
виробництва, необхідна активна державна підтримка системи 
робочих місць, їх технологічне оновлення та ефективне викори-
стання, а також розвиток малого підприємництва як важливих 
напрямів пом’якшення напруження на ринку праці. 
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Тернопільська академія народного господарства 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
РИНКУ ПРАЦІ В РЕГІОНІ 

Ринок праці є невід’ємною складовою загальноекономічного 
ринкового механізму. Саме ринок праці повинен сприяти раціо-
нальнішому використанню трудового потенціалу країни, ефектив-
ному регулюванню руху робочої сили. Він стає своєрідною аре-
ною, на якій вирішуються проблеми оплати й умов праці, 
поліпшення якісних характеристик працівників. 

Цілком зрозуміло, що загальний рівень ринкових відносин, як 
і стан справ на ринку праці, залежить від економічної і політич-
ної ситуації в країні. У зв’язку з цим слід зазначити, що процеси, 
які відбуваються в економіці сучасної України, є негативними 
наслідками не тільки тривалого функціонування адміністративно-
командної системи управління. Це також прямий результат про-
рахунків в організації і проведенні самої економічної реформи, 
відсутності належної стратегії з боку відповідних державних 
структур. Звідси довготривале поглиблення економічної кризи і, 
як наслідок, — зубожіння переважної більшості населення держави. 

Стан народногосподарського комплексу Тернопільської області 
характеризується тривалою економічною кризою. Спад виробниц-
тва, зростання цін та зростання безробіття спричинили розбалан-
сованість усіх галузей економіки. Проти 1990 року випуск проми-
слової продукції зменшився у 2,5 раза, сільськогосподарської — в 
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1,9. Особливо відчутний спад у будівництві та на транспорті. Об-
сяг капіталовкладень скоротився у 10 разів, будівельно-
монтажних робіт — у 12,7 раза, у 5,2 раза менше відправлено ва-
нтажів, у 3 рази — пасажирів. У 6 разів зменшився обсяг роздрі-
бного товарообігу, у 6,9 — платних послуг. 

Кризові явища негативно вплинули на зайнятість населення 
у більшості провідних галузей економіки. Протягом 1997—
1999 років чисельність зайнятих у всіх галузях економіки змен-
шилась на 45,5 тис. осіб. 

Зберігається негативна тенденція до зростання неповної за-
йнятості. Її обсяги характеризуються втратами робочого часу че-
рез відсутність матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, 
обсягів робіт та ринків збуту. Рівень прихованого безробіття за 
1997 рік становив 12,4 %, а у 1999 році досяг 18,4 %. 

Аналіз розподілу зайнятих за сферами і галузями народно-
го господарства засвідчив, що кількість працюючих, зайнятих 
у матеріальному виробництві, зменшилась з 1997 року на 30,2 
тис. осіб і складає 332,4 тис. (74,3 % від усіх зайнятих у галу-
зях економіки). Скорочення чисельності зайнятих має місце 
майже в усіх галузях, крім лісового та рибного господарства. 
Через поглиблення кризи у промисловості, кількість працюю-
чих скоротилась з 78,2 тис. осіб у 1997 році до 71,0 тис. у 1999 
році, у будівництві — в 1,5 раза. У сільськогосподарському 
виробництві, яке має найбільшу питому вагу серед зайнятих у 
галузях матеріального виробництва (60,2 %), кількість працю-
ючих скоротилась з 213,5 тис. осіб у 1997 році до 200,2 тис. у 
1999 році. 

Аналогічна ситуація і в галузях невиробничої сфери, де у 1999 
році було зайнято 115,0 тис. осіб, що на 15,3 тисячі менше, ніж у 
1997 році. Рівень зайнятості у невиробничій сфері складає 25,7 %, 
з яких 83,9 тис. осіб (72,9 %) задіяні у соціальній сфері (освіта, 
культура, охорона здоров’я, соціальне забезпечення і наука). 

Характерною рисою ринку праці залишається поступове зрос-
тання пропозиції робочої сили і водночас скорочення сфери при-
кладання праці в галузях народного господарства. 

Аналізуючи співвідношення чисельності безробітних, які звер-
нулися до служби зайнятості з питань працевлаштування, та вакан-
сій, які представлені роботодавцями на ринку праці області (рис. 1), 
бачимо, що навантаження на одне вільне робоче місце становило на 
початок 1993 року — 2 особи; 1994 — 4 особи; 1995 — 2 особи; 
1996 — 5 осіб; 1997 — 18 осіб; 1998 — 41 особа; 1999 — 81 особа; 
2000 — 82 особи; 2001 році — 85 осіб. 
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На Тернопільщині, як і по всій Україні, в останні роки знач-
ним є молодіжне безробіття, що збільшує соціальну напругу, по-
гіршує криміногенну ситуацію. Суспільство несе значні втрати у 
зв’язку з неповним використанням трудового потенціалу моло-
дих людей. 

Як бачимо з рис. 2, чисельність випускників навчальних за-
кладів, які зверталися до служби зайнятості з питань працевлаш-
тування постійно зростає. 

Протягом 2000 року на обліку в службі зайнятості перебувало 
33 037 громадян у віці до 28 років, з яких 7106 осіб працевлашто-
вано, 2 420 осіб проходили професійне навчання (перенавчання), 
643 особи брали участь у громадських роботах, 229 осіб направ-
лено на сезонні роботи. 
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Рис. 1. Співвідношення безробітних та вакансій у 1992—2000 роках  

у Тернопільській області 

Станом на 1 січня 2001 року кількість безробітних у віці до 
28 років склала 14 907 осіб, або 34,1 % до всіх безробітних (за 
1999 р. — 37,1 %). 

Щодо вивільнення, то в 2000 році з підприємств, установ, та 
організацій області вивільнено 878 осіб віком до 28 років (14,9 
% від усіх вивільнених), з них 39,6 % — з промислових під-
приємств, 18,6 % — з апарату органів державного управління, 
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кооперативних та громадських організацій, 8,9 % — із сільсь-
кого господарства, 6 % — із закладів народної освіти. 
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Рис. 2. Чисельність випускників на ринку праці  
Тернопільської області в 1992—2000 роках 

Обласним центром зайнятості укладено угоду про співпрацю з 
Тернопільським міським центром соціальних служб для молоді. 
Згідно з угодою центр зайнятості щомісячно подає інформацію 
про вакансії та вільні робочі місця на підприємствах м. Тернополя 
та області, професії, за якими буде здійснюватись навчання не-
працюючих громадян, у тому числі молоді. 

Молоді, яка не працює і бажає здобути професію, надаються 
профорієнтаційні послуги. У 2000 році їх надано 25 191 особі ві-
ком до 28 років. Також при Тернопільському обласному центрі 
соціальних служб для молоді створені мережа центрів соціальних 
служб для молоді, молодіжний центр «Довіра», молодіжна біржа 
праці, бізнес-центр, кадрова агенція, бізнес-інкубатор для молоді. 
У Палаці культури «Ватра» діє громадська організація «Терно-
пільська молодіжна біржа». 

Незважаючи на певну активізацію роботи з працевлаштування, 
професійного навчання та перепідготовки незайнятих громадян, 
кількість молодих людей, які звертаються до центрів зайнятості в 
пошуках роботи, збільшується, що є, поряд із зменшенням по-
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треби в робітничих кадрах і вакансії для службовців, наслідком 
певної невідповідності їх підготовки реальним потребам сучасно-
го ринку праці. 

Для працевлаштування незайнятої молоді в Тернопільській 
області у 2000 році було заброньовано 1342 робочі місця. Пра-
цевлаштовано ж за рік 604 осіб. Можливості центрів за-
йнятості у використанні заброньованих робочих місць обме-
жують: 

 утримання підприємствами надлишкової робочої сили в 
розрахунку на економічну стабілізацію; 

 масові простої на більшості великих підприємств області; 
 вкрай низький рівень заробітної плати, який аж ніяк не вла-

штовує громадян, котрі б могли отримати направлення на роботу 
в центрах зайнятості в рахунок броні; 

 заборгованість по виплаті заробітної плати на окремих під-
приємствах; 

 відверте небажання роботодавців приймати на роботу гро-
мадян-квотників за наявності достатньо широкого вибору спеціа-
лістів на ринку праці. 

Усе більшого значення набуває проблема зайнятості випускників 
вищих, професійно-технічних закладів освіти та середніх загаль-
ноосвітніх шкіл. З початку року до обласної служби зайнятості 
звернулись 3399 випускників. Всього на обліку в центрах зайня-
тості налічувалось 7829 випускників (у минулі роки: 1998 р. — 
7248 осіб, 1999 р. — 7060 осіб), із них — 1816 осіб (23,1 %) пра-
цевлаштовані службою зайнятості, 766 осіб (9,8 %) проходили 
професійну підготовку. 

Головним завданням на наступні роки залишається проблема 
збереження робочих місць, що запобігатиме виникненню соціа-
льної напруги на ринку праці в регіоні. Продовжуватиметься ро-
бота з формування ринкової інфраструктури та суб’єктів малого 
підприємництва. 

Стабілізація сфери прикладання праці перебуває в прямій 
залежності від темпів економічних реформ. Несприятлива еко-
номічна ситуація чи спад виробництва, як правило, усклад-
нюють можливості впливу державних органів на стан ринку 
праці. Тому основними заходами, які здійснюють підприємст-
ва, що потрапляють у кризову ситуацію, є організація роботи 
працівників зі скороченим робочим тижнем чи відправлення їх 
у неоплачувані відпустки в очікуванні економічної стабілізації. 
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