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ВСТУП 

 

          Стан та діяльність ринку праці є одним з головних показників економіки 

країни в цілому. Ринок праці сприяє підвищенню ефективності виробництва, 

прискоренню технічного прогресу, втіленню нових технологій, що покращують 

умови праці. Він дає людині економічну свободу, змогу обрати на лише місце 

роботи, а й спосіб життя. Ринок праці сприяє узгодженню особистих, 

колективних і загальнонаціональних інтересів при суспільному поділі праці, 

надає необхідну гнучкість підготовці та розподілу робочої сили, тому потребує 

детального аналізу. 

        Процес відтворення національного виробництва передбачає відтворення не 

лише сукупного продукту, але й робочої сили. Це означає, що робоча сила, яка 

використовується в процесі виробництва (матеріального й нематеріального), 

повинна постійно відновлювати свою працездатність шляхом споживання 

необхідних засобів існування (матеріальних, духовних, соціальних). В умовах 

ринкової економіки отримати ці засоби існування можна, лише купивши їх, для 

чого потрібно мати певні кошти. Основним джерелом отримання цих коштів 

для переважної частини працездатного населення є продаж робочої сили, в 

результаті чого робітники (носії робочої сили) включаються у виробничий 

процес і отримують статус “зайнятих”. 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що в сучасних умовах  

розвитку  економіки особливої актуальності набувають проблеми ефективної 

зайнятості населення України, створення ринку робочої сили і запобігання 

масового безробіття.  

Теоретичні, методичні та прикладні аспекти актуальних проблем ринку 

праці дістали значного розвитку  в  роботах  українських вчених  економістів 

Л.К. Безчасного, Д.П. Богині, Л.І. Воротіної, М.І. Долішнього, С.М. Злупка, 

Є.П. Качана, І.І. Лукінова,   Ю.В. Ніколенка, Ю.І. Палкіна, О.М. Уманського,   

О.А. Устенка, Д.М. Черваньова, А.А. Чухна, А.Г. Горілого. 
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Ринок праці посідає центральне місце серед інших ринків. Він перебуває 

під впливом багатьох факторів, більшість яких залежить від товарного ринку. 

Кон'юнктура ринку формується під впливом стану економіки, способу 

господарювання і структурних змін, технічного і організаційного рівня 

підприємств, кількісно-якісної збалансованості засобів виробництва і робочої 

сили. Але, представлений людським фактором виробництва, ринок праці 

здатний не тільки діяти в межах певних завдань, а й самостійно створювати 

умови для їх вирішення. 

Предметом дослідження дипломної роботи є аспекти ринку праці, які 

розглядаються з різних позицій та підходів. 

Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є ринок праці в цілому по 

Україні та по областях. 

Метою дослідження є висвітлення теоретичних аспектів стану та функцій 

ринку праці, а також кількісна характеристика явищ і процесів, які 

відбуваються на ринку праці України та тенденцій його розвитку; розкриття 

передумов формування економічної активності населення, зайнятості та 

безробіття; характеристика формування та якості використання трудового 

потенціалу країни; аналіз рівня та динаміки оплати праці та вартості робочої 

сили як показників ринку праці в системі регіонального людського розвитку. 

Актуальними проблемами даного дослідження є зайнятість і безробіття в 

Україні, зокрема, суть і форми зайнятості, причини, рівень і форми безробіття, 

особливості його прояву в територіальному аспекті. Особливої  уваги 

вимагають питання прогнозування ринку праці й особливостей його 

формування в Україні, проблема створення ефективної системи зайнятості 

населення.    

Робота складається з трьох розділів.  

У першому розділі розкриваються загальнотеоретичні підходи до 

проблеми статистичного аналізу ринку праці в умовах трансформаційної 

економіки України.  
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У другому розділі розкрито сутність показників економічної активності 

населення та зокрема трудових ресурсів України. Здійснено аналіз динаміки 

чисельності трудових ресурсів та населення працездатного віку, зроблено 

висновки щодо тенденцій економічної активності та трудового потенціалу 

країни. 

У третьому розділі проведено статистичний аналіз зайнятості та 

безробіття в населення України, зроблено висновки щодо тенденцій їх 

розвитку, проаналізовано стан ринку праці в системі розрахунку індексу 

людського розвитку. 

Аналіз здійснювався шляхом використана система статистичних методів: 

метод групування, табличний, графічний методи, методи середніх та відносних 

величин, методи аналізу динаміки, аналітичного вирівнювання та 

прогнозування.  

Дослідження здійснювалось з використанням комп’ютерних програм 

Microsoft Word, Microsoft Excel. 

Отримані в результаті аналізу дані можуть слугувати основою для 

виявлення закономірностей впливу окремих факторів на процес формування 

рівноваги на ринку праці в Україні. 

Для проведення дослідження у роботі  використана інформація 

статистичних щорічників, монографій, обстежень, матеріали інтернет-сторінки 

Держкомстату України.  
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ВИСНОВКИ 

 

У сучасних умовах ринок праці – це специфічний вид товарного ринку, 

змістом якого є реалізація (купівля-продаж) товару особливого роду робочої 

сили або здатності людини до праці. Поняття «ринок праці» виражає відносини 

між власником певного товару (власником робочої сили, її продавцем), з одного 

боку, і власником засобів виробництва (покупцем робочої сили, або 

роботодавцем), з іншого. Зазначені економічні відносини втілюються в 

юридичну форму (контракт, договір, угоду) і фіксуються в трудовому 

законодавстві. 

Ринок праці відіграє важливу роль у відтворенні робочої сили, яка 

відповідає вимогам сучасного високотехнологічного виробництва, забезпечує 

розподіл і перерозподіл трудових ресурсів, створює спонукальні стимули для їх 

ефективного використання, заміняє неефективну структуру зайнятості на більш 

динамічну, раціональну. 

Ринок праці сприяє мобільності робочої сили, посилює її міграцію як у 

межах галузі, так і в міжгалузевому і міжрегіональному напрямках. Це створює 

певні можливості вирішення проблеми зайнятості працездатного населення 

внаслідок посилення економічної мотивації праці, призводить до зростання її 

продуктивності, прискорює адаптацію населення до ринкових відносин, що 

утверджуються в економіці країни, сприяє виробленню економічної поведінки 

ринкового типу. 

В Україні ринок праці являє собою складну систему, яка постійно 

розвивається. Впродовж останніх років ситуація на національному ринку праці 

формувалась під впливом негативної динаміки макроекономічних показників, 

вона є наслідком ситуації, що сформувалась на сході країни, здійснення 

неналежних заходів державного регулювання зайнятості. 

Економічна криза, ситуація на сході країни та в Криму призвели до 

загострення ситуації на ринку праці. Однією з найбільш серйозних проблем є 
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скорочення обсягів зайнятості та зростання безробіття населення. За даними 

вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної 

активності в Україні за період з 2005 р. до 2015 р. кількість населення, 

зайнятого економічною діяльністю, скоротилася на 4,6 %. При цьому зазначена 

категорія населення в структурі економічно активного населення становила у 

2005 р. - 90,4 %, а в 2015 р. цей показник зменшився до 89,5 %, що свідчить про 

зростання безробіття. 

Рівень зайнятості населення віком 15–70 років у 2015 році становив 

56,7%, а у населення працездатного віку – 64,7%. Найвищий рівень цього 

показника спостерігався серед осіб віком 35–49 років, а найнижчий – у молоді 

віком 15–24 років та осіб віком 60–70 років. 

У структурі зайнятого населення за професійними групами найбільшу 

частку складали особи, які працювали у найпростіших професіях, професіонали  

та працівники сфери торгівлі та послуг. Зміна в структурі зайнятості за видами 

економічної діяльності пов'язана з реалізацією інноваційної моделі розвитку 

економіки та збільшенням обсягів виробництва, а також з поліпшенням якості 

соціальних послуг. 

В останні роки в Україні поширюється неформальна зайнятість 

населення, яка охоплює усі неформальні робочі місця як у неформальному так і 

офіційному (формальному) секторах економіки. Більше половини неформально 

зайнятих осіб були мешканцями сільської місцевості. Також чоловіки 

порівняно з жінками були більш схильні працювати неформально. Поширення 

неформальної зайнятості серед осіб пенсійного віку насамперед спричинене 

низьким рівнем пенсійного забезпечення, що спонукає населення до пошуку 

неформальних джерел отримання додаткових засобів існування. У більшості 

випадків, молодіжний характер неформальної зайнятості проявляється в 

додатковому заробітку під час здобуття освіти. 
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Однією з основних проблем сучасного  розвитку  економіки  країни  є  

безробіття,  яке  становить  реальну  загрозу  для  державного  та  суспільного   

благополуччя та набуло масового характеру. 

Найвищий рівень безробіття у 2015 році був у Полтавській, 

Тернопільській, Луганській та Донецькій областях, а найнижчі показники 

зафіксовано у м. Києві, Харківській та Дніпропетровській обл. Причому в усіх 

цих регіонах, за виключенням Харківської області, рівень безробіття в останні 

роки зростає. При цьому в Одеській області рівень безробіття населення був 

найнижчим і значно нижчим, ніж по Україні у цілому.  

Майже половину незайнятих громадян, зареєстрованих у державній 

службі зайнятості як безробітні, становить молодь. Основними причинами 

молодіжного безробіття є невідповідність обсягів та напрямів професійного 

навчання потребам економіки та ринку праці, недостатній рівень якості 

професійної підготовки, незадовільні умови праці, які пропонуються молоді 

роботодавцями на конкретних робочих місцях. 

Позиції молоді на ринку праці повинні зміцнюватися шляхом підвищення 

конкурентоспроможності випускників вищих і професійно-технічних 

навчальних закладів на ринку праці, забезпечення якості їх професійної 

підготовки відповідно до потреб сучасного виробництва та сфери послуг; 

проведення профорієнтаційної роботи з молоддю, зокрема випускниками 

навчальних закладів; впровадження механізмів сприяння працевлаштуванню 

випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів відповідно до 

законодавства, зокрема механізму стимулювання роботодавців для 

працевлаштування молоді на перше робоче місце. 
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	Шведська модель відрізняється активною політикою зайнятості, що проводиться державою. Ця модель ринку праці має яскраво виражений ринковий механізм, у якому державні елементи регулювання найбільш тісно переплетені з ринковими елементами саморегулюванн...

