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оптимальний варіант і спробувати працевлаштуватися. Водночас всі суб'єкти ринку праці
скорочують час потрібний на отримання необхідної інформації. Отже, електронний ринок
праці є інноваційним методом зменшення диспропорції між величинами пропозиції та
попиту на робочу силу.

В період масової комп'ютеризації суспільства цей

метод

працевлаштування є дуже поширеним та ефективним.
Висновки. Отже, повноцінне функціонування ринку праці можливе за умови
розвиненої інфраструктури, тому наявність багатофункціональної і високоефективної
інфраструктури є невід'ємною характеристикою цивілізованого ринку праці, показником
його розвиненості й критерієм дієвості. В Україні таку інфраструктуру в повному розумінні
поки що не створено. Таким чином, перед нами постає завдання комплексного,
цілеспрямованого

формування

цивілізованої

інфраструктури

ринку

праці,

за

якої

можливо покращити показники трудової активності населення та надати їм рушійної сили
в бік зростання.
ЛІТЕРАТУРА:
1.
Васильченко B.C., Василенко П.М. Ринок праці: теоретичні основи і державна практика.
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УДК 331.5
ОЦІНКА ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВРЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ
ВладечакА.В.*
Постановка проблеми у загальному вигляді. Для забезпечення сталого
людського та суспільного розвитку необхідним є становлення ринку праці кваліфікованої
робочої сили,

на

якому

професійно-кваліфікаційна

і

освітня

структура

попиту

та

пропозиції мають відповідати потребам ефективного функціонування економіки.
Дослідження показують, що сучасний стан і розвиток галузей економіки значною
мірою визначаються чисельністю та структурою населення. За останні роки склалася
тенденція прогресуючого зменшення чисельності сільського населення, зростання частки
населення старшого віку, значного зменшення чисельності

і питомої ваги працівників,

зайнятих у сільськогосподарському виробництві. Такий стан вимагає системного аналізу
трудового потенціалу сільського населення як у цілому по Україні, так і в регіональному
аспекті.
Структурна перебудова економіки обумовила відповідні зміни на ринку праці
України, зокрема щодо професійно-кваліфікаційного складу попиту і пропозиції робочої
сили, рівня оплати праці. Ринок робочих місць, як складова ринку праці, відображає
потребу в робочій силі і характеризується

кількістю вакансій на підприємствах і

організаціях.
Отже, ринок праці є передусім системою суспільних відносин, пов'язаних із
купівлею

і

продажем

товару

робочої

сили.

Крім

того,

ринок

праці

є

сферою

* Науковий керівник-д. е. н., професор Топіха І.Н.,
Вісник СНАУ, випуск 7/2. 2008
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працевлаштування,

формування попиту і пропозиції на робочу силу.

Його м о ж е

трактувати як механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями
і найманими працівниками. За цих умов важливу роль у питаннях збалансованості ринюв
праці

мають відігравати державні

механізми

регулювання

цих важливих процесів.

Оскільки ціна робочої сили в ринковій економіці формується на ринку праці, то гіде
оплата нерозривно пов'язана із процесами розвитку і реформування ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання

розвязання проблеми

•знаходять відображення в працях відомих економістів Бугуцького O.A., Завадського Й.С.,
Ковальчук Т.М., Лахтіонової Л.А., Саблука П.Т., ШереметА.Д.
Формулювання цілей статті. Встановлення рівня заробітної плати під впливом
кон'юнктури ринку праці, що змінюється, стимулює працівників, як правило молодого віку,
до опанування професій на які підвищується попит під впливом структурної перебудови.
Але врегулювання ринку праці вимагає більш глибокого вивчення. За цих умов важливу
роль у питаннях праці мають відігравати державні механізми її регулювання. Існує
комплекс проблем, що потребують втручання держави в регулювання професійної
збалансованості ринку праці та соціального захисту найменш конкурентоспроможних
верств населення, особливо сільських територій.
Виклад основного матеріалу. Опрацювання аналітичної інформації та оцінка
тенденції

зміни

окремих

кількісних

та

якісних

показників

надають

можливості

стверджувати, що ринок праці кваліфікованої робочої сили за часів незалежності України
зазнав низки суттєвих структурних і якісних трансформацій. В часи централізованої
планової економіки сфера трудових відносин жорстко регулювалася, оскільки держава,
виступаючи

з

позицій

роботодавця -монополіста,

визначала

умови

розподілу та

перерозподілу трудових ресурсів. При цьому жорстко регламентованим було проведення
державної політики оплати праці. Із започаткуванням побудови ринкової економіки в
Україні на формування ринку праці значний вплив справила структурна перебудова,
наслідком якої на перших етапах стало скорочення попиту на робочу силу, яке мало
структурно-регресійний характер. Найбільш вразливими на ринку праці, що сформувався,
виявилися

працівники

соціально-орієнтованих

галузей

економіки

та

більш

високотехнологічних виробництв, пов'язаних із впровадженням прогресивних науковотехнічних розробок.
Тенденція зниження економічної активності населення зумовлена інтенсивним
скорочення

обсягів

безробіття

в умовах

повільного

приросту

кількості

зайнятого

населення, вона також супроводжувалася вибуттям зі складу робочої сили працездатного
віку

внаслідок обмеження можливостей щодо гідного працевлаштування. Однією з

причин,

які

справляють

істотний

кваліфікованої робочої сили,

є

негативний

відсутність

вплив

на

пріоритетності

формування
праці

серед

ринку

праці

соціальних

цінностей значної частки працездатного населення, переважно молодого віку. В умовах
низької ціни робочої сили та слабкої залежності оплати праці від її результатів і трудових
зусиль працівника, особливо для значної частини освіченої молоді, соціальна цінність
праці є невисокою. Відсутність прямої залежності між кваліфікацією праці та її оплатою
мотивацію до розвитку трудового потенціалу різко знижує.
Отже, без створення достатніх економічних та соціальних умов для формування
високо мотивованої та висококваліфікованої робочої сили в нашій країні існуватиме лише
вагомий освітній потенціал робочої сили, який не трансформується повною мірою в
людський капітал.
У 2006 році ситуація на ринку праці набула позитивних ознак. Серед основних
чинників впливу на попит на ринку праці кваліфікованої робочої сили слід відзначити
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темпи зростання ВВП, рівень заробітної плати, обсяги інвестицій, наявність
високотехнологічних робочих місць, рівень освіти і кваліфікації робочої сили.
Але економічна активність сільських територій залишається низькою, про що
свідчать дані таблиці 1.
Таблиця 1
Рівень економічної активності населення південного регіону в середньому за
2006-2007 р р „ %
Працездатного
Утому числі за віковими групами, років
Всього
віку
50-59
60-70
15-24
30-39
25-29
40-49
71,2
63,4
21,4
62,2
81,4
85;1
84,7
40,8

Все
населення
55,7
19,3
67,8
жінки
56,8
36,1
73,4
80,1
83,0
74,5
45,4
24,6
чоловіки
68,2
89,3
72,9
90,3
86,6
82,6
61,9
38,7
86,0
85,2
13,2
70,9
Міське
61,3
населення
35,7
71,8
64,2
46,2
78,3
83,1
83,4
67,3
Сільське
населення
Дані таблиці свідчать, що рівень економічної активності населення віком 15-70
років у 2007 р., порівняно з 2006 р., не змінився і становив 62,2 %, а для населення
працездатного віку зріс із 70,9 до 71,2 %. Найвищий рівень економічної активності
населення був характерним для осіб віком 30-49 років, найнижчий - для молоді віком від
15-24 роки та осіб пенсійного віку.
Зростання рівня зайнятості відбулося за рахунок жителів міської місцевості
працездатного віку, тоді як у сільській місцевості аналогічний показник знизився. З 1993 р
до 2007 р. чисельність сільського населення зменшилася на 1,7 млн. осіб, або в
середньому щороку на 132 тис. осіб. Лише за два останні роки щороку чисельність
сільського населення зменшувалася більш як на 200 тис. осіб, і темпи її зменшення вищі
ніж міського населення і всього населення. Відповідно зменшується частка сільського
економічно-активного населення (рисунок 1).
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Рис 1. Динаміка частки сільського економічно-активного населення в загальній
чисельності населення України, %
Оцінка показника в динаміці дає підставу стверджувати, що у 1913 р. частка
сільського економічно-активного населення у загальній чисельності населення становила
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майже 81 %, а з кінця 80-х років вона перебувала в межах 32 %. Станом на 1 січня 2007
р. порівняно з 1 січня 2000 р. сільське населення скоротилося на 5,7 %. Аналіз складу
постійного сільського населення свідчить, що в цілому по Україні склалася тенденція до
зменшення питомої ваги населення молодше працездатного віку, зростання населення
працездатного та

старше

працездатного

віку в складі

загальної чисельності,

що

формують ринок робочої сили.
Найвищий рівень населення працездатного віку - понад 65 % спостерігається у
Автономній
областях,

Республіці

Крим,

Закарпатській,

Миколаївській,

Одеській,

а найнижчим є рівень у Вінницькій, Житомирській,

Херсонській

Київській,

Сумській,

Черкаській, Чернігівській, де частка сільського населення старше працездатного віку
перевищує ЗО % чисельності.
Економічно неактивне населення є вагомим резервом для активізації ринку
праці. Досягнення оптимальної економічно і соціально-ефективної зайнятості сільських
мешканців є невід'ємною складовою відновлення української економіки. Стимулами цього
процесу мають бути ринкові важелі і цілеспрямовані заходи господарської політики на
всіх рівнях. Якщо в розвинутих країнах вирішення проблем зайнятості зазвичай не
вимагає кардинальних змін економічної стратегії, то в Україні для цього потрібні докорінні
економічні

зміни.

Передумовою таких змін

є фінансова стабілізація,

підтримка

й

інтенсифікація економічного зростання, збільшення ресурсів для інвестиційної активності
і вирішення соціальних проблем.
Для вирішення всіх цих завдань держава має прогнозувати ситуацію на ринку
праці, знаходити підтримувати і формувати «осередки зростання» в економіці, проводити
відповідну

структурну,

регіональну

й

інвестиційну

політику,

регулювати

зовнішньоекономічні зв'язки, сприяти адаптації працівників до вимог ринку праці.
Висновки. Проведений аналіз стану ринку праці засвідчив, що ринок праці в
Україні розбалансований і потребує удосконалення державних механізмів та важелів його
регулювання. Встановлено, що в розрізі окремих професій пропозиція робочої сили
значно перевищує попит.
Нині на селі ще зберігся значний трудовий потенціал. Поряд з цим існує
проблема відкритого та прихованого безробіття. Село втрачає кваліфіковані кадри
фахівців

і робітників.

необхідно

Чисельність працівників підприємств сільського господарства

стабілізувати

сільськогосподарського

та

оптимізувати

виробництва

за
та

рахунок

удосконалення

поліпшення

фінансового

структури
стану

сільськогосподарських підприємств.
На державному рівні мають розроблятися та реалізовуватися програми щодо
ефективного використання трудових ресурсів села, створення нових робочих місць,
розширення та вдосконалення соціальної інфраструктури територій.
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