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ТЕМА № 6: СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗАЙНЯТОСТІ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План лекції:
Соціально-економічна сутність зайнятості населення.
Види і форми зайнятості населення.
Державне регулювання зайнятості населення.
Гнучкі форми зайнятості, їх особливості.
Сутність безробіття, його типи і форми. Закон Оукена.
Причини виникнення безробіття та його наслідки.
Методи вимірювання та оцінка рівня безробіття.
Регулювання процесу безробіття.

Література:
Основна:
1. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини:
Підручник. - К.: Знання, 2004. - 535 с. Глава VІІІ, с.214-236.
2. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч.
посібник. - К.: Кондор, 2004. - 432 с. - Розділ ІІ, Глава ІV, с. 74-83.
3. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика
регулювання: Монографія.- К.: КНЕУ, 2003.- 230 с.- Розділ І, Глава І-ІІ, с. 737.
4. Колот А.М. Теоретичні й прикладні аспекти становлення і розвитку
сторін соціально-трудових відносин та їх представницьких органів // Україна:
аспекти праці.- 2002 - № 2.- С. 14-25.
5. Колот А.М. Проблеми становлення та розвитку соціально-трудових
відносин в Україні //Україна: аспекти праці.- 2000.- № 3.- С. 23-27.
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відносини: Навч. посібник.- Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. - 480 с.Глава І-ІІ, с.7-51.
Текст лекції:
1. Зайнятість – одна з найважливіших економічних категорій, оскільки, з
одного боку, забезпечує виробництво валоого національного продукту –
основу життєдіяльності людського суспільства, а з іншого – відображає
потреби людини в самореалізації через участь у суспільно корисній праці.
Отже, зайнятість – надзвичайно важливе соціально – економічне явище, яке
віобраає раціональне використання ресурсів праці, задоволення потреб
народного господаствав робочій силі, забезпечення належного рівня життя
зайнятого населення, задоволення потреб працівників у підвищенні
професійного рівня, у всебічному розвитку особистості.
Зайнятість населення – це діяльність, пов’язана з задоволенням особистих і
суспільних потреб, яка приносить дохід у вигляді заробітної плати,
додаткових грошових допомог, натуральних виплат тощо.
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Під зайнятістю як економічною категорією розуміють сукупність
соціально – економічних відносин у суспільстві, які забезпечують
можливості прикладання праці в різних сферах господарської діяльності й
виконують функції, пов’язані з відтворенням робочої сили на всіх рівнях
організації суспільної праці та виробництва.
Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" зайнятість – це
не заборонена законодавством діяльність осіб, пов'язана із задоволенням їх
особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної
плати) у грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім'ї, які
здійснюють господарську діяльність або працюють у суб'єктів
господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно.
До зайнятого населення належать громадяни України, що проживають на
території держави на законних підставах:
- працюючі по найму на умовах повного або неповного робочого
дня (тижня) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно
від форм власності, у міжнародних та іноземних організаціях в
Україні і за кордоном;
- громадяни, які самостійно забезпечують себе роботою,
включаючи підприємців, осіб, зайнятих індивідуальною трудовою
діяльністю, творчою діяльністю, члени кооперативів, фермери та
члени їх сімей, що беруть участь у виробництві;
- обрані, призначені або затверджені на оплачувану посаду в
органах державної влади, управління і громадських об’єднаннях;
- особи, які проходять службу у Збройних силах України,
прикордонних, внутрішніх військах, органах національної безпеки та
внутрішніх справ;
- особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації з відривом від виробництва, чаються у
загальноосвітніх школах і вищих навчальних закладах;
- зайняті вихованням дітей, доглядом за хворими, інвалідами та
громадянами похилого віку;
- працюючі громадяни інших держав, які тимчасово перебувають в
Україні і виконують функції, не пов’язані із забезпеченням діяльності
посольств і місій.
2. Розрізняють такі форми зайнятості: повну, вільно вибрану, неповну,
часткову, первинну та вторинну зайнятість.
Повна зайнятість – це зайнятість протягом повного робочого дня (тижня,
сезону, року), яка приносить доход у нормальних для даного регіону
розмірах.
Повна зайнятість, яка супроводжується суспільною корисністю результатів
праці, оптимальністю суспільного поділу праці, кількісною і якісною
відповідністю робіт і працівників, економічною доцільністю робочих місць,
називається продуктивною або ефективною зайнятістю.
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Вільно вибрана зайнятість – це право розпоряджатись власною працею.
цей принцип гарантує право кожного працівника на вибір між зайнятістю і
незайнятістю і забороняє будь-яке адміністративне притягнення до праці.
Неповна зайнятість характеризує зайнятість конкретної особи протягом
неповного робочого часу або з неповною оплатою чи недостатньою
ефективністю. Розрізняють видиму (явну) і невидиму (приховану) неповну
зайнятість.
Видима (явна) неповна зайнятість зумовлена в основному соціальними
причинами, наприклад, необхідністю здобуття освіти, професії, підвищення
рівня кваліфікації тощо.
Невидима (прихована) неповна зайнятість відображає суттєві порушення
рівноваги між робочою силою та іншими виробничими факторами.
Виходячи з критерію зайнятості на умовах неповного робочого дня,
розрізняють вимушену і добровільну неповну зайнятість.
Вимушеною називається неповна зайнятість, викликана економічними
причинами:
скороченням
обсягів
виробництва,
реконструкцією
підприємства, циклічним характером розвитку ринкової економіки.
Добровільною (частковою) називається неповна зайнятість, обумовлена
соціальними причинами: необхідністю підвищення кваліфікації, набуттям
професії, станом здоров’я та іншими соціальними потребами.
За статусом і характером трудової діяльності розрізняють первинну і
вторинну форми зайнятості.
Первинна зайнятість – це основна зайнятість за основним місцем роботи
чи навчання.
Вторинна зайнятість – це добровільна додаткова постійна або тимчасова
трудова діяльність осіб, які вже мають основну роботу або зайняті навчанням
з відривом від виробництва.
За стабільністю трудової діяльності розрізняють: постійну, тимчасову,
сезонну зайнятість, зайнятість неповний робочий день.
Постійна зайнятість характеризується відносною стабільністю місця
роботи.
Тимчасова зайнятість – це робота за тимчасовими контрактами. До
категорії тимчасових належать працівники, які наймаються за контрактами
на певний термін.
Сезонна зайнятість – це зайнятість, пов’язана з сезонною специфікою
виробництва. Робота надається на певний період на умовах повного робочого
дня й оформляється відповідним контрактом.
Зайнятість неповний робочий день – це робота неповну робочу зміну у
зв’язку з неможливістю забезпечити працівника роботою на повну норму
робочого часу або за бажанням працівника відповідно до його соціальних
потреб, а також у зв’язку з модернізацією і реконструкцією виробництва.
Нерегламентована зайнятість – це діяльність працездатного населення
працездатного віку, яка виключена з сфери соціально-трудових норм та
відносин і не враховується державною статистикою.
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Кількість зайнятості характеризується рівнем зайнятості, що
розраховується двома способами:
1.
Частка зайнятих в загальній чисельності населення:
Рз = Чз / Чн;
2.
Частка зайнятих в економічно активному населенні:
Рз = Чз / (Чз + Чб),
де Чз – частка чисельності зайнятих;
Чн – загальна чисельність населення;
Чб – частка чисельності безробітних.
Але існує і поняття незайнятості, пов’язане з категорією осіб, які
опинились поза трудовим процесом (незайнятих працездатних). Їх можна
класифікувати на добровільно незайнятих і вимушено незайнятих.
Добровільно незайняті – це працездатні особи, які з тих чи інших причин
не претендують на отримання роботи (ведуть домашнє господарство,
перебувають на утримані тощо).
3. Державна служба зайнятості складається з Державного центру
зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, обласних,
міських і районних центрів зайнятості, центрів професійного навчання
незайнятого населення.
Державні гарантії зайнятості населення в Україні:
а) добровільність праці і вибору виду діяльності;
б) захист від необґрунтованої відмови в прийомі на роботу і незаконного
звільнення з роботи;
в) безкоштовне сприяння в підборі підходящої роботи і працевлаштуванні
відповідно до професійної підготовки, освіти, особистих і суспільних потреб;
г) виплати вихідної допомоги і збереження середнього заробітку на
період працевлаштування працівникам, яків тратили постійне місце роботи;
д) безкоштовне навчання безробітних новим професіям, перепідготовка в
навчальних закладах;
є) виплати безробітним допомоги по безробіттю у встановленому порядку.
Додаткові
гарантії
щодо
працевлаштування
працездатним
громадянам, які потребують соціального захисту, зокрема:
а) жінкам, які мають дітей віком до 6 років;
б) одиноким матерям з дітьми до 14 років;
в) молоді, яка закінчила освіту;
г) особам передпенсійного віку;
д) особам звільненим після відбуття покарання.
Пільги і компенсації вивільненим працівникам:
1) Працівнику вивільненому з підприємства зберігається середня заробітна
плата на період працевлаштування, але не більше як на 3 місяці з
урахуванням виплати вихідної допомоги.
2) Виплата місячної вихідної допомоги і середнього заробітку, що
зберігається проводиться за попереднім місцем роботи.
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3) Зберігається безперервний трудовий стаж, якщо перерва в роботі не
перевищувала 3-х місяців.
Особливі гарантії надаються працівникам, які втратили роботу у
зв’язку із змінами в організації виробництва і праці:
а) надання статусу безробітного, якщо протягом 7 днів, йому не було
запропоновано підходящої роботи;
б) право на отримання допомоги у розмірі:
- 100% середньої заробітної плати за останнім місцем
роботи протягом 60 календарних днів;
- 75% середньої заробітної плати за останнім місцем
роботи протягом 90 календарних днів;
- 50% середньої заробітної плати за останнім місцем
роботи протягом наступних 210 календарних днів, але не
більше середньої заробітної плати в народному господарстві
відповідної області за минулий місяць і не нижче
мінімальної заробітної плати;
в) збереження на новому місці роботи, на весь період професійного
перенавчання з відривом від виробництва, середньої заробітної плати за
попереднім місцем роботи;
г) право на достроковий вихід на пенсію за 1,5 роки.
Вихідна допомога:
Працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше
середнього місячного заробітку, у разі призову на військову службу – не
менше двомісячного середнього заробітку, внаслідок порушення власником
законодавства про охорону праці – у розмірі передбаченому колективним
договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.
Умови виплати допомоги по безробіттю громадянам зареєстрованим
на загальних підставах:
- допомога по безробіттю виплачується з восьмого дня після
реєстрації громадянина у державній службі зайнятості до
працевлаштування, але не більше 360 календарних днів протягом
двох років;
- для осіб передпенсійного віку – до 720 календарних днів;
- громадянам, які вперше шукають роботу – не більше 180
календарних днів.
Розміри допомоги по безробіттю громадянам, зареєстрованим на
загальних підставах:
а) не менше 50% середньої заробітної плати за попереднім місцем роботи,
але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному
господарстві відповідної галузі за минулий місяць, і не нижче встановленого
законодавством розміру мінімальної заробітної плати, якщо громадянин
протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працював не менше
26 календарних тижнів;
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б) не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної
плати – у всіх інших випадках, включаючи громадян, які шукають роботу
вперше, або після тривалої (більше шести місяців) перерви.
4. Використання гнучких форм зайнятості дозволяє вирішити декілька
дуже важливих проблем ринкової економіки.
По-перше, вони надають можливість вибору працездатному населенню
між робочими часом та відпочинком. Відомо, що жорсткі в межах
нормативної тривалості робочого часу форми зайнятості обмежують вибір,
примушують віддавати роботі стільки часу, скільки вимагає трудова угода і
закон, а не скільки бажає віддати найманий працівник.
По-друге, вони допомагають підприємцям маніпулювати кількістю і
якістю робочої сили, яка використовується на підприємстві, виходячи з
потреб розвитку виробництва та економічної ситуації, що склалась, не
створюючи соціальної напруженості при звільненні працівників.
По-третє, вони дозволяють ефективно вирішувати проблеми праці жінок,
пенсіонерів, працюючих студентів, емігрантів тощо. Це певною мірою дає
можливість врівноважити дисбаланс, який складається внаслідок тенденцій
по підвищенню віку вступу до складу робочої сили у молоді, скороченню
зайнятості в суспільному виробництві осіб старшого віку, загальному
скороченню тривалості робочого періоду, падінню престижу загальної та
професійної освіти в деяких країнах.
По-четверте, вони допомагають збільшити (або зберегти при скороченні
обсягів виробництва) число зайнятих, не збільшуючи при цьому число
робочих місць.
Але крім вирішення демографічних проблем та боротьби з безробіттям,
гнучкі форми зайнятості і режимів робочого часу мають ще й інші цілі. Так,
наприклад, їх використання створює можливість періодично поновлювати
знання, проходити профперепідготовку та підвищення кваліфікації,
регулювати режими робочого часу працівників різних вікових груп.
Таким чином, гнучкі форми зайнятості та режими робочого часу
відіграють роль буферної зони між зайнятим і незайнятим населенням.
Робоча сила, яка використовується на цих формах зайнятості, називається
"периферійною", на відміну від постійного кадрового складу підприємств.
До гнучких форм зайнятості та режимів робочого часу відносять:
 нестандартні режими робочого часу:
а) режим неповного робочого часу
б) гнучкий робочий рік
в) стиснутий робочий тиждень
г) гнучкі графіки робочого часу
 гнучкість витрат на робочу силу
5. Безробіття – це складне соціально-економічне та психологічне явище,
при якому значна частина активних працездатних громадян не може знайти
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роботи, яку б вони могли виконувати. Безробіття виникає внаслідок
переважання пропозиції праці над попитом на неї, причому ця
невідповідність може бути як кількісною, так і якісною.
Безробітним, за методологією МОП, вважається той, хто в даний момент
не має роботи, шукає її, готовий приступити до роботи протягом наступних
двох тижнів і не має інших джерел доходу, крім заробітної плати в сфері
оплачуваної зайнятості.
За українським законодавством безробітними визнаються громадяни, що
не мають роботи і заробітку, зареєстровані в органах служби зайнятості,
шукають роботу і готові до неї приступити.
Безробіття поділяється на такі основні групи:
Абсолютне безробіття – таке, що виникає, коли робочих місць менше, ніж
працездатного населення (тобто у результаті перенаселення).
Відносне безробіття – виникає, коли в одному місці спостерігається
надлишок робочої сили, а в іншому її дефіцит.
Розрізняють також відкрите й приховане безробіття.
Відкрите безробіття означає існування явно незайнятого населення,
приховане – наявність формально зайнятого населення. Щодо відкритого
безробіття, то можна виділити такі основні його види: фрикційне,
структурне, циклічне, сезонне.
Фрикційне безробіття пов’язане з існуванням свободи вибору
працівниками роду діяльності і місця роботи. Його суть полягає у тому, що в
кожний певний момент частина працівників перебуває у стані зміни роботи.
Структурне безробіття – це перевищення пропозиції над попитом на працю
працівників певного фаху і кваліфікації за наявності значної кількості
вакансій з інших фахів у даному регіоні або надлишок робочої сили певного
фаху та кваліфікації в одних регіонах країни при незадоволеному попиті на
неї в інших.
Циклічне безробіття пов’язане з коливанням ділової активності
(економічним циклом). Воно виникає тоді, коли падіння сукупного попиту на
товари та послуги призводить до зменшення виробництва й викликає
скорочення сукупного попиту на працю.
Сезонне безробіття подібне до циклічного у тому, що його також
породжують коливання у попиті на працю. Але у даному випадку ці
коливання викликані сезонним характером виробництва, наприклад,
сільськогосподарські роботи, будівництво, цукрове виробництво та ін.
Крім того виокремлюється ще добровільне та вимушене, приховане,
нормальне та оптимальне безробіття.
Добровільне безробіття виникає тоді, коли працівник звільняється власним
бажанням, оскільки він незадоволений рівнем оплати праці, умовами роботи:
через психологічний клімат у колективі або з інших причин усупереч
бажанню адміністрації.
Вимушене безробіття виникає тоді, коли працівник не бажає звільнитися, а
адміністрація фірми скорочує персонал.
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Приховане безробіття характерне для ситуації економічної кризи.
Кількісно приховане безробіття означає чисельність працівників, які стали
непотрібними, але продовжують формально вважатися зайнятими.
Приховане безробіття можна поділити на: вимушену неповна зайнятість;
кваліфікаційне безробіття; функціональне безробіття.
Є два види прихованого безробіття: часткове безробіття; тимчасове
безробіття.
Оптимальне безробіття – таке, рівень якого нижче природного.
За сутністю розрізняють також постійне та тимчасове безробіття.
Головна "ціна" безробіття – не випущена продукція, безповоротно
втрачене потенційне виробництво товарів і послуг. Аналіз економічних
показників дає можливість оцінити втрати від неповного використання
ресурсів праці внаслідок безробіття.
Відомий американський дослідник у галузі макроекономіки Артур Оукен
математично виразив співвідношення між рівнем безробіття і відставанням
ВНП, відоме в усьому світі як закон Оукена. Згідно з цим законом щорічний
приріст ВНП приблизно на 2,7% утримує кількість безробітних на
постійному рівні. Кожні додаткові 2% приросту реального ВНП зменшують
кількість безробітних на 1%, і навпаки, кожні 2% скорочення реального
національного обсягу виробництва нижче від досягнутого рівня збільшують
рівень безробіття на 1% порівняно з природним рівнем безробіття.
6. Основними причинами виникнення безробіття є:
- структурні зрушення в економіці;
- зниження темпів економічного розвитку;
- недостатній сукупний попит;
- інфляція;
- сезонні коливання виробництва;
- соціальні фактори;
- демографічні фактори.
Безробіття має свої позитивні та негативні аспекти:
Позитивні:
- витіснення з виробництва робочої сили сприяє
перерозподілу її в інші галузі народного господарства, у сферу
підприємництва;
- зміцнюється трудова дисципліна на виробництві;
- підвищується відповідальність за доручену справу.
Негативні:
- для держави безробіття оцінюється вартістю невиробленої
продукції;
- для людей безробіття обертається зниженням доходів,
життєвого рівня.
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7. Кількість безробітних – це абсолютний показник безробіття, що вказує
його розмір.
Рівень загального безробіття (РБ) визначається як частка від ділення
загального числа безробітних (Чб) на чисельність економічно активного
населення (Ча):
РБ = Чб / Ча х 100% або РБ = Чб / Чп х 100%,
де Чп – чисельність працездатного населення у працездатному віці
або РБ = Чб / Чтр х 100%,
де Чтр – чисельність трудових ресурсів
або РБ = Чб / Чз х 100%,
де Чз – чисельність робітників і службовців, зайнятих у народному
господарстві.
Рівень зареєстрованого безробіття (РБз) обчислюється шляхом ділення
числа зареєстрованих безробітних (Чз) до чисельності економічно активного
населення (Ча):
РБз = Чз / Ча х 100%
Загальний коефіцієнт безробіття (складний) розраховується як
співвідношення невикористаного фонду робочого часу безробітних або
непрацездатних) до гіпотетичного (потенційного) фонду робочого часу
всього працездатного населення:
Кс.б. = (Фбез + Фн.з.) / Фгіп,
де: Кс.б. – складний коефіцієнт безробіття;
Фбез – фонд робочого часу безробітних;
Фн.з. – фонд робочого часу повністю незайнятих;
Фгіп – гіпотетичний фонд робочого часу всього працездатного населення.
8. Регулювання процесу безробіття забезпечується збалансованістю між
різними фондами, які стосуються праці, зайнятості. Зокрема, взаємозв’язок
між показниками фонду оплати праці, заробітної плати та обсягом фонду
загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття
зобразимо на рис. 6.1.
Роботодавці

Застраховані громадяни

Фонд оплати праці суб’єкта
господарювання

Рівень заробітної плати
застрахованих громадян

Ставка страхового внеску

Ставка страхового внеску

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття
Активна політика зайнятості

Пасивна політика зайнятості

Рис. 6.1. Активна та пасивна політика регулювання безробіття

