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ВСТУП
Соціально�економічний розви�

ток країни є дуже складним проце�
сом, який залежить від стану та роз�
витку економічних регіонів, що ха�
рактеризуються географічним роз�
ташуванням, наявністю природних
та трудових ресурсів, рівнем розвит�
ку промисловості, обсягами інвес�
тицій, кількістю підприємств малого
бізнесу тощо.

Різний рівень економічного роз�
витку регіонів впливає безпосеред�
ньо на матеріальний добробут зайня�
того населення країни. Поряд з цим
інтенсивний розвиток економіки
країни впливає на регіональні ринки
праці, забезпечуючи позитивні зміни
у процесах зайнятості і безробіття
різних за економічним розвитком
територій. Це відбувається за раху�
нок того, що, чим більший рівень ва�
лової доданої вартості регіону, тим
більша сума місцевих податків, яка
надає змогу місцевим органам влади
розробляти та впроваджувати регі�
ональні програми сприяння зайня�
тості населення. В той же час значні
податкові надходження до місцевих
бюджетів надають можливість
здійснювати будівництво соціально�
го житла, поліпшувати умови життя
населення регіону, а також розвива�
ти соціальну інфраструктуру, що не�
одмінно сприятиме підвищенню
ефективності зайнятості [1].
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раїнські вчені, як К. Воблий, М. Кор�
дуба, В. Кошовий, В. Кубійович,
С. Рудницький, В. Садовий, В. Тимо�
шенко, П. Тутковський.

Важливий внесок у дослідження
даної проблеми зробив В. Садовий,
який вважав економічний район
формою територіального поєднан�
ня. Вчений був одним з перших ук�
раїнських науковців, хто визначив
поняття економічного району, ха�
рактеризуючи його як територіаль�
ний господарський комплекс. На
його думку, економічний район
представляє собою "певну відмежо�
вану територію, на якій господарсь�
ке життя в цілому, чи певна група
господарських з'явищ зв'язана пев�
ною закономірністю" [2]. Вчений вва�
жав, що економічне районування
може здійснюватися з наступною
метою: для знаходження економіч�
них зв'язків в країні; для практично�
господарських цілей.

Проведені дослідження ос�
танніх праць щодо аналізу та оці�
нювання зайнятості населення до�
вели існування необхідності стати�
стичного аналізу чисельності зай�
нятих, безробітних та їх відносних
рівнів у розподілі економічних ре�
гіонів України.

НЕВИРІШЕНА РАНІШЕ
ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ

ПРОБЛЕМИ
Досліджуючи економічні регіо�

ни, значну увагу необхідно приділя�
ти аналізу ринків праці, в першу чер�
гу, ефективності використання на�
явних людських ресурсів. Статис�

тичне дослідження якісного та
кількісного складу економічно ак�
тивного населення, міграції робочої
сили, умов праці та рівня заробітної
плати, дозволять оцінити ситуацію
на регіональних ринках праці і вия�
вити тенденції розвитку. Слід наго�
лосити, що регіональні ринки праці
необхідно розглядати як комп�
лексні складові національного рин�
ку, а національний ринок праці, як
середовище, що нерозривно пов'я�
зане з міжнародними інституціями
та іншими державами.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є розробка та

удосконалення існуючих методоло�
гічних підходів до регіонального ана�
лізу зайнятості населення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Статистичний аналіз на рівні ре�
гіонів набуває важливого значення в
умовах трансформаційних зрушень в
Україні, оскільки рівень розвитку
країни залежить від економічного
зростання на локальному рівні. Про�
те дослідження на рівні областей не
дає, в повній мірі, висвітлити та оці�
нити соціально�економічні процеси
на окремих територіях, що характе�
ризуються тісними економічними
зв'язками між адміністративними
одиницями. В цих умовах постає не�
обхідність вивчення економічних ре�
гіонів.

Необхідність здійснення дер�
жавної регіональної економічної
політики є однією з головних причин
внесення Кабінетом Міністрів Украї�
ни у 1998 р. на розгляд до Верховної
Ради України проекту Закону Украї�
ни "Про концепцію державної регі�
ональної економічної політики", в
якому пропонується мережа еконо�
мічних районів України у наступно�
му складі:

— Донецький (Донецька, Лу�
ганська області);

— Придніпровський (Дніпропет�
ровська, Запорізька, Кіровоградська
області);

— Східний (Полтавська, Сумсь�
ка, Харківська області);

— Центральний (Київська, Чер�
каська області, м. Київ);

— Поліський (Волинська, Жито�
мирська, Рівненська, Чернігівська
області);

— Подільський (Вінницька, Тер�
нопільська, Хмельницька області);

— Причорноморський (Авто�
номна Республіка Крим, Миколаї�
вська, Одеська, Херсонська області,
м. Севастополь);

— Карпатський (Закарпатська,
Львівська, Івано�Франківська, Чер�
нівецька області).
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Запропонований проект нової
мережі економічних районів в ціло�
му відповідає науковим критеріям
економічного районування. По�
дальший розвиток теорії і практи�
ки економічного районування в Ук�
раїні дасть змогу вдосконалювати
мережу економічних районів Ук�
раїни [3].

Важливою особливістю економ�
ічних районів є наявність певної су�
купності характеристик, на основі
яких вони будуються, утворюючу
єдине ціле. На рисунку 1 представ�
лено основні риси економічного ре�
гіону.

Ринок праці характеризується
безперервними якісними та кіль�
кісними змінами в його складі. В цих
умовах набуває великого значення
дослідження динаміки цих процесів,
оскільки широкому колу користу�
вачів необхідна оперативна статис�
тична інформація про стан ринку
праці в Україні. В першу чергу, це
стосується процесів зайнятості та
безробіття на регіональних ринках
праці.

Саме тому виникає необхідність
у здійсненні комплексного статис�
тичного аналізу економічно актив�
ного, зайнятого і безробітного насе�
лення в Україні та на регіональних
ринках праці у статиці та динаміці за
різними соціально�демографічними
характеристиками. Проведення та�
кого аналізу методами статистики
надасть можливість різнобічно оці�

нити стан ринку праці в країні [4].
Велике прикладне значення еко�

номічного районування полягає у
тому, що воно є основою формуван�
ня і реалізації державної регіональ�
ної економічної політики, а також
використовується в практиці тери�
торіального управління господар�
ством при виборі доцільних варі�
антів розміщення нових виробничих
об’єктів та вдосконаленні територ�
іальної структури господарства, об�
грунтуванні перспектив розвитку
територіально�виробничих комп�
лексів. Економічне районування
сприяє підвищенню ефективності
використання ресурсного, виробни�
чого і науково�технічного потенці�
алу економічних регіонів та всієї
країни.

В Україні здійснюється гене�
ральне економічне районування
території для цілей прогнозуван�
ня, розробки і реалізації територ�
іальних комплексних програм і
схем природокористування, про�
ектів районного планування, схем
розвитку і розміщення продуктив�
них сил та розселення населення.
Територіальні схеми розміщення і
розвитку продуктивних сил пев�
них регіонів являють собою про�
гнозні, науково обгрунтовані роз�
робки прикладного характеру, які
містять як ретроспективний аналіз
розвитку усіх структурних скла�
дових господарського комплексу
території, так і визначення на�

прямів перспективного розвитку.
При цьому обгрунтовуються ос�
новні завдання і показники соц�
іально�економічного розвитку
економічних регіонів та шляхи ви�
рішення соціальних, економічних і
екологічних проблем.

Таким чином, економічне райо�
нування є науковим методом терито�
ріальної організації економіки і вод�
ночас одним із засобів раціонально�
го розміщення виробництва, вдоско�
налення його спеціалізації та підне�
сення соціально�економічного роз�
витку [3].

Питання економічного та соці�
ального розвитку економічних регі�
онів, їхньої взаємодії, взаємовідно�
син регіональних і центральних
органів влади є надзвичайно актуаль�
ними для України. Адже відсутність
обгрунтованої політики регіональ�
ного розвитку держави на поперед�
ньому етапі призвела не лише до зро�
стання диспропорцій та загострення
економічних і соціальних проблем,
але й до суттєвої економічної й сус�
пільно�політичної дезінтеграції дер�
жави.

Зміцнення державності України
потребує створення єдиного госпо�
дарського комплексу з ефективним
використанням місцевих ресурсів,
переваг територіального поділу
праці та запобігання ускладнень на
політичному, економічному, міжет�
нічному грунті. Саме це повинна за�
безпечити регіональна політика як
складова загальнодержавної політи�
ки.

Визначення короткострокових і
стратегічних завдань політики регі�
онального розвитку, прийняття
ефективних рішень з питань його
регулювання потребує оцінки сучас�
ного стану економіки та ресурсного
потенціалу економічних регіонів,
аналізу тенденцій економічного і
соціального розвитку цих регіонів,
прогнозування соціально�економіч�
них процесів, визначення перспек�
тивних завдань і термінів їх реалі�
зації, визначення необхідних ре�
сурсів та механізмів реалізації по�
ставлених завдань.

Динаміка економічного та соці�
ального розвитку економічних регі�
онів протягом доби незалежності
визначалася станом та тенденціями
макроекономічних процесів в країні,
зокрема тривалим періодом економ�
ічного спаду, труднощами ринкових
трансформаційних процесів, карди�
нальною зміною відносин власності,
трансформаціями системи держав�
ного управління тощо.

На етапі економічного зростан�
ня починаючи з 2000—2001 рр., регі�
ональна диференціація соціально�
економічного розвитку визначаєть�

Рис. 1. Основні риси економічного регіону
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ся структурними особливостями
економічного зростання, диферен�
ціацією ресурсного потенціалу еко�
номічних регіонів, застосуванням
механізмів регіональної політики,
зокрема запровадженням на окре�
мих територіях спеціальних режимів
інвестиційної діяльності, спрямуван�
ням державних капітальних інвес�
тицій тощо. Слід зазначити, що про�
тягом кількох останніх років рішен�
ня щодо регулювання регіонального
розвитку доволі суттєво залежали
від суб’єктивних чинників, зокрема
політичних процесів, що не завжди
відповідало офіційно визначеним
пріоритетам та завданням у сфері
регіонального розвитку й регіональ�
ної політики. Особливо значний роз�
виток протягом 2004—2005 рр., що
втілилося у відповідних тенденціях
та показниках економічного і соц�
іального розвитку [5].

Державне регулювання зайня�
тості населення можливе лише за
наявності методології статистично�
го оцінювання основних процесів на
ринку праці. Аналіз зайнятості
здійснюється згідно з поставленими
цілями та завданнями на основі на�
явної статистичної інформації, от�
риманої на базі рекомендацій Між�
народної організації праці. Процес
оцінювання повинен здійснюватися
у чіткій послідовності, що дає мож�
ливість отримати чітко сформовані,
об’єктивні та узагальнюючі виснов�
ки.

При проведенні статистичного
оцінювання ефективності зайнятості
статистичний аналіз в регіональному
розрізі можна проводити за напря�
мами, розробленими Державним ко�
мітетом статистики України, проте
враховуючи обгрунтованість дослі�
дження представленого явища за

економічними регіонами, було вирі�
шено вдосконалити напрями аналізу.
В таблиці 1 представлено порівнян�
ня основних напрямів статистично�
го аналізу зайнятості в регіонально�
му розрізі Державного комітету ста�
тистики та запропонованого підхо�
ду.

Результати статистичного ана�
лізу зайнятості населення за еконо�
мічними регіонами дадуть мож�
ливість широкому колу користувачів
об’єктивно оцінювати стан справ на
ринку праці та, виходячи з існуючих
цілей та завдань приймати відповідні
рішення. Основними користувачами
статистичної інформації про функ�
ціонування зайнятості за економіч�
ними регіонами є:

— органи законодавчої влади:
Верховна Рада України (апарат, ко�
мітети та комісії ВР);

— органи виконавчої влади:
Міністерство праці та соціальної
політики України, Державний Центр
зайнятості, Державний комітет ста�
тистики України;

— юридичні та фізичні особи:
підприємства, установи та органі�
зації, населення.

Органи законодавчої влади ви�
користовують наявну статистичну
інформацію про функціонування
зайнятості населення при розробці
законопроектів та нормативних
актів, які регулюють соціально�тру�
дові принципи та взаємовідносини в
цілому і за окремими регіонами Ук�
раїни.

Органи виконавчої влади на ос�
нові наявних даних розробляють
державні програми, які сприятиме
становленню стабільних відтворю�
вальних процесів та утвердженню
злагодженого механізму регулю�
вання національного ринку праці,

узгодженість елементів якого по�
винна поєднуватись з високою
адаптивністю робочої сили в умо�
вах соціально орієнтованої еконо�
міки.

Інтерес юридичних та фізичних
осіб до статистичної інформації про
зайнятість населення пов’язаний, в
першу чергу, з задоволенням влас�
ним потреб, які виражаються у отри�
манні максимального прибутку, по�
питі або пропозиції необхідної робо�
чої сили тощо.

ВИСНОВКИ
Розробка методологічних

підходів щодо регіонального анал�
ізу зайнятості населення в умовах
ринкових перетворень є важливим
аспектом статистичного дослід�
ження ринку праці. Необхідність
його статистичного аналізу саме на
рівні економічних регіонів пояс�
нюється економічною доцільністю,
яка виражається в об'єднанні дек�
ількох областей в єдиний територ�
іально�виробничий комплекс. Оці�
нювання економічно активного на�
селення за різними соціально�де�
мографічними харектеристиками
на рівні економічних регіонів дасть
можливість оцінити стан розвитку
місцевих ринків праці. На основі
отриманих результатів органи дер�
жавного управління зможуть роз�
робити регіональні програми зай�
нятості населення, що будуть вра�
ховувати особливості розвитку
економічних регіонів.
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Таблиця 1. Основні напрями статистичного аналізу в регіональному розрізі

* Згідно з Державним класифікатором об’єктів адміністративно�територіального
устрою (КОАТУУ) в Україні виділяють 27 регіонів: 24 області, Автономну республіку
Крим та 2 міста республіканського підпорядкування – Київ і Севастополь.
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