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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО  
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

 
Процес ринкових перетворень в еконо-

міці Україні супроводжується низкою негатив-
них соціально-економічних явищ, значне місце 
серед яких займає високий рівень безробіття і, 
як наслідок‚ неефективне використання робо-
чої сили. Ефективна зайнятість активної час-
тини населення є одним з найважливіших чин-
ників забезпечення економічного зростання 
країни. Саме завдяки результатам трудової ді-
яльності населення створюється національне 
багатство і забезпечується добробут нації. Су-
часна ситуація на ринку праці вимагає вдоско-
налення державної політики зайнятості та роз-
робки дієвих програм подолання безробіття, 
оскільки сучасний стан розвитку підприємниц-
тва‚ малого і середнього бізнесу та інші ринко-
ві перетворення не в змозі самостійно виріши-
ти проблеми забезпечення ефективної зайнято-
сті населення‚ створення нових робочих місць‚ 
підвищення якості життя населення тощо. 

Особливої актуальності тема безробіття 
набула з початком глобальної економічної кри-
зи, яка досить негативно вплинула і на еконо-
міку України. Початок кризових явищ супро-
воджувався різким скороченням та навіть при-
пиненням попиту на продукцію експортних 
галузей промисловості України в наслідок зна-
чного зростання її собівартості в частині енер-
гетичних витрат, неконкурентоспроможної 
якості та зниження платоспроможності зарубі-

жного споживача. Проблеми в банківському 
секторі призвели до значного ускладнення 
здійснення кредитних операції, що ще більше 
погіршило економічний стан промислових 
підприємств. Таке положення, яке спостеріга-
лося протягом тривалого часу, призвело до то-
го, що більшість підприємств промисловості 
призупинили свою діяльність та були вимуше-
ні мінімізувати свої витрати шляхом скорочен-
ня чисельності працівників. В результаті різко 
погіршився стан ринку праці України. Різкий 
сплеск безробіття гостро поставив питання 
удосконалення державної політики соціально-
го захисту безробітних, яка повинна відповіда-
ти новим соціальним та економічним реаліям. 

Останніми роками проблемам державно-
го регулювання рівня безробіття та вдоскона-
лення політики зайнятості присвячено роботи 
таких науковців, як Н. Гаркавенко [1], 
Т. Кір'ян, Н. Анішина [2, 3], Д. Верба [4], 
О. Терещенко [5], І. Моторна [6] та ін. В своїх 
дослідженнях головну увагу вони приділяють 
визначенню основних напрямів розширення 
зайнятості населення в умовах реформування 
економіки, вдосконаленню принципів і пріори-
тетів державного регулювання створення ро-
бочих місць, оцінці впливу участі України у 
СОТ на параметри зайнятості населення, роз- 
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витку нових для України форм зайнятості, на-
приклад, дистанційної, та виявленню її переваг 
та недоліків. Не зважаючи на те, що проблеми 
безробіття та неповної зайнятості регулярно 
розглядаються у працях науковців і політичних 
діячів, вони і досі залишаються невирішеними.  

Метою роботи є визначення напрямів 
вдосконалення політики зайнятості та соціаль-
ного захисту населення України в умовах гло-

бальної економічної кризи. 
Оцінка масштабів безробіття свідчить 

про зростання чисельності незайнятих грома-
дян, які перебували на обліку в державній 
службі зайнятості при одночасному скорочен-
ню потреби підприємств у працівниках на за-
міщення вільних робочих місць та вакантних 
посад, табл. 1 [7].  

 
 

Таблиця 1 
Попит і пропозиція робочої сили в Україні у 2008-2009 рр. 

 

Рік Місяць 

Чисельність незайнятих 
громадян, які перебували на 
обліку в державній службі за-

йнятості, тис. осіб 

Потреба підприємств у працівниках 
на заміщення вільних робочих 

місць та вакантних посад, тис. осіб 

Січень 691,2 175,0 
Лютий 693,6 182,6 
Березень 659,6 194,6 
Квітень 624,1 194,7 
Травень 592,1 205,6 
Червень 555,0 207,2 
Липень 537,5 201,8 
Серпень 525,7 197,5 
Вересень 538,2 198,6 
Жовтень 560,5 177,5 
Листопад 694,8 136,8 

2008 

Грудень 876,2 91,1 
Січень 930,0 86,5 
Лютий 924,9 78,5 
Березень 897,8 84,5 
Квітень 827,4 85,1 

2009 

Травень 752,0 85,3 
 

Протягом 2008 р. показник чисельності 
незайнятих громадян, які перебували на обліку 
в державній службі зайнятості, змінювався не-
стабільно. В лютому він збільшився на 2,4 тис. 
осіб, після чого почалось його поступове зме-
ншення та у серпні показник кількості не-
зайнятих громадян досяг свого мінімуму, що 
склав 525,7 тис. осіб. З вересня 2008 р. почався 
період масштабного зростання чисельності не-
зайнятих громадян, які перебували на обліку в 
державній службі зайнятості, і в січні 2009 р. 
цей показник досяг свого максимуму, він склав 
930,0 тис. осіб, що на 404,3 тис. осіб або на 
76,9% більше, ніж у серпні 2008 р. В лютому 
2009 р. чисельність незайнятих почалася зме-
ншуватись, що частково пов’язано зі змінами 
умов виплати допомоги по безробіттю у відпо-
відності до Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо зменшення 
впливу світової фінансової кризи на сферу за-
йнятості населення» № 799-VI, який було при-
йнято Верховною Радою України 25 грудня 
2008 р., та вступив у силу 13 січня 2009 р. [8].  

Що стосується потреби підприємств у 
працівниках на заміщення вільних робочих 
місць та вакантних посад, маємо наступну ди-
наміку. Протягом січня-червня 2008 р. цей по-
казник стабільно зростав і досяг свого макси-
муму на рівні 207,2 тис. осіб. Починаючи з ли-
пня 2008 р. і до березня 2009 р. потреба під-
приємств у працівниках зменшувалась, крім 
вересня 2008 р., коли можна побачити невели-
чке збільшення значення цього показника. Для 
квітня-травня 2009 р. характерно повільне зро-
стання потреби підприємств у працівниках на 
заміщення вільних робочих місць та вакантних 
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посад, що свідчить про тенденцію стабілізації 
економічного стану окремих промислових під-
приємств та загального скорочення процесів 
вивільнення працівників.  

Дослідження впливу безробіття на спів-
відношення попиту та пропозиції робочої сили 
на ринку праці України підтверджує наявність 

кризових тенденцій: починаючи з вересня 2008 
р. відбувалось різке скорочення попиту та зро-
стання пропозиції на робочу силу, які досягли 
максимального протилежного рівня у грудні 
2008 р., рис.1 [7].  
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Рис. 1. Динаміка зміни попиту і пропозиції робочої сили в Україні протягом  
січня 2008 р. – травня 2009 р. 

 
 

Надалі темпи пропозиції робочої сили на 
ринку праці почали поступово зростаючими 
темпами скорочуватися, досягши у травні 2009 
р. рівня 9,11% відповідно до рівня квітня 2009 
р. Приріст попиту на робочу силу у січні і лю-
тому 2009 р. продовжував тенденцію до скоро-
чення, проте більш повільними темпами, ніж у 
кінці 2008 р., а починаючи з березня 2009 р. 
спостерігається процес поступового помірного 
зростання його рівня. 

Від дії економічної кризи найбільше се-
ред регіонів України постраждали Донецька, 
Дніпропетровська та Луганська області, оскі-
льки саме тут розташовані найбільш масштаб-
ні промислові підприємства, які зазнали тяж-
ких матеріальних втрат, пов’язаних зі спадом 
попиту на їх продукцію. Про спад попиту на 
продукцію більшості українських підприємств 

свідчить динаміка обсягу її реалізації. Скоро-
чення обсягу реалізованої продукції промисло-
вості у І кварталі 2009 р. у порівнянні з ІІІ ква-
рталом 2008 р. становило 31,9%, що сталося за 
рахунок скорочення даного показника для 
умов добувної промисловості на 41,2% та пе-
реробної – на 43,7%, рис. 2 [7]. 

В цілому обсяг реалізації промислової 
продукції протягом І-ІІІ кварталів 2008 р. мав 
тенденцію до зростання, а починаючи з ІV 
кварталу – почав знижуватись. Що стосується 
окремих галузей, то обсяг реалізації підпри-
ємств добувної та переробної промисловості 
повторював тенденцію зміни загального обсягу 
реалізації промислової продукції. Реалізація 
підприємств з виробництва та розподілення 
електроенергії, газу та води у ІІ кварталі 2008 
р., навпаки, мала тенденцію до скорочення 
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відносно попереднього рівня, а починаючи з ІІІ 
кварталу 2008 р. – зросла на 57,3%. 
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Рис.2. Динаміка обсягу реалізованої продукції в 2008-2009 рр. 
 

Скорочення обсягів реалізованої проду-
кції промислових підприємств України при-
звело до зниження їх прибутковості, табл.2.  

В цілому фінансовий результат діяльнос-
ті підприємств промислової галузі протягом 
досліджуваного періоду зменшився на 18583,8 
млн. грн., або на 98,8%. Серед галузей фінан-
совий результат яких збільшився в січні-квітні 
2009 р. порівняно зі значенням 2008 р. опини-
лися виробництво харчових продуктів, напоїв 
та тютюнових виробів (248,3%); текстильне 
виробництво, виробництво одягу, хутра та ви-
робів з хутра (311,4%); оброблення деревини 
та виробництво виробів з деревини, крім меб-
лів (157,9%); виробництво гумових та пласт-
масових виробів (1581,3%, ця галузь була і за-
лишилась збитковою, але обсяг збитку за роз-
глянутий період значно зменшився), виробни-
цтво електричного, електронного та оптичного 
устаткування (13,8%); виробництво та розподі-
лення електроенергії, газу та води (19,8%). 

В умовах значного погіршення фінансо-
во-економічного стану підприємств в наслідок 
кризи, роботодавці, пристосовуючись до нових 

умов господарювання, почали здійснювати 
процес оптимізації чисельності працівників та 
змінили свою кадрову політику. З метою моні-
торингу основних тенденцій реагування під-
приємств на кризові явища компанія 
Ernst&Young регулярно проводить досліджен-
ня змін кадрової політики [9]. В останніх до-
слідженнях приймали участь підприємства з 
100% іноземним капіталом (73% учасників) і 
спільні підприємства (21%). Підприємства з 
100% українським капіталом складають лише 
6% від загальної кількості учасників дослі-
дження. Більш третини підприємств – крупні.  

Аналізуючи результати оглядів, слід за-
значити, що погіршення економічної ситуації 
тією чи іншою мірою відобразилося практично 
на всіх учасниках. Так, у листопаду-грудні 
2008 р. 82% підприємств провели зміни у кад-
ровій політиці у зв'язку з погіршенням ринко-
вої ситуації. У січні-лютому 2009 р. кількість 
таких підприємств досягла вже 83%, та 79% 
досліджуваних підприємств все ще планують 
кадрові зміни. 
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Таблиця 2 
Фінансові результати від звичайної діяльності підприємств до оподаткування за видами 

промислової діяльності [7] 
 

Види промисловості 

Фінансовий 
результат за 
січень-квітень 

2008 р., 
млн. грн. 

Фінансовий 
результат за 
січень-квітень 

2009 р., 
млн. грн. 

Абсо-
лютне 
відхи-
лення, 

млн. грн. 

Від-
носне 
відхи-
лення, 

% 
Промисловість: 18814,4 230,6 -18583,8 -98,8 
Добувна промисловість 4845,9 779,1 -4066,8 -83,9 
добування паливно-енергетичних кори-
сних копалин 577,2 -982,4 -1559,6 -270,2 

добування корисних копалин, крім 
паливно-енергетичних 4268,7 1761,5 -2507,2 -58,7 

Переробна промисловість 12311,7 -2532,8 -14844,5 -120,6 
у тому числі  виробництво харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових виробів 701,0 2441,9 1740,9 248,3 

легка промисловість -21,0 -9,9 11,1 -52,9 
текстильне виробництво, виробництво 
одягу, хутра та виробів з хутра -3,5 -14,4 -10,9 311,4 

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів -17,5 4,5 22,0 -125,7 

оброблення деревини та виробництво 
виробів з деревини, крім меблів 36,1 93,1 57,0 157,9 

целюлозно-паперове виробництво; 
видавнича діяльність 178,7 169,7 -9,0 -5,0 

виробництво коксу, продуктів 
нафтопереробки 1261,9 -436,9 -1698,8 -134,6 

хімічна та нафтохімічна промисловість 1409,6 -1197,2 -2606,8 -184,9 
хімічне виробництво 1414,4 -1116,5 -2530,9 -178,9 
виробництво гумових та пластмасових 
виробів -4,8 -80,7 -75,9 1581,3 

виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції 920,2 -216,5 -1136,7 -123,5 

металургійне виробництво та виробниц-
тво готових металевих виробів 6053,3 -3906,8 -9960,1 -164,5 

машинобудування 1661,4 507,8 -1153,6 -69,4 
виробництво машин та устаткування 568,7 318,1 -250,6 -44,1 
виробництво електричного, електронно-
го та оптичного устаткування 469,3 534,2 64,9 13,8 

виробництво транспортних засобів та 
устаткування 623,4 -344,5 -967,9 -155,3 

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 1656,8 1984,3 327,5 19,8 

 
 
Більшість з досліджуваних підприємств 

скоротили або практично пристановили при-
йом персоналу, та перш за все це стосується 
представників управлінської ланки, допоміж-
ного персоналу і робітників. За даними компа-
нії Ernst&Young найбільші зміни в чисельності 
персоналу у бік скорочення відбулися для та-

ких категорій персоналу, як допоміжний пер-
сонал і робітники. 

Процедура скорочення чисельності або 
штату працівників досить довготривала, тру-
домістка і відповідно до Кодексу законів про 
працю України передбачає наступні етапи [10]:  

1) прийняття рішення про скорочення 
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чисельності або штату працівників; 
2) визначення працівників, які підляга-

ють звільненню;  
3) попередження працівників про насту-

пне звільнення не пізніше ніж за два місяці до 
припинення праці;  

4) пропонування іншої роботи працівни-
кам, які підлягають звільненню;  

5) повідомлення державної служби за-
йнятості про вивільнення персоналу;  

6) звільнення працівників та обов’язкова 
виплата вихідної допомоги у розмірі не менше 
їх середньомісячного заробітку.  

Інколи з метою уникнення матеріальних 
витрат та витрат часу роботодавці йдуть на по-
рушення трудового законодавства й уникають 
звільнення працівників за статтею «скорочення 
штату». Замість цього вони «пропонують» пи-
сати заяву про звільнення за власним бажан-
ням. В цьому випадку служба зайнятості змо-
же фінансово захистити звільненого працівни-
ка лише на 91-й день після його реєстрації у 
центрі зайнятості. Виплата матеріальної допо-
моги по безробіттю з 8-го дня можлива лише у 
випадку, якщо причина звільнення за власним 
бажанням є поважною. У відповідності до ст. 
22 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування на випадок безробіття» до 
поважних причин належать [11]:  

− навчання у професійно-технічних та 
вищих навчальних закладах, аспірантурі, док-
торантурі за денною формою навчання;  

− строкова військова служба; 
− здійснення догляду непрацюючою пра-

цездатною особою за інвалідом I групи або 
дитиною-інвалідом віком до 18 років, а також 
за пенсіонером, який за експертним медичним 
висновком потребує постійного стороннього 
догляду;  

− інші поважні причини, передбачені за-
конодавством України. 

Ще більш поширенішою підставою для 
звільнення є «згода сторін», але Закон України 
«Про внесення змін до деяких законів України 
щодо зменшення впливу світової фінансової 
кризи на сферу зайнятості населення» вилучив 
цю підставу з переліку причин втрати роботи з 
незалежних від застрахованої особи обставин, 
пояснюючи це тим, що в даному випадку існує 
волевиявлення особи щодо припинення трудо-
вих відносин [8]. Згода особи на таке звільнен-
ня не має обставин, які змушують працівника 
припиняти трудові відносини, як, наприклад, 
розірвання трудового договору за ініціативою 
працівника у зв'язку з неможливістю викону-

вати трудові функції через стан здоров'я тощо. 
Таким чином, вищезазначений Закон 

змінив діючий до цього порядок виплати до-
помоги по безробіттю, а саме її виплата осо-
бам, що звільнені з останнього місця роботи не 
тільки за власним бажанням без поважних 
причин, але і за згодою сторін, починається з 
91-го дня після присвоєння їм статусу безробі-
тного. Тобто загальна тривалість матеріально-
го забезпечення на випадок безробіття вище-
згаданим категоріям незайнятого населення 
скорочується на 90 днів. Проте згідно з рішен-
ням Конституційного суду України виключен-
ня підстави «за згодою сторін» з переліку при-
чин втрати роботи з незалежних від застрахо-
ваної особи обставин визнане неконституцій-
ним, тому що звужує зміст та обсяг існуючих 
прав і свобод громадян України [8]. Цією зако-
нодавчою нормою також посилено відповіда-
льність особи за настання у неї страхового ви-
падку (безробіття) внаслідок її умисних дій. 

Практика показує, що державна підтри-
мка і допомога найбільш потрібна працівникам 
нижньої та частково середньої ланки, а саме ця 
категорія працівників в першу чергу потрапила 
під хвилю масових звільнень. Професіонали та 
управлінці, як правило, потребують лише ін-
формаційної підтримки про наявність вакант-
них посад, та загальної ситуації на ринку пра-
ці, оскільки самі в змозі знайти нову достойну 
роботу. Таким чином, серед можливих заходів 
з боку держави щодо сприяння боротьбі з без-
робіттям в Україні можуть бути наступні: 

1. Стимулювання роботодавців за 
допомогою пільгового оподаткування або кре-
дитування. Пільгові умови оподаткування або 
державного кредитування в обмін на заборону 
звільнення персоналу могли б допомогти під-
приємствам частково подолати збитки. Проте 
такий захід ефективний тільки в умовах по-
стійного моніторингу і контролю. 

2. Перенавчання звільнених працівни-
ків. Особливу увагу слід приділити галузі 
будівництва, переорієнтування компаній якої 
на проекти державного замовлення в комплек-
сі з перенавчанням безробітних будівничим 
професіям, може дозволити скоротити рівень 
безробіття та вчасно закінчити об’єкти для 
проведення чемпіонату Євро-2012. 

3. Організація громадських робіт. Як 
свідчить практика, будівництво доріг та іншої 
соціально важливої інфраструктури неоднора-
зово допомагало уряду зменшити рівень без-
робіття в країні. Така праця не потребує висо-
кої кваліфікації від працівника та значних ко-
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штів на навчання від держави, крім того Укра-
їна потребує не тільки будівництва нових до-
ріг, але й значних обсягів ремонту існуючих. 

4. Стимулювання підприємництва і 
сприяння розвитку малого та середнього бізне-
су. Поряд з розвитком самозайнятості та вирі-
шенням питань безробіття це сприятиме роз-
ширенню асортименту на ринку товарів та по-
слуг, створенню конкурентного середовища, 
істотному поповненню місцевих бюджетів, 
створенню додаткових робочих місць, поліп-
шенню загальних параметрів інвестиційного 
клімату. В комплексі з матеріальною підтрим-
кою нових підприємців необхідно удоскона-
лення нормативної бази щодо процедурних 
питань. 

5. Сприяння розвитку фермерства, 
виробництва та реалізації сільськогосподарсь-
кої продукції, туристичної галузі та ін. 

Для запобігання та скорішого подолання 
наслідків кризи в економіці України доцільним 
було б одночасне впровадження заходів щодо 
використання не тільки всіх перерахованих, 

але і інших можливих напрямків скорочення 
безробіття. Проте ті ж наслідки кризи не до-
зволяють одночасно і максимально повно 
впровадити у життя всі заходи. В цих умовах 
доцільним є вибір того або іншого заходу, 
який в свою чергу залежить від багатьох фак-
торів, основними серед яких слід назвати: 1) 
час впровадження, дії та отримання результа-
тів; 2) розмір використаних ресурсів; 3) термін 
та вид очікуваного ефекту. У загальному виді 
даний вибір можна представити у вигляді на-
ступної залежності: 

 
{ }тьефективніс,ресурси,часfу =

. 
 

Аналіз кожного із запропонованих захо-
дів за встановленою залежністю дозволить ви-
значити їх різний ступінь впливу на економіку 
країни та можливості скорочення безробіття, 
табл. 3.  

 
Таблиця 3 

Визначення пріоритетності заходів з подолання безробіття 
 
Фактор оцінки 
час ресурси ефектив-

ність 

Запропоновані заходи Очікувані зміни на 
ринку праці 

менш 
довго-
ст-
рокові 

більш 
довго-
ст-
рокові 

менш 
ви-
трат-
ні 

біль
ш 
ви-
трат-
ні 

мен
ш 
ефе
к-
ти-
вні 

біль
ш 
ефек
-
тивні 

Стимулювання робото-
давців за допомогою 
пільгового оподатку-
вання або кредитування 

Припинення необ-
ґрунтованих звіль-
нень працівників 
підприємств 

 х х  х  

Перенавчання звільне-
них працівників 

Перенавчання та 
працевлаштування 
безробітних 

 х х   х 

Організація громадсь-
ких робіт 

Скорочення рівня 
безробіття  х  х  х  

Стимулювання підпри-
ємництва і сприяння 
розвитку малого та 
середнього бізнесу 

Зростання попиту 
на низько та високо 
кваліфікованих 
працівників 

 х  х  х 

Сприяння розвитку фе-
рмерства, вироб-ництва 
та реалізації сільського-
сподарської продукції, 
туристичної галузі 

Скорочення рівня 
безробіття 
сільського населен-
ня та приток пра-
цівників у сільську 
місцевість 

 х  х  х 
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Впровадження більшості із запропоно-
ваних заходів вимагає попереднього внесення 
відповідних змін у законодавство та обґрунту-
вання першочерговості впровадження того або 
іншого заходу у найближчій час. 

Експерти МОП оцінюють теперішню си-

туацію на світовому ринку праці як гостру 
кризу зайнятості і прогнозують продовження 
процесу вивільнення працівників до кінця 2009 
р. Проте офіційна динаміка безробіття в Укра-
їні виглядає у порівнянні зі світовими показ-
никами досить оптимістично, табл. 4 [12].  

 
Таблиця 4 

Рівень безробіття в Україні і за кордоном 
 

2008 р. 2009 р. Країна грудень січень лютий березень 
Україна 3,0 3,2 3,2 3,1 
США 7,1 8,5 8,9 9,0 
Німеччина 7,4 7,5 8,1 данні відсутні 
Фінляндія 6,1 7,0 7,6 данні відсутні 
Чехія 6,0 6,8 7,4 7,7 
Польща 9,5 10,5 10,9 данні відсутні 
Словаччина 8,4 9,0 9,7 10,3 

 
Основною причиною такої різниці у по-

казниках рівня безробіття в Україні і в інших 
країнах є використання різних методик розра-
хунку. В Україні розрахунок показника безро-
біття ґрунтується на чисельності осіб, що офі-
ційно зареєстровані у центрі зайнятості. Підхід 
МОП, який застосовується у багатьох країнах, 
полягає в тому, що з усієї чисельності праце-
здатного населення віднімають працюючих і 
ще деякі категорії. Всі інші особи вважаються 
безробітними. Крім того, США додатково про-
водять спеціальні вибіркові обстеження насе-
лення з метою визначення їх причетність до 
безробіття. 

Крім того, показник безробіття в Україні 
не враховує осіб, які перебувають у примусо-
вих неоплачуваних відпусках та осіб, що пра-
цюють у режимі неповного робочого дня 
/тижня. Ці люди фактично являються повністю 
або частково безробітними, але офіційна ста-
тистика їх такими не визнає. У загальній чисе-
льності працездатного населення у березні 
2009 р. на частку офіційно зареєстрованих без-
робітних припадало 3,1%, тих, що знаходяться 
у примусових відпусках – 2,0%, працюючих у 
режимі неповного робочого дня/тижня – 4,4%. 
Тобто реальний рівень безробіття склав біля 
9,5%, хоча в середньому у 2008 р. він дорівню-
вав 6,9% [7, 12].    

Враховуючи ці обставини, можна зроби-
ти висновок про наявність в Україні ознак кри-
зи зайнятості. Присутній прихований ризик у 
вигляді потенційного безробіття у великих ма-
сштабах, який може перейти у відкрите безро-
біття у випадку активізації процесів кризової 

реструктуризації економіки. В процесі бороть-
би з наслідками економічної кризи цілком до-
цільно використовувати досвід інших країн, 
які включають пасивні (страхові виплати по 
безробіттю) і активні програми (перенавчання 
персоналу, стимулювання підприємництва). 
Проте, внаслідок відсутності необхідних обся-
гів фінансових ресурсів для подолання наслід-
ків фінансової кризи та скорочення рівня без-
робіття, вибір можливих заходів слід здійсню-
вати з врахуванням критеріїв пріоритетності, а 
саме: часу, витрат ресурсів та очікуваної ефек-
тивності. 
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РАЦІОНАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ОСНОВА УЧАСТІ УКРАЇНИ В 
МІЖНАРОДНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ 

 
Останнім часом міжнародна інтеграція 

проникає в усі сфери діяльності людства. Кож-
на окрема країна, що приймає участь у цьому 
процесі, має бути готова до зближення та фор-
мування особливих взаємозв’язків з іншими 
державами, підчас чого можлива втрата влас-
них особливостей національного розвитку 
будь-якої галузі. Тому зосередження на отри-
манні максимально позитивних наслідків від 
інтеграції та мінімізації власних втрат є абсо-
лютно логічною політикою будь якої країни. 
Зважаючи на той факт, що напрями зближення 
пролягають у двох основних векторах: культу-
рному та економічному, для України важливо 
мати такий механізм участі у міжнародній ін-
теграції, який би враховував обидва. Вирішити 
це завдання може система вищої освіти, яка є 
складовою соціального розвитку, беручи 
участь в економічних, соціальних, політичних, 
духовних процесах, що відбуваються у суспі-
льстві, та економічного розвитку, де вона за-
лучена до структурної перебудови відповідно 
до потреб технологічного й соціального про-

гресу.  
У сучасному суспільстві в умовах по-

стійних перетворень значущість освіти надзви-
чайно зростає, оскільки вона покликана забез-
печити підготовку суб'єктів соціальної еконо-
міки до вирішення глобальних проблем, які 
стоять перед людством. Вона задає вектори 
інноваційного розвитку, готує молодь до еко-
номіки майбутнього, формує робочу силу, реа-
гуючи на зміни ринку праці, розв’язує завдан-
ня, пов'язані з передачею культурних і соціа-
льних норм та стандартів громадського життя. 
Таким чином, приймаючи участь у економіч-
ному та соціальному розвитку, вища школа без 
винятку впливає на всі процеси, що відбува-
ються в країні. Тому необхідність розглядання 
вищої школи як активного учасника інтегра-
ційних процесів є логічною, а зазначена про-
блема – своєчасною та актуальною. 

У наукових дискусіях низка вітчизняних 
авторів приділяє увагу проблемі впливу проце- 
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