сферах суспільства як промислове вироб-
ництво, освіта, наука тощо. Інженерно-технічний персонал, на-
укові працівники, значну частину яких складає молодь, унаслідок 
скорочення обсягів виробництва, змін у системі зайнятості або 
працюють у неповну силу, або переходять в іншу сферу діяльності. 
Зокрема, за період з 1996-го по 1999 рік на 37,9 % скоротилась 
зайнятість молоді в будівництві, на 27,1 % — у промисловості, на 
14,4 % — в освіті. В той же час найбільше зростання зайнятості 
молоді спостерігалося у сільському господарстві — на 270,5 %. 
Звичайно, що перехід до малокваліфікованої праці не тільки де-
формує ціннісні орієнтири молоді, але й призводить до їхньої 
професійної деградації. 

Слід зазначити, що важливою ознакою ефективного викорис-
тання праці є рівень заробітної платні за умови еквівалентності 
освіті, кваліфікації та якості праці. Що стосується українського 
ринку праці в частині оплати праці, то тут спостерігається нега-
тивна тенденція до падіння ціни робочої сили відносно рівня 
споживчих цін. У результаті унеможливлюється навіть просте 
відтворення робочої сили. За таких обставин проблема оплати 
праці молодих робітників постає особливо гостро, адже рівень 
їхньої заробітної плати становить лише 60 % від середньодержавно-
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го. У свою чергу низька заробітна плата є однією з передумов низь-
кого рівня життя молоді, що спричинює незадовільний стан харчу-
вання, здоров’я, медичного обслуговування тощо. Практично в усіх 
регіонах України в структурі споживання молоді спостерігається 
дефіцит білків (він становить 35—40 %) і вітамінів (50—60 %), хоча 
на продукти харчування в нашій державі витрачається 68—75 % 
доходів сім’ї, а в малозабезпечених сім’ях — близько 90 %. 

Наступною проблемою щодо використання праці молоді є її 
низька продуктивність праці, коли люди, особливо молоді, зму-
шені марно використовувати значну частину робочого часу вна-
слідок відсутності або застарілості ресурсів, засобів виробництва. 
Зазначимо, що в Україні оновлення основних фондів на підпри-
ємствах відбувається повільно, і молоді люди, отримавши спеці-
альну освіту, яка відповідає вимогам ринкової економіки, змушені 
працювати на обладнанні, що є фізично й морально застарілим. 
За таких умов незадовільним, а інколи й неможливим виявляєть-
ся професійно-кваліфікаційне становлення та зростання молодих 
працівників на підприємстві. Адже відомо, що розвиток 
суб’єктивного елементу продуктивних сил працівника значною 
мірою залежить від технічного фактора виробництва. Ступінь ці-
єї взаємообумовленості невпинно зростає в міру науково-
технічного удосконалення виробництва. 

Отже, сучасна система використання праці молоді, населен-
ня в цілому, потребує нагальних змін. У першу чергу ці зміни 
повинні бути пов’язані з формуванням цивілізованого ринку 
праці. По-друге, необхідно розширити коло цілей, що постав-
лені державою у сфері праці та соціально-трудових відносин. 
Не слід зводити цю проблематику суто до проблем збереження 
зайнятості, надання гарантій щодо отримання першого робочо-
го місця, обмеження масштабів молодіжного безробіття та до-
помоги безробітним. На сьогодні актуальними є також про-
блеми залучення молодіжної робочої сили у перспективні 
галузі економіки, підвищення продуктивності праці, оновлення 
засобів виробництва, і загалом, більш ефективного викорис-
тання трудового потенціалу молоді, для чого необхідно прово-
дити науково, фінансово, організаційно та законодавчо обґрун-
товану політику у сфері зайнятості. Причому слід пам’ятати, 
що політика зайнятості є однією з підсистем загальної політи-
ки економічного розвитку держави, як фінансово-кредитна, 
структурна, податкова, інвестиційна, соціальна, політика захи-
сту вітчизняного товаровиробника.  
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Важливим і необхідним є планування професійно-
кваліфікаційної структури молодих працівників із врахуванням 
прогнозованої структури попиту на представників конкретних 
спеціальностей з відповідним корегуванням планів випускників 
загальноосвітніх шкіл. Слід поліпшити профорієнтаційну роботу 
в школах у частині забезпечення інформованості учнів старших 
класів щодо реального попиту на працівників конкретних професій 
та спеціальностей з урахуванням територіально-галузевої специ-
фіки. 

На мікрорівні доцільно проводити відповідну кадрову політику, 
що базується на концепції розвитку персоналу підприємств та орга-
нізацій, згідно з якою освіта розглядається як форма капіталовкла-
день у людські ресурси. Вказана концепція була запропонована Те-
одором Шульцем, який зробив у 1960 році свою першу доповідь 
Американській Економічній Асоціації «Інвестування в людський 
капітал». За оцінками деяких західних дослідників, віддача від капі-
таловкладень в освіту працівників є досить високою. 

Взагалі сучасна економіка має бути зорієнтована на раціо-
нальне використання трудових ресурсів, включення молоді в 
інтелектуальну творчу працю. Стратегічного значення набуває 
виховання особистості, розвиток творчого мислення та ініціа-
тиви. Як основні принципи трудової діяльності висуваються 
необхідність постійного оновлення знань та опанування нових 
спеціальностей. Україні належить подолати збережені риси то-
талітарного суспільного устрою та псевдосоціалістичної еко-
номіки, коли важливість продуктивного використання людсь-
кого потенціалу та відповідність його творчим інтересам були 
значно заниженими. 
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НАН України 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН  
І СОЦІАЛЬНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ 

Сьогодні новою ідеологією для всього світу стала глобалізація 
всіх сфер соціального буття: економіки, політики, соціальної 
сфери тощо. Якщо у ХХ ст. імперативом для багатьох країн було 
«вчитися торгувати!», то в ХХІ ст. головним імперативом є «вчи-
тися глобалізації!», мати свою національну стратегію глобаліза-
ції, інтеграції та розвитку. 

Сутність глобалізації можна визначати по-різному. Що стосу-
ється соціальної політики, соціально-трудових відносин та соці-
ального захисту, ми дотримуємося точки зору, що під глобаліза-
цією слід розуміти трансформацію діяльності у сфері соціальних 
відносин, набуття нею наднаціонального і транснаціонального 
характеру. 

У сучасних умовах діяльність у сфері зайнятості та соціально-
трудових відносин, яка раніше здебільшого здійснювалася в ме-
жах окремих країн, набуває наднаціонального та транснаціональ-
ного характеру. Основними причинами цього є такі. По-перше, 
економічна конкуренція між державами змушує їх скорочувати 
кошти на соціальні цілі з метою підвищення конкурентоспромож-
ності, якщо тільки не створені наднаціональні чи глобальні регу-
лятори, які протидіють цьому. По-друге, міграційний тиск (зок-
рема трудова міграція — як легальна, так і нелегальна), що набув 
транснаціонального характеру, поставив на порядок денний про-
блему необхідності перерозподілу доходів між країнами з метою 
запобігання економічним і соціальним наслідкам таких міграцій. 
По-третє, спільніcть ринків капіталу та праці призводить до ви-
никнення наднаціональних органів, що забезпечують на трансна-
ціональному рівні захист громадянських, насамперед трудових, 
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прав людей, які звичайно ігноруються на національному рівні або 
їм не приділяється належна увага. 

Науковці відзначають, що наднаціональний характер соціаль-
ної політики взагалі й соціально-трудових відносин зокрема, 
проявляється у двох формах: по-перше, наднаціональному пере-
розподілі доходів, і, по-друге, — наднаціональному правовому 
забезпеченні трудових відносин. 

Сутність першого напрямку полягає в тому, що фонди окремих 
міжнародних організацій забезпечують певний ступінь підтримки 
бідніших регіонів (країн) за рахунок більш заможних. Передумо-
вою глобалізації перерозподілу доходів виступає як загально-
людський прогрес, так і загроза соціальним інтересам розвинених 
держав з боку бідніших націй, зокрема через нелегальну трудову 
міграцію, небезпеку глобальних екологічних катастроф тощо. В 
цьому плані можна констатувати і певну участь України в даному 
процесі через наднаціональний характер заходів щодо ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема соціальних. 

Другий напрям здійснюється у формі приєднання до конвенцій і 
виконання рекомендацій МОП та інших міжнародних організацій і 
побудові на цій основі національного законодавства, що регулює 
соціальний захист населення. Міжнародна організація праці розро-
била нову програму діяльності у зв’язку із суспільними змінами 
постіндустріального характеру, спрямовану, зокрема, на посилення 
прав людини на робочому місці, на гідну працю і рівень життя, на 
посилення соціального захисту працівника і, в цілому, на 
об’єднання аспектів соціального й економічного розвитку. В цьому 
напрямі Україна також є учасником глобалізації через ратифікацію 
та реалізацію окремих Конвенцій МОП і виконання її рекомендацій 
щодо захисту трудових прав громадян та їх соціального захисту. 

Разом із тим говорити про повне залучення України до проце-
су глобалізації передчасно. Справа в тому, що ефективність гло-
бальної інтеграції в усіх сферах життєдіяльності визначається, 
насамперед, продуктивністю і конкурентоспроможністю еконо-
міки, конкурентоспроможністю робочої сили на світовому ринку 
праці, ефективністю соціальної політики. 

Оцінка сучасного стану економіки і системи соціального захисту 
України дає підстави для висновку, що наша держава сьогодні за бі-
льшістю економічних і соціальних показників не готова до інтегра-
ції ні в Європу, ні у світ. За даними ООН та інших міжнародних ор-
ганізацій, за рівнем конкурентоспроможності продукції ми 
знаходимося приблизно на 103 місці у світі. Ще нижче ми опусти-
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лися за рівнем конкурентоспроможності національної робочої сили, 
якості життя і добробуту людей, за рівнем соціального захисту. 

Сьогодні наша держава змушена вирішувати подвійне завдан-
ня: з одного боку, будувати ринкову економіку, ефективність якої 
обумовлена прагненням одержувати найбільший прибуток, а з 
іншого боку — включатися у світовий процес створення суспіль-
ства нового типу, стати активним учасником глобалізації еконо-
міки і соціальної політики. 

У соціально-трудовій сфері та у сфері ринку праці це означає не 
тільки підвищення ефективності використання людського потен-
ціалу, але й глибоку гуманізацію соціально-трудових відносин. 

Соціально-трудові відносини в Україні характеризуються не-
гативними тенденціями: скороченням рівня зайнятості, зростан-
ням рівня безробіття (як зареєстрованого, так і прихованого), ни-
зьким рівнем оплати праці та її відірваністю від кінцевих 
результатів праці; зростанням незадоволеності працівників умо-
вами й змістом праці тощо. Основними причинами цього є невідпо-
відність між реальними процесами, що відбуваються в соціально-
трудових відношеннях, і практикою їх регулювання, що сформува-
лась в Україні. 

За останні роки захист трудових прав громадян значно погір-
шився. Збільшується кількість випадків незаконного звільнення з 
роботи працівників, має місце несвоєчасна виплата заробітної 
плати та надання працюючим безоплатних відпусток. На бага-
тьох підприємствах недержавної форми власності трудові відно-
сини не оформляються відповідно до законодавства. В цілому це 
пов’язано зі змінами соціально-економічних умов, невідповідніс-
тю чинних норм трудового законодавства новим суспільним і 
економічним відносинам, з послабленням державного нагляду і 
контролю за дотриманням законодавства про працю. 

Становлення в Україні соціально-трудових відносин ринково-
го типу відбувається вкрай важко і суперечливо. Глобалізація як 
вирішальний чинник сучасного економічного і соціального роз-
витку містить як позитивний, так і негативний елементи, має супе-
речливі наслідки для всіх сфер економічного життя, у тому числі 
соціально-трудових відносин. Вона вносить корективи в нерів-
номірність економічного розвитку, властиву сучасному світу. 
Тому при визначенні основних напрямків економічної і соціаль-
ної політики України необхідно чітко усвідомлювати, яке місце 
наша держава хотіла б займати у світовій економічній і соціаль-
ній ієрархії. 
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Переваги глобалізації соціально-трудових відносин і соціаль-
ного захисту не викликають сумнівів: це дозволяє поглиблювати 
міжнародний поділ праці, більш ефективно розподіляти кошти, і, 
насамкінець, сприяє підвищенню якості трудового життя, розши-
ренню життєвих перспектив населення (при більш низьких ви-
тратах на ці цілі). Ще одна перевага глобалізації — економія на 
масштабах виробництва, що потенційно може привести до ско-
рочення витрат і зниження цін, а отже, до стійкого економічного 
зростання, підвищення рівнів зайнятості і життя. 

Глобалізація може привести до підвищення продуктивності 
праці в результаті раціоналізації виробництва на транснаціональ-
ному рівні і поширення передових технологій, а також впрова-
дження інновацій у світовому масштабі. А останнє є передумо-
вою удосконалення системи соціального захисту населення в 
країнах світу. 

Проте зазначений процес може мати як позитивні, так і нега-
тивні наслідки. Особливо яскраво це проявляється у здійсненні 
політики в сфері зайнятості і соціально-трудових відносин. Спра-
ва в тому, що глобалізація визволяє економічні сили, що поглиб-
люють вже існуючу нерівність у сферах зайнятості і соціального 
захисту населення, перешкоджають рівності можливостей у соці-
ально-трудових відносинах. Тому є необхідним структурований 
погляд на глобалізацію і в цьому контексті — аналіз її взаємо-
зв’язків із соціально-трудовими відносинами. 

Більшість науковців дотримується точки зору, що найважли-
вішим сучасним проявом глобалізації є регіоналізація, яка прояв-
ляється у посиленні регіональної інтеграції в усіх сферах життє-
діяльності, в тому числі й у сфері соціально-трудових відносин. 
Негативною стороною цього процесу, на думку ряду науковців, є 
послідовне розмежування постіндустріального світу. Воно про-
являється в тому, що в рамках основних західних країн форму-
ється замкнена господарська система. 

Завершуючи розгляд впливу різних аспектів глобалізації на 
соціально-трудові відносини і стан соціального захисту населен-
ня у світовому масштабі, можна відзначити певні орієнтири, якими 
доцільно керуватися при формуванні стратегії соціального розвит-
ку з урахуванням процесу глобалізації. 

Як доводить світовий досвід, становище, що склалося в Укра-
їні, вимагає застосування надзвичайних методів по мобілізації 
всієї країни до вирішення проблем удосконалення соціально-
трудових відносин і соціального захисту населення. Зокрема, такі 
методи у свій час застосовували Японія, Німеччина, Південна Ко-
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рея. І сьогодні ці країни досягли високих результатів. З цією ме-
тою в Україні доцільно створити Державну комісію з продуктив-
ності праці, конкурентоспроможності виробництва та національ-
ної робочої сили для розробки відповідної Державної програми 
до 2010 року і для розробки Національної стратегії економічного 
і соціального розвитку України до 2015 року. 

Така стратегія, стратегія інноваційного і соціального розвитку 
на випередження, повинна містити відповідні заходи, що сприя-
тимуть: забезпеченню повної продуктивної зайнятості населення 
та боротьбі з бідністю; справедливої і гідної оплати праці і сти-
мулювання її ефективності; зростанню ВВП на 15—20 % щоріч-
но і внутрішнього споживання, без чого неможливе зростання 
національного виробництва і збільшення інвестицій; розвитку 
підприємництва, особливо малого і середнього бізнесу, самозай-
нятості як основи для збільшення кількості робочих місць і за-
безпечення надійних соціальних гарантій зайнятості економічно 
активному населенню, всебічному розвитку науки й освіти, соці-
алізації розвитку тощо. 

Основними інструментами державного регулювання соціа-
льнотрудових відносин з метою прискорення глобалізації і 
процесу повноправного залучення України в світові інтегра-
ційні процеси можна назвати: фінансове регулювання, вплив 
на інвестиційні потоки, технологічні рішення; квотування; 
професійні обмеження на в’їзд для іноземної робочої сили; та-
рифне регулювання; аналіз впливу зовнішньої торгівлі і по-
токів іноземних інвестицій на зайнятість і ринок праці, аналіз 
трудової міграції; оцінка ефективності превентивних заходів 
щодо досягнення цілей стійкого економічного зростання; ви-
рішення соціально-економічних проблем і забезпечення націо-
нальних пріоритетів у соціально-трудових відносинах. 

З метою створення умов для інтеграції України у світове спів-
товариство стосовно діяльності щодо регулювання соціально-
трудових відносин необхідно, насамперед на національному рів-
ні, здійснити в найближчій перспективі комплекс економічних та 
організаційних заходів щодо забезпечення конституційних гаран-
тій кожного громадянина України на працю в безпечних і здоро-
вих умовах, а також виконання конституційного обов’язку дер-
жави щодо визнання, дотримання та захисту прав і свобод 
людини у сфері праці, зокрема: 

 внести зміни до адміністративного та кримінального кодек-
сів щодо посилення відповідальності керівників за порушення 
законодавства про оплату праці; 
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 прийняти Закон України «Про державний нагляд і конт-
роль за дотриманням законів та інших нормативно-правових 
актів про працю та охорону праці», в якому передбачити пра-
вові засади, принципи організації і діяльності, а також основні 
завдання, функції, права і обов’язки органів, які здійснюють 
державний нагляд та контроль за дотриманням законів та ін-
ших нормативно-правових актів про працю і охорону праці; 

 забезпечити відповідність національного законодавства нор-
мам міжнародного права, змінити норми законодавства про пра-
цю України відповідно до положень ратифікованих Україною 
міжнародних договорів, в тому числі ратифікованих конвенцій 
Міжнародної організації праці; 

 ратифікувати найбільш важливі й актуальні конвенції МОП 
(з регулювання питань праці, охорони праці, соціальної політики, 
заробітної плати, інспекції праці), враховуючи економічні та со-
ціальні можливості України; 

 завершити реформування Державної інспекції праці, надати 
їй необхідні повноваження для адміністративного впливу на по-
рушників законодавства про працю, забезпечити співпрацю ін-
спекцій з профспілками. 

Реалізація зазначених вище напрямів дозволить Україні ви-
йти з кризи соціальної сфери, стати гідним учасником процесу 
глобалізації соціальної політики і соціального захисту насе-
лення. 

Логачова Л. М., канд. екон. Наук 
Інститут економіки промисловості НАН України 

ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ ТРАВМАТИЗМУ  
НЕВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ НА ДЕМОГРАФІЧНУ  

СИТУАЦІЮ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 

Економічний розвиток України неможливо уявити без стабіль-
ності і злагоди в суспільстві, сталого розвитку трудового потен-
ціалу, передумовою якого є гарантування безпеки населення в 
усіх сферах життєдіяльності.  

Відсутність дієздатних правових і економічних механізмів 
підвищення безпеки життєдіяльності населення спричинила фо-
рмування критичного стану із гарантуванням безпеки на вироб-
ництві та в інших сферах життєдіяльності населення. 
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У концепції національної безпеки України наголошується, що 
до пріоритетних національних інтересів України належать: 

 забезпечення екологічно та технологічно безпечних умов 
життєдіяльності суспільства; 

 зміцнення генофонду українського народу, його фізичного і 
морального здоров’я та інтелектуального потенціалу [1]. 

Сучасний стан безпеки на виробництві, на транспорті, у побуті 
несе в собі загрозу вищезазначеним національним інтересам. В 
Україні від нещасних випадків виробничого та невиробничого 
характеру гине понад 70 тис. осіб щорічно, або 190 осіб щодня. 
Питома вага смертельно травмованих на виробництві становить 
2,1 %, на транспорті — 9,6 %, а внаслідок інших зовнішніх при-
чин — 88,2 % від загальної кількості померлих внаслідок нещас-
них випадків, травм та отруєнь. 

Оскільки в офіційній статистиці до побутового травматизму 
віднесені випадки, які сталися під час дорожньо-транспортних 
пригод, отруєння, самогубства, вбивства та навмисні пошко-
дження, то це явище вже значно ширше і вагоміше, ніж травма-
тизм у побуті, тому потребує іншого визначення та ставлення з 
боку владних структур. 

За 4 роки, з 1996-го по 1999 рік, кількість померлих унаслі-
док нещасних випадків на виробництві та в побуті становила 
близько 300 тис. осіб. Частка померлих від нещасних ви-
падків, травм, отруєнь і т. ін. становить 10 % від їх загальної 
кількості. У 1999 році з цих причин загинуло 70017 осіб, або 
191 особа щоденно. Особливої уваги потребує становище з ди-
тячим травматизмом. У 1999 році смертельно травмовано 2320 
дітей у віці до 14 років, що становить 3,3 % загальної кількості 
померлих внаслідок невиробничого травматизму. Вражаючим 
фактом є смертність від нещасних випадків дітей у віці до 1 
року. 

Аналіз показників виробничого та невиробничого травматизму 
свідчить про суттєві регіональні розбіжності. Традиційно високі 
показники виробничого травматизму характерні для Східного ре-
гіону (Донецька, Луганська, Дніпропетровська області), а най-
нижчі спостерігаються в Західному регіоні (Івано-Франківська, 
Львівська, Тернопільська області). У названих регіонах відзна-
чаються і крайні позначки стандартизованого коефіцієнта смерт-
ності від нещасних випадків: 74 особи у Львівській області, 176 
осіб — у Донецькій при середньому по Україні 142 особи на 100 
тис. населення. 

 192



Значення показника за статтю і віком свідчать про наростання 
загрозливої тенденції зростання смертності населення (особливо 
чоловіків) у працездатному віці (табл. 1). Так смертність насе-
лення від нещасних випадків, вбивств, самогубств та інших зов-
нішніх дій у 1999 році становила 244,2 чоловіка та 56,1 жінки на 
100 тис. населення відповідної статі. Проте значення цих показ-
ників у вікових групах 40—49 та 50—59 років значно вищі і ста-
новлять відповідно для чоловіків — 394,7 та 433,5, для жінок — 
66,2 та 86,3 [2]. 

Таблиця 1 
СМЕРТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ВБИВСТВ,  
САМОГУБСТВ ТА ІНШИХ ЗОВНІШНІХ ДІЙ ЗА СТАТТЮ І ВІКОМ 

1985 рік 1998 рік 1999 рік 

Стандартизовані 
коефіцієнти 
смертності  

Порівняно з 1985 роком  

чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки 

Всього померлих 162,0 44,4 1,46 1,26 1,51 1,26 

У тому числі у віці, років: 
до 20 
20—24 
25—29 
30—39 
40—49 
50—59 
60—69 
70 і старші 

 
45,8 

140,7 
167,1 
200,2 
277,0 
259,0 
197,0 
211,4 

 
22,0 
20,4 
22,5 
32,7 
55,1 
61,8 
58,5 
95,0 

 
1,06 
1,28 
1,27 
1,43 
1,38 
1,62 
1,63 
1,11 

 
1,00 
1,61 
1,72 
2,57 
1,15 
1,37 
1,29 
1,03 

 
1,13 
1,37 
1,31 
1,47 
1,42 
1,67 
1,69 
1,13 

 
0,98 
1,58 
1,71 
1,48 
1,20 
1,40 
1,26 
0,98 

Ще вищими є загальні показники травмування, внаслідок яко-
го травмовані втрачають тимчасово або повністю працездатність, 
стають інвалідами та потребують допомоги і підтримки, що су-
проводжується значними матеріальними втратами як окремих 
громадян, так і суспільства в цілому. 

У 1998 році всього було травмовано 2465042 осіб, у тому числі 
у віці до 14 років травмовано 444471 особа, у віці 15—17 років — 
127181 особа, у віці 18 років і старше — 1893390 осіб [3]. 

З розрахунку на 100000 жителів травмовано 4925осіб, у тому 
числі у вікових категоріях до 14 років — 4708, 15—17 років — 
5719, 18 років і старше — 4933 [3]. 

У загальній кількості вперше зареєстрованих випадків усіх 
захворювань травми та отруєння посідають третє місце після 
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хвороб органів дихання, хвороб нервової системи та органів 
чуття. 

За причинами смерті перше місце посідають хвороби системи 
кровообігу, друге — новоутворення, а третє — нещасні випадки, 
вбивства, самогубства. 

Велику питому вагу в структурі невиробничого травматизму 
посідають події, викликані причинами соціального характеру — 
самогубства (21,7 %), вбивства та навмисні пошкодження (8,9 %), 
отруєння алкоголем та іншими речовинами (18,2 %).  

Ставлення до невиробничого травматизму як до чогось друго-
рядного не відповідає важливості цієї проблеми. Вплив показни-
ків травматизму на демографічну ситуацію майже не досліджу-
ється, проте він існує і набирає загрозливого характеру, про що 
наочно свідчать рівень та структура смертності населення, стате-
во-вікова диференціація, зростання кількості інвалідів, особливо 
в працездатному віці. 

Вживання своєчасних заходів протидії кризовим демографічним 
процесам потребує комплексного вирішення проблеми профілакти-
ки травматизму невиробничого характеру, розробки концепції дер-
жавної політики у сфері забезпечення безпечної життєдіяльності на-
селення, розробки відповідних державної та регіональних програм. 
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Высшее образование — это отрасль экономики, которая гото-
вит специалистов (товар для рынка труда) для управления систе-
мами, подсистемами, людьми, технологическими процессами, а 
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