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Сибірцев В. В. протиріччя та проблеми сучасного розвитку національного ринку праці
Метою статті є узагальнення та систематизація протиріч та проблем сучасного розвитку національного ринку праці, а також визначення 
причин і передумов виникнення та закономірностей вирішення зазначених суперечностей. У складі передумов до виникнення проблем сучасно
го розвитку національного ринку праці виділено та охарактеризовано групи протиріч: відтворювальні, міжфазові, цільові, просторово-часові, 
територіально-галузеві. Доведено необхідність розробки та реалізації державної політики регулювання національного ринку праці, що визна
чала би довгострокові пріоритети дій держави у сферах інституціонального та інфраструктурного будівництва, освіти та культури, науково-
технічної та інноваційної діяльності.
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чий и проблем современного развития национального рынка труда, а 
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Sybirtsev V. V. The Contradictions and Problems in the Current 

Development of the National Labor Market
The article is aimed at generalizing and systematizing the contradictions and 
problems of the current development of the national labor market, identify
ing the causes and preconditions for the emergence together with regulari
ties of overcoming these contradictions. Among the preconditions for emer
gence of problems of the current development of the national labor market 
the following groups of contradictions have been identified and character
ized: reproductive, interphased, targeted, spatial-temporal, territorial and 
sectoral. The need to develop and implement the State policy of regulating 
the national labor market, which would determine the long-term priorities of 
actions on the part of the State in the spheres of institutional and infrastruc
tural construction, education and culture, science, technology and innova
tion, has been proved.
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Ринок праці є одним із найбільш складних за струк-
турною побудовою та розмаїтих за змістом со-
ціально-економічних відносин, які здійснюються 

в рамках процесів його функціонування та розвитку, 
утворень господарської системи сучасного суспільства. 
Через операції на цьому ринку великою мірою забез-
печується розширене відтворення людського капіталу, 
необхідного не тільки для формування належного ре-
сурсного забезпечення продуктивного виробництва 
економічних благ, але й для розбудови соціокультурних 
засад цивілізаційного розвитку людської спільноти в 
цілому. Механізм збалансування попиту і пропозиції на 
основі визначення вартості праці в рамках ринку пра-
ці значною мірою обумовлює динаміку змін соціальних 
стандартів, рівня якості та безпеки життєдіяльності, 
добробуту населення. Ринок праці, заснований на до-
бровільності участі економічних агентів у певних видах 
і формах соціально-трудових відносин, визначається 
також потужними можливостями для підтримки реалі-

зації творчо-креативного потенціалу працівників через 
затвердження повної свободи вибору форм і видів пра-
цевлаштування. Проте, з іншого боку, функціонування 
та розвиток ринку праці як феномена ринкової економі-
ки є відображенням сучасних тенденцій трансформації 
світової господарської системи, а, отже, характеризу-
ються наявністю складного комплексу проблем і проти-
річ, джерелом виникнення яких слід вважати супереч-
ливий характер соціально-економічних явищ і процесів, 
притаманних сучасному етапу цивілізаційних змін люд-
ського суспільства.

Теоретико-методологічні та концептуальні по-
ложення, що визначають закономірності виникнення 
проблем і протиріч у сучасному розвитку національ-
ного ринку праці, знайшли широке відображення в до-
слідженнях провідних вітчизняних ы зарубіжних на-
уковців, таких як У. Бек [9], Д. Белл [1], І. Валлерстайн 
[12], В. Геєць [4], Д. Дерлугьян [12], В. Іноземцев [1],  
К. Калхун [12], М. Кастельс [2], Б. Кваснюк [4], М. Ки-
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зим [3], Р. Колінз [12], М. Манн [12], В. Семиноженко [4],  
О. Сухарєв [5], А. Філіпенко [6], Ч. Хенді [7], А. Чухно [8], 
П. Майкелл [10], Д. Ріфкін [11] та ін. Проте слід відзна-
чити, що широта та розмаїття суперечливих проявів у 
розвитку національного ринку праці, пов’язаних із нео-
днозначністю трансформаційних змін, які відбуваються 
у світовій господарській системі, визначає необхідність 
систематизації та узагальнення протиріч і проблем у цій 
сфері, що до цього часу не знайшло повного і адекватно-
го висвітлення в наукових дослідженнях.

Метою дослідження в роботі є узагальнення та 
систематизація протиріч та проблем сучасного роз-
витку національного ринку праці, а також визначення 
причин і передумов виникнення та закономірностей ви-
рішення зазначених суперечностей.

Суперечливий характер сучасного етапу розвитку 
ринку праці знаходить прояв у накопиченні ве-
ликої кількості проблем, пов’язаних із незбалан-

сованістю відносин зайнятості (на усіх рівнях існування 
світової господарської системи), що, своєю чергою, ві-
дображається у поширенні кризових явищ у різних сфе-
рах суспільного життя, а саме: 

– в економічній сфері (порушення пропорційнос-
ті розширеного відтворення суспільного виробництва, 
обов’язковою передумовою для якого є відновлення 
людських ресурсів як одночасно кінцевого споживача та 
складової продуктивних сил, внаслідок неспроможно-
сті ринкового механізму щодо забезпечення належних 
кількісних, структурних та якісних параметрів людсько-
го капіталу; зростання бідності та розриву в рівні добро-
буту зайнятого та незайнятого населення, що не тільки 
обмежує платоспроможний попит на виготовлені еко-
номічні блага, але й може мати загрозливі наслідки для 
стабільності функціонування та розвитку господарської 
системи у цілому);

– у виробничо-технологічній сфері (повне опану-
вання інноваційними технологічними процесами та зраз-
ками нової продуктивної техніки вимагає від виробників 
стрімко зростаючого рівня володіння компетентностя-
ми в різних галузях людської діяльності, а утруднення 
або неможливість через ринок праці, тісно пов’язані із 
системою підготовки та перепідготовки кадрів, забез-
печення належності виконання такого роду вимог ви-
значає для роботодавців перешкоди щодо модернізації 
виробничої бази та підтримки конкурентоспроможності 
товарів і послуг, що пропонуються споживачеві в умовах 
неухильного загострення ринкової конкуренції);

– у соціальній сфері (через поширення різних 
форм безробіття та часткової зайнятості, пов’язане як 
із інтенсифікацією інноваційних процесів автоматиза-
ції виробництва, так і з суттєвим збільшенням вимог 
щодо компетентності найманих працівників, що, сво-
єю чергою, призводить до посилення навантаження на 
державні фінанси в частині виконання державою со-
ціальних гарантій і обов’язків, а також до певної куль-
турної та фахової деградації незайнятого населення, що 
позбавлене (при відсутності реальних робочих місць та 
доступу до освітньої системи перепідготовки кадрів) 
практичних можливостей як для реалізації наявних 

трудових потенцій, так і для формування нових компе-
тентностей, конкурентних на ринку праці; крім того, на-
явність утруднень при працевлаштуванні може суттєво 
скорочувати мотивацію незайнятого населення щодо 
участі в суспільному виробництві);

– у демографічній сфері (порушення послідовності 
та пропорційності розширеного відтворення людських 
ресурсів, що проявляється не тільки в накопиченні дис-
пропорцій у структурі та динаміці змін чисельності на-
селення, але й у виникненні перешкод щодо забезпечен-
ня належного рівня здоров’я, освіти і культури нових 
поколінь членів суспільства) та ін.

З точки зору автора, виникнення та поширення за-
значених проблем являє собою прямий наслідок 
наявності та прояву об’єктивних протиріч у роз-

витку національного ринку праці (табл. 1), джерелом 
виникнення яких слід вважати невідповідність тради-
ційного ринкового механізму забезпечення зайнятості 
та пріоритетів та імперативів постіндустріального сус-
пільства, розбудова господарських засад якого відбува-
ється на цей час. 

Отже, у складі передумов виникнення проблем су-
часного розвитку національного ринку праці виділено 
такі групи протиріч: 
 відтворювальні (виражають характер та зміст 

основних економічних пропорцій та балансів 
між окремими аспектами загального процесу 
суспільного відтворення);

 міжфазові (пов’язані із суперечливим характе-
ром участі ринку праці в обслуговуванні склад-
ної системи зв’язків у контексті забезпечення 
безперервного потокового кругообігу, рушій-
ною силою якого виступає розмаїтий комплекс 
інтересів та мотивів учасників відтворювально-
го процесу);

 цільові (виникають у зв’язку з розбіжностями 
цілей, які переслідують економічні агенти, що 
діють на різних рівнях економічної системи);

 просторово-часові (пов’язані з географічною та 
часовою диференціацією процесів продуктив-
ної зайнятості);

 територіально-галузеві (обумовлюються дис-
балансами та диспропорціями в регіональному 
розміщенні людської складової продуктивних 
сил суспільства). 

Дисбаланси та диспропорції, що виникають на 
ринку праці в ході процесу суспільного відтворення, з 
діалектичної точки зору являють собою прояв і наслідок 
невідповідності механізму виробничих відносин, важ-
ливою складовою якого є регулювання ринкового ба-
лансу попиту та пропозиції людських ресурсів, до стану 
розвитку продуктивних сил суспільства. При цьому та-
кого роду невідповідність проявляється як у розбалан-
сованості потреб формування належної та достатньої 
ресурсної бази суспільного відтворення із реальними 
параметрами накопиченого суспільством і придатного 
до участі в ринковому обміні людського капіталу, так 
і в підтримці цілісності, синхронізації протікання та 
системної єдності стадій відтворювального процесу, 
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таблиця 1

Склад протиріч сучасного розвитку національного ринку праці

Група протиріч Види протиріч

1 2

Відтворювальні

Між зростаючими потребами суспільного виробництва в оновленні компетентностей працівників  
та можливостями підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (структурний дисбаланс)

Між бюджетними можливостями державного фінансування соціальних програм, пов’язаних із забезпе-
ченням зайнятості, та потенціалом утворення робочих місць у національному господарстві (бюджетний 
дисбаланс)

Між розподілом обмежених людських ресурсів серед галузей із різним рівнем використання живої  
й упредметненої праці (дисбаланс розподілу)

Між інноваційними тенденціями заміщення живої праці в ході автоматизації виробничих процесів 
та необхідністю утворення нових робочих місць для підтримки повної зайнятості (інноваційно-
технологічний дисбаланс)

Між рівнями розвитку економічних і соціальних інститутів на ринку праці (інституціональний дисбаланс)

Між вимогами інфраструктурного забезпечення соціально-трудових відносин і наявним рівнем розвит-
ку інфраструктури ринку праці (інституціональний дисбаланс)

Між потребами в залученні людських ресурсів у галузях із різним рівнем продуктивності створення 
доданої вартості та, як наслідок, різним рівнем оплати праці (дисбаланс продуктивності)

Між тенденцією до швидкого зростання багатопрофільності найманої праці (нові трудові функції,  
«збагачення праці», синтез функцій і суміжних професій і т. ін.) та здатністю системи підготовки кадрів  
у взаємодії з ринком праці щодо забезпечення адекватного цим тенденціям процесу формування тру-
дових компетентностей (дисбаланс змісту праці) 

Між циклічним характером динаміки змін суспільного виробництва та циклічністю прояву соціально-
демографічних тенденцій у пропозиції трудових ресурсів (міжциклічний дисбаланс)

Міжфазові

Між зростаючими споживчими потребами економічно активних суб’єктів та обмеженими можливостя-
ми для підвищення продуктивності та оплати праці (мотиваційний дисбаланс)

Між консерватизмом традиційних форм зайнятості, які підтримуються через ринок праці, та можливо-
стями впровадження та використання гнучких форм працевлаштування, що надаються через реаліза-
цію інформаційних технологій постіндустріального технологічного укладу (дисбаланс форм зайнятості)

Між капіталістичною (базується на приватно-власницькому механізмі розподілу створеної нової варто-
сті) природою соціально-трудових відносин, які здійснюються через ринок праці, та поширенням 
тен денцій щодо соціалізації виробничих відносин, усуспільнення результатів продуктивної активності 
економічних агентів (дисбаланс відносин власності)

Між ієрархічним характером побудови соціально-трудових відносин на ринку праці та розвитком  
мережних суб’єкт-суб’єктних відносин у сфері зайнятості (організаційний дисбаланс)

Між колективним характером прийняття уніфікованих рішень у сфері зайнятості та поширенням 
тенденцій щодо зростання рівня автономізації праці, самостійності працівників, наділених усе більш 
широкими повноваженнями (дисбаланс колективізму-індивідуалізації)

Між свободою волевиявлення та підтримкою творчо-креативного потенціалу найманих працівників 
(соціальний порядок, що ґрунтується на безособистісних соціальних відносинах), на забезпечення яких 
орієнтовано розвиток ринку праці в умовах формування постіндустріального технологічного способу 
виробництва, і поширенням серед суб’єктів господарювання, які створюють робочі місця, соціальних 
ієрархій та соціальних відносин, що базуються на особистісних зв’язках, уніях та привілеях, вибірковості 
мотивації тощо (дисбаланс соціальних порядків)

Між зростанням фізіологічних, емоційних навантажень, підвищенням рівня інтенсивності трудової 
діяльності найманих працівників та обмеженістю можливостей роботодавців щодо надання ним адек-
ватного матеріального та (або) морального винагородження (дисбаланс винагородження)

Між рівнем оплати праці різних категорій зайнятих, зокрема між винагородженням провідних фахівців, 
вищого керівництва підприємств та інших категорій найнятого персоналу, що часто має екстремальний 
характер розриву (дисбаланс оплати праці)

Цільові 

Між державними цілями підтримки повної зайнятості та локальними підприємницькими вимогами 
щодо обов’язкового досягнення найбільшого рівня ефективності використання людських ресурсів 
(дисбаланс локалізації цілей)

Між державними пріоритетами зростання доходів і добробуту населення та вимогами оптимізації 
витрат на оплату праці для підвищення економічної ефективності господарювання та забезпечення 
національної конкурентоспроможності (дисбаланс оплати праці)

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
П

ра
ц

і т
а 

Со
ц

іа
л

ьн
а 

П
о

л
іт

И
ка

221БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2017
www.business-inform.net

1 2

Між довгостроковими пріоритетами розвитку людського капіталу суспільства та поточними завданнями 
ресурсного забезпечення господарської активності (дисбаланс горизонтів цілеполягання)

Між економічними та адміністративними методами регулювання розвитку ринку праці, використан-
ня яких відповідає багатоцільовому характеру спрямованості дій держави у цій сфері (дисбаланс 
механізмів державного регулювання)

Між саморегулюванням ринку праці, що здійснюється в інтересах його суб’єктів, та державним регу-
люванням, що враховує суспільні пріоритети та імперативи розвитку сфери зайнятості (регулятивний 
дисбаланс)

Між суспільними стандартами забезпечення тендерної рівності у сфері зайнятості та консерватизмом 
локальних соціокультурних засад господарської діяльності (гендерний дисбаланс)

Між тенденціями до комерціалізації системи освіти і підготовки кадрів, що мають забезпечувати потре би 
ринку праці, та загальнокультурним суспільним значенням освіти (соціокультурний дисбаланс в освіті)

Просторово-часові

Між часовими параметрами здійснення процесів зростання потреб у забезпеченні відтворювальних 
процесів людськими ресурсами та часовою динамікою змін кількісних, якісних і структурних характери-
стик людського капіталу (часовий відтворювальний дисбаланс)

Між збільшенням попиту роботодавців на заповнення робочих вакансій із тимчасовим або гнучким 
працевлаштуванням і традиційними культурними стандартами постійної зайнятості та вимогами отри-
мання стабільності оплати праці (часовий дисбаланс зайнятості)

Між часовими параметрами виникнення потреб у заміщенні складових людського капіталу, необхідних 
для підтримки відтворювальних процесів, та демографічними можливостями задоволення цих потреб 
(демографічний дисбаланс)

Між зростаючим урбаністичним навантаженням на концентровані в окремих територіальних локаціях 
(насамперед, великі міста) ринки праці та можливостями відповідних регіональних господарських 
комплексів щодо створення нових робочих місць (урбаністичний дисбаланс)

Між вимогами забезпечення достатності людського капіталу для перманентної підтримки стабільності 
відтворювального процесу в рамках національної економіки та зростанням міграційної мобільності 
економічно активного населення в умовах глобалізації (часові диспропорції міграції) 

Територіально-
галузеві

Між стихійним (ринковим) характером територіально-галузевого розподілу трудових ресурсів та вимо-
гами забезпечення рівномірності та пропорційності розвитку національного господарства (фрікційний 
дисбаланс)

Між вартісними параметрами оплати праці в різних регіонах світу в умовах глобалізації (дисбаланс 
глобалізації)

Між соціальними стандартами та умовами зайнятості в різних регіонах світу, в різних сферах продуктив-
ної активності та навіть в рамках локальних господарських утворень (корпорацій та інтеграційних 
об’єднань) в умовах глобалізації (дисбаланс соціальних стандартів)

Між підвищенням міжнародної мобільності та міграційної активності найманих працівників, що підтри-
мується глобалізаційними змінами національних ринків праці, та зростанням витрат і перешкод,  
пов’я заних із відшкодуванням соціальних витрат на підготовку та навчання мігрантів, податковими  
та транскордонними обмеженнями, бар’єрами для міжнародного руху фінансових потоків (економічні 
диспропорції міграції)

Між можливостями інфраструктури життєдіяльності регіонів, що виступають реципієнтами міграційних 
потоків, щодо обслуговування зростаючої кількості населення та чисельністю міграційних потоків, 
що залучаються через ринок праці для забезпечення функціонування регіональних господарських 
комплексів (інфраструктурні диспропорції міграції)

Між умовами функціонування ринків праці, концентрованих у окремих територіальних локаціях  
(насамперед, великі міста), та решти регіональних сегментів національного ринку праці (регіонально-
мегаполісні диспропорції)

Між пропорціями розвитку освітньої складової формування людського капіталу та потребами націо-
нального господарства у формуванні компетентностей, які забезпечують продуктивність зайнятості 
(освітній дисбаланс)

Між територіальним розподілом і спеціалізацією праці та вимогами забезпечення збалансованого 
розвитку регіонів держави, рівномірного підвищення якості життя населення (дисбаланс розміщення 
продуктивних сил)

Між вимогами збільшення антропогенного навантаження на природне середовище проживання людей 
в ході продуктивної виробничої активності суб’єктів ринку праці та екологічними потребами збережен-
ня якості життя населення території (екологічний дисбаланс)

Закінчення табл. 1

http://www.business-inform.net


222

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
П

ра
ц

і т
а 

Со
ц

іа
л

ьн
а 

П
о

л
іт

И
ка

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2017
www.business-inform.net

невід’ємною складовою якого на всіх його етапах є лю-
дина. Проте релевантність та розмаїття змісту та форм 
участі суб’єктів ринку праці у здійсненні розширеного 
відтворення визначає також існування додаткових ви-
мог щодо такої участі, пов’язаних із необхідністю забез-
печення випереджувального характеру змін людського 
капіталу, адекватних розвитку продуктивних сил су-
спільства. Особливе значення це випередження набуває 
в сучасних умовах, за яких прискорення та інтенсифі-
кація інноваційних змін техніко-технологічної бази про-
дуктивної людської активності потребують швидкого 
та цілеспрямованого формування новітніх компетент-
ностей, параметри яких не є точно встановленими та 
прогнозованими. Зокрема, до такого роду інноваційних 
змін слід віднести сучасні тенденції до широкого впро-
вадження майже повністю автоматизованих технологіч-
них процесів виробництва, що можуть докорінно пере-
творити не тільки структуру попиту на ринках праці, 
але й стати підґрунтям для докорінної трансформації 
змісту праці та ролі людини в розширеному суспільно-
му відтворенні. 

Міжфазові протиріччя, на відміну від відтво-
рювальних, знаходять прояв безпосередньо 
у сферах людської взаємодії, пов’язаної з під-

тримкою в ході відтворювального процесу безперерв-
ності циклічного кругообігу потоків ресурсів та еко-
номічних благ, створюючи тим самим єдиний простір 
господарської активності, орієнтованої на задоволення 
широкого кола суспільних та індивідуальних потреб. 
Таким чином, міжфазові дисбаланси та диспропорції 
в контексті соціально-трудових відносин характери-
зують збалансованість та відповідність рушійних сил 
(інтересів, стимулів, мотивів) розвитку процесів про-
дуктивної зайнятості, динаміка яких також безпосе-
редньо пов’язана з вибором форм і процедур взаємодії 
учасників цих відносин (тобто, безпосередньо стосу-
ється режиму функціонування ринку праці як одного з 
найважливіших механізмів підтримки такої взаємодії).  
У сучасних умовах найбільш потужним джерелом ви-
никнення міжфазових протиріч слід вважати супереч-
ливий характер зв’язку між капіталістичним змістом ви-
робничих відносин (базується на приватній власності та 
капіталістичному способі присвоєння доданої вартості) 
та поширенням тенденцій відносно усуспільнення праці 
та виробництва, що пов’язано із визначним зростанням 
значення творчо-креативного внеску найманих праців-
ників у результати господарювання.

Поява протиріч цільового походження в розвитку 
національного ринку праці визначається розбіжностя-
ми конкретних цілей індивідів та людських спільнот не 
тільки в рамках стадій відтворювального процесу, але й 
і на різних рівнях економічної системи. При цьому осо-
бливого значення набувають співвідношення цільових 
орієнтирів загального (для усієї економічної системи) 
та локального (для її відокремлено існуючих елементів) 
характеру, оскільки в даному випадку зростання супер-
ечливості між ними буде становити перешкоду як для 
досягнення всього комплексу зазначених цілей, так і для 
стабільності існування системи в цілому. Найбільш ва-
гомим протиріччям такого роду у сфері зайнятості слід 

вважати накопичення антагоністичних проявів у меха-
нізмі взаємодії глобального ринку праці (породжений 
економічною глобалізацією, зростанням міграційної 
мобільності та поширенням нестандартних, особливо –  
віддалених, форм працевлаштування) із національни-
ми та регіональними ринками праці, які певною мірою 
стають учасниками своєрідної мета-конкуренції, ключо-
вими факторами успіху в якій є досконалість інституці-
онального та інфраструктурного забезпечення трудової 
та підприємницької активності, існуючого в рамках пев-
ного адміністративного або територіального утворення.

Просторово-часові диспропорції та дисбаланси 
виражають суперечливість співвідношення параметрів 
часу використання та територіального розгалуження 
елементів відтворювального процесу. В контексті соці-
ально трудових відносин зазначені протиріччя знаходять 
поширення в різних формах виникнення розбіжностей 
у розміщенні населення і утворенням робочих місць,  
а також між управлінськими рішеннями, орієнтованими 
на різний горизонт реалізації (зокрема, між поточними 
рефлексивними діями та довгостроковими стратегіями 
й програмами). У перспективі, з точки зору автора, на 
особливу увагу заслуговують протиріччя в розвитку на-
ціонального ринку праці, виникнення яких може бути 
обумовлено потенційно цілком імовірним процесом 
«зворотної» урбанізації, тобто прояву тенденції щодо 
деконцентрації населення через втрату значущості (че-
рез розвиток автоматизованих виробництв і дистан-
ційних форм зайнятості) економічних і технологічних 
переваг, пов’язаних із ефектом масштабу зосередження 
виробництва у територіальних локаціях (насамперед, у 
мегаполісах). Зокрема, загострення суперечностей та-
кого роду додатково може посилюватися через зростан-
ня антропогенного навантаження на природне середо-
вище через деурбанізацію, а також при посиленні різних 
форм конкурентної боротьби за доступ до обмежених 
природних ресурсів (насамперед, земельних).

Виникнення протиріч територіально-галузевого 
походження в розвитку національного ринку пра-
ці обумовлюється розбіжностями в розміщенні 

людської складової продуктивних сил суспільства, тобто 
при збалансуванні галузевих і регіональних аспектів за-
безпечення зайнятості населення. Галузеві інтереси при 
цьому звичайно пов’язані з концентрацією та локалізаці-
єю виробництва, налагодженням ефективно діючих коо-
пераційних ланцюжків, у той час як для територіального 
розвитку національного господарства більш важливим є 
підтримка пропорційності розвитку територій, вирівню-
вання параметрів якості життя населення регіонів і т. ін. 
У рамках же прояву сучасних тенденцій для національ-
ного ринку праці закономірним здається зростання зна-
чущості проблематики регулювання міграційних потоків 
як всередині держави, так і в глобальному вимірі.

Об’єктивність причин виникнення та масштаб-
ність прояву розглянутих протиріч та проблем розвитку 
національного ринку праці, а також неоднозначність іс-
нуючих між ними взаємозв’язків обумовлюють необхід-
ність формування адекватних за складністю інтегрова-
них механізмів розв’язання цих суперечностей, подо-
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лання яких насамперед має ґрунтуватися на поглибленні 
співробітництва між учасниками соціально-трудових 
відносин. Невід’ємною складовою розбудови такого 
роду співробітництва є розробка та реалізація державної 
політики регулювання національного ринку праці, що 
на основі встановлення стратегічних орієнтирів розви-
тку вітчизняного господарського комплексу та потреб у 
його забезпеченні людським капіталом, а також із ураху-
ванням глобального контексту підтримки національної 
конкурентоспроможності, визначала би довгострокові 
пріоритети дій держави у сферах інституціонального 
та інфраструктурного будівництва, освіти і культури, 
науково-технічної та інноваційної діяльності тощо.

ВИСНОВКИ
Ключовим джерелом утворення проблем і проти-

річ у розвитку національного ринку праці слід вважати 
невідповідність між традиційним ринковим механізмом 
забезпечення зайнятості і пріоритетами та імператива-
ми постіндустріального суспільства, розбудова госпо-
дарських засад якого відбувається на цей час. До складу 
причин виникнення основних проблем сучасного роз-
витку національного ринку праці належать такі групи 
протиріч: відтворювальні (виражають суперечливий 
характер прояву властивостей пропорціональності та 
збалансованості процесу суспільного відтворення); 
міжфазові (пов’язані з неоднозначним характером про-
яву інтересів та мотивів суб’єктів ринку праці в рам-
ках відтворювального процесу); цільові (виникають у 
зв’язку з розбіжностями цілей учасників ринку праці); 
просторово-часові (пов’язані з географічною та часо-
вою диференціацією процесів продуктивної зайнятос-
ті); територіально-галузеві (обумовлюються дисбалан-
сами та диспропорціями в регіональному розміщенні 
людської складової продуктивних сил суспільства).

Невід’ємною складовою розв’язання зазначених 
протиріч та суперечностей є вдосконалення механізму 
співробітництва між учасниками соціально-трудових 
відносин, важливою передумовою чого слід вважати 
розробку та реалізацію відповідної державної політики 
регулювання національного ринку праці, що на основі 
встановлення стратегічних орієнтирів розвитку вітчиз-
няного господарського комплексу та потреб у його за-
безпеченні людським капіталом, а також із урахуван-
ням глобального контексту підтримки національної 
конкурентоспроможності, визначала би довгострокові 
пріоритети дій держави у сферах інституціонального 
та інфраструктурного будівництва, освіти і культури, 
науково-технічної та інноваційної діяльності тощо.

Напрямки подальших досліджень у цій сфері ма-
ють бути пов’язані із обґрунтуванням шляхів і заходів 
державної політики у сфері зайнятості, орієнтованих на 
розв’язання комплексу розглянутих протиріч і проблем 
у сучасному розвитку національного ринку праці.        
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