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Прогнозування кількості нових робочих місць у промисловому секторі
економіки України
Створення нових робочих місць та модернізація існуючих для забезпечення належного та
високоефективного працевлаштування працездатного населення є однією з найгостріших соціальноекономічних проблем на сучасному етапі розвитку в Україні.
У статті розглянуто проблеми створення нових робочих місць у промисловому секторі економіки України,
основні тенденції та запропоновано підходи до часткового вирішення проблем виходячи з аналізу
факторів створення нових робочих місць для підвищення ефективності роботи та технічного потенціалу.
Розроблено модель залежності кількості нових робочих місць від системи факторів впливу (праця,
капітал, науково-технічні розробки, якість управління) на основі 19 однофакторних та багатофакторних
рівнянь, серед яких шість найбільш актуальних було обрано для промисловості в цілому, п’ять – для
обробної промисловості.
Відповідно до запропонованої моделі, розрахунки свідчать про тенденцію до збільшення кількості нових
робочих місць у промисловості в цілому та у обробній промисловості зокрема. Однак, має місце тенденція
до зниження рівня розвитку, яку можна пояснити збільшенням продуктивності праці, а також тенденцією
до зниження потреби у нових робочих місцях для повернення до докризового рівня виробництва.
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Прогнозирование количества новых рабочих мест в промышленном секторе
экономики Украины
Создание новых рабочих мест и модернизация существующих для обеспечения надлежащего и
высокоэффективного трудоустройства трудоспособного населения является одной из острейших
социально-экономических проблем на современном этапе развития в Украине.
В статье рассмотрены проблемы создания новых рабочих мест в промышленном секторе экономики
Украины, основные тенденции и предложены подходы к частичному решению проблем исходя из анализа
факторов создания новых рабочих мест для повышения эффективности работы и технического
потенциала.
Разработана модель зависимости количества новых рабочих мест от системы факторов влияния (труд,
капитал, научно-технические разработки, качество управления) на основе 19 однофакторных и
многофакторных уравнений, среди которых шесть наиболее актуальных были выбраны для
промышленности в целом, пять – для обрабатывающей промышленности.
В соответствии с предложенной моделью, расчеты свидетельствуют о тенденции к увеличению
количества новых рабочих мест в промышленности в целом и в обрабатывающей промышленности в
частности. Однако, имеет тенденция к снижению уровня развития, которую можно объяснить
увеличением продуктивности труда, а также тенденцией к снижению потребности в новых рабочих местах
для возвращения к докризисному уровню производства.
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