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Висновки з проведеного дослідження. Підсумо-

вуючи проведений аналіз слід порівняти ступінь 
ефективності та справедливості кожної з моделей. 
Безсумнівно реалізації соціальної політики у меж-
ах єдиної концепції соціальної держави спрямована 
на поєднання суспільства в цілому, але політичне 
(режимне) підґрунтя кожної з моделей має проти-
лежні інтереси. Якщо соціальна політика з точки 
зору соціал-демократичних сил це шлях побудови 
«соціалістичної» держави, то консервативні сили 
використовують соціальну політику як стримую-
чий інструмент. Скандинавська модель є одночасно 
ефективною та справедливою, а середземноморська 
модель є повним антагоністом. Англосакська модель 
забезпечує ефективну, але не достатньо справедли-
ву політику. В той же час континентальна модель є 
більш справедливою, але менш ефективною. З точи 
зору західних фахівців саме скандинавська та англо-
саксонська моделі за всіма критеріями є найбільш 
життєздатним варіантом розвитку європейської со-
ціальної політики. Дещо інші тенденції притаманні 
вітчизняній політиці.

За останні 20 років Україна так і не змогла здій-
снити ефективну реформу соціального захисту та 
визначитися з подальшим вектором розвитку соці-
альної політики. Реалізація ліберального варіанту 
реформування соціального захисту є обмеженою як 
з фінансової точки зору (нестабільність фінансового 
сектору вітчизняної економіки є поганим підґрунтям 
для розвитку приватних систем соціального забезпе-
чення), так і з неможливістю подолання закоренілої 
орієнтації більшості населення на традиції високого 
державного соціального захисту пов’язаного з попе-
редніми заробітками. Щодо консервативної моделі, 
то вона сформована і продовжує функціонувати в 
Україні та більшості пострадянських країн. ЇЇ домі-
нування є найбільш вірогідним навіть у довгостроко-

вій перспективі. У цьому сенсі поточне завдання дер-
жави не соціальна реформа, а як мінімум подолання 
існуючих недоліків та модифікація консервативних 
структур відповідно до політичних та економічних 
реалій.
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Постановка проблеми. Демографічна ситуація та 
її розвиток упродовж усього періоду незалежності 
країни цілком обґрунтовано викликають занепоко-
єння науковців, громадськості та політиків. Трива-
ла депопуляція, один з найнижчих у світі рівень 
народжуваності та найвища в Європі (за винятком 
Росії) смертність, масштабний відплив економічно 
активного населення за межі країни – усе це під-
стави кваліфікувати демографічну ситуацію в краї-
ні як кризову. Стан сучасної демографічної ситуації  
в Україні можна кваліфікувати як кризовий не 
лише тому, що депопуляція поєднується зі значним 
погіршенням здоров’я населення та інших його 
якісних характеристик, а тому, що за певних умов 
криза може перетворитися на демографічну ката-
строфу. Особливої актуальності ця проблема набу-
ває в cучасних складних умовах посилення світової 
глобалізації та регіоналізації.

Аналіз останніх наукових досліджень та публі-
кацій. Дослідженням різнобічних аспектів проблеми 
присвятили свої роботи багато економістів та на-
уковців. До вітчизняних дослідників цієї проблеми 
належать Богиня Д., Старостенко Г., Лібанова Е., 
Пирожков С., Власенко Н., Позняк О., Пальян З., 
Стельмах Л., Марченко А. Гладун О. Терець В. та 
інші вчені. Не залишилась проблема і поза увагою 
дослідників країн СНД. Серед них такі вчені, як Бо-
ярський А., Кваша О., Вишневський А., Капиця С., 
Кокошин А., Рубін Я, Фельдман Г. та інші.

Разом з тим, не дивлячись на значний науковий 
доробок, дослідженнями не охоплено в повній мірі 
питання особливостей розвитку демографічних про-
цесів в Україні та перспектив соціально-демографіч-
них зрушень, що власне і стало предметом даного 
дослідження.

Постановка завдання. Метою роботи є комплек-
сний аналіз сучасного стану демографічної ситуації 
в Україні, виявлення проблем і визначення основних 
шляхів подолання демографічної кризи.

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Демографічна криза – це глибоке порушення відтво-
рення населення, що загрожує самому його існуван-
ню. Демографічна криза в Україні спостерігається 
ще з 90-х років минулого століття і буде продовжу-
ватися надалі.

Можна зазначити, що основними ознаками кризи 
в Україні є: 

- низький рівень народжуваності та аборти (за 
роки незалежності в Україні офіційно було зроблено 
близько 32 мільйонів абортів, що значно більше від 
кількості народжених);

- зниження середньої тривалості життя (до 62,3 
років у чоловіків і до 73,8 років у жінок); 

- підвищення вірогідності смертності чоловіків у 
працездатному віці (близько 38-40%); 

- висока порівняно з розвинутими державами 
смертність немовлят і дітей віком до 5 років;

- високі рівень і темпи старіння населення та 
збільшення навантаження на працездатну його час-
тину;

- постійний масштабний міграційний відплив мо-
лоді, що негативно позначається як на чисельності 
та статево-віковому складі населення, так і на на-
роджуваності;

- зниження рівня життя основної маси населення;
- екологічні катаклізми;
- погіршення здоров’я нації;
- вичерпання потенціалу демографічного зростан-

ня, що унеможливлює навіть процес простого відтво-
рення населення.

Одною з головних причин загострення демогра-
фічної кризи в Україні є зниження до критичного 
рівня народжуваності. Сучасний її стан такий, що 
забезпечується лише половина потрібного для відтво-
рення населення. На сьогодні Україна вже перетнула 
межу зниження народжуваності, за якою відбуваєть-
ся незворотнє руйнування демографічного потенціа-
лу, що вже призвело до втрати умов для відновлення 
чисельності населення. 

Процес зниження народжуваності у сучасних 
умовах має глобальний характер і зумовлений низ-
кою економічних, соціальних, біологічних причин. 
Глобальна тенденція зниження народжуваності по-
силилася в Україні у 90-х роках минулого століття 
у зв’язку з економічною кризою, різким зниженням 
рівня життя, доходів широких верств населення, не-
впевненістю у майбутньому. Переважно через низьку 
народжуваність та високий рівень смертності Украї-
на за 22 роки незалежності втратила більше ніж  
6,5 млн. людей і сьогодні її населення становить  
45,4 млн. проти 52,1 млн. у 1991 р. [1].

Для відтворення кількості населення станом на 
1991 р. необхідно підвищити народжуваність до 2,2-
2,3 дитини на двох батьків. Сьогодні цей показник в 
Україні майже вдвічі менший і складає 1,1 дитини 
на одну сім’ю. Відтак кількість населення зменшу-
ється щороку в середньому на 350 тис. осіб. В де-
мографічному відношенні Україна стала однією з 
найгірших країн світу. У першу чергу, це викликано 
неефективною політикою щодо найменш захищених 
верств населення [3, c. 53]. Якщо така тенденція 
зберігатиметься й надалі, то, за розрахунками ін-
ституту демографії та соціальних досліджень імені  
М.В. Птухи НАН України, існує реальна загроза, що 
до 2050 року кількість населення України зменшить-
ся до 35 млн. [2, с. 49].

Ще одна проблема України, раніше притаманна 
лише розвиненим країнам, – старіння населення. 
Дослідники говорять сьогодні про «геронтологічну 
революцію» – революцію старих. Найбільш інтен-
сивно процес старіння суспільства буде відбуватися 
між 2010 і 2040 роками, коли в пенсійному віці ви-
являться післявоєнні покоління. В Україні процес 
старіння населення має свою особливість. З одного 
боку, як і на Заході, він обумовлений спадом наро-
джуваності, а з іншого – підвищенням смертності в 
працездатному віці. За даними статистики, ймовір-
ність померти в працездатному віці для українських 
чоловіків у 1,5 рази вище, ніж для європейських [1].

Сучасну демографічну ситуацію можна визначи-
ти як кризову саме тому, що депопуляція супрово-
джується істотним погіршенням здоров’я людей, що 
виявляється у зниженні середньої тривалості жит-
тя. Обстеження стану здоров’я населення виявило, 
що рівень загальної захворюваності в Україні один 
із найвищих не лише серед країн Західної Європи, 
але й колишнього СРСР. За цим показником Україна 
перебуває на другому місці серед держав СНД. Про-
гресує тенденція значного погіршення здоров’я дітей 
і підлітків [3, c. 55].

Нині домінуючими у структурі захворюваності 
й смертності населення є хронічні неінфекційні за-
хворювання, насамперед хвороби органів дихання, 
системи кровообігу, злоякісні новоутворення. Поміт-
но зросли травматизм, нервово-психічні, ендокрино-
логічні, алергічні, генетичні та інші захворювання 
складної етіології, що свідчить про вагомий вплив 
умов життя населення на його здоров’я. Проблема 
поліпшення здоров’я населення сьогодні перетвори-
лася у проблему його елементарного збереження.



217ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Катастрофічною залишається екологічна безпека 

населення. Техногенне і радіоактивне забруднення 
атмосфери негативно впливає на кожного третього 
жителя України, а 28% взагалі дихають повітрям, 
що є небезпечним для життя. При цьому на громадя-
нина України припадає в 50 разів менше щорічних 
природоохоронних асигнувань ніж у Німеччині. За 
даними щодо смертності від серцево-судинних хво-
роб Україна ділить останнє місце в Європі з Болга-
рією, утричі випереджаючи розвинені країни. По-
ширеність хвороб серед населення протягом останніх 
10 років зросла на 38%. Статус українців як вими- 
раючої нації (щорічне зменшення на 350-400 тис. 
людей) зі зниженням якості життя є неприйнятним 
для розвитку економіки України [3, c. 55].

У зв’язку з цим необхідно реформувати систему 
охорони здоров’я, на якій негативно позначилися 
зміни соціально-економічних умов, а також збільши-
ти асигнування на розвиток цієї сфери. Тим більше, 
що в умовах стрімкого старіння населення потреба в 
коштах на охорону здоров’я та соціальне забезпечен-
ня осіб похилого віку постійно зростає.

Щоб змінити ситуацію, яка склалася, держава 
насамперед повинна звернути головну увагу на сім’ю 
та молодь. Як свідчить статистика, якщо у всьому 
світі майже половина населення, становлять люди 
до 25 років, то за даними всеукраїнського перепису 
населення в Україні молодь від 14 до 28 років стано-
вить 11%, тобто близько 5 млн. осіб [1].

Невтішною є ситуація і щодо кількості зареє-
строваних шлюбів серед молоді. Якщо у 1991 р. 
одружилося 493,1 тис. пар, то у 2012 р. лише 
278,3 тисячі, що істотно зменшило кількість ново-
народжених дітей (у 2012 р. це склало 520,7 тис. 
проти 630,8 тис. у 1991 р.) [1]. Головними причи-
нами цього сама молодь вважає відсутність жит-
ла, соціального захисту з боку держави, невелика 
заробітна плата, небажання приватних структур 
утримувати у себе на роботі вагітних та жінок з 
маленькими дітьми, хоча це й заборонено законом. 
Як наслідок молоді сім’ї мають не більше 1-2-х ді-
тей у кращому випадку, а для відтворення населен-
ня сім’я має виховати 2-3 дитини.

Держава для вирішення проблеми вже зробила 
низку заходів, спрямованих на розв’язання проблем 
соціально-економічного становлення та розвитку сі-
мей, виховання дітей, вдосконалення системи соці-
ального захисту сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, попередження насильства в 
сім’ї та реалізації сімейної політики, надання одно-
разової грошової виплати при народженні першої 
дитини. Але слід зазначити, що виплати, що україн-
ська влада надає матерям при народженні дітей, на 
думку багатьох демографів, можуть сприяти підви-
щенню народжуваності лише на першому етапі.

Говорячи про демографічну кризу, не можна 
обминути і таке явище, як масовий виїзд наших 
громадян на заробітки і постійне місце проживан-
ня за кордоном. Причинами міграції є поєднання 
суб’єктивних і об’єктивних умов взаємозв’язок яких 
викликає переміщення робочої сили. Для нашої кра-
їни в період розпаду СРСР і до теперішнього часу 
найбільших масштабів набула саме трудова міграція. 
Основні чинники, що викликають трудову міграцію, –  
це насамперед економічні фактори, а всі інші – ет-
нічні, релігійні розглядаються через призму еконо-
мічної ситуації.

Опитування працівників-мігрантів дає можли-
вість встановити ієрархію мотивів, які зумовлюють 
поїздки за кордон:

- заробіток задля поліпшення житлових умов (ку-
півля квартири чи будівництво будинку), придбання 
машини або інших товарів тривалого вжитку;

- заробіток задля задоволення поточних життєвих 
потреб харчування, придбання товарів повсякденно-
го вжитку;

- накопичення коштів для оплати навчання дітей 
у вищих навчальних закладах;

- накопичення стартового капіталу для створення 
власного бізнесу або розвитку своєї справи;

- мотиви нематеріального характеру (побачити 
світ, здобути певні трудові навички, поліпшити зна-
ння іноземної мови тощо).

З України виїжджає досить великий потік висо-
кокваліфікованого населення в працездатному віці, 
яке є дешевою робочою силою. На підставі обсте-
жень, здійснених центрами зайнятості низки облас-
тей за дорученням Міністерства праці та соціальної 
політики України, було зроблено висновок, що за-
гальні обсяги трудової міграції з України сягають 
близько 2,5-3 млн. осіб. Разом з тим існують й інші, 
значно більші оціночні дані щодо кількості праців-
ників-мігрантів. Деякі економісти називають цифру 
до 5 млн. осіб. Політики вважають, що ще більше – 
до 7 млн. осіб.

За інформацією дипломатичних представництв 
України, у пошуках працевлаштування 37,2% україн- 
ців-мігрантів їдуть до Росії. Друге місце посідає 
Польща (18,7%), третє – Чехія (16,9%). Також гро-
мадяни України виїджають у пошуках роботи до 
Італії (8,5%), Португалії (3,8%), Угорщини (2,5%), 
Греції (2,2%), Словаччини (2%) і Білорусі (1,7%).

Незважаючи на різноманітність оцінок масштабів 
трудової міграції, всі вони засвідчують, що поїздки 
на заробітки за кордон набули широкого розповсю-
дження, стали типовим для багатьох українців дже-
релом доходів.

Трудова міграція як масове явище негативно 
впливає на економічну ситуацію в країні, здатна 
спричинити дефіцит робочої сили у певних галузях 
та регіонах. Вона призводить до втрати кваліфікації 
осіб з високим рівнем професійної підготовки. Крім 
того, трудова міграція виступає фактором, що підви-
щує ризик еміграції.

Протиставити цьому ми можемо лише поліпшен-
ням умов оплати праці у своїй країні. Потрібно під-
вищувати оплату праці до європейського рівня. За 
рівнем оплати праці Україна значно більше посту-
пається іншим європейським країнам, ніж за про-
дуктивністю праці. Тому резерви існують і потрібно 
їх використовувати, створювати якісні нові робочі 
місця з високою оплатою праці.

Неможливо вирішити жодну з проблем, 
пов’язаних з демографічними аспектами, якщо не 
буде здійснена радикальна зміна на краще в структу-
рі доходів населення. Сучасна ситуація в цій сфері, 
яка була досягнута за останні роки дає підстави для 
оптимізму, однак відставання України все ще зали-
шається великим, порівняно з європейськими країна-
ми. Основні причини низького рівня доходів працю-
ючих необхідно пов’язувати насамперед з реальним 
кризовим станом економіки, а також відносинами 
між працею і капіталом. Саме тому якісні зрушення 
в рівні доходів населення практично є неможливи-
ми без функціонування в Україні економіки знань, 
економіки інноваційного розвитку. Економіка знань 
заохочує організації та людей пізнавати, створювати, 
розповсюджувати та використовувати знан ня більш 
ефективно для інтенсивного економічного та соціаль-
ного розвитку. Тільки тоді, коли економіка і суспіль-
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ство в цілому будуть націлені на поєднання науково-
дослідницької діяльності, системи освіти, людських 
ресурсів та бізнесу з єдиною метою – підвищення 
рівня технологічного розвитку та міжнародної кон-
курентоспроможності країни, з’являться додаткові 
широкі можливості стабільного економічного росту.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, стратегія демографічного розвитку повинна 
передбачати цілісну систему заходів економічного, 
правового, соціального, освітнього, культурного, ін-
формаційно-пропагандистського та організаційного 
характеру і бути спрямована на зниження смертнос-
ті, підвищення народжуваності, захист та відновлен-
ня генофонду населення України. Її реалізація пови-
нна підтримуватися спеціально створеною системою 
моніторингу соціально-демографічної ситуації, наці-
леної на інформаційне забезпечення демографічних 
досліджень, зокрема процесів відтворення населен-
ня, питань репродуктивної поведінки, трудової мі-
грації тощо.

Подолання кризи і досягнення сталого демогра-
фічного розвитку, нормалізація відтворення насе-
лення є тривалим і складним процесом. При цьому 
вихід із ситуації, що склалася, полягає не стільки в 
подоланні депопуляції, скільки у підвищенні якос-

ті життя населення, збереженні та відтворенні його 
життєвого і трудового потенціалу. Сьогодні у світі 
все більшого розповсюдження набуває так звана мо-
дель балансу, коли населення оцінюється не кількіс-
ними показниками, а якісним потенціалом.
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ВИБІР МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ МІСЦЕВОГО РИНКУ ПРАЦІ

Стаття присвячена обґрунтуванню вибору методів забезпечення збалансованості місцевого ринку праці. Теоретичне і прак-
тичне дослідження місцевого ринку праці свідчить, що існує різноманіття наукових методів, застосування яких дозволяє досягати 
поставлені цілі. З урахуванням специфіки наукового дослідження розроблена модель вибору оптимальних методів забезпечення 
збалансованості місцевого ринку праці на основі їх класифікації залежно від регулюючого впливу.

Ключові слова: місцевий ринок праці, збалансованість, методи, сегментація, прогнозування, регулювання місцевого ринку праці.

Дружинина В.В. ВЫБОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНОГО РЫНКА ТРУДА
Статья посвящена выбору методов обеспечения сбалансированности местного рынка труда. Теоретическое и практическое ис-

следование местного рынка труда свидетельствует, что существует многообразие научных методов, применение которых позволя-
ет достигать поставленные цели. С учетом специфики научного исследования разработана модель выбора оптимальных методов 
обеспечения сбалансированности местного рынка труда на основе их классификации в зависимости от регулирующего влияния.

Ключевые слова: местный рынок труда, сбалансированность, методы, сегментация, прогнозирование, регулирование 
местного рынка труда.

Druzhininа V.V. CHOICE OF METHODS FOR LOCAL LABOUR MARKET BALANCE PROVISION
The article deals with the study concerning the substantiation  of the choice of methods for local labour market balance provision. 

Theoretical and practical research of the local labour market shows that there is a variety of scientific methods, the use of which allows to 
achieve the goals. Taking into account the nature of scientific research it has been developed the model of the choice of optimal methods 
for local labour market balance on the basis of the classification according to the regulatory effect.

Keywords: local labor market, balance, methods, segmentation, forecasting, regulation of local labor market.

Постановка проблеми. Виявлений за допомогою 
методів економічного аналізу дисбаланс місцевого 
ринку праці, викликаний посиленням невідповід-
ності попиту та пропозиції, мобільності населення 
міста, збільшенням тривалості безробіття, підви-
щенням гнучкості місцевого ринку праці, відми-
ранням старих і появою нових професій, вимагає 
розробки послідовності вибору методів забезпечення 
збалансованості місцевого ринку праці. Методи на-
укового пізнання відрізняються своєю універсаль-
ністю і можуть бути застосовані щодо досліджен-

ня різних типів ринків. За допомогою цих методів 
можна вирішити завдання різної складності. Однак 
не всі такі методи можуть бути застосовані для ви-
рішення завдань забезпечення збалансованості міс-
цевого ринку праці. Для вибору таких методів необ-
хідно керуватися чітким розумінням особливостей 
порушеної проблеми, специфіки проведеного аналі-
зу. Згідно з такими умовами, вибір методів забезпе-
чення збалансованості місцевого ринку праці є ак-
туальним, чим пояснюється своєчасність наукового 
дослідження.


