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Проведено аналіз зайнятості населення Житомирської 
області. Наведено методичні підходи до визначення її рівня. 
Встановлено динаміку економічно активного населення об-
ласті. Надано пропозиції щодо пошуку шляхів покращання 
зайнятості населення області.

Формування зайнятості у середньо- і довгостроко-
вій перспективі зумовлено змінами в динаміці і струк-
турі виробництва, фінансово-кредитної та інвести-
ційної політики, мірою участі держави в регулюванні 
відтворення населення і трудових ресурсів. Водночас 
процеси розвитку економіки, підвищення ефектив-
ності виробництва, стійкого економічного зростання 
безпосередньо пов’язані з відтворенням робочої сили 
і зайнятості населення регіонів України.

Сучасний етап кризового економічного поступу 
характеризується ускладненням ситуації на ринку 
праці, погіршенням регуляторного впливу держави 
у сфері пропозиції робочих місць через згортання 
інвестиційних проектів та програм. Багато галузей 
національної економіки, особливо наукоємних, що 
потребують відповідної кваліфікації виконавців і ви-
соких витрат, піддаються руйнації й кадровій дегра-
дації. Відповідно, на фоні зайнятості загострилась 
проблема відтворення кадрового потенціалу країни.

Процеси регулювання зайнятості, формування  
і розвитку ринку праці розглядаються Д. Рікардо,  
А. Смітом, К. Марксом, Дж. М. Кейнсом, А. Маршал-
лом, М. Фрідменом та ін. До вітчизняних вчених-
економістів, які приділили увагу вивченню цих 
питань, слід віднести Д. Богиню, В. Врублевського,  
М. Волгіна, А. Гальчинського, В. Дієсперова, М. До-
лішного, Г. Климко, А. Пенкіна, В. Петюха, В. Секре-
тарюк, Г. Слезінгер, К. Якубу та ін.

Соціальні та економічні аспекти проблеми за-
йнятості активно розробляють С. Бандур, В. Геєць,  
Т. Заславська, Е. Лібанова, В. Мандибура, І. Маслова, 
Б. Нагорний, В. Пилипенко, Г. Пошевнєв, В. Онікі-
єнко, Е. Саруханов, Г. Соколова та ін. Організаційні 

засади регулювання зайнятості знайшли відобра-
ження у наукових працях С. Дзюби, О. Хомри.

Значну увагу в науковій літературі приділено 
проблемі безробіття. Водночас багато аспектів до-
слідження зайнятості населення висвітлено недо-
статньо. У працях багатьох авторів спостерігається 
вельми суперечлива позиція щодо прихованого без-
робіття та пошуку оптимального виходу із кризово-
го стану в сфері соціально-трудових відносин.

Метою статті є розгляд рівня зайнятості насе-
лення Житомирської області на основі використан-
ня абстрактно-логічних, статистичних та економіч-
них методів дослідження проблеми.

Зайнятість характеризується кількістю працю-
ючих осіб. Роботою вважають будь-яку діяльність 
у межах виробництва, визначених системою на-
ціональних рахунків (СНР), що охоплює ринкове 
виробництво і деякі види неринкового. Оскільки 
поняття зайнятості досить широке, облік кількості 
зайнятих доповнюють даними про робочий час.

Відповідно до концепції робочої сили міжнарод-
не визначення зайнятості базується на короткому 
звітному періоді (один день чи тиждень) і принципі, 
згідно з яким особа, щоб бути віднесеною до зайня-
тих, повинна протягом звітного періоду виявляти 
певну економічну активність. Міжнародні стандар-
ти дають уточнення, що під поняття «певна робота» 
підпадає робота, яку виконують протягом не менше 
однієї години. Це означає, що роботи, виконаної про-
тягом однієї години у сфері економічної діяльності, 
вже достатньо, щоб особа була віднесена до числа за-
йнятих.

З урахуванням міжнародних підходів і національ-
них особливостей зайнятими економічною діяльніс-
тю (далі — зайняте населення) вважають осіб віком 
15—70 років, які впродовж обстежуваного тижня 
працювали хоча б 1 годину:

за наймом за винагороду в грошовому чи на-
туральному виразі, індивідуально (самостійно), у 
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окремих громадян або на власному (сімейному) під-
приємстві;

працювали безкоштовно на підприємстві, у влас-
ній справі, що належить будь-кому з членів домо-
господарства, або в особистому селянському гос-
подарстві з метою реалізації продукції, виробленої 
внаслідок цієї діяльності;

особи, які були тимчасово відсутні на роботі, 
тобто формально мали робоче місце, власне під-
приємство (власну справу), але не працювали 
впродовж обстежуваного періоду з незалежних від 
них обставин [1].

Критерій однієї години у визначенні зайнятості 
призначений охопити всі види зайнятості, які мо-
жуть існувати в країні, включаючи також коротко-
строкову, випадкову роботу та інші види нерегу-
лярної зайнятості. Цей критерій має принципове 
значення з точки зору встановлення безробіття як 
ситуації, коли робота відсутня взагалі. У концепції 
робочої сили визначення зайнятості та безробіття 
тісно взаємопов’язані, оскільки якщо збільшити мі-
німум часу для віднесення до зайнятих, тоді безро-
біття не буде означати повної відсутності роботи.

Зайнятість означає не тільки роботу за заробіт-
ну плату (за наймом), але також і заради одержання 
прибутку чи сімейного доходу на власному підпри-
ємстві, включаючи виробництво в особистому се-
лянському господарстві з метою реалізації виробле-
ної продукції.

До складу зайнятого населення не включають 
осіб, які виконують неоплачувану громадську чи 
добровільну роботу, та осіб, які виконують тільки 
домашні обов’язки. Громадська добровільна діяль-
ність не є економічним видом діяльності й має три 
визначальні риси: а) не повинна оплачуватись; б) 
виконується за власним бажанням, без примусу, на 
відміну, наприклад, від строкової військової служби; 
в) виконується для організації, громади чи особи, з 
якою відсутні родинні зв’язки, поза власним домаш-
нім господарством.

У рамках концепції робочої сили зайнятості нада-
ється перевага перед будь-яким іншим видом актив-
ності/неактивності.

Характеристикою трудової активності населення 
є показник рівня зайнятості (P

3
), який розрахову-

ють як відношення (у відсотках) кількості зайня-
тих віком 15—70 років до всього населення зазна-
ченого віку.

P
3
 = 3/H · 100,

де: З — кількість зайнятого населення віком 15—
70 років; Н — загальна кількість населення віком 
15—70 років.

Аналіз зайнятості передбачає також вивчення 
таких аспектів, як робочий час (звичайна, фактич-
на тривалість робочого тижня тощо); неповна за-
йнятість; тимчасова відсутність на роботі; характер 
роботи (постійна, на визначений термін — сезонна, 
тимчасова, випадкова); професія, вид економічної 
діяльності, статус зайнятості; неформальна зайня-
тість (у т. ч. зайнятість у неформальному секторі 
економіки).

У І кварталі 2011 р. чисельність зайнятого на-
селення у Житомирській області, порівняно з від-
повідним періодом 2010 р., скоротилась на 0,1 %  
і становила 558,0 тис. осіб. Проте рівень зайнятос-
ті населення зріс від 59,3 до 59,7 % (рис. 1).

Сучасні макроекономічні проблеми аналізу, про-
гнозування й управління динамікою зайнятості, її 
структурними характеристиками і ринком праці 
повинні розглядатись в контексті різноманіття пря-
мих і зворотних зв’язків з іншими найважливішими 
макроекономічними і демографічними процесами, 
які відбуваються в країні. Це сприятиме вирішенню 
надзвичайно актуальних завдань узгодження полі-
тики зайнятості та регулювання ринку праці, демо-
графічної, інвестиційної, фінансової, промислової 
та інших політик. Динаміка зайнятості, її структурні 
характеристики значною мірою залежать від рішень, 
прийнятих у сфері розвитку галузей економіки, ін-
вестиційних, фінансових програм, політики доходів, 

Джерело: За даними Державної служби зайнятості України

Рис.1. Динаміка рівня зайнятості населення Житомирської області
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розвитку системи освіти тощо. Вони (рішення) ма-
ють бути взаємопов’язані зі станом зайнятості як в 
цілому по економіці, так і в галузевому та регіональ-
ному розрізах. Це дозволить проводити активну і 
результативну політику зайнятості та регулювання 
ринку праці.

В Житомирський області за останніх десять років 
спостерігається зростання на 31,3 тис. осіб (4,7 %) 
загальної кількості економічно активного населення. 
Відповідним чином відбулося збільшення рівня за-

йнятості на 7,4 %. Із загальної кількості економічно 
активного населення 90,1 % зайняте економічною ді-
яльністю. Його чисельність за десятирічний період 
збільшилась на 46,7 тис. осіб, тобто рівень зайнятос-
ті зріс на 8,8 % і становив у 2010 р. 59,6 % (табл.).

Зайняте населення в цілому по Україні становило 
20,1 млн осіб і порівняно з І кварталом 2010 р. зросло 
на 19,8 тис. осіб. Рівень зайнятості підвищився з 58,0 
по 58,6 %. Його зростання спостерігається в усіх ре-
гіонах країни (рис. 2).

Таблиця
Динаміка економічно активного населення Житомирської області

Показник 2001 р. 2005 р 2010 р. І півріччя 2011 р
Відхилення 2010  
до 2001 рр. (+, -)

Економічно активне населення, тис. осіб 589,8 632,5 621,1 618,0 31,3

Рівень економічної активності населення, % 58,7 64,2 65,9 66,1 7,4

Населення, зайняте економічною діяльністю, тис. осіб 510,1 570,6 560,3 556,8 46,7

Рівень зайнятості населення, % 50,8 57,9 59,5 59,6 8,8

Безробітне населення (за методологією МОП), тис. осіб 79,7 61,9 60,8 61,2 -18,5

Рівень безробіття населення (за методологією МОП), % 13,5 9,8 9,8 9,9 -3,6

Економічно неактивне населення, тис. осіб 415,1 353,0 321,4 316,3 -98,8

Рис. 2. Рівень зайнятості населення України у середньому за 1 квартал 2011 р., %
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Явища перехідної економіки охопили сферу за-
йнятості, в якій стихійні ринкові збурення виника-
ють поряд з тими жорстко регламентованими, що за-
лишилися від адміністративно-командної системи.

Ринок праці, який розвивається, вимагає ретель-
ного відстеження і контролю зайнятості, вироблен-
ня заходів впливу й удосконалення інструментів її 
регулювання. Він перебуває на етапі становлення 
і розвитку з усіма властивими цьому періоду осо-
бливостями. Тривалий процес його формування ви-
магає нових підходів до сфери соціально-трудових 
відносин, які враховують специфіку транзитивної 
економіки країни [3]. Перехід до ринкових відносин 
змінює систему інтересів, мотивів і стимулів діяль-
ності економічно активного населення, що, відпо-
відно, впливає на джерела наповнення ринку праці, 
сегментацію сфери зайнятості та напрями її держав-
ного регулювання [4]. Все це потребує всебічного 
аналізу не лише кількісних, а й якісних параметрів 
цих реальних явищ, оскільки відображається на чи-
сельності зайнятого населення.

В цілому по Житомирській області не відбувається 
зростання середньооблікової кількості штатних пра-
цівників, яка у липні 2011 р. становила 246,1 тис. осіб, 
що на 230 осіб менше, ніж у червні поточного року, 
та на 5,9 тис. осіб менше, ніж у відповідному місяці 
2010 р. (рис. 3).

Зростання кількості найманих працівників за ви-
дами економічної діяльності відбулося у сфері тор-
гівлі та ремонту, діяльності готелів і ресторанів, осві-
ти, охорони здоров’я і соціальної допомоги.

Висновки. Формування ринкових відносин, 
зміни у розвитку різних форм господарювання 
ставлять нові вимоги до ринку праці, якості робо-
чої сили, професійних навичок і конкурентоспро-
можності працівників, що безпосередньо пов’язано 
з таким соціально-економічним показником, як 

зайнятість населення. Останнім часом рівень за-
йнятості населення зріс за рахунок сфери обслуго-
вування, торгівлі, готельного бізнесу та соціальної 
допомоги. Проте зайнятість на підприємствах Жи-
томирської області поступово зменшується. Осно-
вною причиною такої тенденції є низький рівень 
заробітної плати й відсутність соціальних гарантій 
підприємствами. Ця проблема має розв’язуватись 
на рівні держави, а її вирішення базуватись на ви-
вченні трудоресурсної бази міської й сільської 
територій та спрямовуватись на поліпшення 
соціально-економічного стану населення.
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Джерело: За даними Державної служби зайнятості України

Рис. 3. Середньооблікова кількість штатних працівників Житомирської області, тис. осіб


