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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.
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Обмеження аналізу державного регулювання 
зайнятості проблемою невідповідності попиту та 
пропозиції на ринку праці зумовлює недооцінку 
об’єктивної необхідності змін у підходах до держав-
ного регулювання зайнятості, що повинно спрямову-
ватися не лише на забезпечення повної зайнятості, а й 
на підвищення рівня продуктивності праці та форму-
вання прогресивної галузевої структури зайнятості, 
задоволення потреб економіки в людських ресурсах, 
які характеризуються високою якістю й адаптивною 
здатністю до мінливих економічних умов.

Усі ці проблеми знижують рівень життя біль-
шості населення країни, збільшують кризові явища 
в економіці, стримують структурні перетворення, 
перешкоджають створенню умов для стабілізації й 
економічного зростання, що визначило актуальність 
дослідження у даному напрямі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні основи дослідження зайнятості та державного 
регулювання у цій сфері заклали класики економічної 
науки: А. Сміт, К. Маркс, Дж. Кейнс, М. Туган-Бара-
новський, М. Фрідман. Різні аспекти використання 
методів і засобів державного регулювання зайня-
тості, вплив на зайнятість інноваційних та інститу-
ційних чинників розглядаються у працях вітчизня-
них учених – А. Ачкасова, Л. Безтелесної, Д. Богині, 
В. Брича, В. Васильченка, О. Грішнової, М. Доліш-
нього, С. Злупка, Є. Качана, А. Колота, Ю. Краснова, 
М. Кузьміна, Е. Лібанової, О. Мартин, Ю. Марша-
віна, Р. Михайлишина, В. Мортікова О. Павловської, 
С. Панчишина, І. Петрової, Т. Петрової, В. Петюха, 
В. Приймака, В. Соболєва, О. Стефанишин, С. Тру-
бича, С. Тютюнникової, А. Чухна, Л. Цимбал та ін.

Постановка завдання. Завдання статті поля-
гає в тому, щоб розкрити проблеми держaвного 
регулювaння професiйної зaйнятостi і розглянути 
світовий досвід на прикладі Німеччини.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вели-
чезне значення для розвитку будь-якої економіч-
ної системи, до якої входить і ринок продовольчих 
товарів, має зайнятість, яка є індикатором соці-
ально-економічного розвитку суспільства, форму-
ючи його економічний потенціал, а також рівень і 
якість життя населення. У країнах, які перебувають 
у стадії адаптації до ринкових умов господарювання, 
коли елементи інфраструктури ринку праці ще не 
діють достатньо ефективно, застосовують державне 
регулювання зайнятості. Разом з тим, незважаючи 
на усі заходи, в Україні вже тривалий період зали-
шається високий рівень безробіття. У першу чергу 
це пов’язано з низькими стандартами праці, відсут-
ністю гнучкої політики зайнятості та неефективним 
механізмом регулювання, який розрахований лише 
на поточне регулювання проблем, а не на їх випе-
редження. Як наслідок, маємо високий рівень без-
робіття у 2014 році, величезні витрати на утримання 
пасивної політики зайнятості та стримання еконо-
мічного розвитку в цілому.

В умовах ринкової економіки проблеми регулю-
вання професійної зайнятості населення потребують 
нових підходів вивчення використання трудового 
потенціалу і базуються на ринкових регуляторах 
ефективної зайнятості населення.

Виділяють три основні моделі державної полі-
тики зайнятості:

1. Європейська модель передбачає скорочення 
числа зайнятих при підвищенні продуктивності 
праці, що призводить до зростання доходу. Така 
політика передбачає дорогу систему допомог для 
великої кількості безробітних.

2. Скандинавська модель передбачає забезпе-
чення зайнятості практично всіх трудящих шляхом 
утворення робочих місць у державному секторі з 
середніми умовами оплати праці. Така політика про-
водиться здебільшого на державні кошти, дефіцит 
яких призводить до спаду виробництва, безробіття.

3. Американська модель орієнтується на утво-
рення робочих місць для значної частини економічно-
активного населення, які не потребують високої про-
дуктивності. При такому підході рівень безробіття 
формально зменшується, але збільшується кількість 
людей з низькими доходами [1].

Кожна із цих моделей потребує значних затрат 
бюджетних коштів у вигляді інвестицій як у вироб-
ництво для створення нових робочих місць, так і для 
соціального страхування безробітних. В умовах еко-
номічної кризи в Україні назріла необхідність ство-
рення нової моделі зайнятості – моделі професійної 
зайнятості населення, яка без збільшення бюджет-
них затрат поєднувала б високопродуктивну профе-
сійну зайнятість з низьким рівнем безробіття через 
підвищення якості робочої сили та збільшення її 
конкурентоспроможності. Така державна політика 
впроваджується шляхом створення дієвого меха-
нізму регулювання цими процесами.

Фундаментальною складовою організаційно-еко-
номічного механізму є важелі регулювання відтво-
рення робочої сили за професійними групами.

Безробіття набуває не стільки масовий, як затяж-
ний характер, стає глибшою сегментація ринку 
праці та погіршується становище соціально вразли-
вих соціальних груп, частина малого бізнесу йде в 
тінь, неформальний сектор стає масивнішим, спо-
вільнюється створення додаткових робочих місць. 
Внаслідок цього загострюються соціальні ризики, 
які потребують відповідного захисту та страхування. 
Відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів 
України макропоказників економічного та соціаль-
ного розвитку рівень безробіття на кінець 2015 року 
може зрости до 10,2% (у 2009 році він складав 8,8%) 
(таблиця 1).

Напрями боротьби з безробіттям мають забезпечу-
ватися підвищенням конкурентоспроможності робо-
чої сили за рахунок підвищення її якості, а саме: 
зростання рівня загальної освіти, підвищення ква-
ліфікації, розширення діапазону оволодіння праців-

Таблиця 1
Показники економічної активності на ринку праці в Україні у 2010–2014 рр.

 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік

Економічно активне населення, (тис. осіб) 20 894,1 20 893,0 20 851,2 20 824,6 19 920,9

Рівень економічної активності населення, (%) 63,6 64,2 64,5 64,9 62,4

Безробітне населення (за методологією МОП), 
(тис. осіб) 1 713,9 1 661,9 1 589,8 1 510,4 1 847,6

Рівень безробіття населення (за методологією 
МОП), (%) 8,2 8,0 7,6 7,3 9,3

Джерело: розроблено на основі даних офіційного сайту Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
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никами професій і спеціальностей, розвиток таких 
необхідних складових відтворення якісної робочої 
сили, як медицина, культура, спорт тощо [2].

Отже, професійно-кваліфікаційний баланс на 
ринку праці відіграє чималу роль для підтримання 
збалансованості самого ринку праці та запобігання 
високого рівня безробіття.

Існує низка причин структурних диспропорцій 
попиту та пропозиції на ринку праці, серед яких 
можна виділити кілька основних: модернізація 
виробництва, розширення та застосування нових нау-
коємних технологій ведуть до змін професійно-квалі-
фікаційної структури попиту та пропозиції на ринку 
праці, підвищення вимог до якості робочої сили. Ще 
однією з причин є розбіжність структури професійної 
освіти з потребами ринку праці за кваліфікаційним 
рівнем та професійною структурою. Також недоско-
нала державна політика щодо регулювання ринку 
праці є підґрунтям виникнення проблем такого роду. 
За декілька останніх років в Україні попит на робочу 
силу має тенденцію до зниження, ідентична тен-
денція стосується і пропозиції. Пропозиція робочої 
сили у 2012 році зменшилася на 41,8% щодо попе-
редніх років. Відповідно, попит на робочу силу за 
останні роки знижується швидшими темпами, що 
також свідчить про збільшення навантаження на 
одне робоче місце з 88 осіб на 10 вільних робочих 
місць у 2010 році до 145 осіб на кінець 2014 року [3]. 
У 2014 році спостерігається збільшення попиту робо-
чої сили на 8,11% та збільшення незайнятих майже 
на п’ять відсотків, що свідчить про негативні тенден-
ції на ринку праці України (рис. 1).
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Рис. 1. Попит тa пропозицiя робочої сили  
у 2010–2014 рр.

Побудовано на основі даних офіційного сайту Державної 
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Наразі ситуація не покращується – дисбаланс 
попиту і пропозиції на ринку праці продовжує вияв-
лятися. Кількість претендентів на місце значно пере-
вищує потребу в цих працівниках (рис. 2).

Розглядаючи попит робочої сили за видами еко-
номічної діяльності, варто зазначити, що значного 
спаду у 2013 році порівняно з попередніми зазнали 
усі галузі економіки, окрім державного управління, 
де зниження складало лише 0,4%. Усі інші галузі 
економіки зазнали спаду попиту робочої сили більше 
ніж 10%. Але структура потреби у працівниках за 
видами економічної діяльності майже не змінилася: 
сільське господарство, робітники з технологічними 
інструментами як і були, так і залишилися на пер-
шому місці за потребою у працівниках. Найбільше 
навантаження професійних кадрів припадає на пра-
цівників сфери торгівлі і обслуговування, робітників 
з обслуговування і контролем за роботою техноло-
гічного устаткування, кваліфікованих робітників з 
інструментом. Усе ж перевага пропозиції над потре-
бою залишається яскраво вираженою – пропозиція 
більша у приблизно 12 разів, ніж реальна потреба у 
кадрах. Розглядаючи зрушення в структурі попиту 
на робочу силу за видами економічної діяльності, 
можна зробити висновок, що з кожним роком 
потреба і попит коливалися, що є наслідком неста-
більності та кризової ситуації в країні, заходи для 
виправлення якої приймаються недостатньою мірою. 
Коливання цього показника можна спостерігати на 
рисунку 3.
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Рис. 3. Попит тa пропозицiя робочої сили  
у 2010–2014 рр.
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Розробка перспективних оцінок кількісних та якіс-
них характеристик сукупної робочої сили проводиться 
у тісному зв’язку з політикою в галузі освіти, яка міс-
тить у собі розв’язок найрізноманітніших завдань: 
політичних, техніко-економічних, соціальних, демо-
графічних і педагогічних. Критичне вивчення досвіду 
розвинених країн у регулюванні руху сукупної робо-
чої сили становить певний інтерес і для нашої країни 
в умовах розвитку ринкових відносин.

Основні напрями досліджень розвитку кадро-
вого потенціалу пов’язані з визначенням майбутніх 
потреб у фахівцях. Попит, що підвищується, на ква-
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Рис. 2. Попит і пропозиція робочої сили  
на зареєстрованому ринку праці у 2014-2015 рр. 
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ліфіковані науково-технічні кадри висуває на перше 
місце проблему прогнозування системи професійної 
освіти відповідно до мінливих вимог розвитку націо-
нальної економіки.

У Нiмеччинi питaннями прогнозувaння робочої 
сили i розвитку освiти зaймaються численнi комiсiї, 
економiчнi нaуково-дослiднi iнститути, a тaкож 
дослiдницькi унiверситети.

Зaлежно вiд зaвдaнь цих оргaнiзaцiй розробленi 
рiзнi по цiлям прогнози: прогноз економiчного 
розвитку (вaлового нaцiонaльного продукту, 
продуктивностi прaцi); прогноз розвитку ринку робо-
чої сили; прогноз регiонaльної полiтики та iншi. 
Вiдзнaчимо, що дiяльнiсть рiзних оргaнiзaцiй, якi 
зaймaються прогнозувaнням трудових ресурсiв, 
здiйснюється за рiзними нaпрямaми. Тaк, 
Фрaнкфуртський iнститут розробив рiзномaнiтну 
iмiтaцiйну модель трудових ресурсiв i нa цiй основi 
склaв проект плaну пiдготовки фaхiвцiв.

Діяльність Німецького інституту з прогнозування 
національної економіки концентрується нa окремих 
вимогах до рiзних гaлузей економiки. Прогнозування 
здійснюється нa основi використання виробничих функ-
цій. Використання методу «витрaти-випуск» є додатко-
вою перевіркою послідовних результaтiв прогнозу.

Проекти Iнституту прогнозувaння (м. Бaзель, 
Нiмеччинa) врaховують здебільшого регiонaльнi 
aспекти прогнозувaння чисельностi робочої сили з 
врaхувaнням мiського i регіонального розвитку, a 
тaкож досвiду зaхiдноєвропейських крaїн.

Дослiдницький iнститут професiйної зaйнятостi 
(м. Нюрнберг) зосереджує увaгу нa плaнувaннi 
зaйнятостi трудових ресурсiв, зокремa – структури 
кaдрiв, використaння потенцiйної робочої сили, що 
тaкож вибувaє зa вiком. Окрiм того, в розрaхункaх 
врaховується зaйнятiсть iноземної робочої сили. Про-
гнози здiйснюються нa основi рiзних пропозицiй щодо 
економiчного зростання. Можнa вiдзнaчити низку 
дослiдницьких iнститутiв i оргaнiзaцiй, що викону-
ють прогнози спецiaльного признaчення. Бiльшiсть 
цих iнститутiв постiйно обмiнюються iнформaцiєю 
як у чaстинi вихiдних дaних, тaк i методiв, якi вико-
ристовуються в розробленні прогнозiв.

При прогнозувaннi робочої сили можнa видiлити 
основнi нaпрями робiт: основне прогнозувaння тру-
дових ресурсiв – великi дослiдницькi i федерaльнi 
iнститути; прогнози в гaлузi освiти – оргaнiзaцiї 
освiти, що зaймaються плaнувaнням; квaлiфiкaцiйнi 
прогнози – iнститути, що зaймaються системним 
aнaлiзом.

Тaким чином, прогнозувaння робочої сили 
зaрубіжними економiстaми створює aлгоритм  
(рис. 4).

В остaннє десятилiття з’явилися проекти дов-
гострокового i середньострокового розвитку трудо-
вих ресурсiв, де врaховaнi вимоги до квaлiфiкaцiї 
тa рiвня освiти. Були виявленi економiчнi тa iншi 
фaктори, які впливaють нa попит робочої сили нa 
ринку прaцi i нaступне плaнувaння освiти в чaстинi 
пiдготовки фaхiвцiв, a тaкож фaкторiв, що дозво-
ляють врaховувaти iндивiдуaльний професiйний 
вибiр (попит нa конкретну гaлузь освiти). Вихо-
дячи з цього встaновлено порушення структурної 
рiвновaги мiж попитом і пропозицiєю робочої сили, 
розрaховaнi циклiчнi коливaння, визнaченi шляхи 
розвитку освiти.

При прогнозувaннi пiдготовки робочої сили вико-
ристовується тaкож виробничо-економiчний метод, 
який припускaє прогнозувaти освiтню дiяльнiсть 
з врaхувaнням розвитку економiки i змiни 
продуктивностi прaцi.

У деяких проектaх прогнозувaння трудових 
ресурсiв здiйснюється нa основi комбiновaного 
пiдходу (модель Вiдмaйєрa «пропозицiя-попит»). Ця 
модель склaдaється iз трьох чaстин: прогнозу попиту 
нa робочу силу, прогнозу пропозицiї робочої сили i 
бaлaнсу освiти.

При aнaлiзi зaходiв щодо плaнувaння професiйної 
освiти в Нiмеччинi видiляють такi основнi напрями 
(рис. 5).

 

координація розвитку професійної освіти на 
національному рівні 

прогнозування кількісного росту освіти, його 
фінансування, використання ресурсів, а також 
можливостей працевлаштування випускників 

стимулювання і координація нововведень в області 
проффесійної освіти,зокрема нових методів 
навчання,моделей,навчальних програм, підручників і т.д. 

Рис. 5. Напрями при плануванні  
професійної освіти в Німеччині

Складено на основі: Использовaние европейского опытa 
для повышения эффективности социaльной политики в 
Укрaине [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
experts.in.ua/baza/ analitic/index.php?ELEMENT_ID=34566

Тaким чином, при плaнувaннi професiйної освiти 
в Нiмеччинi поєднується двa пiдходи: з одного боку, 
врaховувaти aдaптaцiю системи освiти до ринкового 
попиту (як у крaїнi з типово ринковою економiкою), 
з iншого боку – aктивний вплив держaвних оргaнiв 
упрaвлiння нa розвиток системи освiти.

Висновки. У ході дослідження, розглянувши 
різні підходи до категорії «професійна зайнятість 
населення», було зроблено висновок, що це – сис-
тема соціально-економічних відносин, що склалася в 
процесі реалізації професійного потенціалу, котрий 
сформований у різних сферах діяльності (аграрна 
сфера, харчова промисловість, торговельна сфера, 
сфера логістики складування та транспортування) як 
при цілеспрямованому набутті знань у відповідних 
навчальних закладах різного рівня акредитації, так і 
за рахунок набуття професійного досвіду.

Необхідно враховувати оптимальне співвідно-
шення ринкових і державних методів регулювання 
залежно від фаз відтворювального циклу, в тісному 

 

Аналіз і вибір методів і моделей прогнозування 

Аналіз і дослідження зайнятості сукупних 
ресурсів із врахуванням економічного розвитку 
на довгостроковий і середньостроковий періоди  

Дослідження кваліфікаційної структури робочої 
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Розробка політичних заходів , необхідних для 
досягнення отриманих прогнозних результатів 

Рис. 4. Алгоритм прогнозування робочої сили 
зарубіжними науковцями
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взаємозв’язку яких не повинно бути витіснення 
одного агрегату управління іншим, а навпаки, вони 
мають узгоджуватися і не суперечити одна одній.

Отже, на сучасному етапі, на нашу думку, необ-
хідно докорінно змінити характер впливу політики 
зайнятості на національний ринок праці, який поля-
гає в переході з пасивної політики, спрямованої 
на допомогу держави по безробіттю та соціальний 
захист неконкурентоспроможних верств населення, 
до активної інвестиційної політики сприянню і роз-
витку нових робочих місць, самозайнятості та орга-
нізації перепідготовки незайнятого населення, що 
була б спрямована не всупереч вимогам часу і струк-
турним змінам в економіці, а базувалася на прин-
ципі випередження, тобто на прогнозуванні розвитку 
процесів на загальнодержавному ринку праці шля-

хом врахування тенденцій формування трудового 
потенціалу (зокрема, працівників ринку продоволь-
чих товарів) та демографічного розвитку, економіч-
них трансформацій та впливу факторів зовнішнього 
середовища.
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Постановка проблеми. Сільські території володі-
ють потужним природним, демографічним, еконо-
мічним та історико-культурним потенціалом, який 
при більш повному, раціональному та ефективному 
використанні може забезпечити сталий багатогалу-
зевий розвиток, повну зайнятість, високий рівень і 
якість життя сільського населення.

Важко не погодитися з Н.І. Прока, який вва-
жає, що «сталий розвиток сільських територій – це, 
насамперед, інтенсивно-інноваційний розвиток та 
ефективне використання наявного тут величезного 
ресурсного потенціалу» [1].

Природні ресурси та умови є об’єктивною пере-
думовою сільськогосподарського виробництва, впли-
вають на його розвиток, спеціалізацію та ефектив-
ність. Визначення перспективних напрямів розвитку 
сільського господарства вимагає оцінки природного 
потенціалу та ефективності його використання. 
Одним із важливих завдань національної політики 
України є перехід на шлях сталого розвитку. Реа-
лізацію даного завдання держава може здійснити 

шляхом раціонального та ефективного використання 
ресурсного потенціалу сільських територій та ство-
рення найсприятливіших умов для їх збереження в 
країні в цілому. Сучасний стан розвитку економіки 
України свідчить про позитивні зрушення, які відбу-
лися за останні роки у сільськогосподарському вироб-
ництві, про окремі позитивні зміни, які були досяг-
нуті в результаті реформування аграрного сектору 
економіки, але навіть вони не дали змогу розв’язати 
проблеми управління соціальним та економічним 
розвитком сільських територій. Найгострішими 
проблемами залишаються відсутність економічного 
інтересу жити і працювати в сільській місцевості, 
безробіття, трудова міграція селян та руйнування 
соціальної інфраструктури. Ці та інші факти ста-
новлять загрозу продовольчій безпеці країни, демо-
графічному відтворенню селянства, створюють соці-
альну напругу на селі. Унікальність аграрної сфери 
полягає в тому, що це не тільки сфера зайнятості 
населення, а це спосіб життя сільських мешканців. 
Тому питання, пов’язані з розвитком аграрного сек-


