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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Зайнятість відіграє суттєву роль у житті людей, причому 
не тільки як джерело доходу. Вона значно впливає на якість життя, зміцнює почуття 
власної гідності, відкриває можливості для спілкування з іншими тощо. Водночас 
деякі види зайнятості негативно впливають на здоров’я й обмежують можливості у 
сфері особистого життя. 

Стратегією “Європа 2020” зайнятість визначена як один із найважливіших 
елементів забезпечення “розумного”, всеосяжного і сталого розвитку, що сприяють 
подоланню структурних диспропорцій у європейській економіці, підвищенню її 
конкурентоспроможності, продуктивності та стійкості.  

Важливим питанням, вирішення якого має створити умови для цього, є 
забезпечення відповідності характеристик зайнятості певним вимогам та потребам 
зайнятої особи, що впливає на її добробут. Для вимірювання ступеня такої 
відповідності використовують поняття “якість зайнятості”. За своєю сутністю якість 
зайнятості є багатовимірним явищем, яке характеризується численними аспектами, 
пов’язаними із задоволенням різноманітних потреб працюючої особи, підприємства 
або суспільства в цілому, і може розглядатись із різних позицій: соціальної, 
корпоративної або індивідуальної. 

Якість зайнятості, що є одним із ключових чинників забезпечення сталості 
зайнятості, має надважливе значення в країнах, які стикаються з проблемою 
старіння трудових ресурсів, особливо в поєднанні з низьким рівнем оплати праці, 
поширенням неповної та неформальної зайнятості, зростанням виробничого 
травматизму та погіршенням умов праці. Зазначені вище проблеми й ризики 
викликають занепокоєння щодо можливостей досягнення Україною сталого 
економічного зростання.  

Чинна в нашій країні система статистичного забезпечення управління у сфері 
зайнятості не відповідає сучасним вимогам, зокрема через відсутність комплексного 
підходу до визначення, вивчення й оцінювання такого явища, як якість зайнятості, 
відомчу розрізненість використовуваних метаданих та відсутність статистичної 
інформаційної бази для проведення відповідних досліджень. Усе це унеможливлює 
прийняття ефективних управлінських рішень у сфері зайнятості в Україні.  

Загальнотеоретичним проблемам ринку праці та зайнятості присвятили 
дослідження такі вчені, як О. Баховець, Д. Белл, П. Друкер, І. Калачова, М. Кастельс, 
І. Малик, С. Полумієнко, Л. Рибаков, А. Тоффлер, В. Тюрін, М. Шкробот та багато 
інших. Окремі аспекти якості праці досліджувалися такими вітчизняними 
науковцями, як В. Гриньова, О. Грішнова, Л. Лутай, Л. Мороз, С. Решміділова, 
В. Стефінін, В. Швець, І. Шишкін.  

Багато уваги у наукової літературі присвячено розробці методичних положень 
статистичного аналізу й оцінювання соціально-економічних явищ і процесів, у тому 
числі переважно кількісних та лише окремих якісних аспектів зайнятості. Перш за 
все, це стосується публікацій таких українських науковців, як З. Бараник, 
А. Головач, В. Захожай, С. Коваль, Н. Ковтун, Е. Лібанова, І. Манцуров, 
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Л. Момотюк, Р. Моторин, О. Осауленко, З. Пальян, Н. Парфенцева, М. Пугачова, 
В. Саріогло, Ю. Цаль-Цалко, О. Черняк, В. Швець та ін. 

До найбільш повних і ґрунтовних зарубіжних досліджень якості зайнятості 
можна віднести праці таких європейських і американських дослідників, як Н. Аглоні 
(N. Agloni), Б. Бючел (B. Burchell), Дж. Ванек (J. Vanek), К. Варгуст (C. Warhust), 
А. Ватт (A. Watt), С. Гауфф (S. Hauff), Ф. Грін (F. Green), Д. Ґаллє (D. Gallie), 
К. Ергел (C. Erhel), Ф. Естеве (F. Esteve), С. Казес (S. Cazes), Ф. Карре (F. Carre), 
С. Кірхнер (S. Kirchner), Дж. Лещке (J. Leschke), Р. Муньоз де Бустілло (R. Muñoz de 
Bustillo), Р. Неґрете (R. Negrete), А. Пясна (A. Piasna), К. Сенбрух (K. Sehnbruch), 
Е. Фернандес-Макіас (E. Fernández-Macías) та ін.  

У той же час, у вітчизняній науковій літературі поза увагою вчених, а відтак, і 
статистичних органів, залишаються питання комплексного статистичного оцінювання 
якості зайнятості. В результаті держава позбавлена можливості охоплювати своїм 
регуляторним впливом найважливішу сферу життя значної кількості працівників, 
своєчасно реагувати на ризики і виклики глобальної інформатизації та цифровізації 
трудової сфери й ринку праці, пов’язані з новими рисами якості зайнятості, що 
впливають на соціальне самопочуття громадян, їх здоров’я, задоволеність працею та 
психологічне благополуччя.  

Зважаючи на це, необхідним є формування теоретико-методологічних засад та 
інструментарію статистичного оцінювання якості зайнятості в Україні, що, своєю 
чергою, включає побудову інформаційної бази, формування системи статистичних 
показників і сучасних інноваційних методичних підходів до проведення відповідних 
досліджень. Саме тому є підстави вважати обрану тему дослідження актуальною як 
у теоретичному, так і у практичному сенсі. 

Наукова актуальність наведених проблем і важливість статистичного оцінювання 
якісної складової зайнятості на ринку праці зумовили вибір теми дисертації, 
формулювання мети і завдань дослідження, його логіку та загальну структуру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри статистики Національної 
академії статистики, обліку та аудиту за темою “Розробка статистичного 
забезпечення для дослідження соціально-економічного розвитку регіонів України в 
сучасних умовах” (номер державної реєстрації 0113U005980). Внесок автора 
полягає в розробленні теоретико-методологічних засад статистичного оцінювання 
якості зайнятості в регіонах України. 

Автор також брала участь у виконанні наукових тем кафедри управління та 
адміністрування Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. За 
темою “Розробка інструментарію реалізації стратегії смарт-спеціалізації у 
Харківському регіоні” (номер державної реєстрації 0117U004967) нею удосконалені 
методологічні підходи до формування концепції статистичного аналізу якості 
роботи на підприємствах за видами економічної діяльності. У межах теми “Чинники 
та передумови соціально-економічного розвитку України: просторовий, 
організаційно-адміністративний та ціннісний виміри” (номер державної реєстрації 
0117U004823) автором обґрунтовані принципи формування статистичної основи для 
вимірювання якості сталої зайнятості. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення 
концептуальних положень та обґрунтування теоретико-методологічних засад і 
відповідного інструментарію статистичного оцінювання якості зайнятості. 

Досягнення мети дисертаційної роботи зумовило необхідність постановки та 
розв’язання таких завдань: 

– удосконалити понятійно-категоріальний апарат дослідження якості зайнятості; 
– виявити особливості тенденцій змін умов праці та якості зайнятості;  
– побудувати концептуальну модель статистичного оцінювання якості 

зайнятості на основі розроблення інтегрованої системи та типології виділених 
складових; 

– сформувати методологічні засади побудови системи класифікацій для 
статистичного оцінювання якості зайнятості в Україні; 

– розробити класифікацію видів діяльності для дослідження використання 
часу як аспекту якості зайнятості; 

– розробити методологічні положення щодо оцінювання впливу чинника 
інформатизації суспільства на якість зайнятості на основі статистичного визначення 
сектору “Контент та інформаційні медіа”; 

– сформувати систему статистичних показників оцінювання якості зайнятості; 
– узагальнити методологічні підходи до статистичного оцінювання якості 

зайнятості у неформальному секторі економіки; 
– доповнити систему статистичних показників застосування ІКТ групою 

показників з надання електронних медичних послуг у сфері охорони здоров’я 
зайнятих осіб; 

– удосконалити програмно-методологічні засади організації та проведення 
статистичного спостереження щодо травматизму на виробництві; 

– окреслити напрями статистичного оцінювання впливу неформальної 
зайнятості на травматизм та професійну захворюваність; 

– визначити особливості статистичного оцінювання рівня професійної 
захворюваності; 

– удосконалити програмно-методологічні та організаційні засади проведення 
моніторингу якості зайнятості в Україні; 

– розробити методологічні засади статистичного оцінювання якості зайнятості 
на мезорівні в Україні. 

Об’єктом дослідження є процес формування якості зайнятості. 
Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та інструментарій 

статистичного оцінювання якості зайнятості. 
Методи дослідження ґрунтуються на загальнонаукових засадах та 

фундаментальних положеннях статистичної та економічної наук. Теоретико-
методологічну і методичну основу дисертаційної роботи становить системний підхід 
до розв’язання проблем статистичного оцінювання якості зайнятості. Для вирішення 
поставлених завдань використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового 
пізнання: метод абстрагування і системний підхід (для вивчення теоретичних основ і 
визначення напрямів дослідження та формування системи класифікацій для 
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статистичного оцінювання якості зайнятості); методи індукції, дедукції, аналізу та 
синтезу, абстракції і формальної логіки (для визначення й уточнення змісту 
економічних категорій, використовуваних для дослідження зайнятості); логічне 
моделювання (для побудови статистичної концептуальної моделі оцінювання якості 
зайнятості та обґрунтування відповідної системи показників); табличний і графічний 
методи (для візуалізації досліджуваних явищ, процесів і закономірностей); аналіз 
рядів розподілу, порівняння, групування (для опрацювання статистичних даних); 
методи кластерного аналізу (для групування міст Європи за складовими якості 
зайнятості); методи перевірки статистичних гіпотез (для виявлення зв’язку між 
характеристиками виробничого травматизму); метод головних компонент (для 
визначення факторів впливу на якість зайнятості); економіко-статистичне 
моделювання, аналіз та прогнозування часових рядів (для виявлення тенденцій 
виробничого травматизму за видами економічної діяльності); метод багатовимірних 
середніх (для диференціації рівня якості зайнятості в регіонах України). 

Інформаційною базою дослідження є закони України й постанови Кабінету 
Міністрів України, що регулюють аспекти зайнятості населення, методичні 
матеріали та офіційна статистична інформація Державної служби статистики 
України, Державної служби України з питань праці, інших країн і міжурядових 
організацій, наукові праці зарубіжних і вітчизняних учених, матеріали періодичних 
видань, результати наукових досліджень автора тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробленні теоретико-
методологічних, методичних та організаційних положень, а також статистичного 
інструментарію щодо комплексного оцінювання якості зайнятості. 

Найбільш вагомими теоретичними та практичними результатами, що 
характеризують наукову новизну та особистий внесок автора, є такі: 

вперше:  

– побудовано концептуальну модель статистичного оцінювання якості зайнятості 
на основі розроблення інтегрованої системи її формування та типології таких складових 
елементів, як безпека та етика зайнятості, дохід і пільги, пов’язані з зайнятістю, 
тривалість робочого часу і поєднання трудової діяльності та особистого життя, 
стабільність зайнятості та соціальний захист, соціальний діалог, підвищення кваліфікації 
і професійне навчання, а також трудова мотивація та пов’язані з зайнятістю відносини. 
Це дало можливість обґрунтувати систему статистичних показників, визначити напрями 
аналізу та підходи до оцінювання якості зайнятості в Україні; 

– побудовано систему класифікацій щодо статистичного оцінювання якості 
зайнятості на основі адаптації міжнародних класифікацій статусу в зайнятості та 
статусу в трудовій діяльності до національних умов України. Це надало змогу 
визначити особливості статистичного оцінювання якості зайнятості залежно від 
типу повноважень у галузі зайнятості й типу економічного ризику зайнятих; 

– сформовано систему показників статистичного оцінювання якості зайнятості 
на основі декомпозиції її складових, що забезпечило створення науково 
обґрунтованої інформаційно-аналітичної бази розроблення територіальних і 
місцевих програм зайнятості населення в Україні; 
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– обґрунтовано методологічні засади багатовимірного статистичного 
оцінювання якості зайнятості на мезорівні на основі адаптації міжнародної 
методики побудови європейського індексу якості роботи до специфіки регіональних 
ринків праці в Україні та визначено особливості національної методології 
розрахунку цього індексу за видами економічної діяльності. Це дало можливість 
виявити взаємозв’язок видів економічної діяльності з рівнем якості зайнятості, а 
також визначити диференціацію регіонів України за відповідними субіндексами; 

удосконалено: 
– понятійно-категоріальний апарат дослідження зайнятості, в результаті чого 

теоретично обґрунтовано зміст поняття “якість зайнятості”, що дало можливість 
розширити розуміння процесів і закономірностей формування ринку праці; 

– методологічні засади побудови класифікації видів діяльності для статистики 
використання часу на основі адаптації до національних умов України відповідної 
міжнародної класифікації шляхом її гармонізації з чинними державними 
класифікаціями та законодавчо-правовими нормами. Це дозволяє сформувати 
національну інформаційно-аналітичну базу для проведення досліджень зі 
статистики використання часу та оцінювання якості зайнятості; 

– науково-методичні положення статистичного вивчення впливу складових 
сектору “Контент та інформаційні медіа” на стан здоров’я працюючих на основі 
застосування принципів взаємодії класифікацій і групувань у процесі статистичного 
оцінювання продукції та видів економічної діяльності цього сектору, що забезпечує 
формування інформаційно-аналітичної бази для оцінювання впливу чинників 
інформатизації суспільства на якість зайнятості; 

– програмно-методологічні й організаційні засади формування національної 
системи статистичного спостереження щодо травматизму на виробництві на основі 
міжнародних стандартів, розширення аспектів відстеження, уніфікації даних та 
формування рекомендацій для створення на цій основі національної бази даних щодо 
травматизму. Це надасть змогу порівнювати дані між країнами світу та забезпечить 
більш ґрунтовне уявлення про проблеми щодо травматизму;   

– програмно-методологічні та організаційні засади проведення моніторингу якості 
зайнятості в Україні на основі адаптації Європейської системи обстеження умов праці, 
що дозволить підвищити рівень інформаційно-аналітичного забезпечення оцінювання 
якості зайнятості та більш оперативно реагувати на зміни на ринку праці; 

набули подальшого розвитку: 
– методологічні засади аналізу тенденцій змін умов праці та якості зайнятості 

під впливом ІКТ як передумови структурних перетворень на ринку праці, що надало 
змогу поглибити розуміння процесів формування якості зайнятості та обґрунтувати 
включення до статистичних моделей відповідних чинників, які впливають на зміни 
якості зайнятості; 

– методологічні засади статистичного оцінювання рівня професійної 
захворюваності з урахуванням особливостей національної методики його 
визначення, що сприяє розробленню ефективних програм регулювання та розвитку 
страхової медицини в Україні; 
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– методологічні підходи до побудови системи показників якості зайнятості у 
неформальному секторі економіки шляхом її доповнення додатковими показниками й 
удосконалення методики їх розрахунку, що дозволяє розширити можливості 
статистичного аналізу якості зайнятості у неформальному секторі економіки в Україні; 

– система статистичних показників застосування ІКТ за рахунок доповнення 
групою показників з надання електронних медичних послуг у сфері охорони 
здоров’я зайнятих осіб, що забезпечує актуальність і своєчасність статистичної 
інформації, дозволяє проаналізувати новітні тенденції щодо доступу зайнятих осіб 
до ІКТ та інтенсивність їх використання; 

– програмно-методологічні засади оцінювання впливу неформальної зайнятості 
на травматизм і професійну захворюваність, що надає змогу розширити методичне 
забезпечення оцінювання якості зайнятості в частині безпеки праці та охорони здоров’я. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їх придатності до 
використання органами виконавчої влади й місцевого самоврядування, державної 
статистики, у практичній діяльності підприємств та зацікавлених осіб при 
проведенні статистичного оцінювання якості зайнятості. Також вони стануть у 
пригоді у навчальному процесі закладів вищої освіти. 

Наукові розробки, висновки і практичні рекомендації автора використані на 
національному рівні Державною службою статистики України при розробці 
перспективних напрямів розвитку статистики зайнятості, а також при обґрунтуванні 
методологічних засад використання в офіційній українській статистиці системи 
класифікацій, що стосуються зайнятості та трудової діяльності (довідка від 
10.01.2019 р.); на регіональному рівні – Головним управлінням статистики у 
Харківській області при підготовці аналітичних записок з питань розвитку ринку 
праці в області (акт про впровадження від 17.12.2018 р.); на місцевому рівні – 
Управлінням інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської 
області під час підготовки Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року (зокрема, 
у розділі I. “Аналіз початкових умов соціально-економічного стану та розвитку 
Харкова (профіль громади)” п. 1.2. “Статистичний аналіз стану і тенденцій 
соціально-економічного розвитку міста” (довідка № 554 від 26.12.2018 р.)); 
Харківським відокремленим підрозділом Установи “Центр розвитку місцевого 
самоврядування” у процесі сприяння формуванню спроможних об’єднаних 
територіальних громад, підвищення їх компетенцій у сфері ринку зайнятості на 
період до 2020 року, зокрема принципи формування інформаційно-аналітичного 
забезпечення для вимірювання якості сталої зайнятості були використані під час 
розробки низки стратегій ОТГ Харківщини (довідка від 13.12.2018 р.).  

Отримані наукові результати також використані в організаційно-управлінській 
практиці Концерну “Військторгсервіс” Міністерства оборони України при 
проведенні аналізу якості зайнятості в організації для отримання більш повної та 
адекватної інформації, яка необхідна для обґрунтування відповідних управлінських 
рішень з метою ефективного функціонування організації та забезпечення 
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стабільності її розвитку (акт № 01/2657 від 27.12.2018 р.); ТОВ “Медичний центр 
МТМ” – задля визначення стратегічних цілей у процесі розробки стратегії розвитку 
центру на період до 2020 року (довідка від 13.11.2018 р.); ТОВ “ПОЖСВІТ” – при 
розробленні стратегії розвитку компанії на 2019–2021 рр. шляхом створення 
науково обґрунтованої бази удосконалення управлінських рішень щодо поліпшення 
умов праці працівників компанії, вдосконалення графіку роботи й підвищення 
трудової мотивації (довідка від 20.12.2018 р.); ТОВ “Діагностика плюс” – при 
формуванні напрямів ефективного розвитку підприємства та забезпечення його 
виробничої стабільності (акт № 2-1 від 10.01.2019 р.); ТОВ “ЛАТАКВА” – при 
проведенні аналізу якості роботи на підприємстві та розробленні шляхів його 
сталого розвитку з урахуванням визначених напрямів (довідка № 46 від 
22.12.2018 р.); Державним підприємством Міністерства оборони України 
“Харківська контора матеріально-технічного забезпечення” – при визначенні груп 
ризику серед робітників та актуальних питань поліпшення умов праці для сприяння 
обґрунтуванню статистичного забезпечення управлінських рішень та ефективному 
функціонуванню підприємства (акт № 386 від 27.12.2018 р.); ПФ “Б.А.Т” – при 
обґрунтуванні рішення щодо використання працівників, які займаються 
телероботою та мобільною ІКТ-роботою (акт від 12.09.2018 р.); ТОВ “СЛАВІАН” – 
при розробленні програм підвищення кваліфікації та професійного навчання на 
2019–2020 рр. (довідка від 14.01.2019 р.); ТОВ “Торговий Дім “Ніса” – при 
формуванні заходів з охорони здоров’я працівників компанії, що забезпечило 
можливість підвищення якості їх роботи за рахунок створення сприятливих та 
безпечних умов праці (довідка № 26 від 11.01.2019 р.). 

Результати дисертації використані у навчальному процесі на економічному 
факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна при 
викладанні навчальних дисциплін “Організація вибіркових обстежень”, “Соціально-
економічна статистика”, “Соціально-демографічна статистика” (довідка від 
29.11.2018 р.); у навчальному процесі навчально-наукового інституту “Каразінська 
школа бізнесу” Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – при 
розробленні навчальних програм, методичного забезпечення для підготовки 
бакалаврів за спеціальністю 073 “Менеджмент” і 076 “Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність” та при проведенні лекційних і практичних занять з навчальної 
дисципліни “Методи досліджень у бізнесі” (довідка від 15.01.2019 р.).  

Апробація результатів дисертації. Основні положення, результати, висновки 
і рекомендації дослідження доповідалися й обговорювалися на 16 наукових та 
науково-практичних конференціях серед яких: Всеукраїнська науково-практична 
конференція “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” 
(Хмельницький, 2011); ХІ Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 
Дня працівників статистики “Система державної статистики в Україні: сучасний 
стан, проблеми, перспективи” (Київ, 2013); ХVІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” 
(Хмельницький, 2017); Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 
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аспірантів та молодих учених “Соціально-економічний розвиток економіки: виклики 
та шляхи стабілізації” (Харків, 2018); Міжнародна науково-практична конференція 
“Економіка, фінанси, управління та право: теоретичні підходи та практичні аспекти 
розвитку” (Полтава, 2018); Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний 
стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, обліку та права” (Полтава, 
2018); Міжнародна наукова інтернет-конференція економічного спрямування “Світ 
економічної науки” (Тернопіль, 2018); Міжнародна науково-практична конференція 
“Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект” (Одеса, 
2018); V Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання 
економічних наук” (Київ, 2018); Міжнародна науково-практична конференція 
“Економіка, облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи розвитку в 
Україні та світі” (Полтава, 2018); V Ювілейна Міжнародна науково-практична 
конференція “Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними 
системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика” 
(Мукачево, 2018); Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні 
управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та 
суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління” (Одеса, 
2018); XXX International Scientific Conference “Scientific Development Prospects” 
(Morrisville, USA, 2018); Міжнародна науково-практична конференція “Universum 
View 2” (Суми, 2018); XХХII International Scientific Conference “Scientific 
Development Prospects” (Morrisville, USA, 2018); XVІ Міжнародна науково-
практична конференція “Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та 
перспективи розвитку” (Київ, 2018). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є закінченою, самостійно 
виконаною науковою працею, що відображає авторський підхід до методології 
статистичного оцінювання якості зайнятості. Наукові положення, висновки і 
рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором особисто. З наукових 
праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї, 
положення і розробки, які є особистим доробком автора. 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи 
опубліковано у 45 наукових працях загальним обсягом 85,21 друк. арк., з яких 
особисто автору належить 44,65 друк. арк., у тому числі 2 монографії (1 одноосібна, 
1 колективна), 26 статей у наукових фахових виданнях України (у т. ч. 18 
одноосібних), з них 10 статей у виданнях, що включені до міжнародних 
наукометричних баз, 16 публікацій в інших виданнях (тези доповідей на 
конференціях), 1 навчальний посібник.  

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 
висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації – 467 
сторінок друкованого тексту. Основний зміст викладено на 370 сторінках 
друкованого тексту. Робота містить 81 таблицю, з них 29 на 48 сторінках; 60 
рисунків, з них 4 на 4 сторінках; 4 додатки на 199 сторінках. Список використаних 
джерел нараховує 538 найменувань та розміщений на 64 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, об’єкт і 
предмет дослідження, його методологічну, методичну та інформаційну базу, 
розкрито наукову новизну отриманих результатів та відображено їх практичне 
значення, надано інформацію щодо апробації та публікації результатів дослідження. 

Розділ 1 “Теоретичні основи статистичного вивчення якості зайнятості” 
присвячений узагальненню сучасних наукових підходів до визначення економічних 
категорій, які є предметом вивчення; встановленню принципів формування 
теоретико-методологічних засад вимірювання якості зайнятості та обґрунтуванню 
статистичної концептуальної моделі її оцінювання. 

Встановлено, що міжнародне статистичне визначення трудової діяльності 
(work) було вперше надано в рамках нових стандартів, розроблених у 2013 р. 19-ю 
Міжнародною конференцією статистиків праці (МКСП), яка поряд з 13-ю МКСП 
стала наріжним каменем сучасної історії статистики праці. Взаємозв’язок цієї 
категорії з іншими використовуваними категоріями наведений на рис. 1. 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок категорій “трудова діяльність” (work), “зайнятість” 

(employment) та “робота” (job) 
Джерело: побудовано автором за положеннями 19-ї МКСП. 
 

У роботі обґрунтовано, що трудова діяльність сама по собі не завжди означає 
зайнятість, адже особи можуть брати участь в одній або декількох формах трудової 
діяльності одночасно або послідовно і в будь-якій комбінації, тобто вони можуть бути 
зайнятими за оплату або прибуток (зайнятість), виконувати роботу волонтерів, 
неоплачувану роботу як стажери або особи, що проходять професійно-технічну 
підготовку, і зайнятими виробництвом для власного кінцевого споживання. В силу 
цього рекомендовано у статистичній практиці розглядати кожну форму трудової 
діяльності окремо. 

Підкреслено, що традиційне розуміння зайнятості та працевлаштування 
суттєво змінюється з упровадженням ІКТ, оскільки цифрові технології 

Трудова діяльність (work) – це всі види продуктивної  
діяльності з метою виробництва товарів або надання послуг  

для використання іншими особами або для власного 
використання, як оплачувані, так і неоплачувані 

Зайнятість (employment) – трудова діяльність, 
виконувана в обмін на оплату або прибуток 

Інша 
робота 
Інша 

робота 

Робота за 
сумісництвом 

(job 2) 

Інші 
роботи 
(job 3,...) 

Основна робота  
(job 1) більшість 

відпрацьованих годин 
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поширюються на всі аспекти життя загалом і на роботу як його ключову складову. 
Це дозволило обґрунтувати доцільність проведеного аналізу тенденцій змін умов 
праці та якості зайнятості, пов’язаних із упровадженням ІКТ.  

У процесі дослідження виявлено, що провідною організацією, що приділяє 
особливу увагу дослідженню умов праці та якості зайнятості, є Європейський фонд 
поліпшення умов життя та праці (Eurofound). За результатами узагальнення 
статистичних даних, представлених Eurofound, встановлено, що 18% працівників у 
країнах Європи займаються телероботою та мобільною ІКТ-роботою (T/ICTM) (рис. 2). 

3% 5%

10%

43%

39%

Постійна домашня телеробота

Високомобільна T/ICTM робота

Випадкова T/ICTM робота

Робота, що завжди здійснюється в
приміщеннях роботодавців

Інші

 

Рис. 2. Частка працівників, що займаються телероботою та мобільною ІКТ-
роботою у країнах ЄС-28 у 2015 р. 

Джерело: побудовано автором за даними Eurofound. 
 

На основі опрацювання світових підходів до вивчення якості зайнятості 
встановлено, що за своєю сутністю вона є багатовимірним явищем, яке 
характеризується численними аспектами або вимірами, пов’язаними із задоволенням 
різноманітних потреб людини. При визначенні цього поняття існують відмінності у 
підходах з різних позицій: соціальної (з погляду суспільства), корпоративної (з 
погляду підприємства) або індивідуальної (з погляду окремої особи). 

Для обґрунтування якості зайнятості як об’єкта статистичного дослідження 
розроблено авторський підхід до визначення цього поняття з погляду окремої особи 
та запропоновано таку дефініцію: якість зайнятості являє собою ступінь 
відповідності властивостей зайнятості, здатних впливати на добробут зайнятих осіб, 
певним вимогам (нормам, стандартам) та потребам зайнятої особи. Якість 
зайнятості охоплює такі аспекти, як безпека та етика зайнятості, дохід і пільги, 
пов’язані з зайнятістю, тривалість робочого часу і поєднання трудової діяльності та 
особистого життя, стабільність зайнятості та соціальний захист, соціальний діалог, 
підвищення кваліфікації і професійне навчання, а також трудова мотивація та 
пов’язані з зайнятістю відносини. Отже, зайнятість має аналізуватися не тільки як 
джерело доходу, а і як інструмент набуття соціального благополуччя, зміцнення 
почуття власної гідності та самоповаги. 

На основі розглянутих концептуальних підходів до проведення статистичного 
дослідження якості зайнятості побудовано статистичну концептуальну модель її 
оцінювання (рис. 3). 
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Рис. 3. Концептуальна модель статистичного оцінювання якості зайнятості в 
Україні 

Джерело: побудовано автором.  

 
Побудована концептуальна модель дозволила сформувати теоретико-

методологічні засади статистичного оцінювання якості зайнятості в Україні, 
розробити концептуальні засади формування системи метаданих і статистичних 
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показників, визначити методи аналізу якості зайнятості, встановити пріоритети 
управління, спрямовані на сприяння всебічному, рівноправному та сталому 
розвитку суспільства. 

У розділі 2 “Обґрунтування системи класифікацій для статистичного 
оцінювання якості зайнятості” розглянуто принципи взаємодії статистичних 
класифікацій у системі управління якістю зайнятості; здійснено адаптацію 
міжнародних класифікацій статусу в зайнятості, статусу в трудовій діяльності та 
видів діяльності для обстежень використання часу до національних умов; визначено 
основні чинники впливу на якість зайнятості та запропоновано методологічні засади 
проведення аналізу впливу інформатизації на якість зайнятості.   

Обґрунтовано, що формування національної системи управління якістю 
зайнятості має базуватися на міжнародних статистичних класифікаціях, які 
забезпечують уніфікацію даних і дозволяють користувачам оперативно обмінюватися 
інформацією та приймати спільні рішення, скорочуючи час реагування на зміни на 
ринку праці. При цьому центральним елементом системи класифікацій, необхідних для 
всебічного оцінювання якості зайнятості, визначено Міжнародну класифікацію статусу 
в зайнятості (International Classification of Status in Employment – ICSE), оновлену 
версію якої (ICSE-18) затверджено на 20-й МКСП у 2018 році.  

Запропоновано запровадити в Україні оновлену Класифікацію статусу в 
зайнятості (КСЗ-18) (рис. 4), розроблену на основі адаптації до національних умов 
(насамперед з урахуванням особливостей соціально-трудових відносин) 
Міжнародної класифікації ICSE-18, яка має замінити використовувану наразі в 
країні відповідну класифікацію, гармонізовану з ICSE-93. Оновлена класифікація 
КСЗ-18 включає 10 докладно описаних категорій, які групуються за двома 
альтернативними критеріями: за типом повноважень і типом економічного ризику. 

Обґрунтовано, що перша класифікаційна ієрархія може бути застосована для 
різних напрямів аналізу ринку праці, включаючи аналіз впливу економічних циклів 
та державної політики, пов’язаної зі створенням робочих місць і регулюванням 
якості зайнятості. Друга – стане підґрунтям отримання даних для складання 
національних рахунків, а також виробництва й аналізу статистики заробітної плати, 
доходів і витрат на оплату праці. 

З метою отримання зіставної статистичної інформації на основі групування 
осіб за статусом у трудовій діяльності запропоновано до використання в Україні 
Класифікацію статусу в трудовій діяльності (КСТД-18), розроблену шляхом 
адаптації до національних умов Міжнародної класифікації статусу в трудовій 
діяльності 2018 року (International Classification of Status at Work – ICSaW-18).  

Розроблена класифікація КСТД-18 охоплює 10 категорій статусів у зайнятості, 
представлених у класифікації КСЗ-18 (див. рис. 4), а також 10 категорій неоплачуваної 
трудової діяльності, включаючи неоплачуване стажування, волонтерську роботу тощо. 
Отже, на найдетальнішому рівні вона містить 20 взаємовиключних категорій, 
визначених на підставі видів повноважень працюючих і видів економічного ризику, 
яких зазнає працюючий, займаючись певною трудовою діяльністю. 



 13 

 
Рис. 4. Класифікації населення за статусом у зайнятості та статусом у трудовій 

діяльності (гармонізовані з ICSE-18 та ICSaW-18, відповідно) 
Джерело: побудовано автором.  
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Обґрунтована необхідність зіставлення відмінностей розподілу часу, що 
витрачається населенням на повсякденну діяльність (зокрема, зайнятість, 
неоплачувану трудову діяльність, домашню працю, особисту гігієну, сімейні 
обов’язки, сон і відпочинок у денному, тижневому і річному бюджетах часу). 

Визначено, що Міжнародна класифікація видів діяльності для статистики 
використання часу (International Classification of Activities for Time Use Statistics, 
ICATUS 2016) відповідає оновленим міжнародним підходам до статистичного 
визначення трудової діяльності. Тому на її основі автором розроблено та 
запропоновано до впровадження у національну статистичну практику в Україні 
Класифікацію видів діяльності для статистики використання часу (КВДСВЧ), 
адаптовану до національних умов. Також забезпечено сумісність КВДСВЧ, 
розробленої на базі узгоджених на міжнародному рівні концепцій, визначень і 
принципів, з іншими класифікаціями та стандартами з метою забезпечення 
міжнародної порівнянності використання часу та інших соціальних та економічних 
статистичних даних, а саме: 

– визначення діяльності за її продуктивним статусом відповідає Системі 
національних рахунків 2008 року (SNA-2008); 

– розмежування виробничої діяльності враховує положення Резолюції про 
статистику праці, зайнятості та недовикористання робочої сили, прийнятої на 19-й 
МКСП у жовтні 2013 року; 

– визначення категорій видів діяльності відповідають стандартним 
економічним класифікаціям, таким як Класифікація видів економічної діяльності 
КВЕД-2010. 

Визначено основні цілі збирання даних про використання часу: 
– статистичне оцінювання та аналіз якості зайнятості, якості життя та 

загального добробуту; 
– вимірювання й оцінювання неоплачуваної праці та розроблення рахунків 

продукції домашніх господарств; 
– вивчення стратегічних напрямів і проблем планування соціально-

економічного розвитку та трансформації форм зайнятості. 
З’ясовано, що інноваційна трансформація форм зайнятості та існуючих 

каналів зв’язку, а також поява принципово нових інформаційних систем мали своїм 
наслідком, у першу чергу, глибокі структурні зміни, які протягом багатьох років 
відбуваються у складі продукції та видах економічної діяльності, пов’язаних з 
цифровим контентом. 

Визначено, що зростаючий потік інформації, який розповсюджується через 
технічні засоби ІКТ та друковані видання, негативно впливає на стан здоров’я 
населення. Перенасичення інформаційним контентом призводить до зміни як 
фізичного, так і психічного стану людини, зокрема, виникнення та поширення 
“інформаційних” захворювань.  

Для формування інформаційно-аналітичної бази дослідження впливу 
інформатизації на стан здоров’я працюючих та якість зайнятості здійснено 
статистичне визначення сектору “Контент та інформаційні медіа” на основі 
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сформованих переліків груп продукції та видів економічної діяльності, які 
стосуються означеного сектору та регулярно доповнюються в Довіднику з оцінки 
інформаційного суспільства ОЕСР (рис. 5). 

 

Рис. 5. Сектор “Контент та інформаційні медіа”: групи продукції та видів 
економічної діяльності 

Джерело: розроблено автором. 
 

Визначення основних чинників впливу на якість зайнятості в Україні 
здійснено із використанням факторного аналізу, а саме, методу головних компонент. 
Побудована в процесі аналізу модель головних компонент дозволила 
трансформувати 18-вимірний ознаковий простір, що характеризує стан регіонів 
України у 2017 р., у п’ятивимірний простір узагальнених факторів, які впливають на 
якість зайнятості та пояснюють 87,6% варіації обраних ознак.  

За результатами проведеного аналізу виділені такі фактори: рівень 
інформатизації суспільства (41,7% впливу); умови праці та навколишнє середовище 
(26,3% впливу); неформальна зайнятість (8,2% впливу); рівень зайнятості (6,3% 
впливу); виробничий травматизм зі смертельним наслідком (5,1% впливу). 
Ранжування виділених факторів за рівнем значущості дозволило запропонувати 
науково обґрунтовані напрями дослідження якості зайнятості в Україні. 

У розділі 3 “Методологічні засади формування системи статистичних 
показників оцінювання якості зайнятості” обґрунтовано систему статистичних 
показників оцінювання якості зайнятості в Україні; визначені показники якості 
зайнятості у неформальному секторі економіки; запропоновано розширення 
переліку статистичних показників ІКТ додатковим блоком, пов’язаним зі сферою 
охорони здоров’я. 

СЕКТОР “КОНТЕНТ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МЕДІА” 

Групи продукції за СКП 2011  
(СРА 2008, CPC Ver.2) 

Друкований та інший текстовий 
контент на фізичних носіях та 
пов’язані з ними послуги 

Кінофільми, відеоматеріали, 
телевізійний та радіоконтент та 
пов’язані з ними послуги 

Музичний контент та пов’язані з ним 
послуги  

Програмне забезпечення для ігор  

Он-лайн контент та пов’язані з ним 
послуги  
Інші матеріали та пов’язані з ними 
послуги  

Групи видів економічної діяльності 
за КВЕД-2010 (ISIC Rev.4) 

Видання книг, газет та інша видавнича 
діяльність 

Діяльність, пов’язана із 
кінематографією, виробництвом відео, 
телевізійних і радіопрограм 

Діяльність зі звукозапису та 
редагування музики 

Виробництво програмного 
забезпечення для ігор 

Виробництво он-лайн контенту 

Інші види діяльності з інформаційних 
послуг 
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Відповідно до розробленої концептуальної моделі статистичного оцінювання 
якості зайнятості, в роботі запропоновано систему показників, яка містить 7 блоків, 
що розглядаються як окремі підсистеми та характеризують виділені складові якості 
зайнятості. При формуванні методичних засад обчислення запропонованих 
статистичних показників узагальнено досвід країн, які використовують статистику 
якості зайнятості, та враховано національні особливості України (рис. 6). 

 

Рис. 6. Система показників оцінювання якості зайнятості 
Джерело: сформовано автором. 

 
За результатами узагальнення міжнародних підходів до побудови системи 

показників якості зайнятості, а також розроблення напрямів оцінювання в першу 
чергу були виділені відповідні міжнародні стандарти та дослідження, проведені 
міжурядовими організаціями. Зокрема, для розроблення методологічних засад 
статистичного оцінювання якості зайнятості та опису показників був обраний 
“Довідник ЄЕК ООН з вимірювання якості зайнятості: Статистичні рамки” 
(UNECE Handbook for Measuring the Quality of Employment: A Statistical 
Framework). У ньому міститься перелік показників якості зайнятості, затверджений 
групою експертів ООН.  

З’ясовано, що з метою отримання необхідної статистичної інформації для 
розрахунку показників якості зайнятості в Україні, її регіонах та у розрізі видів 
економічної діяльності слід застосовувати такі джерела даних (рис. 7).  

Групи показників якості зайнятості за виділеними складовими 

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ 

 

“Безпека та 
етика 

зайнятості” 

“Дохід і 
пільги, 

пов’язані з 
зайнятістю” 

“Стабільність 
зайнятості та 
соціальний  

захист” 

“Тривалість робочого 
часу і поєднання 

трудової діяльності та 
особистого життя” 

“Підвищення 
кваліфікації та 

професійне 
навчання” 

“Відносини,  
пов’язані з зайнятістю,  

і трудова  
мотивація” 

 
“Соціальний 

діалог” 

Багатовимірне оцінювання якості зайнятості 

Інтегральний 
регіональний індекс 

якості зайнятості 

Інтегральний індекс якості 
роботи на підприємствах за 

видами економічної діяльності 
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Рис. 7. Джерела даних для розрахунку показників якості зайнятості в Україні 
Джерело: сформовано автором. 
 

Доведено необхідність статистичного оцінювання неформальної зайнятості 
для економіки України та порівняння тенденцій структури зайнятості за країнами. 
Визначено основні критерії та послідовність дій щодо статистичного визначення 
неформального сектору в Україні. 

Виявлено, що не всі форми зайнятості, охоплені визначенням неформальної 
зайнятості за МКСП, включені до переліку показників, які в теперішній час 
розробляються групою експертів ООН у рамках міжнародної системи оцінювання 
якості зайнятості. У зв’язку з цим для визначення основних форм неформальної 
зайнятості для працівників, що отримують заробітну плату, запропоновано 
використовувати такі показники: 

– частка працівників, які мають право на оплачувану щорічну відпустку; 
– частка працівників, які мають право на оплачувану відпустку у зв’язку з 

хворобою; 
– частка працівників, які є учасниками програм страхування на випадок безробіття; 
– частка працівників, які є учасниками програм з медичного страхування, 

пов’язаного з їх зайнятістю. 
Доведено, що в Україні для визначення неформальної зайнятості для 

працівників, які отримують заробітну плату, та для самозайнятих важливим є такий 
показник, як частка працюючих, які мають право на пенсійне забезпечення та 
здійснюють відрахування у Пенсійний фонд України. 

Обґрунтовано, що для дослідження впливу такого зовнішнього чинника, як 
інформатизація суспільства, на якість зайнятості важливим є формування системи 
статистичних показників ІКТ у сфері охорони здоров’я. Визначено, що у переліку 
глобальних показників для контролю за досягненням цілей сталого розвитку, 
погодженому Статистичною комісією ООН на 48-й сесії у 2017 р., з 232 показників 
лише 7 стосуються ІКТ, але жоден із них не пов’язаний із охороною здоров’я.  

Запропоновано доповнити основні статистичні показники застосування ІКТ 
групою показників з надання електронних медичних послуг у сфері охорони 

Джерела даних для розрахунку показників якості зайнятості  

Статистичні дані Адміністративні дані 

Державні статистичні 
спостереження  

1.04 Охорона здоров'я 1.02 Ринок праці 

1.02.01.01  
Обстеження  
робочої сили 

1.02.02.01 Обстеження 
підприємств з питань 

статистики праці 

1.04.00.01 
Травматизм на 

виробництві 

ф. № 1-ОРС  
(місячна) 

ф. № 2-ОРС 
(місячна) 

ф. № 1-ПВ 
(місячна) 

ф. № 7-тнв 
(річна) 

ф. № 1-ПВ 
(квартальна) 

Обстеження умов 
праці та якості 

зайнятості 
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здоров’я зайнятих осіб (ІКТ у сфері охорони здоров’я). Ці послуги можна надавати 
працівникам віддалено за допомогою інформаційно-комунікаційних мереж. 

Як основну характеристику інтенсивності надання електронних медичних 
послуг у сфері охорони здоров’я зайнятих осіб запропоновано використовувати 
характеристику наявності електронних медичних записів – кількість пацієнтів, які 
мають (та використовують) власний електронний медичний запис, на 100 осіб.  

Обґрунтовано, що застосування електронних медичних записів, інтегрованих з 
інформацією про лабораторну діагностику та фармацію; інформацією про послуги, 
що стосуються профілактичних дій, комп’ютерної діагностики, лікування та 
подальшого медичного спостереження; інформацією про страхування, статус у 
зайнятості тощо, а також відомостей про всі місця роботи (основне та додаткові, у 
тому числі й неофіційні), дозволить створити інформаційну базу для оцінювання 
відповідних складових якості зайнятості, забезпечить можливість проведення 
статистичного аналізу впливу різних факторів на неї та вивчення причин 
професійної захворюваності й виробничого травматизму.  

У розділі 4 “Концептуальні засади оцінювання безпеки праці як основної 
складової якості зайнятості” визначені програмно-методологічні засади 
удосконалення національної системи статистичного спостереження щодо 
травматизму; розглянуті проблеми оцінювання впливу неформальної зайнятості на 
травматизм і професійну захворюваність; висвітлені особливості статистичного 
оцінювання останньої.  

Доведено, що з огляду на національні особливості розвитку важливою 
складовою якості зайнятості в Україні є безпека праці. Її оцінювання запропоновано 
проводити на основі таких компонентів:  

– рівень травматизму, пов’язаного з трудовою діяльністю; 
– стан здоров’я працюючих і рівень професійної захворюваності; 
– вплив забруднення навколишнього середовища на умови праці, 

які узагальнюють комплексний вплив соціально-економічних, медико-біологічних, 
демографічних та екологічних факторів. 

У процесі дослідження було виявлено, що в Україні основною проблемою 
статистичного забезпечення попередження травматизму є відсутність національної 
бази даних щодо травматизму, що унеможливлює проведення обґрунтованого 
аналізу. Статистичні дані щодо нещасних випадків на виробництві зі смертельним і 
несмертельним наслідками, наведені різними державними органами й установами, 
мають істотні розбіжності, що зумовило потребу формування єдиної статистичної 
бази щодо травматизму, якою, враховуючи конфіденційність даних, у 
деперсоніфікованому форматі зможуть користуватися всі зацікавлені особи. 

За результатами проведеного дослідження існуючих в Україні джерел даних 
про нещасні випадки встановлено, що така інформація наведена на сайті Державної 
служби України з питань праці (Держпраці) у вигляді, непридатному до 
статистичного використання та міжнародного порівняння, зокрема, групування 
травмованих за видом нагляду не відповідає класифікації видів економічної 
діяльності, що використовується в державній статистиці.  

У зв’язку з цим запропоновано удосконалити програмно-методологічні засади 
формування національної системи статистичного спостереження щодо травматизму 
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з метою гармонізації відповідної інформації з міжнародними стандартами. Це 
надасть змогу уніфікувати дані щодо травмованих осіб, які звернулися за 
допомогою до медичних закладів, та сформувати національну базу даних щодо 
травматизму відповідно до європейських стандартів за такими ознаками (рис. 8).  

 
Рис. 8. Мінімальний набір ознак національної бази даних щодо травматизму 
Джерело: сформовано автором.  

Мінімальний набір ознак національної бази даних щодо травматизму 
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Регіон України: 
область, район, місто, село 

Найменування лікувально-
профілактичного медичного 
закладу 
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медичного запису травмованого 
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фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань 

База електронних медичних записів 
(знаходиться в Україні у стадії розроблення) 

/ кодується дата народження 

/ кодується стать: чоловіча – 1, жіноча – 2 

/ кодуються число та місяць за їх порядковими 
номерами, рік – чотирма цифрами 

/ зазначаються години і хвилини 

/ кодуються число та місяць за їх порядковими 
номерами, рік – чотирма цифрами 

/ зазначаються години і хвилини 

/ зазначається місце, де перебувала постраждала 
особа, коли виникла подія травмування 

Міжнародна класифікація зовнішніх причин 
травматизму (ICECI) 

/ кодується тип: травмування – 1, смерть – 2 

Класифікатор професій (ДК 003:2010) 
/ зазначається і кодується число повних років 
стажу роботи на підприємстві 
/ зазначається і кодується число повних років 
загального стажу роботи 

Класифікація видів економічної діяльності  
(КВЕД, ДК 009:2010) 
Міжнародна стандартна класифікація освіти  
(ISCED–2011) 
/ зазначається частина тіла, де розташована 
травма 

/ наводиться опис події, що призвела до травми 

/ вказується (кодується) число днів 
непрацездатності за попереднім діагнозом 
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Формування пооб’єктної бази даних щодо травматизму у неперервному 
часовому інтервалі дозволяє здійснювати аналіз взаємозв’язків між кількісними та 
якісними показниками, що мають різні шкали вимірювання (найменувань, порядку, 
інтервалів чи відношень), на основі застосування критеріїв узгодженості та 
визначати групи осіб із найбільшим ризиком травмування, а також будувати прогноз 
із виділенням сезонної складової. За результатами проведеного кореляційного 
аналізу на основі електронної бази даних щодо травматизму, побудованої автором за 
інформацією Держпраці, доведено існування тісного зворотного зв’язку між 
терміном роботи на посаді й загальним рівнем травматизму.  

Формування електронної бази даних також дозволило виокремити помісячні 
дані, на основі яких із застосуванням сингулярного спектрального аналізу досліджено 
сезонність, циклічність та спрогнозовано кількість нещасних випадків зі смертельним 
наслідком в Україні на 6 місяців (до березня 2019 року). Підтверджена адекватність 
одержаних результатів із застосуванням обраного методу прогнозування на основі 
розрахунку середньої абсолютної похибки МАРЕ, яка становить 8,8%. 

Обґрунтовано, що найкращі умови для збирання інформації про травми, які 
потребують амбулаторного медичного втручання, спостереження або лікування в 
стаціонарі, може забезпечити лише мережа закладів охорони здоров’я.  

Формування статистичної бази даних, пов’язаної з електронними медичними 
записами, є одним із найбільш надійних комплексних підходів. У такий спосіб 
можна уникнути упередження (наприклад, роботодавців) і отримати більш детальну 
інформацію про характер травми. Статистичні дані щодо травматизму повинні 
фіксувати всі лікарняно-профілактичні заклади в Україні. Це дозволить отримувати 
більш актуальні й точні статистичні дані та вирішити проблему розбіжності даних 
щодо зареєстрованої кількості травмувань з різних джерел. 

Визначено, що однією з важливих характеристик якості зайнятості є стан 
здоров’я працюючого населення, який представлений рівнем професійної 
захворюваності та узагальнює комплексний вплив екологічних, соціально-
економічних, медико-біологічних і демографічних факторів.  

Встановлено, що розроблення стандартизованого міжнародно узгодженого 
переліку професійних захворювань, визначених у міжнародній та національній 
правовій системі, має важливе значення для запобігання та зменшення 
захворюваності зайнятого населення, обґрунтування компенсаційних систем, 
пов’язаних з професійними захворюваннями в Україні. 

Для розуміння особливостей статистичного визначення рівня професійної 
захворюваності та порівнянності даних у часі й у територіальному розрізі в дисертації 
простежено історичний розвиток міжнародного переліку професійних захворювань 
МОП, виявлено хронологічні детермінанти та вивчено наслідки змін у переліку. 

Показано, що в Україні перелік професійних захворювань, затверджений у 
2000 р., складається з 7 груп захворювань (рис. 9) та не відповідає сучасним вимогам і 
оновленим міжнародним стандартам. У країнах Європи на сьогодні застосовується 
перелік професійних захворювань, переглянутий у 2010 р., який містить психічні та 
поведінкові розлади, на відміну від переліку, що застосовується в Україні. У зв’язку з 
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цим доведена доцільність перегляду останнього та запропоновано формування на його 
основі статистичної бази даних, яку слід використовувати як при розробленні програм 
соціального захисту працівників, так і для обґрунтування програм профілактики 
професійної захворюваності на національному та місцевому рівнях. 
           а) 2014 рік      б) 2015 рік     в) 2016 рік 
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Рис. 9. Структура основних професійних захворювань за діагнозами серед 

працюючих в Україні в 2014–2016 рр. 
Джерело: побудовано автором за даними ДУ “Інститут медицини праці НАМН України”. 
 

Встановлено, що особливої актуальності набуває створення теоретико-
методологічних засад статистичного вивчення такого стану працюючої особи, як 
“перевтома” (або “синдром вигоряння”). Висвітлено питання щодо існування 
перевтоми взагалі, етапів її розвитку, причин виникнення, факторів, що на неї 
впливають, а також дій та заходів, які можуть вживати роботодавці та працівники 
для вирішення цієї проблеми.  

У деяких країнах Європи перевтома належить до професійних захворювань або 
навіть включена до переліку професійних захворювань, при цьому працівнику 
передбачена компенсація у разі виявлення такого захворювання. У зв’язку з цим 
обґрунтована доцільність внесення такого виду захворювання, як перевтома до переліку 
професійних захворювань в Україні, що сприятиме формуванню інформаційної бази для 
статистичного вивчення цього явища і загалом надасть можливість більш адекватного 
оцінювання такої складової якості зайнятості як охорона здоров’я та безпека зайнятості.  

Визначено, що вимірювання рівня перевтоми в Україні необхідно здійснювати 
на основі методології, що базується на фактичній самооцінці респондентами 
власного стану, шляхом проведення регулярних опитувань працюючих. Так, в 
Сполученому Королівстві у 2015 р. було проведено он-лайн опитування на основі 
самооцінки серед 1353 дорослих, присвячене перевтомі на робочих місцях. Це 
опитування показало, що більше половини (51%) усіх штатних працівників 
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переживали занепокоєння або виснаженість на роботі, тобто мали симптоми, якими 
характеризується перевтома.  

Аргументовано, що розробка або своєчасний (регулярний) перегляд 
національних переліків професійних захворювань кожної країни є необхідним при 
формуванні компенсаційної частини для працівників і більш відповідної системи 
соціального забезпечення з метою підвищення якості зайнятості. 

Встановлено, що одним із факторів, які справляють негативний вплив на 
рівень охорони здоров’я працюючих, є неформальна та неповна зайнятість. У 
дисертації доведено, що працівники з неповною зайнятістю мають більшу кількість 
випадків травмування на робочому місці та більшу ймовірність виникнення 
професійних захворювань порівняно з зайнятими повний робочий день. 

Визначено, що в Україні через зростання рівнів смертності, інвалідності та 
захворюваності серед зайнятого населення особливого значення набуває проблема 
безпеки праці та охорони здоров’я зайнятих. Існує тісний зв’язок між станом 
здоров’я працюючих і станом навколишнього середовища, яке безпосередньо 
впливає на умови праці. Особливо гостро постає це питання у зв’язку з постійно 
зростаючою урбанізацією та концентрацією зайнятості у великих містах.  

У розділі 5 “Статистичне оцінювання якості зайнятості в Україні” 
розроблено методологічні засади проведення моніторингу якості зайнятості в 
Україні на основі запровадження європейської системи обстеження умов праці; 
здійснено диференціацію рівня якості зайнятості за регіонами країни та на 
підприємствах за видами економічної діяльності. 

Встановлено, що в Україні на сьогодні практично відсутні регулярні 
обстеження, що дозволили б сформувати інформаційну базу для оцінювання якості 
зайнятості населення. Тому необхідним кроком є розроблення методологічних засад 
проведення обстеження умов праці та якості зайнятості з метою її статистичного 
оцінювання на основі адаптації міжнародних підходів до національних умов. 

Аргументовано, що моніторинг якості зайнятості в Україні доцільно 
здійснювати за методологічними засадами Європейського обстеження умов праці 
(European Working Conditions Survey, EWCS), спрямованого на отримання 
комплексної характеристики умов праці, якості роботи та зайнятості. У ході 
шостої хвилі EWCS залежно від розміру країн та їх національних особливостей 
вибірка по країні становила від 1000 до 3300 осіб. На основі узагальнення 
результатів опитування EWCS виділено чотири країни з найбільшою часткою 
працівників, які дуже задоволені умовами праці на своїй основній оплачуваній 
роботі: Данія (47%), Австрія (41%), Ірландія (38%) та Велика Британія (37%). 
Країнами з найменшою часткою працівників, задоволених умовами праці на своїй 
основній оплачуваній роботі, є Естонія (16%), Латвія (16%) та Румунія (11%).  

Для наочного представлення поділу країн Європи за двома показниками якості 
зайнятості в роботі побудовано інформаційні матриці медіанного розподілу. 

З огляду на зарубіжний досвід, запропоновано започаткувати в Україні 
проведення аналогічного опитування для обстеження умов праці та якості 
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зайнятості на базі розробленої анкети, яка містить 106 питань, згрупованих за 
розділами та підрозділами (рис. 10).  

 
Рис. 10. Структура анкети для оцінювання умов праці та якості зайнятості в 

Україні 
Джерело: розроблено автором на базі EWCS.  
 

За запропонованою процедурою статистичного оцінювання якості зайнятості з 
використанням розробленої анкети та Google-форми проведено пробне опитування 
працюючих осіб в Україні щодо умов праці та якості зайнятості. Проаналізовано 
відповіді респондентів, що дозволило запропонувати напрями удосконалення 
анкетування. 

Визначено, що, враховуючи національні особливості, анкету доцільно 
розширити, додавши запитання щодо: перспектив просування по службі (для 
розрахунку частки працівників, які отримали просування по службі в останні 12 
місяців); поєднання трудової діяльності та особистого життя (для розрахунку 
показника тривалості та наслідків відпустки по догляду за дитиною); охоплення 
зайнятого населення медичною допомогою (для розрахунку частки працівників, що 
мають (та використовують) електронну медичну картку та частки працівників, що 
отримали травмування під час виробництва (на роботі), яке визнано виробничою 
травмою з виплатою компенсації роботодавцем). 

Розроблено методичні засади та проведено комплексне оцінювання якості 
зайнятості на регіональному рівні в Україні на основі інтегрального регіонального 
індексу якості зайнятості, який побудовано на субіндексах, що дозволяють 
охарактеризувати:  

РОЗДІЛ. 1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПРО ЧЛЕНІВ ДОМОГОСПОДАРСТВА 

1.1. Дані про респондента 1.2. Дані про інших членів домогосподарства 

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

2.1. Загальні запитання  
2.2. Основні запитання про роботу 
2.3. Запитання щодо компанії або організації, яка є основним місцем роботи 
2.4. Запитання щодо приватного бізнесу 
2.5. Запитання щодо основної оплачуваної роботи 
2.6. Запитання щодо балансу між роботою та особистим життям 
2.7. Запитання щодо організації робочого процесу 
2.8. Запитання щодо безпосереднього керівника 
2.9. Запитання про навички, підвищення кваліфікації і професійне навчання 
2.10. Запитання, присвячені здоров’ю 
2.11. Запитання про час відсутності на роботі впродовж останнього року 
2.12. Запитання щодо роботи в цілому 
2.13. Запитання щодо діяльності поза робочим часом 
2.14. Запитання щодо освіти і доходу 
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– охорону здоров’я та безпеку (на основі показників: рівень виробничого 
травматизму без смертельного наслідку та зі смертельним наслідком); 

– оплату праці (на основі показників: середньомісячна заробітна плата, 
нарахована штатному працівнику, та середньомісячна заробітна плата за одну 
відпрацьовану годину);  

– форми зайнятості та охорону праці (на основі показників: частка 
неформально зайнятого населення; частка працівників, переведених з економічних 
причин на неповний робочий день; частка працівників, які мають право на хоча б 
один із видів пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці);  

– умови праці (на основі показників: частка штатних працівників, зайнятих 
важкою працею; частка штатних працівників, зайнятих напруженою працею; частка 
штатних працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці). 

Інтегральний регіональний індекс якості зайнятості (РІЯЗ) запропоновано 
розраховувати на основі чотирьох субіндексів за формулою: 
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де irІ  – значення i-го субіндексу для r-го регіону; розраховується як зважена 

середня нормованих значень показників, що увійшли до відповідного субіндексу: 
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1 ; rijZ  – нормоване значення j-го показника; 

l – кількість показників, що входять до відповідного субіндексу. 
Здійснено диференціацію регіонів України за рівнем якості зайнятості шляхом 

розрахунку складових регіонального індексу якості зайнятості в 2017 р. (рис. 11). 
Побудовані рейтинги регіонів України за значеннями інтегрального РІЯЗ та 
відповідних субіндексів дозволяють дослідити як рівень якості зайнятості 
загальний, так і за певними його складовими.  

Отриману інформацію доцільно використовувати потенційним працівникам у 
процесі вибору місця роботи за пріоритетним для них аспектом якості зайнятості, а 
також керівним органам на регіональних та загальнодержавному рівнях при 
розробленні управлінських рішень щодо підвищення якості зайнятості.  

Слід звернути увагу на те, що запропонована методологія розрахунку індексів 
якості зайнятості передбачає врахування ще й таких складових, як “Робочий час і 
баланс роботи та особистого життя”, “Навички та розвиток кар’єри”, “Колективне 
представництво інтересів”, але на практиці розробка відповідних субіндексів в 
Україні унеможливлюється відсутністю даних. Джерелами даних для розрахунку 
індексів є статистична інформація, представлена Держстатом і Держпраці України, 
тоді як європейські аналоги враховують ще й суб’єктивні складові, засновані на 
даних Європейських обстежень умов праці. 
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Рис. 11. Ранжування регіонів України за рівнем якості зайнятості на основі 

регіонального індексу якості зайнятості та чотирьох субіндексів у 2017 р. 
Джерело: побудовано автором. 
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Багатовимірне оцінювання рівня якості зайнятості на підприємствах України 
за видами економічної діяльності запропоновано проводити на основі інтегрального 
індексу якості роботи за видами економічної діяльності (ІЯР), який також базується 
на вищезазначених чотирьох рівновагомих субіндексах. У цьому випадку робота 
розуміється як зайнятість (професія) у певній галузі та включає умови 
працевлаштування в конкретному місці (підприємстві, галузі). 

Отримані результати дозволили визначити найбільш привабливі з погляду 
якості роботи види економічної діяльності в Україні, що варто враховувати 
населенню у процесі вибору сфери діяльності, а також керівним органам на рівні 
підприємств і на загальнодержавному рівні – для розроблення управлінських рішень, 
спрямованих на підвищення якості роботи на підприємствах з низьким її рівнем.  

Із застосуванням розробленої методики у дисертації було ранжовано види 
економічної діяльності в Україні за рівнями якості роботи та проаналізовано їх 
значення за кожною зі складових. Отримані значення інтегрального індексу якості 
роботи (ІЯР) порівняно з Європейським індексом якості роботи (Job Quality Index, 
JQI) за видами економічної діяльності (рис. 12). 
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Рис. 12. Європейський індекс якості роботи за рядом країн Європи (2015 р.) та 
інтегральний індекс якості роботи в Україні (2017 р.) за видами економічної 
діяльності 

Джерело: побудовано автором. 
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Результати проведеного дослідження дозволили визначити схожі рівні якості 
роботи на підприємствах за видами економічної діяльності в країнах Європи та 
обґрунтувати необхідність розроблення управлінських рішень, спрямованих на 
підвищення рівня якості роботи на підприємствах України за такими видами 
діяльності, як промисловість, будівництво та сільське господарство.  

Отриманий багатовимірний індекс узагальнює нові ідеї та має практичну 
корисність, яка здатна вплинути на покращення робочого середовища в Україні. 

З метою покращення статистичного забезпечення управління зайнятістю 
розраховані субіндекси та інтегральний індекс доцільно порівнювати із оцінкою, яку 
працівники підприємства надають своїй роботі, тобто із суб’єктивною оцінкою 
працівниками своїх робочих місць, та ідентифікувати визначальні фактори якості 
зайнятості для окремих осіб (за професією, регіоном тощо) та для підприємств (за 
видами економічної діяльності). Тому при дослідженні якості зайнятості слід 
використовувати комплексний багатовимірний підхід.  

Обґрунтовано об’єктивну необхідність проведення статистичного оцінювання 
якості зайнятості з позиції окремого працівника на макро-, мезо- та мікрорівнях. 
Деякі елементи якості зайнятості формуються на макрорівні, зокрема, 
регламентовані національним законодавством (наприклад, нормативні (задовільні) 
умови праці, мінімальна заробітна плата або нормативно-правові акти щодо 
запобігання нещасним випадкам на виробництві). Інші елементи визначаються на 
мезо- та мікрорівні, тобто рівнях регіону, виду діяльності або підприємства. Такі 
елементи охоплюють конкретні умови та рівень оплати праці (визначені, наприклад, 
колективними договорами). Крім того, розподіл елементів на три рівні певною 
мірою залежить від інституційного та культурного контексту. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення актуальної наукової проблеми щодо розроблення методологічних засад і 
статистичного інструментарію оцінювання якості зайнятості. Це дозволило 
сформувати теоретичні й науково-практичні висновки та пропозиції, що 
відображають вирішення завдань дослідження відповідно до поставленої мети. 

1. На основі опрацювання методологічних засад і наукових підходів, викладених 
у зарубіжних літературних джерелах, встановлено, що за своєю сутністю якість 
зайнятості є багатовимірним явищем, яке характеризується численними аспектами або 
вимірами, пов’язаними із задоволенням різноманітних потреб людини. При визначенні 
цього поняття існують відмінності у підходах з різних позицій: соціальної, 
корпоративної або індивідуальної. Надано авторське визначення поняття “якість 
зайнятості” з позиції окремої особи, згідно з яким якість зайнятості являє собою 
ступінь відповідності властивостей зайнятості, здатних впливати на добробут зайнятих 
осіб, певним вимогам (нормам, стандартам) та потребам зайнятої особи.  

2. Доведено, що розвиток інформаційних і комунікаційних технологій є 
важливим фактором змін умов праці та якості зайнятості, які відбулися в останні 
роки. Незважаючи на те, що телеробота та мобільна ІКТ-робота використовувалася 
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у світі протягом десятиліть, так звані нові ІКТ, такі як смартфони та планшетні 
комп’ютери, спричинили справжню революцію в зайнятості та житті людей. 
Важливим аспектом цього розвитку є зміна локації робочого місця.  

Проведене дослідження тенденцій змін умов праці та якості зайнятості, 
пов’язаних із повсюдним упровадженням ІКТ, дозволило визначити, що нині майже 
п’ята частина працівників в Україні займаються телероботою та мобільною ІКТ-
роботою. Це надало змогу поглибити розуміння процесів формування якості 
зайнятості та обґрунтувати доцільність врахування інформатизації суспільства, як 
одного з чинників впливу на якість зайнятості. 

3. Відповідно до потреб статистичного забезпечення оцінювання якості 
зайнятості здійснено типологію її складових та обґрунтовано необхідність виділення 
таких елементів, як безпека і етика зайнятості, дохід і пільги, пов’язані з зайнятістю, 
тривалість робочого часу і поєднання трудової діяльності й особистого життя, 
стабільність зайнятості та соціальний захист, соціальний діалог, підвищення 
кваліфікації та професійне навчання, а також трудова мотивація і пов’язані з 
зайнятістю відносини. На базі цього сформовано інтегровану систему якості 
зайнятості, що надало підґрунтя для побудови системи показників статистичного 
оцінювання останньої. 

4. Побудовано модель статистичного оцінювання якості зайнятості, яка 
ґрунтується на декомпозиції її складових, інформаційно-аналітичному забезпеченні 
оцінювання якості зайнятості, формуванні відповідної системи статистичних 
показників на основі виділених складових, виборі методів оцінювання, що 
забезпечує проведення всебічного аналізу структури, динаміки та взаємозв’язків 
елементів якості зайнятості.  

Обґрунтовано, що необхідною складовою концептуальної моделі 
статистичного оцінювання якості зайнятості є профільні міжнародні класифікації, 
які надають теоретико-методологічне підґрунтя визначення напрямів відповідного 
статистичного аналізу та забезпечення порівнянності результатів. 

5. Визначено, що при розробленні теоретико-методологічних засад 
статистичного оцінювання якості зайнятості доцільно ґрунтуватися на сучасних 
оновлених міжнародних стандартах і класифікаціях, що враховують нові форми 
трудової діяльності, статуси в зайнятості та особливості функціонування сучасного 
ринку праці, зокрема на Міжнародній класифікації статусу в зайнятості (International 
Classification of Status in Employment, ICSE-18), Міжнародній класифікації статусу в 
трудовій діяльності (International Classification of Status at Work, ICSaW-18) та 
Міжнародній класифікації видів діяльності для статистики використання часу 
(International Classification of Activities for Time Use Statistics, ICATUS 2016). 

Запропоновані до використання в Україні оновлені класифікації статусу в 
зайнятості (КСЗ) і статусу в трудовій діяльності (КСТД) розроблені шляхом 
адаптації до національних умов (насамперед, особливостей соціально-трудових 
відносин) відповідних міжнародних класифікацій. Це забезпечує застосування в 
Україні узгоджених на міжнародному рівні концепцій, визначень та принципів з 
метою проведення статистичного аналізу зайнятості, включаючи аналіз впливу 
економічних циклів і розроблення державної політики, пов’язаної зі створенням 
робочих місць і підвищенням якості зайнятості. 
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6. Визначено, що головна мета розроблення класифікації видів діяльності, що 
застосовуються при дослідженні використання часу, полягає у запровадженні 
уніфікованого набору категорій економічних і неекономічних видів діяльності. Цю 
класифікацію доцільно застосовувати в процесі формування інформаційної бази 
щодо використання часу при оцінюванні якості зайнятості. 

На базі дослідження основних аналітичних цілей збирання даних про 
використання часу (таких, як вимірювання й аналіз якості життя або загального 
добробуту, вимірювання та оцінка неоплачуваної праці, вдосконалення методів 
оцінки оплачуваної і неоплачуваної праці, аналіз стратегічних наслідків проблем 
планування розвитку тощо), обґрунтовано необхідність систематизації видів 
діяльності, що мають застосовуватись при дослідженні використання часу. 

Підтверджено доцільність застосування в Україні класифікації видів діяльності 
щодо використання часу з урахуванням національного контексту. З цією метою на 
основі узагальнення міжнародної практики та визначення національних особливостей 
запропоновано до застосування в Україні адаптованої до національних умов 
Класифікації видів діяльності для статистики використання часу (КВДСВЧ). 

7. Встановлено, що інноваційна трансформація форм зайнятості, відкриття 
принципово нових каналів зв’язку та систем оприлюднення інформації визначили 
глибокі структурні зміни, які протягом багатьох років відбуваються у продукції та 
видах економічної діяльності, пов’язаних з цифровим контентом. 

У зв’язку з цим статистичне оцінювання сектору “Контент та інформаційні 
медіа” доцільно здійснювати у двох напрямах: шляхом формування вичерпного 
переліку видів діяльності на основі ISIC Rev. 4, гармонізованої з NACE Rev. 2 та 
КВЕД-2010, а також переліку продуктів зазначеного сектору на основі CPC Rev. 2.1, 
гармонізованої з CPA Rev. 2.1 та СКП-2011. 

Формування повного переліку продуктів сектору “Контент та інформаційні 
медіа” дало змогу провести статистичне вимірювання впливу складових цього 
сектору на психічний стан працюючих та оцінити ступінь поширення 
“інформаційних” захворювань. 

8. Узагальнення міжнародних методологічних підходів до оцінювання 
складових якості зайнятості дало можливість сформувати науково обґрунтовану 
систему статистичних показників, яка містить блоки, виділені на базі типології 
структурних елементів системи.  

Визначено, що основою статистичного оцінювання якості зайнятості є 
комплексне використання системи статистичних показників, представлених у 
“Довіднику ЄЕК ООН з вимірювання якості зайнятості: Статистичні рамки” 
(UNECE Handbook for Measuring the Quality of Employment: A Statistical Framework). 

Формування системи показників статистичного оцінювання якості зайнятості 
в Україні є основою створення науково обґрунтованої бази удосконалення 
територіальних та місцевих програм зайнятості населення. 

9. На основі узагальнення світового досвіду виділено два підходи до 
вимірювання неформальної зайнятості: один – на основі форми угоди щодо 
працевлаштування, інший – на основі умов соціального захисту. На практиці ці два 
підходи можуть бути поєднані. Це дало можливість запропонувати до використання 
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в Україні такі показники якості зайнятості у неформальному секторі економіки: 
частка працівників, які не мають соціального забезпечення, пов’язаного з 
зайнятістю; частка працівників, які не мають права на оплачувану щорічну 
відпустку; частка працівників, які не мають права на оплачувану відпустку у зв’язку 
з хворобою; частка працівників, які не є учасниками програм страхування на 
випадок безробіття; частка працівників, які не є учасниками програм медичного 
страхування, пов’язаного з зайнятістю. Ці показники доцільно також 
використовувати для визначення структури неформальної зайнятості. 

10. Обґрунтовано потребу формування системи показників, що 
характеризують надання електронних медичних послуг у сфері охорони здоров’я 
зайнятих осіб. Відтак, запропоновано доповнити основні статистичні показники 
застосування ІКТ, схвалені Статистичною комісією ООН, групою показників ІКТ у 
сфері охорони здоров’я зайнятих осіб. Як основний із них запропоновано показник 
наявності електронних медичних записів – кількість пацієнтів, які мають (та 
використовують) власний електронний медичний запис, на 100 осіб. Такий підхід 
дозволить постачальникам медичних послуг отримати швидкий доступ до 
відповідної інформації про пацієнта та уможливить проведення статистичного 
аналізу впливу факторів зайнятості та вивчення причин професійної захворюваності 
й виробничого травматизму. 

11. Встановлено, що в Україні інформація про нещасні випадки зі 
смертельним наслідком та групові нещасні випадки, пов’язані з виробництвом, 
наведена на сайті Держпраці у вигляді, не придатному до статистичного 
використання та міжнародного порівняння.  

З метою належного статистичного забезпечення розробки державної політики 
запобігання травматизму запропоновано гармонізувати національну базу даних 
щодо травматизму з міжнародними стандартами та класифікаціями, уніфікувати 
інформацію, що стосується травмованих осіб, які звернулися за допомогою до 
медичних закладів, та формувати національну базу даних за такими вимогами, що 
забезпечать її зіставність з Європейською базою даних щодо травматизму. 

12. Виявлено основні фактори ризику, притаманні неповній зайнятості: 
недостатня підготовка та досвід; менший вік та нижча кваліфікація робочої сили; 
виконання завдань з підвищеним ризиком; відсутність права голосу у працівників; 
недостатнє регулювання трудової діяльності. Це дозволило обґрунтувати наявність 
підвищеного ризику травмування та професійної захворюваності таких працівників. 

Виявлено, що в Україні проведення статистичного аналізу травматизму та 
професійної захворюваності працівників з неповною зайнятістю унеможливлюється 
через відсутність оперативних даних та досвіду таких досліджень. 

Обґрунтовано необхідність формування регулярно поновлюваної статистичної 
бази даних відповідно до міжнародних стандартів. Запропоновано методологічні 
засади вимірювання й моніторингу неформальної та неповної зайнятості для 
оцінювання якості зайнятості в неформальному секторі та підвищення безпеки праці. 

13. Доведено неможливість побудови зіставного динамічного ряду та ряду 
розподілу захворюваності за країнами та регіонами світу через виявлені особливості 
оцінювання рівня професійної захворюваності в динаміці та територіальному 



 31 

розрізі. У зв’язку з цим обґрунтовано необхідність регулярного перегляду та 
своєчасного оновлення національного переліку професійних захворювань в Україні, 
який має відповідати сучасним міжнародним стандартам. Це надасть можливість 
створення міжнародно узгодженої науково обґрунтованої системи компенсації 
працівникам і забезпечить порівнянність статистичних даних. 

14. Аргументовано, що моніторинг якості зайнятості в Україні доцільно 
здійснювати на методологічних засадах Європейського обстеження умов праці 
(European Working Conditions Survey EWCS). 

Обґрунтовано доцільність проведення в Україні обстеження умов праці та 
якості зайнятості з використанням розробленої анкети, яка гармонізована з 
класифікаціями статусу в зайнятості (ICSE-18), статусу в трудовій діяльності 
(ICSaW-18) та видів діяльності для статистики використання часу (ICATUS 2016), 
враховує основні програмно-методологічні положення Європейського обстеження 
EWCS з метою створення інформаційної бази для проведення статистичного 
оцінювання якості зайнятості в Україні відповідно до запропонованих 
методологічних засад.  

Запропоноване опитування надає змогу агрегувати дані за групами 
працівників (тобто гендерною ознакою, віковими групами, підприємствами, видами 
економічної діяльності тощо), а також узагальнювати інформацію на мезо- та 
макрорівні. Проведення такого моніторингу має стати основним джерелом 
статистичних даних для оцінювання якості зайнятості в Україні. 

15. За результатами опрацювання міжнародних підходів обґрунтовано 
доцільність проведення багатовимірного оцінювання якості зайнятості в Україні на 
основі адаптації методики побудови Європейського індексу якості роботи до 
національних умов України та наявних джерел статистичних даних. 

Розроблені методологічні засади статистичного оцінювання якості зайнятості в 
Україні на основі інтегрального індексу якості зайнятості базуються на таких 
складових: охорона здоров’я та безпека, оплата праці, форми зайнятості та охорона 
праці, умови праці. 

Застосування розробленої методики дозволило ранжувати регіони України за 
рівнями якості зайнятості та проаналізувати стан розвитку регіонів за кожною із 
виділених складових. Виявлено значну диференціацію регіонів за рівнем якості 
зайнятості, а саме: його найвище значення має місце в м. Київ (регіональний індекс 
якості зайнятості РІЯЗ дорівнює 0,80), Київській (0,60), Закарпатській (0,58) та 
Одеській (0,58) областях. 

16. Проведення багатовимірного оцінювання якості роботи на підприємствах 
за видами економічної діяльності дозволило встановити, що в Україні 
спостерігається суттєва диференціація видів економічної діяльності за значенням 
інтегрального індексу якості роботи.  

Зокрема, видами економічної діяльності з найвищим рівнем якості роботи в 
Україні є “Фінансова та страхова діяльність” (секція К за КВЕД) та “Інформація та 
телекомунікації” (секція J), а з найнижчим рівнем – “Будівництво” (секція F) та 
“Промисловість” (секції В, С, D, Е). Разом з цим, в рейтингах за субіндексами місце 
певного виду економічної діяльності може істотно змінюватися. 
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Дисертація присвячена розробленню концептуальних положень та 
обґрунтуванню теоретико-методологічних засад і відповідного інструментарію 
статистичного оцінювання якості зайнятості. 

У роботі обґрунтовано використання системи класифікацій для статистичного 
оцінювання якості зайнятості. Запропоновано застосування класифікації видів 
діяльності та продукції сектору “Контент та інформаційні медіа” для аналізу впливу 
інформаційного чинника на якість зайнятості. 

Сформовано систему статистичних показників оцінювання якості зайнятості в 
Україні. Визначено показники якості зайнятості у неформальному секторі 
економіки, запропоновано до використання блок статистичних показників 
інформаційно-комунікаційних технологій у сфері охорони здоров’я. 
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Розроблені програмно-методологічні засади удосконалення національної 
системи спостереження щодо травматизму на виробництві. Висвітлені особливості 
статистичного оцінювання професійної захворюваності. 

Удосконалені програмно-методологічні та організаційні засади проведення 
моніторингу якості зайнятості в Україні. Проведено багатовимірне оцінювання якості 
зайнятості за регіонами України та якості роботи на підприємствах за видами 
економічної діяльності на основі розроблених інтегральних індексів. За 
результатами проведеного оцінювання диференційовано рівень якості зайнятості та 
проведено порівняльний аналіз із країнами ЄС.  
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Диссертация посвящена разработке концептуальных положений и 
обоснованию теоретико-методологических принципов и соответствующего 
инструментария статистического оценивания качества занятости. 

В работе обосновано использование системы классификаций для 
статистического оценивания качества занятости. Предложено применение 
классификации видов деятельности и продукции сектора “Контент и информационные 
медиа” для анализа влияния информационного фактора на качество занятости. 

Сформирована система статистических показателей оценивания качества 
занятости в Украине. Определены показатели качества занятости в неформальном 
секторе экономики, предложен к использованию блок статистических показателей 
информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения. 

Разработаны программно-методологические принципы усовершенствования 
национальной системы наблюдения травматизма на производстве. Освещены 
особенности статистического оценивания профессиональной заболеваемости. 

Усовершенствованы программно-методологические и организационные 
принципы проведения мониторинга качества занятости в Украине. Проведено 
многомерное оценивание качества занятости в регионах Украины и качества работы на 
предприятиях по видам экономической деятельности на основе разработанных 
интегральных индексов. По результатам проведенного оценивания дифференцирован 
уровень качества занятости и проведен сравнительный анализ по странам ЕС.  

Ключевые слова: качество занятости, трудовая деятельность, статус в 
занятости, оценивание качества занятости, система показателей, классификация, 
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ABSTRACT 

Lazebnyk Iu. O. Methodological Principles of Statistical Estimation of Quality 
of employment. Qualification scientific work as manuscript. 

Thesis for an academic degree of Doctor of Science in Economics, specialty 08.00.10 
“Statistics”. – National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv, 2019. 

The thesis is dedicated to development of conceptual provisions, theoretical and 
methodological principles, and appropriate tools for statistical estimation of quality of 
employment. 

Particular attention is paid to issues of formation of the research conceptual-
categorical apparatus basing on generalization of modern scientific approaches to 
definition of economic categories studied herein, resulting in the theoretical substantiation 
of the “quality of employment” concept, which expands understanding of processes and 
regularities of the labor market formation. 

Characteristics of tendencies of changes in work and quality of employment 
conditions affected by information and communication technologies as the preconditions 
of changes on the labor market are determined in the thesis. The integrated structural 
quality of employment  system is formed basing on the typology of such elements as 
employment security and ethics, income and benefits, work schedule and duration, 
combination of work and personal life, stability and social protection, professional 
development and training, as well as labor motivation and relationships associated with 
employment. 

Main principles of the statistical basis formation for measuring the quality of 
employment are determined to build a conceptual model of statistical estimation of the 
quality of employment, considering the decomposition of its components in order to 
substantiate the system of statistical indicators and to define the analysis directions.  

The classification system is built for statistical estimation of quality of employment 
basing on the study of principles of statistical classification interaction in the quality of 
employment management system by adapting international classifications of status in 
employment and in labor to national conditions. This allows to identify peculiarities of 
statistical estimation of the quality of employment, depending on the type of authority and 
of economic risks.  

The study of peculiarities of the quality of employment estimation based on the time 
consumption track has resulted in the classification of types of activity for statistics of time 
consumption basing on adaptation of the corresponding international classification to 
national conditions by its harmonization with applicable state classifications and 
legislative norms in Ukraine. This allowed to form a national information and analytical 
base for researches on time consumption statistics and quality of employment estimation. 

The statistical base is built for studying the influence of components of the “Content 
and Information Media” field, basing on principles of interaction between classifications 
and groupings at statistical estimation of products and types of economic activity in this 
field in order to form an information and analytical base for relevant analysis. 

The system of indicators of statistical estimation of the quality of employment in 
Ukraine is formed basing on the decomposition of its components allowing to create a 
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scientifically substantiated information and analytical base for improvement of territorial 
and local employment programs in Ukraine. The system of statistical indicators of the ICT 
application is improved by adding a group of indicators on electronic medical services in 
the employees’ health care. Methodological approaches to building a system of quality of 
employment indicators are improved in the informal sector of the economy by 
supplementing it with additional indicators, adapted to existing sources of information, 
and refining the methodology for their calculation. This allows to expand possibilities of 
the statistical analysis of the quality of employment in the informal sector of the economy. 

Improved programmatic, methodological and organizational principles of the 
company and statistical monitoring on occupational injuries according to international 
standards, expanded monitoring aspects, data unification and recommendations on 
creation of the national injuries database help compare data between countries and provide 
a more accurate picture of the traumatism issue. The methodological principles of 
statistical estimation of the level of occupational diseases are developed, taking into 
account peculiarities of the national definition methods in order to develop effective 
programs of regulation and development of insurance medicine in Ukraine. 

On the basis of the analysis of international scientific approaches and research 
results, the methodological principles of monitoring the quality of employment in Ukraine 
are developed basing on adaptation of the European system of labor monitoring, allowing 
to increase the informational and analytical support for assessing the quality of 
employment and to take into account peculiarities of the national labor market. 

Particular attention is paid to the statistical estimation of the quality of employment 
in Ukraine. For this purpose the methodological principles are grounded for multivariate 
estimation of the quality of employment at the mesoscale on the basis of the adaptation of 
the international methodology for creation of the Job Quality Index (JQI) to the specifics 
of the regional labor markets in Ukraine, and the peculiarities of the national methodology 
are determined for the index calculation by types of economic activity. 

The actual data of the proposed methodological approaches to the quality of 
employment estimation in Ukraine is tested using the integrated regional index of the 
quality of employment and the integral job quality index by types of economic activity. It 
allows to determine the differentiation of the regions of Ukraine by the corresponding sub-
index and to reveal the patterns of connection of types of economic activity with the 
quality of employment level.  

Keywords: quality of employment, labor activity, status in employment, quality of 
employment estimation, system of indicators, classification, informal employment, 
occupational disease, occupational injuries, labor safety. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 03.05.2019 р. Формат 60×90 1/16 

Папір друкарський. Друк офсетний. Обсяг 1,8 ум. друк. арк. 

Тираж 100 прим. Зам. № 13/11. 
 

 
Надруковано: ФОП Здоровий Я.А. 

м. Харків, пров. Кравцова, 11  
«Оперативна поліграфія», тел. (057) 754-55-07; (050) 607-91-95.  

E-mail: yazdorovyj@gmail.com 
 

Свідоцтво  
про внесення суб’єкта видавничої справи  

до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів  
видавничої продукції ДК № 2981 від 20.09.2007 р. 

 


