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STATE REGULATION OF THE EMPLOYMENT PROCESS AND THE 
DEVELOPMENT OF WORK PLACES IN INDUSTRY 

 
Проаналізовано продуктивність праці за видами промислової діяльності, досліджено 
сучасні тенденції створення робочих місць в промисловості. Виявлено тенденції 
скорочення робочих місць порівняно зі створенням нових. Досліджено процес державного 
регулювання процесу створення робочих місць. Виявлено основні проблеми державного 
регулювання зайнятості та створення робочих місць. Запропоновано напрями 
державного регулювання для створення робочих місць в промисловості: фінансове 
забезпечення розвитку та модернізації пріоритетних галузей економіки; створення нових 
і модернізація високопродуктивний робочих місць в базових промислових галузях; 
розвиток малого та середнього підприємництва, що створюють нові робочі місця у 
пріоритетних видах економічної діяльності; забезпечення належного рівня професійної 
підготовки кадрів. Створення високопродуктивних нових робочих місць в базових 
промислових галузях й суміжних непромислових секторах слід реалізовувати через 
програму створення високопродуктивних робочих місць в промисловості. 
 
The productivity of labor by types of industrial activity is analyzed, modern tendencies of 
creation of workplaces in industry are researched. The tendencies of job cuts are revealed in 
comparison with the creation of new ones. The process of state regulation of the job creation 
process is researched. The main problems of state regulation of employment and creation of 
workplaces are revealed. The directions of state regulation for creation of workplaces in 
industry are offered: financial support of development and modernization of priority branches of 
economy; creation of new and modernization of high-performance jobs in the basic industrial 
sectors; development of small and medium entrepreneurship, creating new jobs in priority 
economic activities; provision of a proper level of professional training. Creation of high-
performance new jobs in the basic industrial sectors and related non-industrial sectors should be 
realized through the program of creating high-quality jobs in industry. 
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Постановка проблеми. Створення робочих місць при забезпеченні високопродуктивної зайнятості 

є однією з найгостріших економічних й соціальних проблем сучасного етапу перетворення економічних 
відносин. В Україні процес створення нових робочих місць має деякі труднощі, а саме проблеми зайнятості; 
неефективність використання бюджетних коштів; обмеженість доступу підприємств до фінансових ресурсів; 
низький рівень інвестиційної та інноваційної діяльності [1, с. 17-18]. Крім того, вітчизняна практика 
державного регулювання процесу зайнятості та створення робочих місць є малорезультативною. 

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. В останні роки в економічній літературі 
опубліковано значну кількість робіт, присвячених питанням зайнятості, створення високопродуктивних 
робочих місць [1-2], обґрунтування вартісного підходу до оцінки створення робочих місць [3]. У той же час, 
спостерігається недостатньо досліджень присвячених комплексному визначенню державного регулювання 
процесу зайнятості та створенню робочих місць в промисловості.  

Метою статті є визначення тенденцій створення робочих місць в промисловості, виявлення 
основних проблем державного регулювання зайнятості та формулювання напрямів державного регулювання 
для створення робочих місць в промисловості. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз стану та тенденцій розвитку ринку праці свідчить про низьку 
ефективність використання трудових ресурсів (табл.1). У 2016 р. порівняно з 2015 р. спостерігалось 
зростання продуктивності праці одного занятого на 3,4%, що супроводжувалося зростанням ВВП на 2,4% та 
зниженням зайнятого населення у віці 15-70 років на 1%. 

 
Таблиця 1. 

Валовий внутрішній продукт, зайняте населення та продуктивність праці в Україні у 2012-2016 рр. 

Валовий внутрішній продукт 
Зайняте населення у віці 

15-70 років 
Продуктивність праці (одного 

зайнятого) 
 
 
 
Рік     

у 
фактични

х цінах, 
млн грн. 

у 
постійни

х цінах 
2010 
року, 
млн грн. 

індекс 
фізичного 
обсягу, 

відсотків до 
попередньо

го року 

в 
середньом

у за 
період, 
тис осіб 

темпи 
зростання 

(зниження), 
відсотків до 
попередньо

го року 

у 
фактични

х цінах, 
грн. 

у 
постійни

х цінах 
2010 
року, 
грн. 

індекс 
фізичного 
обсягу, 

відсотків до 
попередньо

го року 
201
2 

1404669 1121055 100,2 19261 100,2 72927 59241 100,1 

201
3 

1465198 1140750 100,0 19314 100,3 75861 59063 99,7 

201
4 

1586915 1066001 93,4 18073 93,6 8784 58982 99,9 

201
5 

1988544 961821 90,2 16443 91,0 120934 58494 99,2 

201
6 

2385367 985299 102,4 16277 99,0 146549 60534 103,4 

Джерело: складено за даними [4] 
 
Продуктивність праці за видами економічної діяльності свідчить, що найвищі темпи зростання 

продуктивності праці у розрахунку на одного зайнятого спостерігались у будівництві – на рівні 14,6%; 
операції з нерухомим майном – 7,3%; сільське, лісове та рибне господарство – 6,5%; промисловості – 5%  
[4]. 

У промисловості України в 2012-2016 рр. показники продуктивності праці мали тенденцію до 
покращення. У 2016 р. продуктивність праці (у розрахунку на одного штатного працівника) у добувній 
промисловості зросла на 9,7%, у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 
на 4,4%, у переробній промисловості – на 8% (рис. 1). При цьому кількість працівників у зазначених видах 
промислової діяльності скоротилась на 9%, 1,8% та 3,4% відповідно. 
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Рис. 1. Індекси фізичного обсягу продуктивності праці за видами промислової діяльності у 2013-2016 

роках (одного штатного працівника, відсотків до попереднього року) 
Джерело: складено за даними [4] 

 
Процес створення нових робочих місць у переробній промисловості знизився, кон’юнктура 

показників зареєстрованого ринку праці характеризувалась значним перевищенням пропозиції робочої сили 
над її попитом (табл. 2). 

 
Таблиця 2. 

Динаміка показників пропозиції та попиту робочої сили у переробній промисловості 
 2014 2015 2016 

Кількість зареєстрованих безробітних, тис. осіб 
промисловість 90,1 75,5 58,3 
у тому числі 
добувна промисловість та розроблення 
кар’єрів 

5,4 5,1 4,2 

переробна промисловість 75,3 60,9 45,3 
Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад), тис. осіб 
промисловість 9,0 6,5 10,0 
у тому числі 
добувна промисловість та розроблення 
кар’єрів 

0,5 0,2 0,6 

переробна промисловість 7,2 5,1 7,8 
Джерело: складено за даними [5] 

 
Слід зазначити, що мають тенденції скорочення робочих місць порівняно зі створенням нових. У 

2016 р. середньооблікова кількість штатних працівників зменшилась на 46 тис. осіб порівняно з 2015 р. 
Кількість найманих працівників підприємств у промисловості за 2016 р. зменшилось на 74,6 тис. осіб 
порівняно з 2015 р. Натомість кількість створених робочих місць в промисловості за той же самий період 
збільшилося на 1,6 тис. працевлаштованих осіб, зокрема у переробній промисловості – 1,8 тис. 
працевлаштованих осіб. Отже, має місце випереджальне скорочення робочих місць порівняно зі створенням 
нових.  

Сучасний механізм державного регулювання процесу зайнятості та визначення обсягів створення 
нових робочих місць досить складний (рис. 2). Державне регулювання зайнятості здійснюється через 
Міністерство соціальної політики України, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, 
Державною службою зайнятості з метою підтримки прийнятного рівня зайнятості, підвищення мобільності 
робочої сили та створення нових робочих місць. Сам процес регулювання зайнятості передбачає 
збалансування попиту на робочу силу (створення робочих місць необхідної кількості і якості) та пропозиції 
робочої сили (створення умов для її професійної підготовки, гідних умов праці). 
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Рис. 2. Організаційна схема створення нових робочих місць (визначення обсягів) 
Джерело: складено за даними [1, с. 14] 

 
Важливим чинником створення робочих місць є законодавче забезпечення. У Законі України «Про 

зайнятість населення» важливе місце відводиться створенню нових робочих місць, а саме стаття 25 
спрямована на реалізацію державної політики у сфері сприяння зайнятості населення під час реалізації 
державних цільових програм та інфраструктурних проектів, якими передбачено створення нових робочих 
місць [6]. 

Програмою сприяння зайнятості населення та стимулювання  створення нових робочих місць на 
період до 2017 р. [7], затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 р. № 1008, 
передбачено заходи щодо сприяння зайнятості населення та стимулювання зацікавленості роботодавців у 
створенні нових робочих місць. У плані заходів щодо сприяння зайнятості населення та стимулювання 
створення нових робочих місць передбачено розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України 
проекту акта про внесення змін до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 512 «Деякі питання моніторингу створення 
робочих місць», зокрема з метою ведення обліку робочих місць, створених під час виконання 
інфраструктурних та інвестиційних проектів. Порядок розрахунку, збору та узагальнення показників, що 
характеризують чисельність осіб, прийнятих на роботу на створені нові  робочі місця, та чисельність осіб, 
звільнених внаслідок змін в організації виробництва і праці, у розрізі  адміністративно-територіальних 
одиниць і за видами економічної діяльності. визначено у Методиці моніторингу створення нових робочих 
місць (наказ Міністерства соціальної політики України від 23 вересня 2013 р. №611) [8]. 

Найбільш значущим чинниками створення робочих місць є інвестиції в основний капітал та 
модернізація виробництва, які безпосередньо пов'язані з розширенням продуктивної праці. Закон України 
«Про стимулювання інвестиційної діяльності у  пріоритетних галузях економіки з метою створення нових 
робочих місць» (від 06.09.2012 № 5205-VI) [9] спрямований на створення умов для активізації інвестиційної 
діяльності шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах розвитку економіки з метою 
запровадження новітніх та енергозберігаючих технологій, створення нових робочих місць/ 

Слід заначити, що чинне законодавство у сфері створення нових робочих місць в Україні має 
декларативний характер й не враховує міжгалузеві та галузеві особливості створення нових робочих місць з 
урахуванням технічних, технологічних, організаційних, економічних та соціальних чинників. Основними 
проблемами є значний рівень безробіття, скорочення кількості створених робочих місць у різних галузях 
економіки, орієнтація суб’єктів господарювання на екстенсивні моделі відтворення виробничого потенціалу, 
неефективність використання бюджетних коштів, обмеженість доступу вітчизняних підприємств до 
кредитних й залучених фінансових ресурсів, низький рівень інвестиційної та інноваційної діяльності.  

Висновки. Таким чином, необхідність створення робочих місць у промисловості потребує 
ефективного державного регулювання. Основними напрямами державного регулювання для створення 
робочих місць в промисловості є: 

- фінансове забезпечення розвитку та модернізації пріоритетних галузей економіки: залучення 
бюджетних коштів ресурсів в рамках цільових програм; залучення коштів позабюджетних фондів та 
інститутів розвитку; надання державної підтримки розвитку та модернізації пріоритетних галузей (секторів) 
національної економіки на інноваційно-інвестиційній основі. 



- створення нових і модернізація високопродуктивний робочих місць в базових промислових галузях: 
розбудова мережі індустріальних (промислових) парків; активізація співпраці виконавців державних 
цільових програм і державної служби зайнятості з метою укомплектування безробітними створених робочих 
місць; запровадження інноваційних технологій, забезпечення підвищення продуктивності праці; 
запровадження стимулів зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць. 

- розвиток малого та середнього підприємництва, що створюють нові робочі місця у 
пріоритетних видах економічної діяльності: державна підтримка  малого та середнього підприємництва; 
забезпечення доступності малого та середнього підприємництва до кредитних ресурсів; спрощення 
дозвільної системи у сфері господарської діяльності та усунення адміністративних бар’єрів для ведення 
бізнесу; розроблення регіональних програм мікрокредитування малого та середнього підприємництва. 

- забезпечення належного рівня професійної підготовки кадрів: реформування системи підготовки 
кадрів; забезпечення відповідності рівня підготовки кадрів потребам соціально-економічного розвитку 
галузей економіки; удосконалення системи забезпечення якості вищої та професійно-технічної освіти; 
створення умов для навчання особи протягом життя. 

Реалізація основних напрямів державного регулювання та створення нових робочих місць повинна 
слід забезпечувати розробкою та виконанням цільових державних і регіональних програм. Зокрема, 
створення високопродуктивних нових робочих місць в базових промислових галузях й суміжних 
непромислових секторах слід реалізовувати через програму створення високопродуктивних робочих місць в 
промисловості. 
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