
32 Серія Економічні науки

Випуск 15. Частина 3. 2015

УДК 331.5

Руснак А.В.
аспірант кафедри макроекономіки та державного управління

Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана

ВИЗНАЧЕННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ ТА ПОДОЛАННЯ АСИМЕТРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО  
РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Стаття присвячена визначенню диспропорцій, які існують на національному ринку праці. Визначено та охарактеризовано 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах ринок 
праці є одним із найбільш важливих, складних та 
мінливих елементів економіки. Його специфічність 
пояснюється не лише тим, що саме тут перепліта-
ються інтереси держави, бізнесу і соціуму, форму-
ються умови праці, рівень зайнятості і заробітної 
плати, а ще і тим, що ринок праці є узагальненим 
індикатором широкого кола соціально-економічних 
явищ та процесів суспільного розвитку. Ці характе-
ристики мають істотні територіальні розбіжності, що 
зумовлює необхідність поглибленого вивчення аси-
метричності ринку праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тико-методологічні проблеми ринку праці, держав-
ного регулювання зайнятості та безробіття в Україні 
знайшли відображення у працях О. Бажка, С. Бан-
дура, Л. Безтелесної, В. Васильченка, Т. Головка, 
О. Коваля, Г. Кулікова, Л. Ільїча, Е. Лібанової, 
Л. Лісогор, В. Лича, Н. Лук’янченко, О. Новікової, 
І. Петрової, О. Пищуліна, В. Приймака, В. Стадник 
та багатьох інших. Серед учених-економістів і прак-
тиків в області дослідження саме збалансованості 
ринку праці можна виокремити А. Колота, Е. Ліба-
нову, Ю. Маршавіна, І. Маслову. Однак питання 
національних особливостей асиметричності ринку 
праці потребують подальших ґрунтовних дослі-
джень. Потрібно враховувати, що окремий сектор 
національного ринку праці залежно від комплексу 
різноспрямованих факторів має специфічний комп-
лекс проблем, які потребують прийняття особливих 
управлінських рішень.

Постановка завдання. У межах дослідження ста-
вилося завдання проаналізувати тенденції розвитку 
національного ринку праці з позиції оцінки його аси-
метричності.

Виклад основного матеріалу. Асиметрія, на думку 
Кроізера і Фрайберга, може визначатися як «співвід-
ношення обміну, який з однієї сторони, є взаємним, 
але з другої – умови обміну створюють переваги для 
одного з учасників» [7, с. 30]. Такий стан речей є 

характерним саме для ринку праці. Загалом, асиме-
тричність властива розвитку будь-яких соціальних 
або економічних систем, що проявляється у розба-
лансованості, порушенні рівноваги, невідповідності 
між елементами системи [8, с. 16]. Асиметрія наці-
онального ринку праці може бути декількох видів. 
До основних видів асиметрії ринку праці належать: 
ринкова, структурна, інформаційна, гендерна, тери-
торіальна і соціально-демографічна.

Ринкова асиметрія пов’язана з порушенням рів-
новаги попиту і пропозиції на ринку праці як у пло-
щині співвідношення їхніх обсягів, так і у напрямі 
професійно-кваліфікаційного дисбалансу попиту 
і пропозиції. На величину пропозиції праці і його 
структуру (чисельність зайнятих і безробітних) впли-
вають демографічні тенденції та якість трудового 
потенціалу [3, с. 328]. За даними Держкомстату, 
попит на робочу силу у 2014 р. в Україні зменшився 
на 17% порівняно з попереднім роком. Наванта-
ження на одне вільне робоче місце у 2014 році склало 
14 осіб, тоді як у 2013 році було 11 осіб. Як і в попе-
редні роки, у 2014 р. перевищення кількості вибулих 
працівників порівняно з прийнятими спостерігалося 
у всіх видах економічної діяльності. Із загальної 
кількості вибулих переважна більшість працівників 
(87,6%) залишили робочі місця за власним бажан-
ням. При цьому частка працівників, звільнених у 
зв’язку зі скороченням штатів, щодо середньооблі-
кової кількості штатних працівників зменшилася 
порівняно з 2013 р. на 0,6 в.п. [4, с. 14]. Продовжу-
ється тенденція ліквідації робочих місць, через що 
зменшуються можливості працевлаштування.

Структурні зміни в економіці є передумовою 
структурного дисбалансу на ринку праці, що обумов-
лює необхідність дослідження структурної асиметрії 
на ринку праці. Структурна асиметрія в соціально-
економічній сфері пов’язана з поступовим і тривалим 
наростанням міжгалузевих і професійно-кваліфіка-
ційних диспропорцій та характеризується невідпо-
відністю сформованої структури суспільного вироб-
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ництва умовам ефективного використання ресурсів, 
які (умови) змінилися. Структурна асиметрія прояв-
ляється у такому виді безробіття, як структурне, яке 
запропоновано розглядати як соціально-економічне 
явище, при якому структура пропозиції робочої сили 
не відповідає потребам економіки країни за профе-
сійними групами, видами економічної діяльності 
внаслідок структурних та технологічних змін в еко-
номіці, недосконалості освітньої системи [1, с. 7-8].  
Важливим напрямом подолання дефіциту робітни-
чих кадрів та підвищення професійного рівня пра-
цівників є навчання персоналу на виробництві. Але 
натепер обсяги цього навчання залишаються незна-
чними. Так, у 2014 р. кількість працівників, які про-
ходили професійне навчання та підвищення кваліфі-
кації, зменшилася порівняно з 2013 р. на 210,0 тис. 
осіб і становила 956,6 тис. осіб, або 11,2% від облі-
кової кількості штатних працівників [4].

Положення агентів ринку праці визначається 
асиметричністю доступної інформації. Асиметрія 
інформації призводить до неефективного функціону-
вання ринків, невизначеності і ризиків, обмеження 
конкуренції, втрат суспільної праці, матеріальних 
ресурсів, нераціонального розвитку продуктивних 
сил. Асиметрія інформації на ринку праці проявля-
ється у неповноті та обмеженому доступі до інфор-
мації, що зменшує альтернативи пошуку роботи, 
тобто мобільність робочої сили. Ще одним наслідком 
асиметрії інформації на ринку праці є поширення 
неформальних трудових відносин [3, с. 329]. Також 
дуже великою проблемою на теренах України є повна 
відсутність або наявність незначної інформації щодо 
потреби у кваліфікованих працівниках певних галу-
зей або випускників ВНЗ, адже спостерігається така 
ситуація на ринку праці, при якій є надмірна пропо-
зиція робочої сили, наприклад, надлишок економіс-
тів та юристів, при тому, що існує суттєва недостача 
кваліфікованих інженерів та інших робочих спеці-
альностей.

Згідно із проведеним науковцями дослідженням, 
кожна п’ята компанія в Україні вважає недостатні 
знання та навички існуючих на ринку працівників 
більш серйозною перешкодою для свого функціону-
вання і розвитку, ніж проблеми, пов’язані з фінан-
суванням, корупцією та дозволами, необхідними для 
ведення бізнесу. Цей показник є одним із найви-
щих серед країн з перехідною економікою Східної 
Європи і колишнього Радянського Союзу. До того ж 
заповнення вакантного робочого місця в нашій кра-
їні, особливо для кваліфікованих працівників, які 
займаються фізичною працею, потребує набагато 
більше часу, ніж у більшості країн (п’ять тижнів 
замість 2,5). Відсутність потрібного переліку профе-
сійних навичок називають основною проблемою 25% 
компаній в Україні, що збільшили протягом трьох 
останніх років кількість своїх працівників, і 15% 
компаній, які не розширювали свого штату. Тобто 
сучасні компанії, що розвиваються, є більш чут-
ливими до дефіциту знань і навичок. Також дослі-
дження засвідчило, що найбільше «потерпають» від 
дефіциту потрібних знань і навичок дрібні фірми, 
компанії з невеликим строком діяльності, а також 
компанії, що працюють у будівельному і фінансо-
вому секторах. Подібний дефіцит сильніше відчува-
ють приватні компанії, ніж державні [6].

До такого дисбалансу на ринку праці в Україні 
призвела низка причин, зокрема недостатньо швидке 
реагування системи освіти на зміни попиту на ринку 
праці. Тобто навчальні заклади не коригують своїх 
навчальних планів і програм відповідно до попиту 

роботодавців. Сучасні учні та студенти, обираючи 
майбутню професію, не враховують ситуації на ринку 
праці, зокрема через брак такої інформації. Також 
потенційно важливим джерелом дефіциту робочої 
сили є еміграція кваліфікованих працівників. Дис-
баланс викликаний також тим, що скорочення робо-
чих місць найчастіше відбувається на старих підпри-
ємствах у промисловості та сільському господарстві, 
також ліквідуються робочі місця, пов’язані з неква-
ліфікованою працею. Створюються ж робочі місця 
переважно в нових компаніях, у сфері ринкових 
послуг і в професіях, які потребують кваліфікованих 
«синіх комірців» [6]. Особливістю України також є 
високий і часто незадоволений попит на професійні 
знання та навички у поєднанні з відносно низькою 
заробітною платою. Адже відносне підвищення заро-
бітної плати – важливий сигнал ринку праці, що 
свідчить про збільшення попиту на певні професійні 
знання, яких бракує на ринку. Інформація про попит 
на певні знання у роботодавців дасть змогу навчаль-
ним закладам формувати навчальні плани та готу-
вати пропозиції щодо підвищення кваліфікації відпо-
відно до них. Дуже важливо заохочувати навчальні 
заклади до збору та оприлюднення ними інформації 
про працевлаштування своїх випускників у відсотко-
вому співвідношенні протягом певного періоду, адже 
це є показником якості здобутих знань.

Наявність гендерної асиметрії у частині асиме-
трії прав і обов’язків пояснюється стереотипами сус-
пільства щодо ролі жінки і чоловіка та формування 
уявлень про «чоловічі» і «жіночі» види діяльності. 
Методологічну цінність для розуміння гендерних 
відносин становлять погляди К. Хорні про відмін-
ності соціальної поведінки чоловіків і жінок, ідеї 
Г. Зіммеля про жіночу і чоловічу природу, погляди 
Н. Смелзера про соціальне підґрунтя диференціації 
тендерних ролей, етнометодологічні дослідження 
Г. Гарфінкеля, П. Бергера і Т. Лукмана про гендер 
як соціальний конструкт тощо. Про посилену увагу 
до гендерних проблем сучасного суспільства свідчить 
сформульований у Європейській соціальній хартії 
принцип заборони дискримінації у трудових відно-
синах, згідно з якою принцип недискримінації щодо 
чоловіків і жінок має знайти відображення у чин-
ному законодавстві кожної з договірних сторін. Окрім 
того, у зазначеному документі зазначається, що усі 
працівники мають право на однакові можливості та 
однакове ставлення до них у разі вирішення питань 
щодо працевлаштування та професії без дискриміна-
ції за ознакою статі. Загалом, принцип однакового 
ставлення – один із найважливіших у міжнарод-
ному праві і випливає передусім із загальноправо-
вого принципу рівності можливостей і заборони 
дискримінації. Принцип заборони дискримінації 
закріплено у міжнародно-правових актах: Загаль-
ній декларації прав людини 1948 р., Міжнародному 
акті про економічні, соціальні і культурні права 
1966 року, декількох конвенціях Міжнародної Орга-
нізації Праці (МОП), Конвенції про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок [3, c. 329]. Середньо- 
облікова кількість штатних працівників за статевою 
ознакою у 2014 р. розподілялася майже порівну. 
Проте за сферами прикладання праці існують суттєві 
відмінності. Так, жіноча праця була більш поши-
рена у поштовій та кур’єрській діяльності, де питома 
вага жінок у загальній кількості штатних працівни-
ків становила 84,6%, у сфері охорони здоров’я та 
надання соціальної допомоги (82,0%), освіті (76,5%), 
функціонуванні бібліотек, архівів, музеїв та інших 
закладів культури (77,2%), текстильному виробни-
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цтві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів (76,2%), сфері творчості, мистецтва 
та розваг, фінансовій і страховій діяльності (67,1%), 
тимчасовому розміщуванні й харчуванні (65,2%), 
державному управлінні й обороні, обов’язковому 
соціальному страхуванні (64,0%). Традиційно чоло-
вічими сферами прикладання праці залишаються 
будівництво (80,2% у загальній кількості штатних 
працівників), добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів (75,5%), діяльність у сфері транспорту 
(71,0%), сільське господарство, лісове господарство 
та рибне господарство (70,6%), виробництво меблів, 
іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатку-
вання (71,7%), металургійне виробництво, вироб-
ництво готових металевих виробів (69,6%), вироб-
ництво машин і устаткування (69,2%), складське 
господарство та допоміжна діяльність у сфері тран-
спорту (69,3%), виробництво гумових і пластмасових 
виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 
(68,8%). У більшості видів економічної діяльності це 
спричинено умовами праці, зокрема забороною вико-
ристання праці жінок на особливо важких і шкід-
ливих роботах. Також чоловіки були зайняті пере-
важно на посадах керівників, а праця жінок більше 
застосовувалася на посадах службовців і технічного 
персоналу. Внаслідок цього заробітна плата жінок у 
середньому по економіці країни була на 23,7% ниж-
чою за відповідний показник у чоловіків (у 2013 р. – 
на 30,6%). Така розбіжність спостерігалася у пере-
важній більшості видів економічної діяльності. 
Водночас існує певна варіація гендерної нерівності 
в оплаті праці залежно від сфери діяльності. Най-
менша різниця у рівні оплати праці за статю – у 
сфері адміністративного та допоміжного обслугову-
вання (1,7%), діяльності транспорту (3,8%), освіті 
(6,6%), будівництві (9,5%). Найбільш значна різ-
ниця середнього розміру заробітної плати жінок і 
чоловіків спостерігалася у добуванні кам’яного та 
бурого вугілля (55,1%), у сфері мистецтва, спорту, 
розваг та відпочинку (49,2%), фінансовій та стра-
ховій діяльності (35,6%), поштовій та кур’єрській 
діяльності (34,4%) [5]. З метою усунення ґендерної 
асиметрії на ринку праці та в галузі державної полі-
тики зайнятості необхідно: сформулювати цілісну 
концепцію політики на ринку праці, яка дозволила б 
уникнути поширеного неефективного використання 
трудового потенціалу, у тому числі й у ґендерному 
розрізі, та суперечностей поміж відносно високим 
освітнім і професійно-кваліфікаційним потенціалом 
жінок і чоловіків та структурою господарства; роз-
робляти та застосовувати запобіжні заходи щодо 
якості національної робочої сили, спрямовані на 
усунення інституційних суперечностей вітчизняного 
ринку праці; вивчити причини існування ґендерних 
розривів у оплаті праці жінок та чоловіків і розро-
бити план дій з їх скорочення; впроваджувати гнучкі 
форми зайнятості з метою вирішення проблем безро-
біття жінок та чоловіків, пошуку нових джерел робо-
чої сили та оптимізації її використання з урахуван-
ням ґендерного підходу [2].

Формування територіальної асиметрії розміщення 
трудових ресурсів безпосередньо пов’язане з проце-
сом розселення населення. Розселення населення є 
невід’ємною складовою територіальної організації про-
дуктивних сил, оскільки його стан характеризується 
сукупністю взаємозв’язаних і взаємозалежних посе-
лень, які розглядаються як форми територіальної орга-
нізації виробництва і розселення. Вплив конкретних 
чинників на розміщення трудових ресурсів обумовле-
ний, по-перше, істотними відмінностями в територіях, 

на яких розміщується і розвивається виробництво, і, 
по-друге, специфікою функціонування самих вироб-
ництв, що відносяться до різних галузей. Виходячи 
з цього, чинники розміщення трудових ресурсів як 
однієї із становлячих продуктивних сил можна поді-
лити на дві групи. Першу групу створюють умови роз-
міщення продуктивних сил на конкретній території. 
Виділяють 4 класи умов розміщення:

1) природно-ресурсні чинники – мінерально-сиро-
винні, паливно-енергетичні, водні, лісові, територі-
ально-біологічні, земельні, кліматичні і інші ресурси;

2) економічні чинники – економіко-географічне 
положення, енергетичні і будівельні бази, основні 
виробничі і невиробничі фонди, виробнича інфра-
структура зокрема транспортна мережа, регіональні 
потреби, капітальні вкладення, регіональна еконо-
мічна політика тощо;

3) соціальні чинники – регіональна демографічна 
політика, зайнятість населення в суспільному вироб-
ництві, забезпеченість населення об’єктами соціаль-
ної інфраструктури;

4) екологічні чинники – забруднення й охорона 
водоймищ, атмосфери, загальна екологічна ситуація 
в регіоні [9].

Вплив цих чинників на розміщення трудових 
ресурсів з часом може змінюватися під впливом 
науково-технічного прогресу й умов соціально-еко-
номічного розвитку. Друга група чинників розмі-
щення трудових ресурсів охоплює безпосередньо 
чинники розміщення продуктивних сил, обумовлені 
техніко-економічними особливостями, своєрідністю 
технічної організації підприємств і галузей вироб-
ництв. До чинників розміщення відносять електро-, 
тепло-, водо-, трудомісткість продукції, транспорта-
бельну сировину тощо. Територіальні відмінності у 
соціальному складі трудових ресурсів зводяться зде-
більшого до співвідношення чисельності робітників і 
селян в окремих регіонах країни. Це співвідношення 
визначається господарською спеціалізацією окремих 
територій. Існуючі форми територіальної організації 
трудових ресурсів забезпечуються функціонуванням 
трудового потенціалу з властивими йому якісними 
і кількісними характеристиками. Характер про-
дуктивних процесів визначає рівень зайнятості і її 
структуру по галузях, по статі і віку, чинить вплив 
на усі напрями відтворення трудових ресурсів.

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, можна 
відзначити, що сучасна ситуація на національному 
ринках праці є достатньо складною і суперечливою, 
що пов’язано із загальним станом економіки і харак-
тером трансформаційних процесів у країні в цілому. 
Існуюча регіональна нерівномірність у рівнях зайня-
тості населення пояснюється: недоліками у привати-
зації, які не дали очікуваних результатів, масштабів 
вивільнення працівників; збереженням великої кіль-
кості нерентабельних підприємств, що акумулюють 
значні контингенти персоналу у вигляді прихованого 
безробіття; високими темпами інфляції, особливо 
на початковому етапі ринкових перетворень; погір-
шенням життєвого рівня населення, що змусило 
незайняте населення працювати, а зайнятих – не 
покидати робочі місця навіть на умовах вимушеної 
неповної зайнятості. Тому саме аналіз ринку праці у 
контексті його асиметричності дозволить комплексно 
оцінити негативні явища у цій сфері та визначити 
пріоритетність розв’язання тих чи інших проблем. 
Успішність їх вирішення залежатиме насамперед 
від формування сприятливого середовища трудової 
діяльності, внаслідок чого будуть створені необхідні 
умови для самореалізації населення країни.
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was analyzed.
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Постановка проблеми. Забезпечення населення 
якісними продуктами харчування здійснює ринок 
продовольчих товарів, до якого входять аграрна 
сфера, харчова промисловість, торговельна сфера, 
сфера логістики складування та транспортування. 
Ринок продовольчих товарів, як і будь-який інший, 
не може існувати без кваліфікованих фахівців. Тому 
проблема зайнятості є актуальною і потребує держав-
ного регулювання.

Проблемa зaйнятостi нaселення є однiєю з 
нaйвaжливiших соцiaльно-економiчних проблем. Зайня-
тість є головною характеристикою ринку праці і визна-
чає соціально-економічний розвиток країни. У сучасних 

умовах питання регулювання зайнятості набуває осо-
бливої значущості, оскільки циклічний характер рин-
кової економіки спричинює безробіття і пов’язані з ним 
негативні економічні і соціальні наслідки.

Наслідки диспропорцій у сфері зайнятості набу-
вають особливо гострого характеру, оскільки зайня-
тість має не лише економічне, а і соціальне значення, 
що надає дослідженню додаткової актуальності. Крім 
того, вітчизняна економіка перебуває під впливом 
процесів глобалізації та інформатизації, що створює 
додаткові чинники використання людських ресурсів 
у сфері зайнятості, які необхідно враховувати в дер-
жавному регулюванні.


