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АНОТАЦІЯ 

 

Лазебник Ю. О. Методологічні засади статистичного оцінювання 

якості зайнятості. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.10 – статистика. – Національна академія статистики, обліку 

та аудиту, Київ, 2019.  

Дисертація присвячена розробленню концептуальних положень, 

теоретико-методологічних засад і відповідного інструментарію статистичного 

оцінювання якості зайнятості. 

Особливу увагу приділено формуванню понятійно-категоріального 

апарату дослідження на основі узагальнення сучасних наукових підходів до 

визначення економічних категорій, які є предметом вивчення, в результаті чого 

отримано теоретичне обґрунтування змісту поняття «якість зайнятості», що 

дало можливість розширити розуміння процесів і закономірностей формування 

ринку праці. 

У дисертаційній роботі виявлено особливості тенденцій змін умов праці 

та якості зайнятості під впливом інформаційно-комунікаційних технологій як 

передумови змін на ринку праці. Сформовано інтегровану структурну систему 

якості зайнятості на базі типології таких складових елементів, як безпека і 

етика зайнятості, доход і пільги від зайнятості, графік роботи, тривалість 

робочого часу, поєднання трудової діяльності та особистого життя, стабільність 

і соціальний захист, підвищення кваліфікації та професійне навчання, а також 

трудова мотивація і пов’язані з зайнятістю відносини.  

Визначені основні принципи формування статистичної основи для 

вимірювання якості зайнятості та на їх основі побудовано концептуальну 

модель статистичного оцінювання якості зайнятості з урахуванням 

декомпозиції її складових, що дозволило обґрунтувати систему статистичних 

показників і визначити напрями аналізу.  
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На основі вивчення принципів взаємодії статистичних класифікацій в 

системі управління якістю зайнятості побудовано систему класифікацій для 

статистичного оцінювання якості зайнятості шляхом адаптації міжнародних 

класифікацій статусу в зайнятості та статусу в трудовій діяльності до 

національних умов. Це надало змогу визначити особливості статистичного 

оцінювання якості зайнятості залежно від типу повноважень і типу 

економічного ризику зайнятих.  

За результатами вивчення особливостей оцінювання якості зайнятості на 

основі обстежень використання часу побудовано класифікацію видів діяльності 

для статистики використання часу на основі адаптації до національних умов 

відповідної міжнародної класифікації шляхом її гармонізації з діючими в 

Україні державними класифікаціями та законодавчо-правовими нормами. Це 

дозволить здійснити формування національної інформаційно-аналітичної бази 

для проведення досліджень зі статистики використання часу та оцінювання 

якості зайнятості.  

Розроблено статистичну основу вивчення впливу складових сектору 

«Контент та інформаційні медіа» 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 проведення відповідного аналізу. 

Сформовано систему показників статистичного оцінювання якості 

зайнятості в Україні на основі декомпозиції її складових, що забезпечило 

створення науково обґрунтованої інформаційно-аналітичної бази 

удосконалення територіальних і місцевих програм зайнятості населення в 

Україні. Удосконалено систему статистичних показників застосування ІКТ за 

рахунок доповнення групою показників з надання електронних медичних 

послуг у сфері охорони здоров’я зайнятих осіб. Удосконалено методологічні 

підходи до побудови системи показників якості зайнятості у неформальному 

секторі економіки шляхом його доповнення додатковими показниками, 

адаптованими до наявних джерел інформації, та удосконалення методики їх 
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розрахунку. Це дозволяє розширити можливості статистичного аналізу якості 

зайнятості у неформальному секторі економіки. 

Удосконалені програмно-методологічні й організаційні засади організації 

та проведення статистичного спостереження щодо травматизму на виробництві 

на основі міжнародних стандартів, розширення аспектів відстеження, уніфікації 

даних та формування рекомендацій щодо створення на цій основі національної 

бази даних травматизму, що надасть змогу порівнювати дані між країнами світу 

та забезпечить більш точне уявлення про проблеми травматизму. Набули 

подальшого розвитку методологічні засади статистичного оцінювання рівня 

професійної захворюваності з урахуванням особливостей національної 

методики його визначення, що є основою розроблення ефективних програм 

регулювання та розвитку страхової медицини в Україні. 

На основі аналізу міжнародних наукових підходів і результатів дослідження 

сформовано методологічні засади проведення моніторингу якості зайнятості в 

Україні на основі адаптації європейської системи обстеження умов праці, що 

дозволило підвищити рівень інформаційно-аналітичного забезпечення оцінювання 

якості зайнятості та врахувати особливості національного ринку праці.  

Особливу увагу приділено статистичному оцінюванню якості зайнятості в 

Україні. З цією метою обґрунтовано методологічні засади багатовимірного 

оцінювання якості зайнятості на мезорівні на основі адаптації методики 

побудови Європейського індексу якості роботи (JQI) до специфіки 

регіональних ринків праці в Україні та визначено особливості національної 

методології розрахунку цього індексу за видами економічної діяльності.  

Апробація на реальних даних запропонованих методичних підходів до 

оцінювання якості зайнятості в Україні здійснена з використанням 

інтегрального регіонального індексу якості зайнятості та інтегрального індексу 

якості роботи за видами економічної діяльності. Це дозволило визначити 

диференціацію регіонів України за відповідними субіндексами та виявити 

закономірності взаємозв’язку видів економічної діяльності з рівнем якості 

зайнятості. 
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ABSTRACT 

 

Lazebnyk Iu. O. Methodological Principles of Statistical Estimation of 

Quality 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 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 employment” concept, which expands understanding of 

processes and regularities of the labor market formation. 

Characteristics of tendencies of changes in work and quality 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 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 

employment are determined to build a conceptual model of statistical estimation of 
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the quality 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 

employment basing on the study of principles of statistical classification interaction 

in the quality 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 employment, 

depending on the type of authority and of economic risks.  

The study of peculiarities of the quality 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 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 employment in 

Ukraine is formed basing on the decomposition of its components allowing to create 

a 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 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. 
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This allows to expand possibilities of the statistical analysis of the quality 

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 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 employment and to take into account peculiarities of the 

national labor market. 

Particular attention is paid to the statistical estimation of the quality 

employment in Ukraine. For this purpose the methodological principles are grounded 

for multivariate estimation of the quality 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 

employment estimation in Ukraine is tested using the integrated regional index of the 

quality 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 employment level.  
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Keywords: quality employment, labor activity, status in employment, quality 

employment estimation, system of indicators, classification, informal employment, 

occupational disease, occupational injuries, labor safety. 
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15. Лазебник Ю. О. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на 

зміни на ринку праці та якість зайнятості // Економічний аналіз. 2018. № 3. 

C. 47–55 (0,82 друк. арк.). 

16. Лазебник Ю. О. Моніторинг якості зайнятості в Україні: 

запровадження європейської системи обстеження умов праці // Економіка та 

держава. 2018. № 11. C. 66–71 (0,75 друк. арк.). 

17. Лазебник Ю. О. Особливості міжнародних підходів побудови індексів 

якості роботи // Ефективна економіка. 2018. № 11. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/87.pdf (0,81 друк. арк.). 

18. Лазебник Ю. О. Оцінювання якості зайнятості на основі обстежень 

використання часу // Агросвіт. 2018. № 23. С. 31–37 (0,83 друк. арк.). 

 

Статті у наукових періодичних виданнях іноземних держав та у виданнях 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз 

19. Лазебник Ю. О. Адаптація методичного забезпечення до специфіки 

управління «розумним» навколишнім середовищем // Проблеми Економіки. 

2017. № 4. С. 453–458 (0,64 друк. арк.). 
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20. Захожай В. Б., Лазебник Ю. О., Чала Т. Г. Методологічні основи 

статистичного забезпечення управління сталим міським розвитком // 

Бізнес Інформ. 2018. № 6. C. 208–214. (0,61 друк. арк., особисто автору 

належить 0,28 друк. арк.; запропоновано напрями статистичного аналізу, які є 

базою побудови узагальнюючих характеристик економічного зростання, 

соціальної інтеграції та стану навколишнього середовища). 

21. Лазебник Ю. О. Міжнародні статистичні класифікації в національній 

системі електронної охорони здоров’я // Бізнес Інформ. 2018. № 7. C. 257–263 

(0,71 друк. арк.). 

22. Лазебник Ю. О. Статистичне визначення сектору «контент та 

інформаційні медіа» // Бізнес Інформ. 2018. № 8. C. 13–19 (0,58 друк. арк.). 

23. Лазебник Ю. О. Програмно-методологічні засади удосконалення 

національної системи спостереження зі статистики травматизму // Статистика 

України. 2018. № 3. С. 49–58 (0,79 друк. арк.). 

24. Лазебник Ю. О. Інформаційно-аналітичне забезпечення попередження 

травматизму // Бізнес Інформ. 2018. № 9. C. 194–200 (0,61 друк. арк.). 

25. Лазебник Ю. О. Аналітика «великих» даних у сфері охорони здоров’я 

// Проблеми Економіки. 2018. № 3. C. 232–239 (0,86 друк. арк.). 

26. Лазебник Ю. О., Кулініч Д. С. Методичні засади аналізу ефективності 

використання кадрового потенціалу на підприємстві // Бізнес Інформ. 2018. 

№ 10. C. 410–414 (0,47 друк. арк., особисто автору належить 0,36 друк. арк.; 

викладено методичні засади оцінювання ефективності використання кадрового 

потенціалу із застосуванням багатовимірного аналізу). 

27. Лазебник Ю. О. Диференціація регіонів України за рівнем якості 

зайнятості // Бізнес Інформ. 2018. № 11. C. 133–139 (0,53 друк. арк.). 

28. Лазебник Ю. О. Адаптація міжнародної класифікації статусу в 

зайнятості до національних умов // Проблеми Економіки. 2018. № 4. C. 317–324 

(0,71 друк. арк.). 
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Опубліковані основні праці апробаційного характеру 

29. Лазебник Ю. О., Корепанов Г. С. Статистичне моделювання кінцевого 

споживання в Україні // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: 

мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 20 травня 2011 р.). 

Хмельницький: ХУУП, 2011. С. 260–263 (0,17 друк. арк., особисто автору 

належить 0,10 друк. арк.; сформовано методичні засади статистичного 

моделювання кінцевого споживання). 

30. Лазебник Ю. О. Аналіз впливу основних показників економічного 

розвитку України на обсяги податкових надходжень // Система державної 

статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: мат. ХІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Київ, 05 грудня 2013 р.). Київ: НАСОА, 2013. С. 56–58 

(0,14 друк. арк.).  

31. Лазебник Ю. О., Чала Т.Г. Статистичні індикатори недовикористання 

робочої сили // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: мат. ХVІІ 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 26 травня 2017 р.). 

Хмельницький: ХУУП, 2017. С. 93–95. (0,17 друк. арк., особисто автору 

належить 0,12 друк. арк.; проаналізовано міжнародні підходи до формування 

системи статистичних індикаторів недовикористання робочої сили). 

32. Лазебник Ю. О. Теоретико-методологічні основи впровадження 

концепції «розумного» навколишнього середовища // Соціально-економічний 

розвиток економіки: виклики та шляхи стабілізації: мат. Всеукр. наук.-практ. 

конф. студентів, аспірантів і молодих учених (м. Харків, 20–21 квітня 2018 р.). 

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. С. 280–282 (0,19 друк. арк.). 

33. Лазебник Ю. О. Аналіз впливу неформальної та неповної зайнятості 

на травматизм, пов’язаний з виробництвом // Економіка, фінанси, управління та 

право: теоретичні підходи й практичні аспекти розвитку: мат. Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Полтава, 23 липня 2018 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 2. 

С. 26–27 (0,15 друк. арк.). 

34. Лазебник Ю. О. Система статистичних показників «безпеки та етики 

зайнятості» // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, 
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обліку та права: мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14 серпня 

2018 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 2. С. 57–58 (0,11 друк. арк.). 

35. Лазебник Ю. О. Європейський досвід статистичного спостереження 

травматизму // Світ економічної науки: мат. Міжнар. наук. інтернет-конф. екон. 

спрямування (м. Тернопіль, 27 вересня 2018 р.). Тернопіль, 2018. Вип. 7. С. 47–

48 (0,08 друк. арк.). 

36. Лазебник Ю. О. Розвиток статистичної основи управління метаданими 

в системі e-Health в Україні // Наука, технології, інновації: світові тенденції та 

регіональний аспект: мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 28–29 вересня 

2018 р.). Одеса: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. С. 117–120 (0,21 

друк. арк.). 

37. Лазебник Ю. О. Основа статистичного оцінювання сектору «контент 

та інформаційні медіа» // Актуальні питання економічних наук: мат. V Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Київ, 28–29 вересня 2018 р.). Херсон: Видавництво 

Молодий вчений, 2018. С. 97–98 (0,13 друк. арк.). 

38. Лазебник Ю. О. Аспекти статистичного оцінювання якості зайнятості 

в неспостережуваній економіці // Економіка, облік, фінанси та право: сучасні 

тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі: мат. міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Полтава, 29 вересня 2018 р.). Полтава, 2018. С. 7–8 (0,12 друк. арк.). 

39. Лазебник Ю. О. Вплив якості метаданих на створення сучасної моделі 

e-Health в Україні // Механізми, стратегії, моделі та технології управління 

економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, 

практика: мат. V Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування (м. Мукачево, 5–7 жовтня 

2018 р.). Хмельницький, 2018. С. 235–236 (0,12 друк. арк.). 

40. Лазебник Ю. О., Кулініч Д. С. Формування системи підвищення 

кваліфікації як підґрунтя для підвищення якості сталої зайнятості // Сучасні 

управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та 

суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління: мат. 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 7 листопада 2018 р.). Одеса: ОНПУ, 2018. 

С. 30–32 (0,19 друк. арк., особисто автору належить 0,12 друк. арк.; викладені 
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організаційні засади підвищення якості зайнятості на прикладі підприємства 

AltDesign). 

41. Лазебник Ю. О., Байда О. Г. Удoскoнaлення мехaнізму упрaвління 

персoнaлом в oргaнізaції // Scientific Development Prospects: Proceedings of XХХ 

International scientific conference (Morrisville, Oct. 17, 2018). Morrisville: Lulu 

Press, 2018. P. 42–44 (0,19 друк. арк., особисто автору належить 0,13 друк. арк.; 

виділені й проаналізовані нaйвaжливіші компоненти упрaвління прoфесійним 

рoзвиткoм персoнaлу підприємства). 

42. Лазебник Ю. О., Гарус К. Р. Поняття ризику в управлінні вищою 

освітою // Universum View 2: мат. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19 

жовтня 2018 р.). Вінниця, 2018. С. 230–232 (0,17 друк. арк., особисто автору 

належить 0,11 друк. арк.; проаналізовано сучасні концепції управління 

ризиками в системі вищої освіти). 

43. Лазебник Ю. О., Чала Т. Г. Принципи статистичного оцінювання 

якості сталої зайнятості // Scientific Development Prospects: Proceedings of XХХII 

International scientific conference (Morrisville, Nov. 1, 2018). Morrisville: Lulu 

Press, 2018. P. 37–40 (0,28 друк. арк., особисто автору належить 0,22 друк. арк.; 

викладені основні принципи вимірювання якості зайнятості). 

44. Лазебник Ю. О. Теоретико-методологічні основи статистичного 

оцінювання якості зайнятості // Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та 

перспективи розвитку: мат. XVІ Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди дня 

працівників статистики (м. Київ, 05 грудня 2018 р.). Київ: НАСОА, 2018. С. 42–

46 (0,23 друк. арк.). 

 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

Навчальні посібники 

45. Економічна статистика: навч. посіб. / В. М. Соболєв, Т. Г. Чала, 

Ю. О. Лазебник та ін.; за ред. В. М. Соболєва. Харків: ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2017. 388 с. (25,1 друк. арк., особисто автору належить 3,7 

друк. арк.: розділ 5 «Статистика макроекономічних показників та система 

національних рахунків» та розділ 7 «Балансові таблиці «витрати випуск»). 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

ВД Вид діяльності 

ВЕД Вид економічної діяльності 

ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров’я (WHO – World Health 

Organization) 

Держпраці Державна служба України з питань праці 

ДЕСП  

 

Департамент з економічних та соціальних питань ООН (UN 

DESA – United Nations Department of Economic and Social Affairs) 

ДКПП Державний класифікатор продукції та послуг 

ЕА Економічні активи 

ЕКОСОР  Економічна і соціальна рада ООН (ECOSOС – United Nation 

Economic and Social Counsil) 

ЄБРР  Європейський банк реконструкції і розвитку (EBRD – European 

Bank for Reconstruction and Development) 

ЄДРПОУ Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України 

ЄЕК ООН Європейська економічна комісія ООН (UNECE – Economic 

Commission for Europe) 

ЄС  Європейський Союз (EU – European Union) 

IE Інформаційна економіка 

ІКТ Інформаційно-комунікаційні технології 

КВЕД Класифікація видів економічної діяльності 

КЗЕП Класифікація зовнішньоекономічних послуг 

КІСЦ Класифікація індивідуального споживання за цілями 

КОАТУУ Класифікації об’єктів адміністративно-територіального устрою 

України 

КПРП Ключові показники ринку праці 

КС Класифікації країн світу 

МБРР  Міжнародний банк реконструкції та розвитку (IBRD – International 

Bank for Reconstruction and Development) 
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МВФ  Міжнародний валютний фонд (IMF – International Monetary Fund) 

МОП  Міжнародна організація праці (ILO – International Labour 

Organization) 

МСЕ Міжнародний союз електрозв’язку 

МСП Малі та середні підприємства 

НУО Неурядова організація 

НСО Національні статистичні організації 

ОЕСР  

 

Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD – 

Organisation for Economic Co-operation and Development) 

ООН  Організація об’єднаних націй (UN – United Nations) 

ПКС Паритет купівельної спроможності 

ПРООН  Програма розвитку ООН (UNDP – United Nations Development 

Programme) 

РКЗК ООН Рамкова конвенція ООН про зміну клімату 

РСМ «Розумне» стале місто (SSC – Smart Sustainable City) 

РСО Реєстр статистичних одиниць 

СВ ООН Статистичний відділ Організації Об’єднаних націй 

СК ООН Статистична Комісія Організації Об’єднаних націй 

СКП Статистична класифікація продукції 

СНР  Система національних рахунків (SNA – System of National 

Accounts) 

СОТ  Світова організація торгівлі (WTO – World Trade Organization) 

ЮНЕП Програма Організації Об’єднаних Націй з навколишнього 

середовища 

ЮНЕСКО Організація Об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури 

ЮНКТАД  Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD – United 

Nations Conference on Trade and Development) 

ACL Activity coding list for harmonised European time use surveys 

(Перелік кодів активності для гармонізованих європейських 

опитувань щодо використання часу) 
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COICOP Classification of Individual Consumption According to Purpose 

(Міжнародна Класифікація індивідуального споживання за 

цілями) 

СРА Statistical Classification of Products by Activities in the European 

Economic Community (Класифікація продукції за видами діяльності 

ЄС) 

CPC Central Product Classification (Класифікація основної продукції) 

ECHI European Core Health Indicators (Європейські індикатори стану 

здоров’я) 

ECS European Company Survey (Європейське обстеження компаній) 

EFTA European Free Trade Association (Європейська асоціація вільної 

торгівлі (ЄАВТ) 

EGH Expert Group on ICT Household Indicators (Експертна група з 

індикаторів ІКТ для домогосподарств) 

EGTI Expert Group on Telecommunication/ICT Indicators (Експертна група 

з індикаторів телекомунікацій та ІКТ) 

EHIS European Health Interview Survey (Європейське медичне 

опитування) 

EHLASS European Home and Leisure Accident Surveillance System 

(Європейська система спостереження за домом та дозвіллям) 

EHR Electronic Health Records (Електронний медичний запис) 

EQLS European Quality of Life Survey (Європейське обстеження якості 

життя) 

ETUI European Trade Union Institute (Європейський профспілковий 

інститут) 

Eurofound European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions (Європейський фонд поліпшення умов життя та праці) 

EWCS European Working Conditions Survey (Європейське обстеження 

умов праці) 

FDS Full Data Set (Повний набір даних) 
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ICATUS International Classification of Activities for Time Use Statistics 

(Міжнародна класифікація видів діяльності для статистики 

використання часу (МКДСВЧ)) 

ICCS International Classification of Crime for Statistical Purposes 

(Міжнародна класифікація злочинів для статистичних цілей 

(МКЗС)) 

ICD International Classification of Diseases (Міжнародна класифікація 

хвороб (МКХ)) 

ICECI International Classification of External Causes of Injury (Міжнародній 

класифікації зовнішніх причин травматизму) 

ICF International Classification of Functioning, Disability and Health 

(Міжнародна класифікація функціонування, обмежень 

життєдіяльності та здоров’я) 

ICHI International Classification of Health Interventions (Міжнародна 

класифікація медичних втручань (МКМВ)) 

ICLS  International Conference of Labour Statisticians (Міжнародна 

конференція статистики праці (МКСП)) 

ICNPO International Classification of Non-profit Organizations (Міжнародна 

класифікація некомерційних організацій (МКНКО)) 

ICSaW‐18  International Classification of Status at Work – 2018 (Міжнародна 

класифікація статусу в трудовій діяльності (МКСТД–18)) 

ICSE‐18  International Classification of Status in Employment – 2018 

(Міжнародна класифікація статусу в зайнятості (МКСЗ–18)) 

ICSE‐18‐A  International Classification of Status in Employment ‐ 2018: hierarchy 

organized according to type of authority (Міжнародна класифікація 

статусу в зайнятості за типом повноважень  (МКСЗ–18–П)) 

ICSE‐18‐R International Classification of Status in Employment ‐ 2018: hierarchy 

organized according to type of economic risk (Міжнародна 

класифікація статусу в зайнятості за типом економічного ризику 

(МКСЗ–18–Р)) 
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ICSE‐93  International Classification of Status in Employment ‐ 1993 

(Міжнародна класифікація статусу в зайнятості ‐ (МКСЗ – 1993) 

IDB Injury database (Європейська база даних травматизму) 

ISCED International Standard Classification of Education (Міжнародна 

стандартна класифікація освіти (МСКО)) 

ISCO International Standard Classification of Occupations (Міжнародна 

стандартна класифікація професій (МСКП)) 

ISIC International Standard Industrial Classification of All Economic 

Activities (Міжнародна стандартна галузева класифікація усіх 

видів економічної діяльності (МСГК)) 

ISSP International Social Survey Programme (Міжнародна програма 

соціального обстеження) 

ITU International Telecommunication Union (Міжнародний союз 

електрозв’язку) 

JQI European Job Quality Index (Європейський індекс якості роботи) 

JAMIE Joint Action on Monitoring Injuries in Europe (Спільні заходи з 

моніторингу травм у Європі) 

LFS European Labour Force Survey (Європейське опитування робочої 

сили) 

MDS Minimum Data Set (мінімальний набір даних) 

NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les 

Communautés Européennes (Класифікація видів економічної 

діяльності ЄС) 

PRODCOM Products of the European Community (Класифікатор видів 

промислової продукції, ЄС) 

RAMON Reference And Management Of Nomenclatures 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition (Система контролю та 

збору даних) 

SDGs Sustainable Development Goals (Цілі сталого розвитку) 

T/ICTM telework/ICT-mobile work («телеробота»/«мобільна робота із 

використанням ІКТ») 
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QoЕ Quality of Еmployment (Якість зайнятості) 

UN-

HABITAT 

The United Nations Human Settlements Programme (Програма 

Організації Об’єднаних Націй з населених пунктів) 

UNEP United Nations Environment Programme (Програма Організації 

Об’єднаних Націй з навколишнього середовища) 

UNICEF  United Nations International Children's Emergency Fund (Дитя́чий 

фонд ООН – ЮНІСЕФ) 

UNISDR United Nations International Strategy for Disaster Reduction 

(Міжнародна стратегія зменшення небезпеки лих) 

WPIIS Working Party on Indicators for the Information Society (Робоча група з 

показників інформаційного суспільства ОЕСР) 
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ВСТУП 

 

 

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 важливе 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 
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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, І. Марченко, А. Нагорна, С. Полумієнко, Л. Рибаков, 

А. Тоффлер, В. Тюрін, М. Шкробот та багато інших [4, 5, 17, 21, 35, 60, 62, 68, 69]. 

Окремі аспекти якості праці досліджувалися такими вітчизняними науковцями, як 

О. Грішнова, С. Коваль, С. Решміділова, І. Шишкін та ін. [6, 21, 84, 94].  

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, Л. Момотюк, Р. Моторин, О. Осауленко, З. Пальян, 

Н. Парфенцева, М. Пугачова, В. Саріогло, Ю. Цаль-Цалко, О. Черняк, В. Швець 

та ін. [2, 3, 14, 15, 19, 21, 58, 61, 71]. 

До найбільш повних і ґрунтовних зарубіжних досліджень якості 

зайнятості можна віднести праці таких європейських і американських 

дослідників, як Н. Аглоні (N. Agloni) [137], Б. Бючел (B. Burchell) [137], 

Дж. Ванек (J. Vanek) [151], К. Варгуст (C. Warhust) [425, 515, 516, 517], 

А. Ватт (A. Watt) [228, 353, 354, 355, 356], С. Гауфф (S. Hauff) [288], Ф. Грін 

(F. Green) [278, 279, 280], Д. Ґаллє (D. Gallie) [215, 223], К. Ергел (C. Erhel) 

[194, 227, 228], Ф. Естеве (F. Esteve) [139, 140, 381, 382], С. Казес (S. Cazes) 

[155], Ф. Карре (F. Carre) [150, 151], С. Кірхнер (S. Kirchner) [288], Дж. Лещке 

(J. Leschke) [228, 353, 354, 355, 356], Р. Муньоз де Бустілло (R. Muñoz de 

Bustillo) [380, 381, 382], Р. Неґрете (R. Negrete) [151], А. Пясна (A. Piasna) 

[137], К. Сенбрух (K. Sehnbruch) [137], Е. Фернандес-Макіас (E. Fernández-

Macías) [139, 140, 381, 382] та ін.  
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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 
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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. 

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; 



 

 

27

– 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 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 
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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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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 
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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 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 
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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 
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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, 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). 
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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. 



36 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ЗАЙНЯТОСТІ  

 

 

1.1. Понятійно-категоріальний апарат статистичного дослідження 

зайнятості 

 

Статистичне вивчення зайнятості має ґрунтуватися на сучасному 

розумінні та визначенні «зайнятості» та пов’язаних категорій: «трудової 

діяльності» та «роботи». 

Міжнародне статистичне визначення трудової діяльності (work activities) 

вперше надається в рамках нових стандартів, розроблених 19-ю Міжнародною 

конференцією статистиків праці (19th International Conference of Labour 

Statisticians – ICLS) – МКСП, яка пройшла з 2 по 11 жовтня 2013 року в 

м. Женева та поряд з 13-ю МКСП стала наріжним каменем сучасної історії 

статистики праці [441]. 

У резолюції 19-ї МКСП містяться робочі концепції, визначення та 

рекомендації щодо: 

– різних категорій (форм) трудової діяльності (distinct subsets of work 

activities, referred to as forms of work); 

– суміжних класифікацій населення відповідно до їхнього статусу в 

зайнятості та основній трудовій діяльності (labour force status and main form of 

work); 

– показників недовикористання робочої сили (measures of labour 

underutilization), які доповнюють показник безробіття. 

Основною метою застосування рекомендацій 19-ї МКСП є розвиток 

національної системи статистики трудової діяльності, в тому числі робочої 

сили, задля створення достатньої інформаційної бази для різних користувачів 

статистики з урахуванням конкретних регіональних потреб і умов. Така 

система повинна бути націлена на досягнення таких цілей: 
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– моніторинг регіональних ринків праці й недовикористання робочої 

сили, включаючи безробіття, з метою розробки, реалізації та оцінки 

економічної та соціальної політики і програм, що стосуються створення 

робочих місць, утворення доходів і розвитку професійних навичок і 

кваліфікацій, в тому числі професійно-технічного навчання і підготовки, і 

пов’язаної з ними політики забезпечення гідної праці; 

– комплексне вимірювання участі населення у всіх формах трудової 

діяльності з метою оцінки обсягу трудової діяльності або трудової складової  

в національних рахунках виробництва, включаючи існуючі «сателітні» 

рахунки, а також вкладу всіх форм трудової діяльності в економічний розвиток, 

доходи домашніх господарств і добробут окремих осіб і всього суспільства; 

– оцінка участі в різних формах трудової діяльності таких груп населення, 

як жінки і чоловіки, молодь, діти, мігранти та інші групи, що представляють 

особливий інтерес з точки зору політики, а також вивчення взаємовідносин між 

різними формами трудової діяльності і їх соціально-економічними результатами. 

Для виробництва статистичної інформації та складання звітності 

важливим є використання таких трьох основних статистичних одиниць – це 

особа, робота або трудова діяльність, та одиниця часу: 

1) особа є основною одиницею для складання статистичних даних про 

населення, що займається кожним видом трудової діяльності; 

2) робота (або трудова діяльність) визначається як сукупність завдань та 

обов’язків, що виконує або має виконувати одна особа для однієї економічної 

одиниці [441, c. 4]. Надамо декілька зауважень: 

– термін «робота» (job) використовується у зв’язку з певною зайнятістю. 

Особа може мати одну або декілька робот (робочих місць). Самозайняті мають 

стільки робочих місць, скількома економічними одиницями вони володіють 

одноосібно або спільно з іншими, незалежно від кількості виконуваних видів 

економічної діяльності;  

– у випадках декількох робочих місць основною роботою є та, яка 

займає більшість відпрацьованих годин, як це визначено у міжнародних 

статистичних стандартах щодо робочого часу; 
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– якщо робота стосується волонтерської діяльності, виробництва товарів 

для особистого кінцевого споживання, неоплачуваної діяльності стажерів, вона 

називається трудовою діяльністю; 

3) одиниці часу використовуються для складання статистики обсягу 

здійсненої трудової діяльності із зазначенням кожної форми діяльності або 

будь-якої їх комбінації. Ці одиниці можуть бути короткими, наприклад, 

хвилини або години, або довгими, наприклад, дні, тижні чи місяці. 

До трудової діяльності відносяться всі види як оплачуваної, так і 

неоплачуваної продуктивної діяльності, що здійснюється особами будь-якої 

статі й віку з метою виробництва товарів або надання послуг для використання 

іншими особами або для власного використання [441]. 

Взаємозв’язок цієї категорії із іншими використовуваними категоріями 

наведений на рис. 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Взаємозв’язок категорій «трудова діяльність» (work), 

«зайнятість» (employment) та «робота» (job) 

Джерело: побудовано автором за положеннями [441]. 

Трудова діяльність (work) – 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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Виділення підгруп трудової діяльності (окрім зайнятості) є корисним для 

аналізу розподілу осіб за участю у формах трудової діяльності. 

Різні форми трудової діяльності вимірюються з огляду на обліковий 

період. Відповідний еталонний період для кожної форми залежить від 

інтенсивності участі та механізму робочого часу: 

– сім днів або один тиждень для зайнятості та безоплатної трудової 

діяльності стажерів; 

– чотири тижні або один календарний місяць для трудової діяльності, 

пов’язаної із виробництвом товарів для особистого кінцевого використання, 

трудової діяльності волонтерів та неоплачуваних стажерів; 

– одна або більше доби протягом семи днів або одного тижня для 

трудової діяльності, пов’язаної із наданням послуг для власного використання. 

Для забезпечення можливості проведення аналізу участі особи у різних 

формах трудової діяльності необхідно враховувати перекриття цих різних 

облікових періодів. Крім того, ці короткі облікові періоди можуть бути 

об’єднані з оцінками витрат часу протягом тривалого періоду спостереження. 

Особа вважається такою, що займається трудовою діяльністю при 

виконанні певних дій протягом щонайменше однієї години упродовж 

відповідного, короткого базового періоду. Використання цього одночасового 

критерію забезпечує охоплення всіх видів діяльності, у тому числі тимчасової, 

випадкової чи нерегулярної діяльності, та такої, що займає неповний робочий 

день. Зазначений підхід забезпечує комплексне вимірювання всіх витрат праці. 

Слід акцентувати увагу на таких аспектах: 

– трудова діяльність визначається незалежно від її формального або 

неформального характеру, або від законності діяльності; 

– трудова діяльність не включає в себе діяльність, яка не пов’язана  

з виробництвом товарів або послуг (наприклад, жебрацтво і злодійство),  

з доглядом за собою (наприклад, особистий догляд і гігієна) і з діяльністю, яка 

не може бути здійснена другою особою від імені або за дорученням першої 

особи (наприклад, сон, навчання і власний відпочинок); 
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– поняття «трудова діяльність» відповідає загальним межам виробничої 

діяльності СНР–2008 та її концепції економічних одиниць; 

– трудова діяльність може здійснюватися в економічних одиницях будь-

якого типу. 

Для досягнення різних аналітичних цілей згідно з Резолюцією 19-ї МКСП 

[441] виділяють п’ять взаємовиключних і відмінних одна від одної форм 

трудової діяльності для самостійного вимірювання кожної з них (рис. 1.2).  

 

Рисунок 1.2 – Форми трудової діяльності, визначені в Резолюції 19-ї МКСП 

Джерело: побудовано автором за положеннями [441]. 

 

Інші види трудової діяльності включають, наприклад, такі види 

діяльності, як неоплачувані громадські послуги і роботу, яка виконується  

в місцях позбавлення волі за рішенням суду або аналогічного органу, або 

неоплачувану військову або альтернативну громадянську службу, що може 

враховуватися в якості окремої форми трудової діяльності з метою виміру 

(тобто обов’язкові роботи, що виконуються безоплатно в інтересах інших осіб). 

Форми трудової діяльності, що наведені на рис. 1.2, формують основу для 

підготовки національних рахунків виробництва в межах виробничої діяльності 

відповідно до СНР–2008 та визначаються на основі: 

 
 
 
 
 

ФОРМИ  ТРУДОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Трудова діяльність з 

виробництва товарів та послуг 

для власного використання  
(оwn-use production work) –

виробництво товарів і послуг 
для власного кінцевого 

використання 

 

Зайнятість 
(employment) –

трудова діяльність, 
виконувана в обмін 

на оплату або 
прибуток 

Неоплачувана праця стажерів або осіб, що 

проходять професійно-технічну підготовку  

(unpaid trainee work) – трудова діяльність, 
виконувана безоплатно в інтересах інших осіб 

з метою придбання трудового досвіду або 
професійних навичок 

Трудова діяльність 

волонтерів  
(volunteer work) –

необов’язкова трудова 
діяльність, виконувана 
безоплатно в інтересах 

інших осіб 

Інші види трудової 

діяльності  
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– передбачуваного призначення продукції (для власного кінцевого 

використання або для використання іншими особами, тобто іншими 

економічними одиницями або господарськими об’єктами); 

– характеру угоди, що лежить в основі обміну (тобто грошових або 

негрошових операцій і трансфертів). 

Вперше з часу прийняття міжнародних рекомендацій зі статистики 

зайнятості, неповної зайнятості та безробіття нові концептуальні рамки 

статистики трудової діяльності повністю збігаються із загальними межами 

сфери виробництва СНР–2008 (рис. 1.3), а також концепцією економічних 

одиниць, серед яких розрізняють: 

– ринкові одиниці (корпорації, квазікорпорації і некорпоровані ринкові 

підприємства домашніх господарств); 

– неринкові одиниці (державний сектор і некомерційні установи, що 

обслуговують домашні господарства); 

– домашні господарства, що виробляють товари або послуги для 

особистого кінцевого використання. 

Призна-
чення 

продукції 
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кінцевого 

використання 
для використання іншими 

Форми 
трудової 

діяль-
ності 

Виробництво 
товарів і 

послуг для 
власного 

використання 

Зайнятість 
(робота за 
оплату або 
прибуток) 

Неоплачу-
вана праця 
стажерів та 

осіб, що 
проходять 
профтех. 

підготовку 

Інші 
форми 

тру- 
дової 
діяль-
ності 

Трудова діяльність 
волонтерів 

послуг товарів в ринкових і 
неринкових 

об’єктах 
господа-
рювання 

в домашніх 
господарствах, 
які виробляють 

товари послуги 

Відно- 
шення до 
СНР–2008 

 Діяльність в межах виробництва згідно з СНР–2008  

Діяльність в межах загального виробництва СНР–2008 

Рисунок 1.3 – Відповідність концептуальних рамок статистики трудової 

діяльності та загальних меж сфери виробництва СНР–2008  

Джерело: побудовано автором за положеннями [441]. 
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Надання послуг для власного використання та послуги волонтерів 

доповнюють національні рахунки виробництва, тобто знаходяться за межами 

виробничої діяльності відповідно до СНР–2008, однак перебувають у 

загальних межах сфери виробництва. 

Оскільки трудова діяльність не завжди означає зайнятість, 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, виконувати роботу волонтерів, неоплачувану роботу в 

якості стажерів або осіб, що проходять професійно-технічну підготовку, і/або 

бути зайнятими виробництвом для власного кінцевого використання.  

В силу цього рекомендується враховувати кожну форму трудової 

діяльності окремо. 

Відповідно до положень, прийнятих 19-ю МКСП, зайняті особи 

визначаються як всі особи працездатного віку, які протягом короткого 

облікового періоду здійснювали будь-яку діяльність, пов’язану з виробництвом 

товарів або наданням послуг за оплату або прибуток. Вони включають у себе: 

– зайнятих осіб на роботі, тобто тих, хто пропрацював не менше однієї 

години на робочому місці; 

– зайнятих осіб не на роботі у зв’язку з тимчасовою відсутністю на 

робочому місці або у зв’язку з відповідною організацію робочого часу 

(наприклад, через змінну роботу, гнучкий робочий графік і відгули за 

понаднормову роботу). 

Діяльність за оплату або прибуток – це трудова діяльності, яка виконується 

в обмін на винагороду, що виплачується у формі заробітної плати за 

відпрацьований час або виконану роботу або в формі прибутку, отриманого від 

виробництва товарів або надання послуг, здійснених у рамках ринкових операцій. 

Враховується винагорода в грошовій або натуральній формі незалежно 

від того, чи була вона фактично отримана чи ні, винагорода може також 

включати в себе додаткові елементи доходу в грошовій або натуральній формі. 
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Зазначена винагорода може виплачуватися безпосередньо працівнику, 

який виконує роботу, або опосередковано члену домашнього господарства чи 

сім’ї. 

Зайняті особи, тимчасово відсутні протягом короткого облікового 

періоду, – це особи, які вже працювали на своїй поточній роботі, однак 

перебували «не на роботі» протягом короткого проміжку часу, при цьому 

зберігаючи зв’язок із робочим місцем під час відсутності.  

У таких випадках: 

– зв’язок із робочим місцем встановлюється на підставі причини цієї 

відсутності, а щодо певних причин – подальшого отримання винагороди  

і загальної тривалості відсутності за власною заявою або згідно зі звітністю, 

залежно від джерела статистичних даних; 

– до причин відсутності на робочому місці, які за своєю природою носять 

короткостроковий характер і за яких зберігається зв’язок із робочим місцем, 

відносять: відпустку через хворобу або травми (в тому числі професійного 

характеру) конкретної особи; святкові дні, канікули або щорічну відпустку; 

законодавчо передбачену відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами або 

відпустку для батька дитини; 

– до причин відсутності на робочому місці, за яких потрібні додаткові 

докази збереження зв’язку з робочим місцем, відносяться, в тому числі, 

відпустка з догляду за дитиною, академічна відпустка, догляд за іншими 

особами, інші особисті причини відсутності на роботі, страйки або локаути, 

зниження рівня економічної активності (наприклад, тимчасове звільнення, 

недозавантаженість роботою), дезорганізація або припинення роботи 

(наприклад, через негоду, механічні й електричні поломки, аварії на лініях 

зв’язку, проблеми з інформаційно-комунікаційною технікою, брак сировини 

або палива); 

– стосовно цих причин слід здійснювати додаткову перевірку про 

отримання винагороди і/або використовувати граничну тривалість відсутності. 
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Ця межа не повинна, в цілому, перевищувати трьох місяців з урахуванням 

законних відпускних періодів, передбачених законодавством або звичайною 

практикою, і/або тривалості сезону роботи за наймом з тим, щоб можна було 

чітко розмежувати сезонні закономірності. У разі гарантованого повернення на 

роботу на ту ж саму ж економічну одиницю цей граничний період може бути 

більше трьох місяців. 

До зайнятих відносяться: 

– особи, що працюють за оплату або прибуток під час проходження ними 

курсів професійно-технічної підготовки або підвищення кваліфікації, 

необхідних на цьому або на іншому робочому місці в тій же економічній 

одиниці; такі особи розглядаються як зайняті «на роботі» відповідно до 

міжнародних статистичних стандартів про робочий час; 

– учні на виробництві, стажери або учасники програм професійно-

технічної підготовки, що працюють за плату в грошовій або натуральній формі; 

– учасники програм сприяння працевлаштуванню, які працюють за плату 

або прибуток; 

– особи, які працюють у власних економічних одиницях із виробництва 

товарів, призначених переважно для продажу або обміну за бартером, навіть 

якщо частина продукції споживається домашнім господарством або родиною; 

– особи, зайняті сезонними роботами в період міжсезоння, якщо вони 

продовжують виконувати частину завдань і обов’язків щодо своєї роботи, 

однак виключаючи виконання юридичних або адміністративних зобов’язань 

(наприклад, сплату податків) незалежно від отримання винагороди; 

– особи, які працюють за плату або прибуток, що сплачується домашньому 

господарству або сім’ї: в ринкових одиницях, керованих членом сім’ї, які 

проживають в тому ж або іншому домашньому господарстві або виконують певні 

завдання або обов’язки працівника на робочому місці, що надається членом сім’ї, 

що проживає в тому ж або іншому домашньому господарстві; 
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– кадрові військовослужбовці та особи, які проходять військову або 

альтернативну цивільну службу, які виконують цю роботу за плату в грошовій 

або натуральній формі. 

Недовикористання робочої сили означає невідповідність між пропозицією 

робочої сили і попитом на неї, в результаті чого виникає незадоволена потреба 

населення в робочих місцях.  

Недовикористання робочої сили характеризується такими показниками, 

що наведені на рис. 1.4, хоча може і не обмежуватися ними. 

 

 

Рисунок 1.4 – Показники недовикористання робочої сили 

Джерело: побудовано автором за положеннями [441]. 

 

Ці показники доцільно враховувати при формуванні системи індикаторів 

моніторингу ринку праці.  

Для відстеження стану ринку праці доцільно використовувати основні та 

додаткові аналітичні статистичні показники недовикористання робочої сили 

(табл. 1.1). 

Для складання більш повних оцінок вони можуть використовуватися з 
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неадекватної зайнятості, пов’язаної з професійними навичками, і з показниками 

неадекватної зайнятості, пов’язаної з рівнем доходів, згідно з відповідними 

міжнародними статистичними стандартами. 

 

Таблиця 1.1 – Методика розрахунку основних та додаткових показників 

недовикористання робочої сили 

Показники Порядок розрахунку показників 
основні: 
LU1 Рівень безробіття [безробітні / робоча сила] х 100 

LU2 Сукупний показник неповної 
зайнятості з точки зору тривалості 
робочого часу і безробіття 

[(особи в стані неповної зайнятості з 
точки зору тривалості робочого часу + 
безробітні) / робоча сила] x 100 

LU3 Сукупний показник безробіття і 
потенційної робочої сіли 

[(безробітні + потенційна робоча сила) / 
(робоча сила за розширеною 
концепцією)] x 100 

LU4 Сумарний показник недовико-
ристання робочої сили 

[(особи в стані неповної зайнятості з точки 
зору тривалості робочого часу + безробітні 
+ потенційна робоча сила) / (робоча сила 
за розширеною концепцією)] x 100 

додаткові:  
1 частка осіб у стані довгострокового 

безробіття, розрахована відносно 
до чисельності робочої сили 

чисельність осіб у стані довгострокового 
безробіття / чисельність робочої сили 

2 частка осіб у стані неповної 
зайнятості з точки зору тривалості 
робочого часу відповідно до між-
народних статистичних стандартів 

чисельність осіб у стані неповної 
зайнятості з точки зору тривалості 
робочого часу / чисельність зайнятих 

Джерело: побудовано автором за положеннями [441]. 

 

Для розрахунку показників недовикористання робочої сили LU3 і LU4 

використовується показник робочої сили за розширеною концепцією, яка 

визначається як сума робочої сили і потенційної робочої сили (рис. 1.5) [4]. 

Іншими аспектами недовикористання робочої сили на рівні окремих осіб  

і всієї економіки є невідповідність професійних навичок і кваліфікацій  

і незатребувана трудова діяльність, зокрема, самозайнятого населення. 

На рис. 1.5 схематично зображені межі робочої сили, розширеної 

концепції робочої сили, основні складові недовикористання робочої сили.  
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Рисунок 1.5 – Межі робочої сили, розширеної концепції робочої сили, основні 

складові недовикористання робочої сили 

Джерело: побудовано автором за положеннями [441]. 
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– додатковий час означає робочий час на тій же роботі, на додатковій 

роботі або на підмінній роботі; 

– межа тривалості робочого часу ґрунтується на визначенні границь між 

повною і неповною зайнятістю, на медіанному або модальному значенні 

нормальної тривалості робочого дня всіх зайнятих осіб або на нормативній 

тривалості робочого часу, встановленій відповідним законодавством або 

практикою для конкретних груп працівників; 

– готовність працювати в додатковий час повинна визначатися щодо 

встановленого короткого облікового періоду, що відображає типовий відрізок 

часу, який з урахуванням національних умов необхідний для того, щоб 

залишити колишнє місце роботи і приступити до нової роботи. 

Залежно від використовуваного поняття «робочий час» серед осіб, які 

перебувають в умовах неповної зайнятості з точки зору тривалості робочого 

часу (тобто тих, хто хотів і був готовий працювати додатковий час), можна 

виділити наступні групи: 

– особи, які зазвичай і фактично працювали менше межі тривалості 

робочого часу; 

– особи, які зазвичай працювали менше межі тривалості робочого часу, 

однак фактично відпрацьований час яких перевищував цю межу; 

– особи, які були не на роботі або фактично відпрацьований час яких був 

менше межі тривалості робочого часу в силу економічних причин (наприклад, 

через зниження економічної активності, включаючи тимчасове звільнення, 

незатребувану трудову діяльність або вплив сезонної низької активності або 

міжсезоння). 

Для виділення в окремі групи осіб, які перебувають в умовах неповної 

зайнятості з точки зору тривалості робочого часу, необхідно мати інформацію 

щодо нормальної тривалості робочого дня і фактично відпрацьованого часу. 

Для подальшої оцінки тиску, що чиниться на ринок праці особами, які 

перебувають в умовах неповної зайнятості з точки зору тривалості робочого 

часу, може бути корисно виділити в окрему категорію осіб, які здійснювали дії 
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в пошуках «додаткового робочого часу» протягом недавнього періоду, який 

може складатися з останніх чотирьох тижнів або одного календарного місяця. 

Потенційна робоча сила визначається як всі особи працездатного віку, які 

протягом короткого облікового періоду не були ні зайнятими, ні безробітними, 

а також: 

– вживали заходи (дії) у пошуках роботи, були не готові приступити до 

роботи в цей момент, проте будуть готові приступити до роботи протягом 

короткого наступного періоду, встановленого з урахуванням національних 

обставин (тобто претенденти, які не готові приступити до роботи); 

– не вживали заходів (дій) у пошуках роботи, проте хотіли працювати і 

були готові приступити до роботи в цей момент (тобто не знаходяться у 

пошуках роботи, але потенційно готові приступити до роботи); 

Окрема група осіб, що виражають зацікавленість в отриманні роботи, які 

не включені до складу потенційної робочої сили, але які при цьому є 

значущими для соціально-гендерного аналізу в конкретних обставинах, 

складається з осіб, які не перебувають у пошуках роботи, які бажають 

працювати, і які визначаються як особи, що хотіли мати роботу, проте не 

шукали роботу і не були готові приступити до роботи в цей момент. 

Для виявлення двох категорій осіб у складі потенційної робочої сили, а 

також тих, які не перебувають у пошуках роботи, не готові приступити до 

роботи в цей момент, але бажають працювати, всім особам, які не є зайняті 

протягом короткого облікового періоду, треба ставити питання про заходи, 

вжиті для пошуку роботи, і про їхню поточну готовність приступити  

до роботи. Питання про те, чи хочуть особи працювати, слід ставити тільки 

тим, хто не вживав заходів у пошуках роботи. 

Окрім зазначених основних показників для аналізу трудової діяльності, 

зокрема, у міжнародній практиці, використовують такі показники, як рівень 

неповної зайнятості; частка зайнятих, що працюють більше 48 годин на тиждень; 

частка довгострокового безробіття в загальній чисельності безробітних; середні 

щотижневі фактично відпрацьовані години на одного зайнятого тощо [393]. 
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Статистична інформація щодо порівняльного аналізу основних 

показників статистики трудової діяльності та безробіття в Україні та 

розвинених країнах світу за 2015 р. представлена в табл. 1.2. 

Показники, що наведені в табл. 1.2, розраховані відповідно до методології 

МОП [471]. 

Таблиця 1.2 – Основні показники статистики зайнятості та безробіття в 

Україні та розвинених країнах світу за 2015 р.  

Показник 

Коефіці-
єнт 

зайня-
тості 
насе-

лення, % 

Рівень 
неповної 

зайня-
тості, % 

Частка 
зайнятих, 

що 
працюють 
більше 48 
годин на 

тиждень, % 

Рівень 
безро-

біття, % 

Частка 
довгострокового 

безробіття  
в загальній 
чисельності 

безробітних, % 

Середня 
щотижнева 

кількість 
фактично 

відпрацьованих 
годин на одного 
зайнятого, год. 

Україна 56,7 0,5 33,0 9,1 24,0 39,0 
Польща 52,0 2,7 6,7 7,5 39,3 40,0 
Угорщина 51,0 1,9 4,4 6,8 45,6 38,0 
Країни Великої сімки 
Канада 61,3 1,7 9,4 6,9 11,1 36,0 
Франція 50,3 9,7 6,2 10,4 44,0 36,0 
Італія 43,1 4,7 3,9 11,9 58,1 36,0 
Німеччина 57,4 4,3 6,3 4,6 43,6 35,0 
Японія 57,6 4,5 20,4 3,4 34,2 39,0 
Велика 
Британія 59,4 6,9 10,9 5,3 30,7 36,0 
США 59,3 4,3 – 5,3 18,6 39,0 
В середньому за країнами Великої сімки 
 55,5 5,2 8,2 6,8 34,3 36,7 

Джерело: узагальнено за даними [471]. 

 

Результати проведених розрахунків основних показників статистики 

трудової діяльності в Україні та розвинених країнах світу (країнах Великої 

сімки, Польщі та Угорщині) показали, що: в Україні лише незначна частка 

зайнятих осіб характеризується неповною зайнятістю (0,5% проти 5,2% в 

середньому за розвиненими країнами); велика частка осіб працює 

понаднормований робочий час (33% зайнятих), тобто мають місце важкі умови 

праці для робітників з точки зору довжини робочого тижня; існують реальні 

можливості швидко знайти роботу або ж бажання влаштуватися на роботу 
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якнайшвидше (про що свідчить низьке значення частки довгострокового 

безробіття в загальній чисельності безробітних у порівнянні з іншими країнами). 

Структура загальної зайнятості населення в Україні та розвинених 

країнах світу за видами економічної діяльності (надання послуг, зайнятість у 

промисловості, у сільському господарстві) в 2015 р. наведена на рис. 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Структура загальної зайнятості населення в Україні та 

розвинених країнах світу в 2015 р.  

Джерело: побудовано за даними [471]. 

 

За даними рис. 1.6 можна зробити висновок, що за структурою зайнятих 

за видами економічної діяльності Україна найближча до Польщі. Тому при 

обґрунтуванні теоретико-методологічних засад формування управлінських 

рішень щодо розвитку ринку праці в Україні доцільно враховувати основні 

принципи та підходи щодо особливостей регулювання цього ринку за певними 

видами економічної діяльності у Польщі. 
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Важливим чинником змін на ринку праці, які відбулися в останні роки, є 

досягнення інформаційних і комунікаційних технологій. Незважаючи на те, що 

такі види зайнятості, як домашня робота та телеробота використовувались 

протягом десятиліть, так звані, «нові ІКТ», такі як смартфони та планшетні 

комп’ютери, спричинили революцію в роботі та житті людей двадцять першого 

століття. Важливим аспектом для цього розвитку є відрив роботи від 

традиційних офісних приміщень.  

У зв’язку з цим суттєво змінюється і традиційне розуміння зайнятості та 

працевлаштування із впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ), оскільки цифрові технології поширюються на всі аспекти робочого 

життя.  

На думку Д. Боллиер (D. Bollier), з впровадженням Всесвітньої мережі (the 

World Wide Web) в 1994 р. значно пришвидшився розвиток ІКТ, що має важливі 

наслідки для роботодавців та окремих працівників [125]. K. Шваб (K. Schwab) 

обґрунтував, що «четверта промислова революція» підтвердила попередні 

кейнсіанські прогнози про поширення технологічного безробіття [449]. 

Наприклад, С. Фрей (C. Frey) та M. Осборн (M. Osborne) [269] стверджують, що 

47% робочих місць у США знаходяться під високим ризиком автоматизації 

протягом наступних 20 років. Деліот (Deloitte) прогнозує, що у Великій Британії 

20–25% робочих місць будуть автоматизовані, але очікується, що «швидкість 

автоматизації збільшуватиметься експоненціально», так що робочі місця, які є у 

наявності сьогодні, опиняться під питанням завтра [466]. Аналітики навіть 

прогнозують «безробітне майбутнє» та «кінець роботи» [107, 135]. 

Такі науковці, як Г. Граєтс (G. Graetz) і Г. Майклз (G. Michaels) показали, що 

автоматизація не може мати негативного впливу на ринок праці. Деякі дослідники 

довели позитивний ефект автоматизації на створення робочих місць [199, 474], що 

узагальнює ці неясності, описуючи чотири основні тенденції розуміння того, як 

технологічні зміни можуть вплинути на ринок праці: 

– руйнування робочих місць;  

– створення робочих місць;  
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– зміна робочих місць (тобто впровадження нових форм взаємодії 

працівників і машин, нових форм робочих місць, які призводять до нових 

ризиків); 

– переміщення робочих місць (тобто розвиток цифрових платформ та 

робочих груп, сприяння переміщенню послуг до країн з низьким рівнем 

соціального захисту, та країн, що розвиваються). 

Актуальним завданням на сучасному етапі є аналіз тенденцій змін умов 

праці, пов’язаних із повсюдним впровадженням ІКТ, та їхнього впливу на 

якість зайнятості. Необхідність розуміння наслідків таких змін для 

регіональних ринків праці в Україні спонукає до розроблення теоретико-

методологічних засад статистичного вивчення основних факторів, що 

впливають на якість зайнятості, зокрема ІКТ.  

Нові ІКТ здійснили революцію в повсякденній роботі та житті двадцять 

першого століття. Вони дозволяють людям спілкуватися з друзями та родиною, 

а також із колегами та керівниками в будь-який час, однак, вони також 

полегшують втручання роботи у простір та час, які зазвичай відносяться до 

особистого життя. Переміщення оплачуваної роботи з традиційних офісних 

приміщень було вирішальним фактором у цьому розвитку. Сьогоднішня робота 

в офісі часто пов’язана з Інтернетом, і її можна виконувати практично в будь-

якому місці та в будь-який час. Ця нова просторова незалежність виділила роль 

технології в робочому середовищі, пропонуючи як нові можливості, так і нові 

виклики. 

Смартфони, планшети та подібні пристрої дозволяють виконувати не 

тільки традиційні форми роботи у режимі віддаленого доступу (робота з дому 

або домашня робота), вони також полегшують роботу та надають можливість 

працювати з будь-якого місця. У багатьох дослідженнях використовується така 

назва цієї роботи, як «телеробота» (telework) або «мобільна робота із 

використанням ІКТ» (ICT-mobile work), скорочено – T/ICTM (telework/ICT-

mobile work). 
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T/ICTM можна визначити як роботу з використанням ІКТ, таких як 

смартфони, планшети, ноутбуки та настільні комп’ютери, для роботи поза 

приміщеннями роботодавця. 

Так, результати шведського національного дослідження свідчать, що з 

2005 р. підвищення мобільності, інтерактивності та різноманіття нових ІКТ 

зробило дистанційну роботу більшою мірою реалістичною для багатьох 

працівників. Використання ІКТ для виконання робіт поза приміщенням 

роботодавця також пов’язане з продовженням використання гнучких 

механізмів робочого часу. За даними Європейського фонду покращення умов 

життя та праці – Єврофонд (European Foundation for the Improvement of Living 

and Working Conditions – Eurofound) [403] мотиви впровадження гнучких 

механізмів робочого часу пов’язані з поліпшенням умов праці, а саме – шляхів, 

за допомогою яких працівники можуть сумістити роботу та особисте життя, а 

також адаптуватися до вимог конкретних виробничих систем, а отже і 

задовольнити організаційні потреби, щодо підвищення продуктивності. 

Оскільки ІКТ забезпечує просторову та часову гнучкість, то робочі місця, де 

використовуються гнучкі режими робочого часу, також можуть бути 

середовищами, де розвивається T/ICTM. 

Сфери, в яких T/ICTM легше впроваджуються, включають робочі 

середовища з елементами, керованими результатами. З галузевої точки зору, в 

обробній промисловості, через те, що робота повинна виконуватися в майстерні 

чи виробничій лінії, важче запровадити гнучкі умови праці й віддалену роботу, 

ніж в інших секторах, де існує більше альтернатив, пов’язаних із керуванням на 

основі результатів. Згідно з дослідженням у Великій Британії, T/ICTM частіше 

зустрічається у сферах, пов’язаних з високими технологіями, та у міжнародних 

компаніях. Проте існує висока ступінь неоднорідності, а це передбачає те, що 

індивідуальний підхід для розвитку дистанційної роботи є таким же важливим, 

як і її організація. 

Нарешті, можна сказати, що робочі завдання все більше включають 

спілкування та передачу знань та інформаційних продуктів, символів та послуг 
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на великі відстані. З цих причин робочі місця поступово стають більш 

залежними від T/ICTM. Ця тенденція сильно пов’язана зі статусами професій в 

сфері послуг [508]. 

Незважаючи на це, деякі фактори перешкоджають фактичному 

застосуванню організаціями T/ICTM незалежно від наявних технологій. 

Наприклад, у деяких країнах та організаціях культура праці сприяє небажанню 

організацій запроваджувати телероботу та інші види гнучкої роботи, і окремі 

працівники можуть не бажати використовувати ці можливості, навіть коли вони 

є доступними. Наприклад, згідно з іспанським дослідженням, культура праці в 

цій країні характеризується відносно високим рівнем престижності праці. 

Результатом є порівняно низька реалізація гнучких механізмів роботи, у тому 

числі дистанційної роботи. 

Поряд із роботодавцем (або організатором) управлінське ставлення до 

T/ICTM є ще одним важливим фактором для пришвидшення або стримування 

розвитку цієї організації. На відміну від ситуації в Іспанії, шведське 

дослідження довело, що менеджери у Швеції більш позитивно ставляться до 

того, що їхні працівники віддалено працюють, ніж керівники в інших країнах. 

У США телеробота (або дистанційна робота) розпочалася в 1970-х–1980-х 

роках в інформаційному секторі в Каліфорнії [390], і поступово розширювалася 

протягом десятиліть. Закон про підвищення кваліфікації працівників 2010 р. 

навіть передбачає, що американські федеральні урядові установи повинні 

включати T/ICTM для всіх працівників федерального уряду. Сьогодні 

телеробота все ширше пропагується в США як тип бізнес-моделі, що 

приваблює найбільші таланти та скорочує час на роботу і витрати на офісні 

приміщення тощо. 

У Японії T/ICTM заохочується головним чином як інструмент боротьби з 

ерозією робочої сили. Зниження рівня народжуваності в поєднанні зі старінням 

населення та низьким рівнем зайнятості серед жінок призвело до зменшення 

частки робочої сили протягом останніх двох десятиліть. У відповідь на це 

державні установи, такі як Міністерство внутрішніх справ та комунікацій, 
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Міністерство земель, інфраструктури, транспорту та туризму та Міністерство 

охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення, активно просувають 

T/ICTM, щоб заохочувати збільшення робочої сили, особливо за рахунок жінок 

з маленькими дітьми. Більшe того, загальні національні дані з цієї теми 

формуються в Японії на регулярній основі, в зв’язку з тим, що державними 

органами приділяється особлива увага T/ICTM. Тим не менш, існує чітка 

різниця між віддаленими робітниками, які працюють переважно з дому, яких 

називають «telecommuters», і мобільними працівниками. Незважаючи на те, що 

участь у телероботі цілком добровільна, часто для мобільних працівників, які в 

основному є продавцями, необхідно збільшити час обслуговування клієнтів та 

зменшити витрати на офісні приміщення. 

Дослідження, проведене компанією Єврофонд щодо працевлаштування 

населення, виділяє сучасні форми праці, в яких цифрова платформа є 

посередником між працівником і клієнтом, а також визначає умови праці та 

працевлаштування, пов’язані з цією новою формою зайнятості та її масштабом. 

Створюється онлайн-ресурс, який дає змогу отримувати доступ до різних типів 

інформації про зайнятість населення, яку склав Єврофонд. 

У Євросоюзі в 2015 р. близько 3% працівників мали постійну домашню 

телероботу, близько 5% – високо мобільну T/ICTM роботу, а близько 10% – 

випадкову T/ICTM роботу. У цілому приблизно 18% працівників займалися 

T/ICTM роботою (рис. 1.7).  

Виходячи з того факту, що ті, хто виконує «постійну домашню 

телероботу», складають найменшу групу, можна припустити, що робота вдома 

є формою T/ICTM, найменш популярною серед працівників. Проте 

співробітники, які працюють вдома, також можуть бути включені до груп 

випадкових і високо мобільних T/ICTM, оскільки ці працівники працюють у 

різних місцях, зокрема, вдома. Фактично, 47% працівників з групи високої 

мобільності T/ICTM і 51% групи випадкової T/ICTM працювали з дому в 

певний момент часу протягом 12 місяців до інтерв’ю. 

 



57 

 

3% 5%

10%

43%

39%

Постійна домашня
телеробота

Високомобільна T/ICTM
робота

Випадкова T/ICTM робота

Робота, що завжди
здійснюється в
приміщеннях роботодавців
Інші

 

Рисунок 1.7 – Частка працівників, що брали участь у T/ICTM у ЄС-28 в 2015 р. 

Джерело: побудовано автором за даними [262]. 

 

На рис. 1.8 показано частку T/ICTM зайнятості серед працівників у 28 

державах-членах ЄС. Серед країн ЄС, більша частина працівників 

скандинавських країн використовує ІКТ завжди або майже весь час, і в різній 

мірі працює поза межами приміщень роботодавця. Іншими країнами ЄС, які 

мають відносно високу частку працівників, що виконують T/ICTM, є Бельгія, 

Франція, Нідерланди та Великобританія. Чотири з країн, включених до цього 

дослідження, мають рівень показника, нижчий за середній: Німеччина, 

Угорщина, Італія та Іспанія.  

З урахуванням різних методологій та джерел інформації, що 

використовується на національному рівні, результати європейського 

опитування щодо умов праці (Eurofound’s European Working Conditions Survey – 

EWCS 2015) [254] та національних джерел інформації, представлені вище, є 

порівнянними.  

Обстеження робочої сили ЄС 2015 [219] показує, що серед 10 країн, у 

Німеччині, Угорщині, Італії та Іспанії частка найманих працівників, які 

працюють вдома, нижче середньої, тоді як Бельгія, Фінляндія, Нідерланди та 

Швеція перевищують середнє значення у ЄС. У цьому випадку представлені 
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індикатори включають працівників, які працюють вдома незалежно від 

використання ІКТ.  
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Рисунок 1.8 – Частка працівників, що здійснюють T/ICTM, за категоріями та 

країнами світу 

Джерело: побудовано автором за даними [262]. 
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Виходячи з основного місця роботи та використання ІКТ, можна створити 

проксі-індикатор на основі даних EWCS 2015, який відображає частоту 

використання T/ICTM у всіх країнах-членах ЄС. У EWCS респондентам задають 

питання про те, як часто їх основна оплачувана робота включає роботу з 

комп’ютерами, ноутбуками, смартфонами тощо. Їм також задають питання щодо 

частоти роботи у приміщеннях роботодавця; на території клієнта; в машині або 

іншому транспортному засобі; на зовнішньому майданчику; вдома або в 

публічному місці. 

Операціоналізація визначення працівників, що використовують T/ICTM в 

EWCS 2015, включає працівників, які (1) працюють з ІКТ «весь час» або 

«майже весь час» і (2) працюють в одному або декількох інших місцях, за 

межами приміщення роботодавця «принаймні кілька разів на місяць» 

(табл. 1.3). 

Різниця між працівниками, які працюють переважно з дому (звичайні 

домашні працівники), та мобільними працівниками полягає в тому, що група 

T/ICTM також може бути розділена між тими, хто регулярно працює поза 

приміщеннями роботодавця, і тими, хто робить це лише іноді. Різниця полягає 

головним чином у тім, що в огляді відповідної літератури було виявлено, що 

різні рівні інтенсивності T/ICTM та діапазон місць, на яких люди працюють, 

потенційно можуть мати різні наслідки для умов праці [262, 430, 455]. 

T/ICTM робота розглядається як корисна і для роботодавців, і для 

працівників з ряду причин. Одна з них – це потенційне поліпшення балансу між 

роботою та особистим життям, що можливо за рахунок скорочення часу, який 

витрачається на проїзд. Це може призвести до скорочення кількості приватного 

транспорту та заторів в місті, зменшення забруднення атмосфери, зниження 

використання енергії, зменшення затрат на офісні приміщення тощо. Це також 

може створити можливості для працевлаштування, залучати та утримувати 

кваліфікованих працівників та потенційно, навіть, підтримати економічне 

зростання у віддалених регіонах. Більшість цих мотивацій висвітлюються в 

національних дослідженнях Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії, 

Швеції та Великобританії, а також у всіх дослідженнях МОП. 
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Таблиця 1.3 – Операціоналізація категорій T/ICTM у відповідності до 

використання ІКТ та місця роботи 

Категорія Опис 
Використання 

ІКТ 
Місце роботи 

Регулярна 

домашня 

телеробота 

Робітники постійно 

працюють з дому, 

використовуючи 

ІКТ 

Постійно або 

майже весь 

час 

Працює за 

межами 

приміщення 

роботодавця 
роботодавця  

щонайменше 

кілька разів 

на місяць 

З дому 

щонайменше кілька 

разів на місяць та у 

всіх інших місцях 

(крім приміщень 

роботодавця) рідше, 

ніж кілька разів на 

місяць 

Часто 

виконувана 

T/ICTM 

Робітники працюють 

в одному або 

декількох місцях 

поза приміщенням 

роботодавця лише 

час від часу і мають 

значно меншу 

мобільність, ніж 

високомобільна 

T/ICTM 

Рідше і / або менше 

разів, ніж високо-

мобільні T/ICTM 

Високо-

мобільна 

T/ICTM 

Робітники 

працюють в 

декількох місцях 

регулярно, з 

високим рівнем 

мобільності та 

використанням ІКТ 

Принаймні кілька 

разів на тиждень 

принаймні в двох 

місцях, окрім 

приміщень 

роботодавця або 

щодня працюють 

принаймні в іншому 

місці 

Завжди в 

приміщеннях 

роботодавця 

Робітники, які 

працюють виключно 

в приміщеннях 

роботодавця з 

використанням ІКТ 

або без нього 

З викорис-

танням ІКТ 

або без нього 

Завжди в приміщеннях 

роботодавця 

Джерело: узагальнено за [254]. 

 



61 

 

У всіх цих країнах T/ICTM, та особливо домашня телеробота, стає все 

більш важливою стратегією розвитку для компаній, що намагаються 

поєднувати щоденне використання часу з різними цілями в різних місцях [521]. 

Як було зазначено у дослідженні EWCS 2016 [262, 455] одним з основних 

факторів для прийняття T/ICTM, а також гнучких механізмів роботи в цілому, є 

вдосконалення балансу між роботою і особистим життям працівників. ІКТ 

допомагає працівникам краще збалансувати свою роботу та особисте життя 

шляхом зменшення часу на роботу та/або адаптації робочого часу до їхніх 

особистих потреб. Для компаній це також спосіб поліпшення стану 

працівників. Наприклад, у Німеччині в результаті опитування компаній щодо 

умов праці, було визначено, що створення балансу роботи та сімейного життя 

підвищує привабливість компаній і є головним рушієм для прийняття 

механізмів гнучкого робочого часу, у тому числі роботи поза приміщенням 

роботодавця та мобільних роботах [504]. 

Дослідження, проведене БІТКОМ (BITKOM, Берлін), підкреслює той 

факт, що, крім прагнення покращити баланс роботи та життя працівників, 

компанії ставлять за мету досягти більшої стабільності працівників [411]. 

Причини, з яких працівники прийшли до прийняття мобільних схем роботи, 

включають краще узгодження сімейного та трудового життя («сильно важливо» 

або «дуже важливо» 86% опитаних), більшу гнучкість часу («важливо» або 

«досить важливо» для 79%), задоволеність роботою («досить важливо» для 

65%), а також відсутність комунікації («важливо» або «дуже важливо» для 

63%). Аналогічно в Іспанії, згідно з опитуванням, проведеним IDC у 2013 р., 

висвітленим у національному звіті Іспанії, 70,9% опитаних роботодавців 

повідомили, що основною причиною застосування гнучкої політики роботи є 

«соціальні мотиви», особливо поліпшення умов роботи, баланс життя. 

Декілька національних наборів даних дають змогу визначити історичні 

тенденції стосовно кількості працівників T/ICTM. Згідно з цими джерелами, 
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частка працівників, що займаються T/ICTM, зросла з початку XXI століття, що 

відображено у працях деяких науковців, таких як Дж. Попма (J. Popma) [415] та 

У. Холтгрю (U. Holtgrewe) [297]. У Франції, наприклад, частка працівників, що 

виконують T/ICTM збільшився з 7% у 2007 р. до 12,4% у 2012 р. [351]. 

Аналогічним чином, за даними статистичного управління у Швеції частка 

підприємств із працівниками, які працюють на даній роботі, зросла з 36% у 

2003 р. до 51% у 2014 р. У Швеції найновіші дослідження Б. Вілхельмсона 

(В. Vilhelmson) та Е. Тулина (Е. Thulin) [508] показують, що після періоду 

відносного застою кількість людей, які працюють у віддаленому робочому 

режимі, з 2005 по 2012 рік стрімко збільшилася. Це збільшення, ймовірно, 

пов’язано з декількома факторами (наприклад, зростаюча потужність пристроїв 

ІКТ та збільшення обсягів діяльності, що ґрунтуються на «розумності»), а 

також скорочення певних стримуючих факторів, таких як стійкість керівництва. 

Наприклад, в Угорщині кількість регулярних домашніх працівників 

T/ICTM не зросла, як очікувалося. Незважаючи на повідомлення про зростання 

між 2006 р. (0,7%) та 2014 р. (1,3%), фактична частка таких працівників 

залишається невеликою [483]. У Франції T/ICTM на більшості великих 

підприємств ще не запущено: 75% таких підприємств дозволяють працювати 

поза офісних приміщень, але тільки в пілотних проектах [351]. 

Німеччина має рівень нижче середнього показника в ЄС з точки зору 

домашньої робочої сили і значно відстає від інших країн, таких як 

скандинавські країни [132 ]. Лише 12% всіх працівників Німеччини працюють в 

основному або іноді з дому, хоча 40% робочих місць є придатними для даної 

форми роботи, оскільки вони передбачають використання ІКТ та не вимагають 

від працівника бути в певному місці. 

Дані Іспанії за 2011 р. свідчать, що 6,7% працівників використовують 

T/ICTM у цій країні [225]. 
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Варто уважніше ознайомитись зі звичками віддалених робочих і 

мобільних працівників ІКТ, з точки зору основного місця роботи, частоти 

роботи в режимі віддаленого робочого дня. Місце роботи є критичним 

елементом у розрізненні домашньої робочої сили (дім як основне робоче місце) 

та роботи з ІКТ-мобільних пристроїв (робота з інших місць поза приміщенням 

роботодавця, таких як кав’ярні, поїзди, літаки та інші громадські приміщення). 

М. Волрав (M. Walrave) і М. Де Бі (M. De Bie) [511] показують, що у 

фламандському регіоні Бельгії більше половини (60%) працівників, які 

працюють поза офісних приміщень роботодавця, використовують ІКТ та 

роблять це з дому. Набагато менше працівників, що виконують T/ICTM, 

користуються телецентром чи іншим додатковим робочим місцем (4%). 

Подібним чином С. Пфистерер (S. Pfisterer) та ін. [411] показують, що в 

Німеччині основним місцем для працівників, які використовують ІКТ за межами 

приміщень роботодавця, є дім працівника, після чого ідуть автомобіль та поїзд, а 

потім готелі та інші місця. Ця картина справедлива і для чоловіків, і для жінок 

майже рівною мірою (жінки, як правило, працюють з дому трохи більше, ніж 

чоловіки). Таким чином, взагалі, домашня робота з ІКТ послугами є більш 

поширеним явищем, ніж робота з мобільних пристроїв: при використанні ІКТ за 

межами приміщень роботодавця, працівники переважно працюють вдома. 

Дослідники все більше зацікавлені в частоті та інтенсивності збирання 

статистичних даних щодо телероботи / T/ICTM роботи як на національному, 

так і на субнаціональному рівнях. Труднощі, пов’язані з наявними даними, 

перешкоджають порівняльним висновкам на міжнаціональному рівні. 

Одна з проблем полягає в тому, що, незважаючи на зростаюче практичне 

застосування, досі не існує загальноприйнятого визначення поняття 

«віддалена робота» або T/ICTM. Використовуються різні визначення залежно 

від місця роботи, інтенсивності використання ІКТ та розподілу часу між 

офісом та будинком/іншими місцями. Хоча деякі дослідження зосереджуються 



64 

 

суто на домі як на робочому місці (наприклад, [351]), тобто на домашніх 

працівниках, інші включають усі місця роботи поза приміщеннями 

роботодавця (наприклад, [351, 388]). Крім того, деякі автори враховують лише 

тих, хто регулярно виконує T/ICTM [388], в той час, як інші включають тих, 

хто час від часу займається телероботою (наприклад, [362]). Ці відмінності в 

кінцевому рахунку призводять до різних висновків та результатів, які 

перешкоджають складанню порівняльного аналізу або, принаймні, 

ускладнюють такий аналіз. 

Іншою проблемою є обмежена наявність даних про частоту та 

інтенсивність Т/ICTM у багатьох країнах. Незважаючи на зростаючу 

зацікавленість дослідників у цій роботі, точні та вичерпні дані в деяких країнах 

є рідкісними або не відображають реально частку населення, що займається 

цим видом роботи, оскільки ці дані стосуються лише тих людей, які працюють 

вдома. Дані про частоту та інтенсивність T/ICTM представлені, головним 

чином, щодо зайнятих. Проте для деяких країн та деяких показників інформація 

доступна лише для загальної зайнятості. Таким чином, ці національні цифри 

охоплюють всіх працівників, а не лише зайнятих. 

Важливою проблемою для застосування принципів профілактики 

охорони здоров’я та законодавства в галузі охорони здоров’я та безпеки до 

T/ICTM працівників є труднощі в спостереженні за робочим середовищем поза 

офісних приміщень роботодавця. Тому необхідно особливу увагу приділити 

детальному вивченню такого аспекту якості зайнятості як безпека і етика 

зайнятості для T/ICTM працівників. 
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1.2. Якість зайнятості як об’єкт статистичного дослідження 

 

Якість зайнятості може оцінюватись з різних точок зору: соціальної (з 

погляду суспільства важливо забезпечити максимально високу якість праці 

людей, високий рівень зайнятості та високий рівень продуктивності праці), 

корпоративної (компанії потрібно знайти працівників з адекватними навичками 

на ринку праці), індивідуальної (громадянам потрібні робочі місця, які є 

безпечними, стабільними, цікавими та які дозволяють поєднувати активне 

соціальне та сімейне життя).  

Визначення якості зайнятості зі статистичної точки зору пов’язано з 

рядом проблем. Одна з них полягає в тому, що визначення позитивних чи 

негативних рис роботи певною мірою суб’єктивно. Сприйняття, яке працівник 

може мати щодо своєї роботи, значною мірою закріплено в правовому та 

нормативному контексті суспільства, в якому він живе, але може також 

варіюватися залежно від його індивідуального сприйняття та його позиції в 

суспільстві відносно різних факторів. 

Існують різні підходи до визначення понять якості зайнятості та якості 

роботи. Іноді ці визначення відрізняються, іноді – збігаються, а іноді їх 

застосовують як синоніми.  

На думку Муньоса (Munoz de Bustillo), якість роботи – це ступінь, в якому 

набір атрибутів роботи збільшує або зменшує добробут працівників [139]. 

Але слід наголосити на труднощах у трансформації загального поняття 

якості роботи в набір конкретних ознак та у формування системи відповідних 

статистичних показників. 

Оцінка якості зайнятості має бути пов’язана з нормативним контекстом. 

Спосіб, яким сприймається робота, впливає на правову основу роботи (статус у 

зайнятості), політику та практику зайнятості, а також схеми соціального 

захисту. Підходи до фінансового забезпечення державою або роботодавцем 
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догляду за дітьми може призвести до величезної різниці у сприйнятті особою 

якості роботи. 

Сприйняття якості зайнятості та якості роботи також відрізняється 

залежно від соціального статусу особи та типу договірної угоди між 

роботодавцем та працівником. Воно може суттєво відрізнятися для безробітних, 

найманих осіб чи самозайнятих працівників, для робітників, що працюють за 

строковим трудовим договором, сезонних робітників, низько кваліфікованих 

працівників або керівників підприємств. 

Особиста суб’єктивна оцінка кожного індивідуума є визначальним 

фактором для сприйняття якості роботи. Деякі фактори, такі як брак грошей або 

депресивні наслідки довгострокового безробіття, можуть бути причиною 

позитивного сприйняття низькоякісної роботи, і навпаки. Аспекти якості 

зайнятості, які є важливими на етапі працевлаштування, а також їх 

пріоритетність, є індивідуальними для кожної особи.  

Дослідження психосоціальних питань висвітлили різноманітність 

виділених персональних аспектів якості роботи та якості зайнятості 

(наприклад, інтерес до роботи, рівень оплати праці, можливість самостійної 

роботи, самозабезпечення, ступінь особистої участі, престижність 

виконуваних функцій, корисність роботи для спільноти, поєднання робочого 

та особистого життя, гнучкість робочого часу, безпека робочих місць, 

можливості для розвитку кар’єри). Ця різноманітність стосується не лише 

культурних та національних особливостей, вона може також змінюватися з 

часом відповідно до загальної національної економічної ситуації. Безпека 

працевлаштування є більш важливою в період економічної кризи, тоді як інші 

критерії можуть здаватися важливими в більш стабільні часи економічного 

зростання. 

У науковій літературі, присвяченій дослідженню якості зайнятості, 

використовуються такі терміни, що наведені на рис. 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Споріднені концепції якості зайнятості 

Джерело: побудовано автором.  

 

Однією з причин використання різних термінів є відсутність узгодженості 

визначення. Одним із результатів є те, що різні поняття збігаються та іноді 

використовуються взаємозамінно. 

Гідна праця або трудова діяльність (Decent work) – це поширена 

концепція, яка зосереджується як на стані ринку праці, так і робочих місць у 

межах країн. МОП визначає гідну працю так: «всі жінки та чоловіки повинні 

працювати в умовах свободи, справедливості, безпеки та людської гідності» 

[96]. Ця концепція, як правило, пов’язана зі скороченням бідності в країнах, 

що розвиваються, в контексті глобалізації та сталого економічного розвитку. З 

точки зору МОП основне право на гідну працю має бути доступним для всіх 

працівників: жінок та чоловіків, найманих працівників або самозайнятих. 

Програма гідної праці МОП має 11 аспектів: соціальний діалог, гідні трудові 

відносини і трудова мотивація; адекватні заробітки та продуктивна робота; 
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гідний робочий час; поєднання роботи, сім’ї та особистого життя; скасування 

певних видів робіт (наприклад, дитяча праця, примусова праця); стабільність і 

безпека праці; рівні можливості з працевлаштування та професійного росту; 

безпечне робоче середовище; соціальна безпека; економічний та соціальний 

контекст для гідної трудової діяльності. 

Починаючи з 2000-х років, дослідники намагалися запровадити 

концепцію гідної праці МОП у різних напрямках, використовуючи різні 

показники та різні методи. 

Справедлива праця (Fair work). Існує два варіанти справедливої трудової 

діяльності, керовані урядом: один – у Австралії, другий – у Шотландії. 

Справедлива праця в Австралії зосереджується на забезпеченні 

мінімальних стандартів зайнятості. Справедлива праця у Шотландії 

зосереджується на заохоченні соціального партнерства та підтримці 

прогресивних робочих місць. 

Поняття «справедливої» праці історично поклало початок 

австралійському трудовому законодавству. З 2009 р. концепція справедливої 

праці Австралійського федерального уряду була закріплена у десяти 

національних стандартах зайнятості. В національних стандартах зайнятості 

законодавчо закріплені нормативні положення щодо умов праці, а саме: 

максимальний робочий час на тиждень; право вимагати гнучкий графік роботи; 

відпустка по догляду за дитиною та пов’язані з нею права; щорічна відпустка; 

довготривала службова відпустка; святкові дні; оплата праці; подання 

повідомлення про припинення праці; надання роботодавцем інформаційної 

заяви. 

Шотландське поняття «справедливої» праці сприяє діалогу соціальних 

партнерів та прогресивній політиці щодо робочого місця. Справедлива праця в 

Шотландії пропонує право голосу, можливості, безпеку, повагу, забезпечує 

збалансованість прав та обов’язків роботодавців і працівників та може 

принести користь індивідам, організаціям і суспільству. У середині 2010-х 

років була створена шотландська конвенція про доброякісне 
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працевлаштування, яка направлена на створення високопродуктивних робочих 

місць.  

Гарна праця (Good work). Існує три варіанти «гарної праці»: вузькі, 

широкі та переплетені. 

У вузькій версії центри встановлені навколо трьох індикаторів, таких як: 

права працівників; рівні можливості, безпека та охорона здоров’я на роботі; 

сімейна організація праці. Вона бере початок від політиків, які бажають 

заохочувати більшу участь на ринку праці та сприяють Європейській Раді ЄС, 

щоб забезпечити збільшення робочих місць. Ця версія було орієнтована на 

популяризацію соціального напряму розвитку ЄС як засобу зміцнення 

економічної та соціальної єдності, гармонізації та поліпшення умов праці. У 

цьому сенсі це підхід, спрямований на вирішення соціально-економічних 

проблем за допомогою роботи. Він має на меті використовувати роботу, як 

таку, що спрямована на досягнення соціальної інтеграції та згуртованості 

маргіналізованих груп, для досягнення бажаного результату. 

Широка версія – це наочний підхід, який прагне перейти з робочого місця 

в суспільство. Визначається, що працівники та роботодавці корисні один 

одному. Працівники вважаються здатними до самоврядування та високої якості 

роботи, а також є соціально відповідальними та значущими [405]. Цей підхід 

виник із громадянських організацій, які бажають нової парадигми, об’єднуючи 

зацікавлені сторони на робочому місці, роботу та суспільство, і включає в себе 

сім показників: безпека робочих місць; автономія, контроль, розсудливість і 

вплив у роботі; відкриті, прозорі та справедливі системи винагород; навчання, 

яке дає можливість розвивати та використовувати навички, зробити роботу 

більш комфортною; справедливе ставлення до навколишнього середовища; 

відносини, що створюють довіру та стійкість, поважаючи різноманітність; 

право голосу та асоціації. Широку версію продовжують рекламувати 

громадські організації. Наприклад, Комісія з доброї роботи Великої Британії 

закликала до перебудованого соціального врегулювання, заснованого на 

«новому трьохпартизмі», який забезпечує «ширші соціальні вигоди», і 

стверджує, що «хороша робота є спробою просунутися та прийти до нового 
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ставлення до роботи в XXI столітті, що виходить з посилення інтересів 

групових надходжень і втрат, а натомість спрямована на роботу, здатну 

забезпечити продуктивність, зацікавленість та справедливість [405]. 

Те, що можна вважати перехресною версією гарної праці, стосується змін 

на ринку праці та якості роботи. Запропонована RSA Великобританії, вона не 

має визначення чи вимірювання. Замість цього застосовується подвійний 

підхід: перший – індуктивний – дозволяє людям висловити те, що означає 

хороша робота; другий є нормативним, призначаючи, що гарна праця повинна 

існувати. Контекстуально підкреслюючи свій підхід до прагнення створення 

кращого робочого життя, RSA відзначає ступінь бідності в країні; негативний 

вплив поганих робочих місць на здоров’я та добробут; його зв’язок з низькою 

фірмою та національною продуктивністю; і потенціал автоматизації для 

формування майбутньої роботи. 

Добробут і праця (Well-being and work) останнім часом отримали значну 

увагу з точки зору академічної та політичної ситуації [139, 279]. Існує два 

основні підходи: «добробут від роботи» (well-being from work) та «добробут на 

роботі» (well-being in work). 

Добробут від роботи з’явився через занепокоєння з приводу впливу 

безробіття на індивідуальну психологію, оскільки рівень безробіття збільшився 

протягом 1970-80-х років. Це було пов’язано (головним чином) з соціально-

психологічним ефектом від відсутності на роботі через безробіття. 

Проте, більш пізні ініціативи обумовлюють необхідність поширення від 

існуючих показників економічної ефективності до більш широких мір 

соціального прогресу. 

Існує підхід, відповідно до якого походження поняття добробуту на 

роботі також належить до психології, але у нього є багато різних спрямувань. 

Наприклад, він був прийнятий як галузь економіки та соціології, а також є 

особливістю управління людськими ресурсами (HRM) (ці три дисципліни разом 

з законом є основними дисциплінами HRM як галузі освіти). Підхід добробуту 

на роботі стосується впливу працівників на зміни у роботі, також 

поглиблюються дебати про зв’язок між добробутом / задоволеністю роботою та 
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продуктивністю на робочому місці та економічним зростанням на 

національному рівні.  

Різні дослідження використовують різні заходи добробуту. Підхід добробуту 

від роботи включає в себе: самооцінку та депресивний вплив. Деякі науковці 

зосереджуються на трьох вимірах: оцінюванні життєдіяльності; почуттях людини 

або емоційному стані; і еудемонії – сенсі й призначенні в житті [139]. 

Добробут під час робочого підходу зосереджується на добробуті на 

роботі з двома основними вимірами: ентузіазмом та задоволенням роботою, 

обидва з яких охоплюють рівень задоволеності роботою. Дійсно, задоволеність 

роботою стала індикатором для благополуччя і є найчастіше досліджуваним 

аспектом благополуччя вчених та політиків. (Проте слід зазначити, що існують 

проблеми із задоволенням від роботи, оскільки важко визначити, чи це є 

особливістю чи результатом якості роботи [139]. 

Інші вимірювані результати включають моральний дух та оборот робочої 

сили. Більш широкі заходи в рамках цього підходу включають фізичне та 

психічне здоров’я; робочі вимоги та навколишнє середовище; організаційні 

цінності / принципи; колективні / суспільні відносини; і особистісне зростання. 

Задовільна праця (Fulfilling work). Існують дві версії задовільної праці: 

перша поширюється на добробут, а друга – на чинники добробуту. Знову ж 

таки, першоджерела цієї концепції походять з психології. 

Перша версія невизначена за розмірами, але включає оплату, досягнення, 

визнання, відповідальність та характер роботи. У цьому контексті «задовільна» 

розуміється як «досягнення чого-небудь бажаного, обіцяного чи передбаченого». 

Результати проведених у Великобританії досліджень показали, що платня 

була основною причиною того, що британські робітники відчували себе 

задовільно і залишалися на своїх поточних посадах. Працівники також оцінюють 

досягнення, визнання, відповідальність, просування по службі та характер роботи. 

Друга версія охоплює три теми: наявність роботи; якість роботи; роботу і 

благополуччя. Кожна тема має ряд факторів, із задоволенням роботою, що 

включає в себе теми роботи та благополуччя [139]. 
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«Добробут під час роботи» підкреслює добробут, пов’язаний з працею за 

двома основними вимірами: ентузіазмом та задоволенням роботою, обидва з 

яких охоплюють задоволення від роботи. 

Значуща праця (Meaningful work). Концепція значущої праці також має 

початок у психології та спирається на проблеми 1970-х років з мотивацією 

робочої сили, яка розглядається шляхом реорганізації праці. Але 

продовжується сьогодні через вивчення сенсу та якості роботи [473]. Вона має 

три основні компоненти: трудова діяльність сприймається як те, що має 

значення і мету; внесок трудової діяльності в сенс життя; і позитивний внесок 

трудової діяльності у користь для суспільства. Тут є спроба відокремити 

задоволення, пов’язане з роботою, від концепції цілеспрямованої трудової 

діяльності: змістовна трудова діяльність може бути отримана від особистості 

або організації, і вважається хорошим показником бажаного ставлення до 

роботи (і кращим прогностичним фактором відступу від роботи, ніж 

задоволення від роботи). Проте досі немає консенсусу щодо визначення та 

вимірювання значущої трудової діяльності. 

Якість робочого життя (Quality of working life – QWL). Концепція QWL 

з’явилася з кінця 1940-х років і полягала в тому, щоб поліпшити технічні та 

соціальні системи на робочих місцях. Це «підхід, що базується на потребах», 

спрямований на підвищенні якості робочого життя в умовах поганих 

виробничих відносин та мотивації працівників. Концепція виникла з психології, 

потім перейшла до соціології та виробничих відносин. Розвиток QWL призвів 

до експериментів із трансформації робочих місць, які реорганізували робочі 

групи та посилили участь у виконуваних завданнях. Оскільки теорія та 

практика розповсюджувалися країнами, різниця в оперативних намірах та 

розбіжностях щодо визначення також швидко розповсюдилися. 

Якість праці або трудової діяльності (Quality of work). Існує п’ять вимірів 

якості праці: ергономічність, складність, автономія, контроль та економічні виміри. 

Якість роботи (Job quality) є найбільш застосовуваним терміном, що 

використовується серед науковців та політиків [155, 194]. Першоджерела 
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поняття якості роботи лежать в основі просоціальних теоретиків та економістів 

ХVІІІ століття (підхід розвинувся у ХХ столітті, навколо теорії компенсації 

диференціації заробітної плати). З тих пір цей термін застосовується у 

соціології, юриспруденції, географії та психології [354]. 

При визначенні цього терміну робота розуміється як професія в певній 

галузі. Плутанина може виникнути, коли робота, зайнятість і робочі місця 

об’єднані. Робота включає в себе як роботу, так і умови працевлаштування, за 

допомогою яких така робота здійснюється за контрактом. 

Всебічні заходи щодо якості роботи охоплюють обидва аспекти – трудову 

діяльність та зайнятість. Деякі заходи є широкими, виходячи за межі якості 

роботи; інші мають обмежений фокус. Найчастіше якість роботи та якість 

зайнятості аналізуються окремо. 

Якість зайнятості (Quality of employment) охоплює всі охарактеризовані 

раніше поняття і тому приймається як переважаюча концепція. Хоча існує 

консенсус щодо того, що якість зайнятості є багатовимірною концепцією, 

присутня різноманітність щодо типу та кількості аспектів (складових) якості 

зайнятості, які були запропоновані в різних дослідженнях. 

Існує сім груп показників якості зайнятості: безпека і етика зайнятості, 

доход і пільги від зайнятості, графік роботи і тривалість робочого часу, 

поєднання трудової діяльності та особистого життя, стабільність зайнятості й 

соціальний захист, підвищення кваліфікації та професійне навчання, а також 

трудова мотивація і пов’язані з зайнятістю відносини. Прикладом того, що 

велику роль відіграють питання якості зайнятості є робота Експертної групи 

ООН з вимірювання якості зайнятості (заснована у 2015 р.). 

З точки зору виходу за межі якості зайнятості деякі підходи повторюють 

помилки минулого та мають занадто широкий спектр охоплення, наприклад, 

гідна праця за МОП, а показники Європейської Комісії були піддані критиці за 

те, що вони не обмежуються атрибутами робочих місць. До таких показників 

віднесені: внутрішня якість зайнятості; навички та навчання протягом усього 
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життя і розвиток кар’єри; гендерна рівність; здоров’я та безпека на роботі; 

включення та доступ до ринку праці; організація праці, баланс роботи і 

особистого життя; соціальний діалог та залучення працівників; різноманітність 

та недискримінація; загальні економічні показники та продуктивність праці. Ці 

показники – це приклад заходів, що виходять за рамки якості зайнятості, з 

десятьма загальними показниками (лише деякі з них стосуються роботи, тоді як 

інші стосуються більш широкого контексту ринку праці). 

Хоча в рамках цих досліджень існують різні комбінації вимірів, видно, 

що різноманітні аспекти якості зайнятості, виявлені в літературі, в значній мірі 

відображають дисциплінарні традиції дослідників. 

Найчастіше виділяють сім напрямів дослідження якості зайнятості, кожен 

з яких зосереджений лише на певному аспекті якості зайнятості та має різні 

показники оцінювання. Наприклад, ортодоксальні економісти, як правило, 

зосереджені на оплаті праці, тоді як традиційні соціологи зазвичай розглядають 

питання, пов’язані з майстерністю, автономією та змістом роботи. Дослідники 

інституційного підходу мають тенденцію зосереджуватися на статусі контракту 

та стабільності зайнятості, можливостях для розвитку навичок і кар’єрного 

росту. Дослідники з професійної медицини та підходу до здоров’я та безпеки 

зосереджують увагу на фізичних та психосоціальних ризиках роботи. Ці вихідні 

точки, як правило, мають зовсім різні нормативні наслідки (табл. 1.4). 

В науковій літературі [139, 279, 308, 340, 354] обговорюється 3 підходи 

до оцінювання якості зайнятості, викладені нижче. 

1) Формальний: «задоволення від роботи» – як загальний показник якості 

зайнятості. 

Важливість якості зайнятості полягає в тому, що характеристики роботи 

мають вплив на добробут працівників. Тим не менш, можна припустити підхід, 

за яким, замість того, щоб зосередити увагу на вхідних характеристиках умов 

праці, оцінюється результат, тобто «комфортність» працівників на своїй роботі. 

Відсутність методу безпосереднього вимірювання комфортності зумовила 
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необхідність застосування непрямого індикатора. Очевидним та загальним 

вибором є використання заявленого працівниками рівня задоволеності роботою.  

Таблиця 1.4 – Фокус різних дисциплінарних традицій 

Дисциплінарна традиція Фокус 
Ортодоксальний 
економічний підхід 

Відшкодування різниці в заробітній платі: 
– заробітна плата 

Радикальний економічний 
підхід 

Силові відносини та експлуатація: 
– промислова демократія як компенсаційна сила 

Поведінковий економічний 
підхід 

Участь у прийнятті рішень 

Традиційний 
соціологічний підхід 

Відчуження і внутрішня якість роботи 
Об’єктивний напрям:      
– навички  
– автономія     
Суб’єктивний напрям:      
– безсилля   
– соціальна ізоляція      
– самообмеження      

Інституційний підхід Сегментація та якість зайнятості: 
– контрактний статус та стабільність зайнятості  
– можливості для розвитку навичок та кар’єрного 
росту      

Професійна медицина та 
підхід до охорони здоров’я 
та безпеки 

Ризики та вплив роботи на здоров’я/благополуччя 
Умови:      
– фізичні ризики  
– психосоціальні ризики 
Результати:  
– відчутний вплив роботи на здоров’я      
– невихід на роботу      

Дослідження рівноваги 
праці та особистого життя 

Робочий час: 
– тривалість 
– планування  
– гнучкість 
– регулярність  
– чіткі межі 
Інтенсивність: 
– темп роботи та навантаження  
– стрес і виснаження 

Індустріальна демократія Голос, включаючи членство у профспілках та 
колективні переговори 

Географічні ринки Просторові структури та процеси при трудовій 
діяльності на роботі 

Джерело: узагальнено автором за положеннями [139, 279, 308, 340, 354]. 
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Використання задоволеності роботою як загального показника якості 

зайнятості має очевидні переваги, найважливішою з яких є те, що він спрощує 

визначення, моделювання, вимірювання та аналіз якості зайнятості. Але він також 

має й недоліки, які, на нашу думку, не підходять для вивчення якості зайнятості з 

міжнародної точки зору: цей підхід тягне за собою невідповідності та протиріччя з 

порівняльної точки зору. Аналізуючи середній рівень задоволеності роботою в 33 

дуже різних країнах, що використовують мікродані Міжнародного соціального 

огляду (International Social Survey Programme – ISSP) від 2005 р., ми знаходимо, 

наприклад, що Мексика є найвищою у рейтингу, тоді як Франція розташована 

внизу. Також обмежена мінливість, що спостерігається між різними країнами, не 

відповідає соціальним дослідженням та загальноприйнятим визначенням. Тому 

задоволеність роботою визнано незадовільним показником якості зайнятості, 

особливо в міжнародному контексті. 

Хоча задоволеність роботою пов’язана з якістю зайнятості, існує багато 

інших факторів, що впливають на рівень задоволеності роботою, які прямо не 

пов’язані з якістю зайнятості (наприклад, когнітивний дисонанс, відносне 

мислення або адаптовані очікування), що робить задоволеність роботою 

непридатною як загальний показник якості зайнятості. 

2) Проміжний варіант: суб’єктивне сприйняття працівниками якості своєї 

роботи. Цей підхід базується на опитуванні працівників щодо того, які 

характеристики вони вважають найважливішими для забезпечення високої 

якості зайнятості, а потім використовувати відповіді для оцінювання рівня 

якості зайнятості. Однією з переваг цього підходу є те, що до більшості 

опитувань про якість трудового життя входять питання про бажаність 

конкретних робочих характеристик, тому існує величезна кількість відгуків 

працівників, доступних для аналізу. Це стосується ISSP 2005 року, результати 

якого дозволяють нам обчислити частку осіб у кожній країні, які вважають 

певний аспект зайнятості найважливішим. 

Існують важливі переваги, властиві цьому підходу, що робить його дуже 

цінним для розробки моделі якості зайнятості. По-перше, він дає працівникам 
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право голосу у визначенні того, що робить хорошою роботу. По-друге, це дуже 

гнучко (якщо існує можливість включення такого питання в опитування), це 

може допомогти адаптувати модель якості зайнятості до національних 

особливостей або навіть до історичних змін у тому, що вважається гарною 

роботою (модель також може змінюватися з часом).  

З іншого боку, цей підхід також має значні недоліки, особливо якщо він 

використовується як єдиний підхід до розробки моделі якості зайнятості.  

По-перше, це вимагає представлення працівникам заздалегідь визначеного 

набору варіантів (атрибутів робочих місць, які слід оцінювати): ідентифікація 

елементів, що підлягають включенню в цей список, може бути майже такою 

складною, як сама модель якості зайнятості, і виключення важливих елементів 

має катастрофічний ефект на моделювання якості зайнятості.  

По-друге, якщо модель відрізняється залежно від країни або моментів 

часу, порівняльний чинник може серйозно вплинути на корисність всієї 

зайнятості. І, по-третє, саме тому, що важливість того чи іншого аспекта 

визначається кожною окремою особою суб’єктивно (без належної 

контекстуалізації або розуміння причин їх відповідей) може не вистачити 

обґрунтування його включення у визначення якості зайнятості.  

Тому цей підхід є корисним для отримання інформації щодо якості 

зайнятості, але недостатньо науково обґрунтованим для статистичного 

оцінювання якості зайнятості. 

3) Визначення якості зайнятості зверху: на основі теоретичних підходів 

соціальних наук. 

У соціальних дослідженнях існує давня традиція вивчення того, як робота 

та зайнятість впливають на добробут працівників з різних точок зору та 

підходів. Ці дослідження є основою для розроблення моделі, яка буде 

використовуватися для будь-якого показника якості зайнятості. На основі цього 

теоретично обґрунтованого емпіричного свідчення може бути складений 

перелік потенційних вимірів якості зайнятості, з метою розробки узгодженої 

моделі якості зайнятості, яка буде використовуватися як основа індикаторів. 
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Метою об’єктивного підходу є отримання показника якості зайнятості 

незалежно від особистих обставин працівників та зовнішнього ринку праці, 

ступінь, до якого робота відповідає потребам або перевагам окремого 

працівника [239] робить корисну відмінність між «об’єктивними» (зовнішніми) 

та «суб’єктивними» (внутрішніми) вимірами якості зайнятості: 

– об’єктивна концепція якості зайнятості зосереджена на основних 

характеристиках робочих місць, які відповідають потребам працівників [239, 262]. 

Дослідження, проведені з об’єктивної традиції, обмежують їх аналіз до складових 

елементів зайнятості, таких як заробітна плата, години та тип зайнятості [139, 239, 

308]. Метою об’єктивного підходу є отримання показника якості зайнятості 

незалежно від особистих обставин працівників та зовнішнього ринку праці; 

– суб’єктивний підхід до визначення якості зайнятості залежить від того, 

які переваги має кожен працівник від різних функцій зайнятості [239]. Метою 

суб’єктивного підходу є отримання заходів щодо того, якою мірою робота 

відповідає перевагам працівників [239]. Як наслідок, що може бути об’єктивно 

поганим, суб’єкт може сприймати позитивно, як видно з табл. 1.4. 

Дослідники з суб’єктивної традиції вважають, що об’єктивний підхід 

вважає робочі місця нейтральними і, таким чином, також ігнорує такі 

характеристики працівників, як стать, раса та клас [279, 340]. На рис. 1.10 

представлені основні характеристики (відмінності) об’єктивного та 

суб’єктивного вимірів якості зайнятості. 

Відмінність має важливе значення, оскільки поняття «гарна» та «погана» 

робота не є самоочевидними. Оцінки працівників щодо якості зайнятості 

змінюються залежно від їх демографічних характеристик, а також їх життєвого 

етапу. Тобто, цінність працівників у роботі залежить від їх стану життя та 

пов’язаних особистих обставин. 

Серед загальних характеристик зайнятості прийнято виділяти атрибути, що 

роблять її якісною. Ці атрибути розділені на зовнішні (хороші перспективи 

просування по службі, гарна оплата, безпечна робота та зручні години роботи) і 

внутрішні (наприклад, хороші стосунки з вашим керівником або менеджером, 
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який має роботу, в якій ви можете використовувати вашу ініціативу, маючи 

роботу, яку ви любите робити, і можливості використовувати ваші здібності).  

 

Рисунок 1.10 – Об’єктивні та суб’єктивні виміри якості зайнятості 

Джерело: узагальнено автором за положеннями [279, 340]. 

 

Результати європейських опитувань [249] показують, що працівники 

загалом оцінюють роботу, яку вони люблять, як найголовніший атрибут, після 

чого вони виділяють безпечну роботу, можливість використовувати свої 

здібності та мати дружні відносини в робочому колективі. Однак, дезагрегація за 

демографічними факторами, дозволила встановити, що більш 

висококваліфіковані працівники цінують увагу керівництва до їх ініціатив, жінки 

цінують зручний графік роботи, а працівники з дітьми – високу оплату праці. 

Включення як об’єктивних, так і суб’єктивних оцінок якості зайнятості 

забезпечує більш нюансований та всебічний облік якості зайнятості, оскільки 
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він справедливо підтримує та об’єднує об’єктивні й суб’єктивні виміри та надає 

більш всеосяжну аналітичну структуру типів працівника.  

Так, на основі вивчення світових підходів визначено, що за своєю сутністю 

якість зайнятості є багатовимірним явищем, яке характеризується численними 

аспектами або вимірами, пов’язаними із задоволенням різноманітних потреб 

працюючої особи, підприємства або суспільства в цілому. Тому при визначенні 

даного поняття існують відмінності у підходах з різних точок зору: соціальної 

(з точки зору суспільства), корпоративної (з точки зору підприємства) або 

індивідуальної (з точки зору окремої особи). 

На цій основі запропоновано авторський підхід до визначення поняття 

«якість зайнятості» з точки зору окремої особи: 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 та професійне навчання, а 

також трудова мотивація та інші пов’язані з зайнятістю відносини [29, 53]. Отже, 

зайнятість має аналізуватися не тільки як джерело доходу, але й як інструмент 

набуття соціального благополуччя, власної гідності та самоповаги. 

Можливість оцінювання якості зайнятості як об’єкта статистичного 

дослідження зумовлена тим, що практично всі з виділених аспектів якості 

зайнятості можна описати сукупністю кількісних характеристик. Статистика 

зайнятості, яка має науково обґрунтований статистичний інструментарій, 

систему методів і прийомів, забезпечує можливість розроблення 

методологічних засад статистичного оцінювання якості зайнятості в Україні, 

характеристики її структури, виявлення особливостей оцінювання рівня якості 

зайнятості за регіонами України та на підприємствах за видами економічної 

діяльності за виділеними складовими. 
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1.3. Принципи формування статистичної основи для вимірювання 

якості зайнятості 

 

З моменту свого заснування ЄС приділяв значну увагу зайнятості, а 

поліпшення умов праці є однією з ключових пріоритетних цілей у країнах 

Європи. Відповідно до Стратегії «Європа 2020» зайнятість і якість праці 

визначені як найважливіші елементи забезпечення «розумного», всеосяжного і 

сталого розвитку, що сприяє подоланню структурних недоліків у європейській 

економіці, підвищенню її конкурентоспроможності та продуктивності, а також 

забезпеченню стійкої соціальної ринкової економіки. Підвищення якості праці є 

одним з керівних принципів програми роботи в галузі соціальної 

політики ЄС [237].  

Ще в 2000 р. глави держав і урядів ЄС встановили спільну мету переходу 

до повної зайнятості шляхом створення не тільки додаткових, але і більш 

якісних робочих місць, а також був зроблений висновок про те, що підвищення 

якості та продуктивності праці є одним із пріоритетів ЄС. 

Зайнятість має центральне значення у житті людей в багатьох країнах, 

причому не тільки як джерело доходу. Зайнятість впливає на якість життя у 

багатьох відношеннях: вона часто надає почуття власної гідності, відкриває 

можливості для спілкування з іншими тощо. У той же час, деякі види 

зайнятості можуть мати негативні наслідки для здоров’я й обмежувати 

можливості в сфері особистого життя, тобто зайнятість інколи пов’язана з 

ризиками [475].  

У багатьох країнах становище в області зайнятості характеризується 

значними відмінностями в залежності від демографічних і соціальних груп 

населення, так само як і в регіональному (міжнаціональному) розрізі. Якість 

зайнятості може мати важливе значення в країнах, які стикаються з проблемою 

старіння трудових ресурсів, оскільки це є одним з ключових чинників 

підвищення сталості занятості [291].  
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ОЕСР приступила до реалізації масштабних заходів в рамках подальшої 

діяльності за підсумками роботи Комісії Стігліца-Сена-Фітуссі в рамках своєї 

ініціативи, а також проекту по визначенню, вимірюванню та оцінюванню якості 

праці. У доповіді «Як життя?» виділяється ряд елементів, що мають відношення 

до вимірювання якості зайнятості (наприклад, робочі місця і заробіток у 

поєднанні з трудовою діяльністю і особистим життям), а також належна увага 

приділяється роботі ЄЕК ООН по цій темі [301]. Ряд інших ініціатив з реалізації 

рекомендацій Комісії Стігліца-Сена-Фітуссі використовують підсумки роботи 

ЄЕК ООН з вимірювання якості зайнятості як систему координат в роботі з 

цього напрямку [475]. В Австралії широкомасштабні консультації, проведені з 

набору показників «Індикатори прогресу Австралії» (ІПА), підтвердили 

важливе значення якості оплачуваної праці як однієї з найважливіших 

складових життя людей. В ході цих консультацій дохід, задоволеність роботою, 

гнучкий графік роботи, безпечні й здорові умови праці та обстановка, яка 

сприяє ефективним виробничим відносинам, були визначені як основні 

складові якості занятості [368]. 

До складу нинішньої Групи експертів з вимірювання якості зайнятості, 

створеної в лютому 2012 р., входять Азербайджан, Австралія, Канада, 

Фінляндія, Франція, Німеччина (Голова), Ізраїль, Італія, Люксембург, Мексика, 

Республіка Молдова, Нідерланди, Польща, Швейцарія, Сполучене Королівство, 

Євростат, Єврофонд, Міжнародна організація праці (МОП), Організація 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Європейська економічна 

комісія Організації Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН) (секретаріат) і організація 

«Жінки в процесі глобалізації та організації неформального сектора 

економіки».  

Дана Група експертів має наступні завдання: 

– критичний аналіз та перегляд концептуальної структури вимірювання 

якості зайнятості, викладеної в доповіді «Потенційні показники для 

вимірювання якості зайнятості»; 
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– перегляд набору показників якості зайнятості з метою відображення в 

ньому питань, піднятих в ході п’ятдесят восьмої пленарної сесії Комісії 

Європейського союзу (КЄС), в доповідях країн і на нараді Групи експертів, що 

відбулася 31 жовтня–2 листопада 2011 р. [416]; 

– розробка робочих визначень і керівних принципів розрахунку 

(включаючи джерела даних і обмеження) показників якості зайнятості. 

Головна мета роботи МОП полягає в розширенні можливостей жінок і 

чоловіків для отримання гідної і продуктивної роботи. Але слід зазначити, що 

характеристики зайнятості чоловіків і жінок можуть відрізнятися у багатьох 

відношеннях. Таким чином, якість зайнятості має вимірюватися не тільки по 

відношенню до всіх зайнятих осіб, а й за відповідними підгрупами, такими як 

чоловіки і жінки, молоді й літні працівники або корінні мешканці й мігранти. 

Робота ЄЕК ООН, що стосується різноманітних аспектів якості зайнятості, 

розпочата в 2000 р. В 2005 і 2007 рр. були створені дві цільові групи для 

проведення роботи по гармонізації методології вимірювання якості зайнятості. 

Цільова група 2007 р. розробила основу для вимірювання якості зайнятості по семи 

вимірах за допомогою більш ніж 50 показників і провела серію імплементаційних 

досліджень. Дана основа до моменту закінчення терміну повноважень цієї цільової 

групи була впроваджена щонайменше в дев’яти країнах. Індикатори для 

оцінювання якості зайнятості обговорювались на п’ятдесят восьмій сесії 

Конференції Європейських статистиків 8–10 червня 2010 р. [381]. 

Була проведена серія досліджень європейських умов праці (The European 

Working Conditions Survey – EWCS), що спрямована на: 

– вимірювання на гармонійній основі умов праці в європейських країнах; 

– аналіз відносин між різними аспектами умов праці; 

– визначення груп зайнятості за ризиками та проблемами, що викликають 

занепокоєння, а також напрямків прогресу; 

– моніторинг тенденцій у часі; 

– сприяння розвитку європейської політики, зокрема питанням якості 

зайнятості. 
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EWCS може сприяти обговоренню різноманітних аспектів якості 

зайнятості й забезпеченню добробуту на місцевому та регіональному рівнях. 

В ході шостого дослідження EWCS було опитано 44 тис. зайнятих з 34 

європейських країн, які працювали та були класифіковані як зайняті. 

Так, наприклад, результати опитування за країнами Європи щодо ступеня 

задоволення зайнятістю наведені на рис. 1.11.  
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Рисунок 1.11 – Ступінь задоволення зайнятістю за країнами Європи 

Джерело: побудовано за даними [262]. 
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Головною метою EWCS була розробка статистичної основи для 

вимірювання якості зайнятості, тобто статистичного інструментарію, який міг 

би гнучко застосовуватися та використовуватися в різних контекстах залежно 

від конкретних потреб політики та інституційних особливостей країн.  

Сучасна концепція якості зайнятості спирається на визначення 

зайнятості, схвалене в Резолюції про статистику праці, зайнятості та 

недовикористання робочої сили, що прийнята на 19-й Міжнародній конференції 

статистиків праці, що відбулася в жовтні 2013 р. [441]. Ця Резолюція містить не 

тільки уточнення до існуючих стандартів МКСП, що стосуються 

концептуальних визначень і керівних принципів щодо робочої сили і суміжних 

компонентів, але також нові основу і керівні принципи для вимірювання різних 

форм трудової діяльності і рекомендації щодо показників недовикористання 

робочої сили. 

За своєю сутністю, якість зайнятості можна визначити як складну 

концепцію. Підходи до її визначення та елементи залежать від того, з якої точки 

зору оцінюється якість зайнятості – суспільства, підприємства або окремої 

особи. 

Слід зазначити, що при визначенні сутності поняття «високоякісна 

зайнятість» існують як однакові позиції, так і відмінності у підходах з точки 

зору суспільства, підприємства або окремої людини. Зокрема, як роботодавці, 

так і працівники глибоко зацікавлені в скороченні числа нещасних випадків на 

виробництві. Крім того, працівники, як правило, зацікавлені в роботі на 

прибутковому підприємстві. Однак можуть також існувати і точки зору, що не 

співпадають: наприклад, працівник може вважати «невисокою заробітною 

платою» рівень, який роботодавець може розглядати в якості високих витрат на 

робочу силу, що знижують прибуток підприємства. 

Група експертів з вимірювання якості зайнятості використовує підхід до 

оцінки якості зайнятості виходячи з перспективи окремої особи.  

На цій основі запропоновано авторський підхід до визначення поняття 

«якість зайнятості» з точки зору окремої особи: якість зайнятості являє собою 
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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 і етика зайнятості, 

доход від зайнятості і пов’язані з нею пільги, графік роботи, тривалість 

робочого часу, поєднання трудової діяльності та особистого життя, стабільність 

зайнятості і соціальний захист, підвищення кваліфікації та професійне 

навчання, а також трудова мотивація та інші пов’язані з зайнятістю відносини. 

Отже, зайнятість має аналізуватися не тільки як джерело доходу, але й як 

інструмент набуття соціального благополуччя, власної гідності та самоповаги. 

Статистична основа для вимірювання якості зайнятості на національному 

рівні має повністю відповідати Основним принципам офіційної статистики 

ООН (табл. 1.5). 

 

Таблиця 1.5 – Основні принципи офіційної статистики 

Основні 
принципи 

Характеристика 

1 2 
Актуальність, 

неупере-
дженість та 

рівний доступ 

Офіційна статистика, відповідаючи критеріям практичної 
корисності, повинна бути складена та надана неупередженими 
офіційними статистичними органами для забезпечення права 
громадян на публічну інформацію, та є невід’ємним елементом 
інформаційної системи демократичного суспільства, що 
забезпечує уряд, економіку та громадськість даними про 
економічну, демографічну, соціальну та екологічну ситуацію.  

Професійні 
стандарти та 

етика 

Задля збереження довіри до офіційної статистики, статистичні 
установи повинні приймати рішення відповідно до професійних 
міркувань, включаючи наукові принципи та професійну етику, 
щодо методів та процедур збору, обробки, зберігання та 
подання статистичних даних. 

Підзвітність та 
прозорість 

Для полегшення правильної інтерпретації даних статистичні 
установи повинні представляти інформацію відповідно до 
наукових стандартів щодо джерел, методів та процедур 
статистики. 

Запобігання 
неправильному 
використанню 

Статистичні відомства мають право коментувати помилкове 
трактування та неправильне використання статистики. 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 
Джерела 
офіційної 

статистики 

Дані для статистичних цілей можуть бути отримані з усіх типів 
джерел, будь то статистичні огляди або адміністративні записи. 
Статистичні агенції повинні вибрати джерело щодо якості, 
своєчасності, витрат та навантаження на респондентів. 

Конфіден-
ційність 

Індивідуальні дані, зібрані статистичними органами для 
узагальнення, незалежно від того, чи вони стосуються фізичних 
або юридичних осіб, повинні бути строго конфіденційними та 
використовуватися виключно для статистичних цілей. 

Законодавча  
база 

Закони, нормативні акти та заходи, на яких базуються 
статистичні системи, повинні бути оприлюднені. 

Національна 
координація 

Координація між статистичними агенціями всередині країн є 
необхідною умовою для дотримання послідовності та 
ефективності функціонування статистичної системи. 

Використання 
міжнародних 

стандартів 

Використання статистичними органами в країнах світу 
міжнародних концепцій, класифікацій та методів сприяє 
гармонізації та ефективності статистичних систем на всіх 
офіційних рівнях. 

Міжнародне 
співробіт-

ництво 

Двостороннє та багатостороннє співробітництво в галузі 
статистики сприяє покращенню систем офіційної статистики у 
всіх країнах. 

 

При оцінюванні якості зайнятості зі статистичної точки зору не існує 

оціночних суджень щодо відмінностей між високоякісною або низькоякісною 

зайнятістю, але використовуються показники, які є значущими для 

вимірювання якості зайнятості. Право оціночного судження належить 

користувачам даних. 

Певна інформація, що стосується якості зайнятості, може бути наявною в 

одній країні, але відсутньою в іншій. Розробка повністю ідентичної інформації 

за кожною країною навряд чи можлива або доцільна. Рекомендований підхід, 

скоріше, полягає в пропозиції вичерпного набору показників, які країни будуть 

використовувати самостійно. Країни можуть на свій розсуд відібрати ті 

показники, які вони вважають корисними виходячи зі своїх національних умов, 

а також вибрати відповідне джерело даних. 
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Слід звернути особливу увагу на той факт, що жоден окремо взятий 

показник не може надати цілісне уявлення про тенденції, що притаманні сфері 

якості зайнятості. Тому для одержання повного уявлення про відповідні 

процеси доцільним є спільний аналіз різних показників. 

Зазначений підхід надає змогу користувачам вимірювати якість 

зайнятості, виходячи з перспективи окремої особи. Таким чином, статистичні 

показники для вимірювання якості зайнятості базуються на складових якості 

зайнятості, які є релевантними з точки зору зайнятої особи. В рамках 

здійснюваної останнім часом концептуальної роботи пропонується схожий 

підхід, який полягає у визначенні якості зайнятості як набору характеристик 

зайнятості, що впливають на добробут кожного робітника [381]. 

Запропонована статистична методологія призначена для вимірювання 

якості зайнятості згідно з [441], тобто роботи в обмін на оплату або прибуток. 

Разом з тим багато індикаторів і показників можуть бути також адекватно 

застосовані для характеристики інших видів трудової діяльності, зокрема, для 

оцінювання виробництва товарів для власного споживання і неоплачуваної 

роботи стажерів. Залежно від національних умов, країни можуть розглянути 

можливість розширення сфери охоплення статистичних показників та охопити 

інші види трудової діяльності, якщо вважатимуть це за необхідне. В такому разі 

рекомендується здійснювати розділення трудової діяльності за видами. В 

ідеалі, якість зайнятості осіб, які працюють на кількох роботах, має 

узагальнювати характеристики додаткової роботи.  

Якість зайнятості є багатовимірною концепцією, що характеризується 

численними аспектами або вимірами, які пов’язані із задоволенням 

різноманітних потреб людини. На основі розглянутих концептуальних підходів 

до проведення статистичного дослідження якості зайнятості розроблено 

інтегровану структурну систему якості зайнятості на базі типології її складових 

елементів. На рис. 1.12 наведені групи та підгрупи виділених складових 

елементів якості зайнятості, що формують її структурну систему.  
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Рисунок 1.12 – Структурна система якості зайнятості 

Джерело: побудовано за даними [285]. 
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Важливо відзначити, що порядок груп не передбачає ніякої ієрархії, 

кожна з них може вважатися в рівній мірі важливою. Так, наприклад, як дохід і 

пільги від зайнятості, так і стабільність зайнятості й соціальний захист є 

важливими аспектами якості зайнятості, важко стверджувати, що гідна оплата 

праці важливіше стабільності зайнятості та навпаки. Наведені на рис. 1.12 

елементи якості зайнятості, хоча і тісно взаємопов’язані між собою, та мають 

також певну незалежність одна від одної. 

На оцінку якості зайнятості впливає конкретний соціально-економічний 

контекст. Так, на рівні країни якість зайнятості осіб, які працюють лише кілька 

годин, може оцінюватися по-різному в період економічного спаду в порівнянні 

з періодом високих темпів зростання. Аналогічним чином визначення 

«високоякісних» і «низькоякісних» робочих місць може бути різним у різних 

країнах в залежності від середнього рівня доходу в цих країнах. 

Якість зайнятості має також і суб’єктивну складову. Одна і та ж 

характеристика зайнятості може розглядатися одним працівником як така, що 

приносить значне внутрішнє задоволення, а іншим – в якості такої, що викликає 

стрес. Одні можуть вважати роботу в режимі неповного робочого дня вдалою 

можливістю забезпечити гармонійне поєднання трудової діяльності та 

особистого життя, в той час як інші будуть незадоволені меншими 

можливостями отримання доходу при роботі в режимі неповного робочого дня 

та рівнем їх соціального благополуччя. Крім того, робота, яка вважається 

перспективною на одному етапі життя, може бути непривабливою на іншому. 

Визначення статистичних показників якості зайнятості передбачає 

відповідність резолюціям і керівним принципам МКСП, деклараціям, 

конвенціям та рекомендаціям, ухваленим МОП, існуючим міжнародним 

стандартам, а також необхідність використання досвіду міжнародних 

досліджень.  
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На міжнародному рівні існує широкий консенсус щодо того, що деякі 

типи зайнятості повинні бути скасовані. Це стосується дитячої праці та 

примусової праці. Велике число міжнародних досліджень, що проведені 

протягом багатьох десятиліть, надали докази того, що конкретні ситуації  

в області зайнятості можуть негативно позначатися на якості життя  

людей [368, 285]. 

Так, статистична основа для вимірювання якості зайнятості має спиратися 

на такі принципи. 

Перший принцип стосується організації груп, підгруп і показників якості 

зайнятості з використанням відкритості і логічної структури їх побудови. 

Другий принцип передбачає забезпечення вимірювання якості зайнятості 

осіб в розбивці за віком, видом економічної діяльності, професійними групами 

або статусом у зайнятості за показниками, використання яких підтверджується 

емпіричними дослідженнями і досвідом країн. У багатьох країнах становище в 

області зайнятості характеризується значними відмінностями в залежності від 

демографічних і соціальних груп населення, так само як і в регіональному 

(міжнаціональному) розрізі.  

Групи, підгрупи і статистичні показники, розроблені для вимірювання 

якості зайнятості є досить широкими, апробованими та обґрунтованими, щоб 

забезпечити їх необхідну адаптацію до національних умов. Кожен показник 

якості зайнятості є достатньо важливим, принаймні для однієї групи країн, щоб 

виправдати його розрахунок. 

Третій принцип стосується практичності використання індикаторів та 

рекомендацій щодо розроблення простих показників, які можуть 

розраховуватися з використанням існуючих у багатьох країнах програм збору 

даних, таких, наприклад, як перепис населення або обстеження домашніх 

господарств (обстеження робочої сили). Він покликаний сприяти зручності 
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використання, проте простий вибір даних, наявних за певний період, не 

сприятиме розвитку статистики. 

Формування системи національної статистики якості зайнятості є 

технічно можливим рішенням, але наявні дані не повинні зумовлювати вибір 

необхідних показників. 

Хоча розроблена статистична основа покликана спиратися на існуючі 

джерела, але країнам, у разі необхідності, буде потрібно розглянути питання 

про розширення сфери охоплення зібраних статистичних даних про якість 

зайнятості. 

Четвертий принцип передбачає зв’язок показників якості зайнятості з 

існуючими міжнародними стандартами та класифікаціями, особливо 

стандартами, прийнятими МКСП. 

Розробка показників має спиратися на використання міжнародних 

рекомендацій і керівних принципів щодо класифікацій, концепцій, понять, 

методів і визначень, необхідних для їх розрахунку. Показники повинні бути 

придатні для складання як національними статистичними управліннями (НСУ), 

так і іншими органами, що займаються розробкою статистичних даних. 

Проведене дослідження міжнародних підходів дозволило встановити, що 

якісне робоче середовище є ключовим чинником конкурентоспроможності 

країни, відіграє ключову роль у забезпеченні сталої тривалої зайнятості для 

здорових та кваліфікованих працівників, сприяє досягненню цілей 

«розумного», сталого та всеохоплюючого розвитку суспільства. 
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1.4. Статистична концептуальна модель оцінювання якості 

зайнятості 

 

На основі вивчення світових підходів до вимірювання якості зайнятості 

встановлено, що, хоча узгодженого визначення та методики оцінювання якості 

зайнятості не існує, але присутній відносно високий ступінь дублювання у 

визначеннях, що використовуються різними дослідниками. Таким чином, 

виділено шість ключових аспектів якості зайнятості: 

– безпека та етика зайнятості, включаючи виробничу безпеку, дитячу та 

примусову працю, справедливе поводження в області зайнятості, а також 

пов’язані з ними фізичні й психосоціальні ризики; 

– дохід і пільги, пов’язані з зайнятістю (об’єктивні аспекти); 

– баланс роботи та особистого життя, включаючи тривалість робочого 

часу (зокрема, графік роботи) і поєднання трудової діяльності та особистого 

життя; 

– умови праці, включаючи об’єктивні аспекти (такі як стабільність 

зайнятості при роботі на основі трудового договору або самозайнятості та 

соціальний захист, а також можливості підвищення кваліфікації, професійного 

навчання, розвитку та прогресу) та інші суб’єктивні аспекти; 

– соціальний діалог, включаючи консультації працівників, участь 

профспілок та участь працівників у прийнятті рішень; 

– трудові відносини, включаючи відносини, пов’язані з зайнятістю і 

трудовою мотивацією. 

Не менш важливими за визначені основні аспекти якості зайнятості є 

розуміння факторів, що на них впливають.  

Бажання покращити якість зайнятості пов’язано з витратами у зв’язку з 

низькою якістю робочих місць. Окремі працівники безпосередньо несуть ці 

витрати, наприклад, через низьку заробітну плату, недостатнє використання 
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навичок, незахищену зайнятість та погане фізичне та психічне здоров’я через 

роботу. Суспільство несе витрати на ці роботи через, наприклад, податкові 

пільги, витрати на охорону здоров’я та політичну кризу [263]. Однак позиція 

роботодавця більш неоднозначна.  

З одного боку, деякі роботодавці можуть мати альтернативні витрати 

через низьку якість зайнятості – проблеми з підбором та утриманням 

працівників, а також, наприклад, невикористані таланти та слабкі інноваційні 

можливості на робочому місці. 

З іншого боку, роботодавці можуть отримувати вигоду від низькоякісних 

робочих місць, здебільшого передаючи певну частину винагороди, 

оподаткування та витрат на охорону здоров’я, наприклад, уряду та/або 

працівникам. Тому для деяких індивідуальних роботодавців, надання поганих 

робочих місць має певний сенс бізнесу [263]. 

Тоді з’являються дві позиції щодо прагнення до покращення робочих 

місць [263]. Перший по суті є нормативним, підкріплений альтруїзмом або 

соціальною відповідальністю.  

Другий – це інструментальний варіант, який спрямований на поліпшення, 

зумовлене перевагами на організаційних та суспільних рівнях за допомогою 

покращення робочих місць. Ці дві позиції не є ексклюзивними. Як відзначає 

Грін [279], більш ефективні економіки мають кращі робочі місця, а кращі 

робочі місця можуть мати індивідуальні, соціальні та організаційні переваги. 

Тому необхідно вивчити, які саме фактори впливають на якість зайнятості. 

Виходячи з викладеного, можна виділити наступні категорії якості 

зайнятості, що наведені на рис. 1.13, з точки зору об’єктивного та 

суб’єктивного її оцінювання. 
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Рисунок 1.13 – Категорії якості зайнятості 

Джерело: розроблено автором. 

  

Одним з ключових факторів, що має вплив на якість зайнятості, є 

технології виробництва. Технологічні зміни обумовлюють підвищення якості 

зайнятості, оскільки замість рутинних ручних засобів праці з’являється 

комп’ютеризована автоматизація виробництва, яка підвищує попит на 

пізнавальні завдання. Проте дослідження, проведені компанією Eurofound, 

виявили обмежену підтримку цієї теорії. Використовуючи заробітну плату як 

показник якості зайнятості, за даними за 1995–2007 рр. виявлено тенденції 

коливань якості зайнятості у країнах ЄС. За відсутності єдиного взірця в 

країнах ЄС ці результати показують, що технологія не детермінізує якість 

робочих місць, але заснована на інституційних факторах [139].  

Останнім часом у деяких дослідженнях активно обговорюється 

поляризація роботи; поширення нестабільної зайнятості та тимчасових 

контрактів; і як ці зміни можуть вплинути на якість зайнятості. Доцільно 

дослідити основні характеристики якості зайнятості, використання поняття 

«сім’я», а також як об’єктивних, так і суб’єктивних вимірів, перш ніж перейти 

до визначення шести ключових аспектів якості зайнятості. Також доцільно 
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визначити фактори, що впливають на якість зайнятості, зосереджуючи увагу на 

управлінні персоналом.  

Схема на рис. 1.14, адаптована з Eurofound [262], містить виділені шість 

параметрів оцінювання якості зайнятості, що вказують на фактори, які 

впливають на якість зайнятості та результати праці. Ця схема співпадає з 

загальним підходом багатьох концепцій, викладених у цьому розділі, і 

спирається на їх основні положення. 

 

 
 

Рисунок 1.14 – Схематичне представлення багаторівневих результатів впливу 

якості зайнятості 

Джерело: узагальнено автором [262]. 
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Вимірюючи якість зайнятості на рівні окремих працівників, схема 

результатів якості зайнятості відображає як сприймається якість зайнятості, як 

буде формуватися демографія та життєвий етап працівника. Вона також 

включає в себе визнання багаторівневих результатів якості зайнятості не лише 

на рівні окремих працівників, а й на рівні підприємства (організації, установи), 

регіону або виду економічної діяльності та країни в цілому. 

Існує певна складність безпосереднього вимірювання якості зайнятості. 

Тому для вимірювання якості зайнятості доцільно визначати значущі показники 

по кожному з виділених аспектів і їх оцінювати. Це може стати складним 

питанням, коли моделі прив’язані до характеристик окремих осіб. Одним із 

прикладів є робота на умовах неповного робочого дня, яку деякі працівники 

можуть сприймати як негативну, коли це не є добровільним, але також можуть 

розглядати і як позитивну, коли це результат добровільного рішення з метою 

урівноваження робочого та особистого життя.  

Поряд із суб’єктивним компонентом, якість зайнятості також є відносною 

та багатовимірною концепцією стосовно працівника, яка враховує як об’єктивні 

характеристики, пов’язані з роботою, так і відповідність між характеристиками 

робочої сили, з одного боку, і робочими вимогами, з іншого. 

Первинна відмінність у об’єктивних вимірах зайнятості часто робиться 

для того, щоб відрізняти внутрішні характеристики зайнятості від зовнішніх 

або визначати об’єктивні ознаки, пов’язані з самою зайнятістю, а також 

соціальними наслідками трудових відносин. Ця подвійність відображається у 

відмінності, що лежить в основі концепцій роботи та зайнятості. До внутрішніх 

характеристик можна віднести такі елементи, як зміст роботи і зайнятості, 

використання навичок, інтенсивність роботи, охорона здоров’я та безпека на 

роботі та відносини, пов’язані з зайнятістю. Основні характеристики – це 

заробітна плата, робочий час, баланс між роботою та особистим життям, 

безпека зайнятості, можливості для кар’єрного зростання (оплата праці, статус 

в ієрархії посад, тип контракту, професійне особисте навчання та навчання, що 
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надається роботодавцем), соціальний захист, захист зайнятості, соціальний 

діалог, соціальні відносини на роботі та поза роботою. 

Багатомірність концепції якості зайнятості означає, що для її 

вимірювання доцільно використовувати широкий набір показників. Цей набір 

показників потрібно оцінювати як сукупність індикаторів, яка забезпечує 

розуміння складної концепції якості зайнятості. 

На основі розглянутих концептуальних підходів до вивчення якості 

зайнятості побудовано статистичну модель оцінювання якості зайнятості 

(рис. 1.15).  

Виділені аспекти якості зайнятості призначені для застосування до 

емпіричних даних. Хоча аспекти та показники якості зайнятості можуть бути 

визначені відповідно до теоретичних положень про зайнятість, вони, як 

правило, не можуть бути підтверджені теоретично. Натомість вони 

використовуються емпірично для виявлення тенденцій та проблем у сфері 

зайнятості. Це не означає, що моделі, показники та індикатори не можна 

удосконалити, їх доцільно регулярно переглядати відповідно до доступних 

даних або, наприклад, за реакцією респондентів.  

Існує потреба оцінити існуючі визначення та підходи щодо того, що 

потрібно знати про роботу та зайнятість, а також доступні дані, щоб визначити 

будь-які прогалини даних, які створюють перешкоди для всебічного розуміння 

якості зайнятості.  

Побудована модель дозволяє описати структуру якості зайнятості, 

виявити причинно-наслідкові зв'язки між елементами, що формують 

методологічні засади статистичного оцінювання якості зайнятості, в межах, 

визначених цілями дослідження, а також визначити інформацію, необхідну для 

аналізу практик і політик, що проявляються на робочих місцях і мають значний 

вплив на добробут зайнятих осіб, організацій та країни в цілому. 
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Рисунок 1.15 – Концептуальна модель оцінювання якості зайнятості в Україні 

Джерело: побудовано автором.  
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лише директиви органів уряду та інших ключових інституцій, а й роботодавців 

та керівників, фахівців з кадрових ресурсів, працівників та їх представників. Ці 

фахівці мають різний ступінь впливу, і сила цього впливу є динамічною та 

змінюється з плином часу.  

Тому якість зайнятості не є заздалегідь визначеною. Вона сформована 

цими різними факторами, які мають вплив на вибір керівництва стосовно 

цінностей, стратегій та практик їхніх організацій, які впливають на якість 

зайнятості на робочому місці. 

Інформація, отримана від побудованої моделі, дозволить розробити 

ефективні засоби для підвищення якості зайнятості. Такий цілеспрямований 

підхід доцільно застосовувати в Україні для сприяння створенню та 

підтримуванню більшої кількості робочих місць. 

Загальна чи всеохоплююча якість зайнятості – це узагальнення кількох 

аспектів, що впливають як на трудові відносини, так і на саму роботу. Цей 

багатовимірний характер якості зайнятості ускладнює розробку єдиного 

показника або системи показників, тому що насамперед необхідно визначити, які 

аспекти слід враховувати та як оцінювати їх загальний вплив на якість зайнятості. 

У процесі вимірювання відповідних показників якості зайнятості, 

статистики мають спиратися на існуючі міжнародні стандарти, такі як 

резолюції і керівні принципи МКСП, декларації, конвенції та рекомендації, 

ухвалені МОП, а також загальні висновки і результати міжнародних досліджень 

[139, 278]. 

Для забезпечення повної та узгодженої статистики робочих відносин 

необхідна інформація про характеристики робочих місць і робочу діяльність. 

Ця інформація повинна бути виміряна за допомогою набору показників, 

заснованих на характеристиках, що відображають ступінь ризику, стійкість та 

сталість конкретної роботи або робочої домовленості, таких як: 

– тривалість трудової угоди; 

– тип трудового договору; 
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– години роботи за контрактом; 

– форми оплати праці; 

– місце роботи; 

– охоплення соціальним захистом за посадою; 

– причини нестабільної зайнятості. 

Для складання узгодженої статистики робочих відносин або для виявлення 

важливих груп інтересів доцільно також використовувати наступні показники: 

– тривалість роботи в поточній економічній одиниці; 

– сезонні працівники; 

– статус денної/заочної форми навчання; 

– домашні працівники; 

– працівники на дому; 

– багатосторонні робочі відносини; 

– оплачувана щорічна відпустка; 

– оплачувана відпустка у зв’язку з хворобою. 

Також рекомендовані наступні додаткові перехресні змінні та категорії: 

– кількість працівників у економічній одиниці, в якій працює працівник; 

– основна форма оплати праці. 

Доцільно розглянути більш докладно тривалість роботи, робочу 

діяльність та години роботи (робочий час).  

Для забезпечення повного розуміння тимчасової стабільності робочих 

відносин та оцінки ступеня, в якому працівники, що не мають постійних 

трудових відносин, мають постійну роботу та забезпеченість доходами, 

доцільно використовувати такі показники, як тривалість трудового договору та 

тривалість роботи в поточній економічній одиниці. 

Інформація про повний/неповний робочий день, звичайні години роботи 

та контрактні години роботи повинна збиратися відповідно до сучасних 

міжнародних стандартів статистики робочого часу (18-та резолюція ICLS щодо 

вимірювання робочого часу [441]). Інформація про контрактні години роботи 
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необхідна для того, щоб визначити, чи працівники мають домовленості, що 

забезпечують гарантовану мінімальну кількість робочих годин, і є важливою 

для виведення підкатегорій працівників. 

Відсутність у найманої особи постійного трудового договору чи угоди – 

це основна причина появи нестабільної зайнятості. Статистичні дані про 

причини нестабільної зайнятості повинні бути зібрані для всіх працівників, які 

класифікуються як строкові, або як короткострокові та випадкові працівники. 

Така статистика також повинна бути зібрана для залежних підрядників, якщо це 

стосується національних цілей. 

Статистичні дані щодо основних причин нестабільної зайнятості повинні 

містити такі категорії: 

– наявність сезонної роботи; 

– поєднання роботи з освітою; 

– поєднання роботи з неоплачуваним доглядом та іншими обов’язками; 

– навчання, стажування або інтернатура; 

– заміна роботи; 

– завершення проекту; 

– наявність програм створення додаткових робочих місць; 

– відсутність постійних робочих місць тощо. 

Статистичні дані щодо того, чи тимчасова зайнятість є добровільною або 

недобровільною, повинні враховуватись як окремий показник. 

Форма винагороди – це основа, за якою працівник отримує платню, а не 

форма оплати (наприклад, готівкою чи натурою). Вона повинна відображати 

інформацію, необхідну для розуміння характеру трудових відносин, але не 

обов’язково інших аспектів винагороди. Показник «форма винагороди» 

потрібен для визначення статусу в категоріях зайнятості та повинен містити 

інформацію про всі види винагород, отриманих працівником на певній роботі. 

Окремо рекомендовано врахування показника «основна форма винагороди», що 

надає додаткову інформацію, яку можна зібрати. 
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Місце роботи надає інформацію про тип місця, де виконується робота. 

Коли робота регулярно виконується в декількох місцеположеннях, ця змінна 

повинна вимірюватися за основним місцем роботи. Таким чином, якщо 

працівник-телемайстер працює окремо від будинку, але проводить більшу 

частину робочого часу в приміщеннях роботодавця, основним місцем роботи 

повинно бути приміщення роботодавця. 

Інформація про місце роботи потрібна для виявлення таких працівників, як 

домашні працівники, працівники, що працюють не в приміщенні роботодавця та 

працівники, що працюють за багатосторонніми трудовими відносинами. У деяких 

контекстах вона має значення для визначення залежних підрядників.  

Для ідентифікації зазначених вище груп працівників та аналізу трудових 

відносин доцільно збирати статистичні дані щодо наступних категорій: 

– власний будинок працівника (або місцевість); 

– будинок клієнта або роботодавця; 

– робоче місце або місце роботи роботодавця; 

– власні господарські приміщення; 

– власне господарство; 

– робоче місце або сайт клієнта; 

– транспортний засіб; 

– вулиця або інше громадське місце; 

– ринок; 

– немає фіксованого місця розташування; 

– інший тип місця розташування. 

Країни можуть додавати питання чи категорії для власних аналітичних 

цілей. Там, де існує потреба в інформації про роботу через інтернет-платформи, 

це слід розглядати як окрему змінну, а не як категорію місця роботи, яка буде 

посилатися на тип місця, де зазвичай є доступ до Інтернету. 

Багатосторонні трудові відносини існують, коли між працівником та 

економічною одиницею, для якої виконується робота, є певні взаємини. 
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Відносини цього типу можуть бути опосередковані інституційною одиницею, 

яка діє як роботодавець, і тимчасово або постійно надає працівнику можливість 

працювати на іншу економічну одиницю при отриманні заробітної плати чи 

оплати праці працівника. 

У всіх цих випадках робота виконується переважно не на території 

агентства, яке оплачує роботу працівника. Місце роботи, як правило, є 

приміщенням клієнта, але може займати якесь інше місце під наглядом клієнта 

чи роботодавця. 

Для працівників, зайнятих на роботах для отримання прибутку, 

посередник може постачати сировину та одержувати товари, що виробляються 

залежними підрядниками, або доступ до клієнтів може контролюватися 

посередником, який зазвичай використовує Інтернет. У таких випадках робота 

підрядника може бути сплачена безпосередньо клієнтом, або оплата може бути 

отримана лише через посередника, який отримує вигоду від роботи, виконаної 

підрядником. 

Для з’ясування ступеня соціального захисту працівників та ступеня 

економічного ризику, на який вони піддаються, у разі відсутності роботи, 

необхідні три показники, що стосуються вимірюванням неформальної 

зайнятості: 

– соціальний захист; 

– наявність оплачуваної щорічної відпустки; 

– наявність оплачуваної відпустки у зв’язку з хворобою. 

Ці показники доцільно використовувати для оцінки впливу нових або 

нестандартних форм зайнятості на наявність відпустки та соціального захисту. 

Вони є важливими для визначення неформальної зайнятості серед працівників, 

але їх недостатньо для комплексного вимірювання неформальної зайнятості. 

Зайнятість також може вимірюватися на основі спеціалізованих 

опитувань домашніх господарств, таких як моніторинг використання часу, 
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освіти та навчання, або більш загальні опитування домашніх господарств, 

наприклад, пов’язані зі стандартами життя, доходами та витратами 

домогосподарств або бюджетом домогосподарств. У таких випадках було б 

доцільно включити питання, призначені для визначення статусу в зайнятості, з 

певною деталізацією, що має відношення до аналітичних вимог статистики. 

Характер заданих питань та ступінь деталізації у таких випадках повинні 

відображати доцільність збирання даних з урахуванням обмежень конкретного 

джерела даних. 

Для полегшення міжнародної порівнянності статистичні дані про робочі 

відносини слід збирати на основі найновіших відповідних даних та 

методологічних рекомендацій, розроблених МОП. 

Удосконалення міжнародних стандартів щодо аналізу трудової діяльності 

останнім часом відбувається особливо стрімко. Дані статистики трудової 

діяльності, принципи й методика побудови якої повністю відповідали б 

міжнародним стандартам, є вкрай затребуваними та необхідними на 

національному рівні для статистичного оцінювання якості зайнятості, побудови 

прогнозів і розробки на їхній основі стратегії зайнятості населення, розвитку 

ринку праці та вдосконалення соціально-економічної політики. 
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Висновки до розділу 1 

 

Дослідження теоретичних основ статистичного вивчення якості 

зайнятості, дозволило охарактеризувати систему економічних категорій, 

використовуваних для дослідження зайнятості; визначити якість зайнятості як 

предмет статистичного дослідження; сформулювати принципи формування 

статистичної основи для вимірювання якості зайнятості; побудувати 

статистичну концептуальну модель оцінювання якості зайнятості. 

1. Виявлено, що для виробництва статистичної інформації та складання 

звітності зі статистики зайнятості, неповної зайнятості та безробіття важливим 

є використання таких трьох основних статистичних одиниць, як особа, робота 

(або трудова діяльність) та одиниця часу. 

2. Важливим чинником змін на ринку праці, які відбулися в останні роки, 

є досягнення інформаційних і комунікаційних технологій.  

Визначено, що важливою проблемою для застосування принципів 

профілактики охорони здоров’я та законодавства в галузі охорони здоров’я та 

безпеки до T/ICTM працівників є труднощі в спостереженні за робочим 

середовищем поза офісних приміщень роботодавця. Тому необхідно особливу 

увагу приділити детальному вивченню такого аспекту якості зайнятості як 

безпека і етика зайнятості для T/ICTM працівників. 

3. Проведене дослідження показало, що визначення якості зайнятості є 

складним питанням. Сприйняття, яке працівник може мати щодо своєї роботи, 

значною мірою закріплено в правовому та нормативному контексті суспільства, 

в якому він живе, але може також варіюватися залежно від його 

індивідуального сприйняття та його позиції в суспільстві відносно різних 

факторів. Сприйняття якості зайнятості також відрізняється залежно від 

соціального статусу особи та типу договірної угоди між роботодавцем та 

працівником. Воно може суттєво відрізнятися для безробітних, найманих 

працівників чи самозайнятих, для працівників, що працюють за строковим 
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трудовим договором, сезонних робітників, низько кваліфікованих працівників 

або керівників підприємств.  

4. Вивчення наукових підходів дозволило виявити та дослідити кілька 

споріднених термінів, що стосуються якості зайнятості. 

Проведене дослідження дозволило виділити сім аспектів якості 

зайнятості, що дозволило запропоновувати авторський підхід до визначення 

поняття «якість зайнятості» з точки зору окремої особи: 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 і етика 

зайнятості, доход від зайнятості і пов’язані з нею пільги, тривалість робочого часу, 

поєднання трудової діяльності та особистого життя, стабільність зайнятості і 

соціальний захист, соціальний діалог, підвищення кваліфікації та професійне 

навчання, а також трудова мотивація й інші пов’язані з зайнятістю відносини. 

Отже, зайнятість має аналізуватися не тільки як джерело доходу, але й як 

інструмент набуття соціального благополуччя, власної гідності та самоповаги. 

5. Вивчення трьох підходів до оцінювання якості зайнятості (формальний, 

що розглядає «задоволення від роботи» як загальний показник якості 

зайнятості; проміжний, що базується на опитуванні працівників щодо 

властивостей хорошої роботи; визначення якості зайнятості зверху – 

оцінювання на основі теоретичних підходів соціальних наук), а також 

визначення сутності суб’єктивних і об’єктивних вимірів якості зайнятості 

дозволило розробити концептуальну модель оцінювання якості зайнятості. 

6. Проведене ґрунтовне вивчення світових підходів до визначення 

сутності якості зайнятості дозволили визначити основні принципи її 

формування, що полягають у наступному:  

– вимірювання якості зайнятості осіб в розбивці за віком, видом 

економічної діяльності, професійними групами або статусом у зайнятості за 

показниками, використання яких підтверджується емпіричними дослідженнями 

і досвідом країн;  
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– практичність використання індикаторів та рекомендацій щодо 

розроблення простих показників, які можуть розраховуватися з використанням 

існуючих у багатьох країнах програм збору даних; 

– розробка показників якості зайнятості на основі міжнародних 

рекомендацій і керівних принципів щодо класифікацій, концепцій, понять, 

методів і визначень, необхідних для їх розрахунку. 

7. Якісне робоче середовище відіграє ключову роль у забезпеченні сталої 

тривалої зайнятості для здорових і кваліфікованих працівників, сприяє 

підвищенню добробуту населення, якості життя та досягненню цілей 

«розумного», сталого і всеохоплюючого розвитку суспільства. 

Узагальнені результати проведених досліджень, що викладені у Розділі 1, 

опубліковані у наукових працях автора [15, 29, 31, 33, 39]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЙ  

ДЛЯ СТАТИСТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ 

 

 

2.1. Принципи гармонізації статистичних класифікацій в системі 

управління якістю зайнятості  

 

В національній системі управління якістю зайнятості міжнародні 

статистичні класифікації відіграють особливу роль, забезпечуючи уніфікацію 

даних та дозволяючи швидко обмінюватися інформацією і приймати 

невідкладні спільні рішення, скорочуючи витрати і час реакції на зміни на 

ринку праці. Глобальний характер сучасних соціально-економічних процесів, 

установлення безпосереднього зв’язку національної економіки і світового 

господарства потребують узгодження, гармонізації, тобто змістовної, 

структурної, термінологічної і кодової відповідності національних класифікацій 

з міжнародними. Гармонізовані класифікації мають забезпечити міжнародні 

порівняння статистичних даних. 

В процесі статистичного оцінювання якості зайнятості доцільно 

використовувати класифікації, наведені на рис. 2.1, сумісні з останніми 

версіями міжнародних стандартних класифікацій. Горизонтальна гармонізація 

класифікацій, тобто взаємна узгодженість різних за функціональним 

призначенням базових класифікацій слугує основою та забезпечує можливість 

реалізації аналітичних проектів в статистиці трудової діяльності і зайнятості.  

Разом з горизонтальною гармонізацією класифікацій у статистичній практиці 

реалізовані проекти з вертикальною гармонізацією статистичних класифікацій. 

Гармонізація класифікацій по вертикалі (світовий, європейський, національний 

рівні) досягається під час розроблення структур кодів у такий спосіб, що старші 

розряди коду певної міжнародної класифікації залишаються незмінними, а 

деталізація (дезагрегація) її здійснюється на нижчих рівнях класифікації. 
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Рисунок 2.1 – Система класифікацій для статистичного оцінювання якості 

зайнятості 

Джерело: розроблено автором за [326, 327, 330, 331, 373, 442, 447]. 

 

Більшість українських статистичних класифікацій у соціальній сфері 

методологічно і за кодами узгоджені (гармонізовані) з аналогічними 

міжнародними та європейськими класифікаціями, що уможливлює проведення 

міжнародних структурних зіставлень макроекономічних показників, передусім 

з країнами ЄС, і сприяють підвищенню ефективності взаємодії між країнами. 

Система національних статистичних класифікацій не є статичною,  

незмінною структурою, вона потребує постійного удосконалення. Зміни у 

світовій економіці та суспільстві, зростання попиту на інформацію в окремих 
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галузях, які являють інтерес для міжнародних організацій у рамках виконання 

міжнародних програм і державної політики (наприклад, програм з охорони 

довкілля, з охорони здоров’я людини, забезпечення населення питною водою 

тощо), потребують періодичного перегляду базових міжнародних статистичних 

класифікацій, внесення до них відповідних змін. 

Центральним елементом системи класифікацій, що необхідні для 

всебічного оцінювання якості зайнятості, є Міжнародна класифікація статусу в 

зайнятості МКСЗ (International Classification of Status in Employment – ICSE) та 

Міжнародна класифікація статусу в трудовій діяльності (International 

Classification of Status at Work – ICSaW-18) [442]. 

Класифікації спрямовані на те, щоб країни мали змогу оновлювати, 

гармонізувати та розвивати свої статистичні програми, що включають інформацію 

про робочі відносини. Статистичні дані про робочі відносини стосуються: 

– правових відносин між особами, які працюють, та економічними 

одиницями, в яких або для яких виконується робота; 

– економічних ризиків, що випливають з договірних чи інших умов, за 

яких виконується робота.  

Ці стандарти сприяють створенню національної статистики робочих 

відносин для різних цілей як частини інтегрованої національної системи 

статистики праці на основі загальних понять та визначень, які узгоджуються з 

діючими міжнародними стандартами та керівними принципами для статистики 

трудової діяльності, прийнятими МКСП. 

Вперше Резолюція про Міжнародну класифікацію статусу в зайнятості 

(МКСЗ-93 або ICSE-93) була ухвалена в січні 1993 р. на 15-й Міжнародній 

конференції статистиків праці (МКСП) [442].  

У жовтні 2013 р. на 19-й МКСП прийняли нові стандарти, що стосуються 

статистики трудової діяльності, зайнятості та недовикористання робочої сили. 

На цій конференції було наголошено на необхідності перегляду ICSE-93 задля 

більш повного врахування останніх змін на ринках праці.  
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Було відзначено, що перегляд ICSE-93 є важливим і терміновим кроком. 

Чотири потенційні варіанти переглянутого ICSE розглядалися в якості 

відправної точки для обговорення. 

Резолюція 19-ї МКСП та переглянута ICSE-93 разом змінили основу, на 

якій будуються теоретико-методологічні засади оцінювання якості зайнятості. 

Ці зміни вимагають перегляду статистичної основи з метою приведення її у 

відповідність з останніми розробками стандартів статистики праці. 

10–19 жовтня 2018 р. в Женеві пройшла 20-та Міжнародна конференція 

статистиків праці – найважливіша конференція під егідою МОП, яка розробила 

стандарти оцінки нових і прихованих форм зайнятості та трудової діяльності. 

20-та МКСП прийняла рішення про суттєвий перегляд і розширення 

статистичної діяльності, пов’язаної з питаннями трудових відносин та гідної 

праці. На 20-й МКСП затверджений план дій у галузі статистики, завдання 

якого – оцінка ходу реалізації прийнятого ООН Порядку денного в галузі 

сталого розвитку на період до 2030 року і сприяння формуванню більш 

ефективної політики, що визначає майбутні сфери зайнятості. 

Учасники конференції домовилися про введення нової класифікації 

статусу в зайнятості та статусу в трудовій діяльності з урахуванням того, 

наскільки сьогодні розмита грань між залежною трудовою діяльністю, 

регульованими традиційними трудовими відносинами з одним роботодавцем і 

самозайнятими, індивідуальними формами праці та новими формами 

зайнятості, пов’язаними з онлайн-платформами, краудворкінгом, тимчасовою 

роботою тощо. На конференції було також детально обговорено питання про 

неформальну зайнятість та про вироблення ефективних політичних 

рекомендацій у цій галузі. 

Прийнята нова класифікація статусу в трудовій діяльності охоплює всі 

форми трудової діяльності та надає статистикам, які працюють на 

національному рівні, необхідні альтернативні інструменти, за допомогою яких 

можна привернути увагу до виникаючих сьогодні нових форм зайнятості. Це 

сприяє проведенню більш продуманої і ефективної політики в галузі праці на 
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національному рівні і, що найважливіше, безпосередньо позначиться на 

добробуті багатьох людей. 

Також визначена роль домашньої праці й можливості включення 

домашніх працівників в запропоновану нову класифікацію трудових відносин. 

Запропоновані нові інструменти покликані сприяти впровадженню сучасних 

статистичних понять і показників, прийнятих МКСП в 2013 р., допоможуть 

впровадити нові поняття при проведенні обстежень трудових ресурсів у різних 

країнах і тим самим створити там умови для прийняття більш продуманих 

політичних рішень. 

На 20-й МКСП були обговорені й питання про те, як оцінити економічну 

цінність неоплачуваної праці. Предметом детального обговорення стала 

необхідність враховувати працівників, чия праця досі не знаходила 

статистичного відображення, зокрема, жінок, зайнятих неоплачуваною роботою 

по дому, чи волонтерів, як соціальних, так і осіб, які займаються трудовою 

діяльністю по догляду за іншими особами. 

Нові рекомендації, які стосуються трудової міграції, примусової праці, 

роботи кооперативів та подолання невідповідності між попитом і пропозицією 

в області професійних навичок, допоможуть статистикам отримувати більш 

детальну інформацію про найважливіші тенденції і проблеми в сфері 

зайнятості. Крім цього, на конференції було прийнято резолюцію, що 

стосується більш ефективної оцінки масштабів дитячої праці. 

Результатом проведення конференції стали затвердження оновленої версії 

Міжнародної класифікації статусу в зайнятості МКСЗ (ICSE-18) та Міжнародної 

класифікації статусу в трудовій діяльності (ICSaW-18). 

Класифікації професій призначені для систематизації та узагальнення 

професійної інформації, отриманої шляхом проведення статистичних переписів 

і обстежень, а також на основі використання адміністративних ресурсів.  

Статистичні дані, класифіковані за професією, використовуються в ході 

аналізу ринку праці, планування освіти, планування людських ресурсів, 

охорони праці і аналізу безпеки, аналізу заробітної плати і т.д. Кожна країна 
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повинна прагнути зібрати дані, які можуть бути перетворені відповідно до 

міжнародно узгоджених стандартів, з метою сприяння міжнародному 

використанню і порівняння професійної інформації. Об’єктом таких 

класифікації є професії. 

На сучасному етапі на міжнародному (світовому) рівні функціонує 

Міжнародна стандартна класифікація професій (МСКП–08) – International 

Standard Classification of Occupations (ISCO–08). 

Класифікація ISCO–08 прийнята на тристоронній нараді експертів зі 

статистики праці, яка проводилася з 3 по 6 грудня 2007 р. і була присвячена 

оновленню Міжнародної стандартної класифікації професій (ISCO–88) [331]. 

Структура коду ISCO–08 така: 

Х – основні групи (10), позначені однозначним цифровим кодом; 

ХХ – підгрупи (43), позначені двозначним цифровим кодом; 

ХХХ – базові групи (130), позначені тризначним цифровим кодом; 

ХХХХ – початкові групи (436), позначені чотиризначним цифровим кодом. 

Основні напрями застосування: для організації робочих місць в чітко 

визначений набір груп відповідно до завдань і обов’язків, прийнятих в роботі. 

ISCO призначена для полегшення міжнародного спілкування з питання 

визначення професій і професійних груп. Концептуальні межі, що 

використовувались для створення ISCO–08, базуються на двох основних 

концепціях: концепції роботи та концепції кваліфікації. 

Відповідно до ISCO, робота – це сукупність завдань та обов’язків, що 

виконуються, або повинні виконуватись однією особою як для працедавця, так і 

при самозайнятості. 

Професія визначається типом роботи, що виконується на робочому місці, 

та передбачає сукупність видів роботи, відповідно до яких завдання та 

обов’язки характеризуються високим ступенем подібності. Людина може 

асоціюватись з професією, яку вона виконує на основній роботі, на другій 

роботі, майбутній або попередній роботі. 
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Кваліфікація визначається як здатність робітника виконувати завдання 

або обов’язки в рамках певної роботи. В МСКП–08 для систематизації професій 

в групи використовуються два критерії: рівень кваліфікації та спеціалізація 

кваліфікації. 

Спеціалізація кваліфікації розглядається в рамках чотирьох понять: 

галузь необхідних знань; знаряддя та обладнання, які використовується; 

матеріали, що оброблюються або використовуються; види товарів та послуг, що 

виробляються. 

На рис. 2.2 наводяться визначення кожного з чотирьох рівнів кваліфікації 

ISCO–08.  

Рівень кваліфікації визначається в залежності від складності та обсягу 

завдань та обов’язків, які виконуються в процесі діяльності.  

 

Рисунок 2.2 – Рівні кваліфікації (ISCO–08) 

Джерело: побудовано автором за [331]. 

 

Рівень кваліфікації вимірюється з урахуванням одного або кількох факторів: 

– характеру роботи, виконуваної в рамках характерних завдань та 

обов’язків, визначених ISCO–08 для кожного рівня кваліфікації; 
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– рівня формальної освіти, визначеного в Міжнародній стандартній 

класифікації освіти (ISCED), необхідного для компетентного виконання завдань 

та обов’язків; 

– рівня неформального навчання, отриманого в процесі роботи, та/або 

попереднього досвіду у суміжній професії, що необхідний для компетентного 

виконання завдань та обов’язків. 

Відповідність основних десяти груп ISCO–08 та чотирьох 

кваліфікаційних рівнів наведено в табл. 2.1. 

Визначення, наведені на рис. 2.2 не змінюють межі між рівнями 

кваліфікацій, що надані в ISCO–08, а використовуються для уточнення цих меж. 

 

Таблиця 2.1 – Відповідність основних груп ISCO–08 та рівнів кваліфікації 

Основні групи ISCO–08 
Рівень 

кваліфікації 
1 Керівники  3+4 

2 Професіонали 4 
3 Техніки та помічники професіоналів 3 
4 Службовці   

5 Працівники сфери торгівлі та послуг   
6 Кваліфіковані робітники сільського, лісового та рибного 

господарства 
2 

7 Кваліфіковані працівники промисловості та ремісництва   

8 Оператори устаткування та машин, монтажники   
9 Елементарні професії  1 
0 Військові професії  1+2+4 

Джерело: розроблено автором за [331]. 

 

Класифікації освіти. Міжнародна стандартна класифікація освіти (МСКО) – 

International Standard Classification of Education (ISCED–2011) – була розроблена 

в якості інструменту для збору, узагальнення, систематизації та представлення 

статистичних даних щодо освіти як у рамках окремих країн, так і на 

міжнародному рівні.  

ISCED–2011 є основою, яка дозволяє стандартизувати широкий спектр 

статистичних даних щодо освіти відповідно до міжнародно узгодженого набору 
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загальних визначень і понять, тим самим забезпечуючи міжнаціональну 

порівнянність. 

Основні одиниці класифікації ISCED–2011 – це освітні програми та 

відповідні їм кваліфікації. 

Структура коду ISCED–2011 така [330]: 

Х – рівні, позначені однозначними цифровими кодами; 

ХХ – категорії, позначені двозначними цифровими кодами; 

ХХХ – підкатегорії, позначені тризначними цифровими кодами. 

Освітня програма визначається як єдиний комплекс або послідовність 

видів освітньої діяльності або комунікації, спланованої і організованої для 

досягнення заздалегідь поставлених цілей навчання або конкретних освітніх 

завдань протягом певного періоду часу.  

Кваліфікація – це офіційне підтвердження, як правило, у формі 

документу, що посвідчує успішне завершення освітньої програми або етапу 

освітньої програми.  

Кваліфікацію можна отримати за допомогою:  

– успішного завершення освітньої програми повністю;  

– успішного завершення етапу освітньої програми (проміжна кваліфікація 

освіти);  

– перевірки знань, навичок, компетенцій, що не залежать від участі в 

освітній програмі.  

Успішним завершенням програми вважається досягнення учнями певних 

цілей навчання. 

Відповідно до МСКО–2011, визнані кваліфікації відповідають освітній 

програмі як відповідній одиниці класифікації.  

Спочатку в МСКО дається класифікація освітніх програм, а потім – 

класифікація кваліфікацій.  

Класифікація національних освітніх програм відповідно до МСКО є 

основним інструментом для відображення зв’язків між освітніми програмами і 

кваліфікаціями. Проте, в деяких випадках, кілька програм можуть бути 
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спрямовані на отримання однієї і тієї ж кваліфікації, і одна програма – на 

отримання кількох різних кваліфікацій. 

Поняття «рівні» освіти представлено впорядкованим набором категорій, 

групуються освітні програми у відповідності з градацією навчального досвіду, а 

також знань, навичок і компетентностей, які покликана забезпечити освітня 

програма. Рівень МСКО відображає ступінь складності та спеціалізації змісту 

освітньої програми від основного до складного. 

Класифікація МСКО складається з паралельних схем кодування освітніх 

програм (МСКО–ПРОГРАМИ, або МСКО–П) і рівнів отриманої освіти 

(МСКО–РІВЕНЬ, або МСКО–Р), що представлено у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 – Паралельні схеми кодування освітніх програм (МСКО–

ПРОГРАМИ) і рівнів отриманої освіти (МСКО–РІВЕНЬ) 

 МСКО – Програми (МСКО–П)  МСКО – Рівень (МСКО–Р) 
0  Програма розвитку дітей 

молодшого віку  
0  Нижче початкової освіти 

1  Початкова освіта 1  Початкова освіта 
2  Перший етап середньої освіти 2  Перший етап середньої освіти 
3  Другий етап середньої освіти 3  Другий етап середньої освіти 
4  Післясередня нетретична освіта 4 Післясередня нетретична освіта 
5  Короткий цикл третичної освіти 5 Короткий цикл третичної освіти 
6  Бакалаврат або його еквівалент 6  Бакалаврат або його еквівалент 
7  Магістратура або її еквівалент 7  Магістратура або її еквівалент 
8  Докторантура або її еквівалент 8  Докторантура або її еквівалент 
9  Не класифікується 9  Не класифікується 

Джерело: розроблено автором за [330]. 
 

Класифікація національних освітніх програм відповідно до МСКО є 

основним інструментом для систематизації інформації за національними 

освітніми системами, освітніми програмами та відповідними кваліфікаціями, 

що застосовуються для зіставлення даних про рівні МСКО і допомоги в їх 

інтерпретації на міжнародному рівні. 

Актуальним завданням є формування системи метаданих, зокрема 

статистичних класифікацій, доцільних для застосування при оцінюванні однієї 

з найважливіших складових якості зайнятості – безпеки праці, зокрема 
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показників стану здоров’я працюючих, професійної захворюваності, 

виробничого травматизму тощо. Важливим є врахування як основних 

класифікацій, що безпосередньо стосуються охорони здоров’я, так і додаткових, 

які доцільно використовувати в системі охорони здоров’я в Україні. 

Відповідно до трактування ВООЗ [25], використання уніфікованих даних і 

функціональної сумісності у сфері охорони здоров’я має забезпечувати 

послідовний і точний збір та обмін медичною інформацією з усіх систем і 

служб охорони здоров’я, між різними географічними районами і різними 

секторами охорони здоров’я. Без цих компонентів інформацію в охороні 

здоров’я неможливо послідовно збирати та інтерпретувати. 

Сімейство класифікацій ВООЗ містить класифікації трьох типів [83, 162]: 

1. Еталонні (довідкові) класифікації – це основні класифікації з 

суттєвих та основних параметрів здоров’я, які підготовлено та затверджено 

ВООЗ для міжнародного використання. 

2. Похідні класифікації – класифікації, що базуються на еталонних 

класифікаціях. Похідні класифікації можуть бути підготовлені або шляхом 

побудови структури та категорій еталонної класифікації, щоб надати додаткові 

деталі, або вони можуть бути підготовлені шляхом перегрупування або 

агрегації предметів з однієї або декількох еталонних класифікацій [83]. 

3. Споріднені класифікації – класифікації, що підключаються чи 

перетинаються з еталонною, або пов’язані з нею лише на певних рівнях структури.  

Сімейство міжнародних класифікацій ВООЗ за типами представлено на 

рис. 2.3. 

До еталонних міжнародних класифікацій ВООЗ відносяться: Міжнародна 

класифікація хвороб (МКХ), Міжнародна класифікація функціонування, 

обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) і Міжнародна класифікація 

медичних втручань (МКМВ). 

Усі класифікації ВООЗ, що стосуються охорони здоров’я, можна умовно 

поділити на дві групи: міжнародні класифікації діагнозів (ICD, ICF, ICHI, ICPC-2, 

ICECI, ICNP) та міжнародні класифікації лікарських засобів (АТС).  
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Рисунок 2.3 – Сімейство міжнародних класифікацій ВООЗ за типами  

Джерело: розроблено автором за [162]. 

 

В останньому глобальному опитуванні ВООЗ були вказані Міжнародна 

класифікація хвороб (МКХ) [162] та Стандарт відправлення повідомлень 

системою Health Level Seven International (HL7) Messaging [293] як два 

найбільш поширені стандарти, що застосовуються на всесвітньому рівні. МКХ і 

Стандарт відправлення повідомлень системою HL7 використовуються 

відповідно в 83% і 79% країн світу [162]. 
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3-е вид. (ICD-DA) 

СПОРІДНЕНІ  
КЛАСИФІКАЦІЇ 

Міжнародна 
класифікація 

первинної 
медичної 
допомоги,  

2-е вид. (ICPC-2) 

Міжнародна 
класифікація 

зовнішніх 
причин травм 

(ICECI) 

Технічні засоби 
для людей з 
обмеженими 

можливостями - 
Класифікація і 
термінологія 

(ISO9999) 

Анатомо-
терапевтична 

система 
класифікації 

хімічних речовин 
з певними 

добовими дозами 
 (ATC/DDD) 

Міжнародна 
класифікація 
сестринської 

практики  
(ICNP) 
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Так, однією з найбільш поширених класифікацій, що стосуються охорони 

здоров’я та застосовуються на всесвітньому рівні, є Міжнародна класифікація 

хвороб (МКХ) – International Statistical Classification of Diseases (ICD), яка може 

бути віднесена до групи еталонних класифікацій діагнозів. 

Міжнародна класифікація хвороб є основним інструментом формування 

інформаційної бази про здоров’я населення та діяльність установ охорони здоров’я.  

Метою ICD є створення умов для систематизованої реєстрації, аналізу, 

інтерпретації та порівняння даних про смертність та захворюваність, отриманих в 

різних країнах та регіонах світу. ICD використовується для перетворення 

лінгвістичного опису діагнозів хвороб та інших проблем, пов’язаних зі здоров’ям, 

у коди, які забезпечують зручність збереження, збору та аналізу даних [162]. 

Нині діє десята версія ICD та споріднених проблем охорони здоров’я 

(ICD-10), прийнята в травні 1990 р. на сорок третій сесії Всесвітньої асамблеї 

охорони здоров’я. Вона цитується в більш ніж 20 тис. наукових статтях і 

використовується більш ніж 100 країнами світу [162].  

В Україні її введено в дію у закладах охорони здоров’я з 01.01.1999 р. 

(наказ МОЗ України № 297 від 08.10.1998) [80].  

18 червня 2018 р. була оприлюднена версія ICD-11, щоб надати 

можливість державам-членам готуватися до її впровадження, включаючи 

переклад на національні мови. ICD-11 буде представлена на 144-му засіданні 

Виконавчої ради в січні 2019 р. та Сімдесят другій сесії Всесвітньої асамблеї 

охорони здоров’я в травні 2019 р. Після схвалення держави-члени розпочнуть 

використання ICD-11 з першого січня 2022 р. 

ICD забезпечує методичну єдність і зіставлення результатів вивчення 

захворюваності населення, причин смерті як між країнами, так і в межах 

країни [77]. З використанням ICD-10 можуть бути класифіковані не тільки 

захворювання, які мають чітко сформульований діагноз, але й інші чинники, що 

пов’язані зі здоров’ям, такі, як умови та обставини життя осіб, які страждають на 

певні хвороби. Тому ICD передбачає можливість широкого розмаїття ознак, 

симптомів, відхилень, виявлених в процесі дослідження, скарг і соціальних 

обставин, які можуть бути вписані на місці діагнозу в медичній документації [77]. 
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2.2. Адаптація міжнародних класифікацій статусу в зайнятості та 

трудовій діяльності до національних умов України 

 

Характеристики зайнятості, роботи та трудової діяльності, які є 

актуальними та представляють інтерес для статистики трудових відносин, 

різняться залежно від форм зайнятості та аналітичних цілей статистики. Деякі 

поняття, показники, схеми класифікації та категорії, описані в сучасних 

стандартах, є актуальними лише для певних форм трудової діяльності. Інші 

повинні застосовуватися до всіх форм трудової діяльності. 

Одиницями, які мають відношення до складання статистики про трудові 

відносини, є особи, робочі місця, трудова діяльність та економічні одиниці. 

Робота або трудова діяльність визначається як сукупність завдань та 

обов’язків, виконуваних або призначених для виконання однією особою для 

однієї економічної одиниці: 

– термін «робота» використовується у відношенні зайнятості. Коли 

справа стосується виробничої праці на власному виробництві, неоплачуваної 

праці стажерів та волонтерської праці застосовують термін «робоча діяльність»; 

– особи можуть мати одне або декілька робочих місць протягом даного 

референтного періоду. У випадку декількох робочих місць основною роботою є 

та, що займає найбільший час; 

– працівники, які працюють як незалежні працівники, мають стільки 

робочих місць, скільки є економічних одиниць, якими вони володіють 

одноосібно або спільно, незалежно від кількості обслуговуваних клієнтів; 

– для тих, хто працює як залежні працівники, роботою вважається 

сукупність завдань для економічної одиниці, в якій працює працівник, і окрема 

робота визначається для кожної економічної одиниці, в якій працює працівник; 

– окремі робочі заходи визначаються, коли людина займається як 

виробництвом товарів для власного використання, так і власним використанням 

послуг для одного домогосподарства. Це дозволяє ідентифікувати трудову 
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діяльність в межах і за межами границь виробництва в системі національних 

рахунків (СНР). 

В Україні доцільно розвивати свою статистику щодо робочих відносин, 

щоб забезпечити належну інформаційну базу для широкого кола описових та 

аналітичних цілей, з урахуванням конкретних національних потреб та обставин, 

з метою надання інформації про: 

– характер економічних ризиків та повноважень, що відчуваються 

працівниками, силу та характер їх прихильності до економічної одиниці, в якій 

вони працюють, а також вплив економічних та соціальних змін на ситуацію їх 

зайнятості; 

– вплив державної політики щодо створення робочих місць, сприяння 

підприємництву та регулювання ринку праці за характером робочих місць та 

якістю зайнятості; 

– ступінь, в якому участь у працевлаштуванні та в інших формах роботи 

забезпечує доступ до соціального захисту та забезпечення доходів; 

– заробітну плату, інші доходи та витрати на оплату праці; 

– вплив зайнятості на різні види робочих відносин; 

– соціально-економічний статус працівника; 

– обсяг робіт або витрати на оплату праці робочої сили для національних 

рахунків, окремо для найманих працівників та працівників, зайнятих не по 

найму; 

– участь у різних типах робочих відносин між групами населення, такими 

як жінки та чоловіки, молодь, діти, мігранти та інші групи; 

– відносини між різними формами організації роботи та їхніми 

економічними та соціальними наслідками. 

Відповідно до положень ICSE-93, а також національних особливостей 

соціально-трудових відносин при аналізі матеріалів обстеження робочої сили в 

Україні застосовують систему класифікації статусів у зайнятості, наведену на 

рис. 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Система класифікації статусу в зайнятості за ICSE-93 

Джерело: побудовано автором за [9, 442]. 

 

Для сприяння послідовності та інтеграції статистики з різних джерел за 

кількома характеристиками робочих відносин в Україні є доцільним: 

– формування загальних концептуальних основ статистики робочих 

відносин; 

– перегляд Класифікації статусу в зайнятості (розроблення оновленої 

версії класифікації, гармонізованої з ICSE-18); 

– розроблення Класифікації статусу в трудовій діяльності як еталонної 

класифікації, що охоплює всі види трудової діяльності; 

– визначення оперативних концепцій та керівних принципів для збору та 

складання статистики щодо статусу в зайнятості. 

Перегляд і розширення існуючих стандартів статусу в зайнятості в 

Україні обумовлені необхідністю:  

– забезпечення кращої статистичної оцінки різних аспектів відносин між 

працівниками та економічними одиницями, для яких виконується робота;  

– адекватного контролю змін у сфері зайнятості та форм зайнятості;  

– розширення сфери застосування статистичних стандартів у робочих 

відносинах для охоплення всіх форм трудової діяльності;  

– розроблення керівних принципів для більш широкого набору заходів, ніж 

це було визначено на міжнародному рівні, і тим самим підвищення актуальності 

та корисності стандартів для країн та територій на всіх етапах розвитку. 

Зайняте населення 

Безкоштовно 
працюючі члени сім’ї 

Самозайняті 

Роботодавці  

Працюючі не за наймом  
у секторі самостійної зайнятості  

Працюючі за наймом  
(наймані працівники) 
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З метою вирішення зазначених проблем запропоновано запровадити до 

використання в Україні оновлену версію Класифікації статусу в зайнятості 

(КСЗ-18), розроблену автором на основі адаптації до національних умов 

України Міжнародної класифікації статусу в зайнятості ICSE-18 (Додаток А) з 

урахуванням національних особливостей соціально-трудових відносин, яка має 

замінити використовувану наразі в Україні Класифікацію статусу в зайнятості, 

гармонізовану з ICSE-93. 

Оновлена Класифікація статусу в зайнятості КСЗ-18 включає десять 

докладно описаних категорій. Ці категорії можуть класифікуватися двома 

способами на основі двох альтернативних критеріїв.   

Першим критерієм є тип повноважень, якими наділений працівник щодо 

економічної одиниці, в якій він працює, і за цим критерієм працівники діляться 

в першу чергу на залежних і незалежних.  

Другим критерієм є тип економічного ризику, якому піддаються 

працівники, і на основі застосування цього критерію проводиться відмінність 

між працівниками, які отримують заробітну плату, і працівниками, які 

отримують прибуток (рис. 2.5). Це відповідає традиційній відмінності між 

самозайнятістю та роботою за наймом. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Критерії класифікації населення за статусом в зайнятості за КСЗ-18 

Джерело: побудовано автором на базі [442]. 
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Структура коду КСЗ-18 може бути представлена наступним чином: 

Рівень 1 Х – основні розділи (5), ідентифіковані однозначними 

літерними кодами (на основі латинської абетки); 

Рівень 2 Х.Х – підрозділи (10), ідентифіковані двозначними 

цифровими кодами. 

Так, у запропонованій Класифікації статусу в зайнятості (КСЗ-18) 

представлено 10 категорій, які можуть бути об’єднані за двома 

альтернативними класифікаційними ієрархіями: за типом повноважень та 

типом економічного ризику. 

За першою із зазначених класифікаційних ієрархій (типом повноважень) 

розглянуті категорії згруповані у запропонованій Класифікація статусу в 

зайнятості за типом повноважень (КСЗ-18-П), гармонізованій з Міжнародною 

класифікацією ICSE-18-А (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 – Класифікація статусу в зайнятості за типом повноважень 

(КСЗ-18-П)  

Розділ Підрозділ Статус у зайнятості 
  НЕЗАЛЕЖНІ ПРАЦІВНИКИ  

A  Роботодавці 
 1.1 Роботодавці в корпораціях 
 1.2 Роботодавці на сімейних підприємствах 

В  Незалежні працівники без найманих працівників 
 2.1 Власники, які працюють на власних підприємствах без 

найманих працівників 
 2.2 Власники сімейних підприємств без найманих працівників 
  ЗАЛЕЖНІ ПРАЦІВНИКИ 

C  Залежні підрядники 
 3.0 Залежні підрядники 

D  Наймані працівники 
 4.1 Постійні наймані працівники 
 4.2 Строкові працівники (наймані працівники, що працюють за 

строковим трудовим договором) 
 4.3 Тимчасові працівники 
 4.4 Оплачувані підмайстри, стажери і практиканти 

E  Неоплачувані працівники сімейних підприємств 
 5.1 Неоплачувані працівники сімейних підприємств 

Джерело: розроблено автором за [442]. 
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Ця класифікаційна ієрархія підходить для аналізу ринку праці, 

включаючи аналіз впливу економічних циклів на ринок праці та обґрунтування 

державної політики, пов’язаної зі створенням робочих місць та регулюванням 

якості зайнятості. 

Тип повноважень залежить від характеру контролю, який працівник має 

над економічною одиницею, де він працює, та характеру повноважень, які він 

або вона здійснює, та ступінь, на який працівник залежить від іншої особи чи 

економічної одиниці для організації роботи та/або для доступу на ринок. Тип 

повноважень використовується для класифікації працівників як залежних або 

незалежних. 

Незалежні працівники володіють економічною одиницею, в якій вони 

працюють, і контролюють її діяльність. Вони приймають найважливіші 

рішення, що стосуються діяльності економічної одиниці та організації її 

роботи. Вони можуть працювати самостійно або в партнерстві з іншими 

незалежними працівниками і можуть надавати або не надавати роботу іншим. 

В Україні, відповідно до чинного законодавства, в сфері соціально-

трудових відносин використовується термін «підприємець», який визначається 

як. фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність, тобто ініціативну, 

систематичну, на власний ризик діяльність з метою одержання прибутку, без 

створення юридичної особи, і зареєстрована як підприємець у встановленому 

законом порядку. Тобто це працівники, які організовують роботу для себе та 

потенційно для інших шляхом створення та управління підприємством.  

Категорія незалежних працівників в класифікації статусу зайнятості є 

базою для ідентифікації та формування статистичних даних про підприємців. 

Додаткова інформація, що стосується національного контексту, така як розмір 

та характер підприємства, необхідна для надання повної статистики 

підприємництва та точного визначення тих працівників, які створюють 

можливості для працевлаштування для себе або для інших. 

Залежні працівники – це працівники, які не мають повноважень або не 

контролюють економічну одиницю, в якій вони працюють. Якщо вони 
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працюють для отримання прибутку, вони не мають працівників і не приймають 

найважливіших рішень про діяльність економічної одиниці, в якій вони працюють. 

Тип економічного ризику – це ступінь, в якому працівник може:  

– бути схильним до втрати фінансових або інших ресурсів під час 

здійснення діяльності;  

– відчувати ненадійність винагороди готівкою чи натурою або не 

отримувати винагороди. 

Економічний ризик можна оперативно оцінити, розглядаючи: 

– існування та характер винагороди за виконану роботу; 

– обставини, за яких робота або трудова діяльність можуть бути припинені;  

– ступінь захисту працівника у випадку захворювання, аварії або 

припинення роботи. 

У статистиці зайнятості тип економічного ризику використовується для 

класифікації працівників як для отримання прибутку, так і для роботи за оплату 

праці в основному залежно від характеру винагороди за певну роботу. До 

аспектів характеру винагороди, що враховуються, відносяться такі факти – чи 

отримується або очікується винагорода: 

– у формі прибутку (а, отже, може мати ризик втрати); 

– заснована на робочому часі; 

– як частина продукції, що виробляється, або наданих послуг; 

– як оплата за виробництво товарів або надання послуг. 

За другою з двох альтернативних класифікаційних ієрархій – типом 

економічного ризику – 10 розглянутих категорій згруповані у запропонованій 

Класифікації статусу в зайнятості за типом економічного ризику (КСЗ-18-Р) 

(табл. 2.4). 

Ця класифікаційна ієрархія підходить для надання даних для 

національних рахунків, для визначення заробітної плати та її розподілу, а також 

для виробництва та аналізу статистики заробітної плати, доходів та витрат на 

оплату праці. 
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Зайняті, що працюють для отримання прибутку – це працівники, чия 

винагорода прямо та повністю залежить від прибутку чи збитку, отриманого 

економічною одиницею, в якій вони працюють, включаючи винагороду готівкою 

чи натурою шляхом здійснення комерційної угоди за товари, що виробляються, 

або надані послуги. Вони не отримують заробітну плату за час роботи. 

Таблиця 2.4 – Класифікація статусу в зайнятості за типом економічного 

ризику (КСЗ-18-Р) 

Розділ Підрозділ Статус у зайнятості 

  ЗАЙНЯТІ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ПРИБУТКУ 

F  Незалежні працівники сімейних підприємств 
 1.2 Роботодавці на сімейних підприємствах 
 2.2 Власники сімейних підприємств без найманих працівників  

C  Залежні підрядники 

 3.0 Залежні підрядники 

E  Неоплачувані працівники сімейних підприємств 
 5.1 Неоплачувані працівники сімейних підприємств  
  ЗАЙНЯТІ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

G  Власники-керівники корпорацій 
 1.1 Роботодавці в корпораціях 
 2.1 Власники, які працюють на власних підприємствах без 

найманих працівників 

D  Наймані працівники 

 4.1 Постійні наймані працівники 
 4.2 Строкові працівники (наймані працівники, що працюють за 

строковим трудовим договором)  
 4.3 Тимчасові працівники 
 4.4 Оплачувані підмайстри, стажери і практиканти 

Джерело: розроблено автором на базі [442]. 

 

Власники-керівники корпорацій виключаються з працівників, зайнятих 

для отримання прибутку. Хоча вони піддаються впливу економічного ризику, 

пов’язаного з можливістю втрати інвестицій у корпорації, цей ризик 

пом’якшується через обмеження відповідальності, коли корпорації є окремими 
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юридичними особами від осіб, яким вони належать. Вони можуть отримувати 

заробітну плату, незалежно від того, чи отримує прибуток корпорація, а також 

отримувати платежі, що випливають із прибутку. 

Зайняті, що працюють для отримання заробітної плати – це працівники, 

які отримують або планують отримувати винагороду готівкою чи натурою за 

відпрацьований час або за кожну надану частину товару або послугу. Вони 

включають як працівників, так і власників-керівників корпорацій, які працюють 

на власних підприємствах без найманих працівників. 

Адаптацію нової версії ICSE-18 до національних особливостей України 

проведено із залученням як фахівців в галузі праці, так і статистиків-експертів у 

галузі системи національних рахунків, а також представників працівників і 

роботодавців. Зокрема при визначенні категорій, які представлені у 

запропонованій класифікації. 

Для обґрунтування методологічних засад оцінювання якості зайнятості в 

Україні надано визначення та пояснення категорій, що представлені у двох 

ієрархіях запропонованої Класифікації статусу в зайнятості, які відповідають 

міжнародним підходам і враховують особливості організаційно-правових 

відносин (норм) в Україні. 

А. Роботодавці – володіють економічною одиницею, в якій вони працюють, 

і контролюють її діяльність самостійно або у партнерстві з іншими, і в цій якості 

використовують одну або декілька осіб (включаючи тимчасово відсутніх 

працівників, але виключаючи себе, своїх партнерів та сімейних помічників) 

працюючи як найманий працівник щонайменше одну годину на тиждень.  

У статистиці зайнятості в Україні до цієї категорії відносяться: 

1.1. Роботодавці в корпораціях – це працівники, які є власниками-

керівниками корпорацій, які наймають одну або більше осіб (у тому числі 

тимчасово відсутніх працівників, але виключають себе, своїх партнерів та 

сімейних помічників), працюючи як найманий працівник щонайменше одну 

годину на тиждень. 
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1.2. Роботодавці на сімейних підприємствах – це працівники, які 

працюють самостійно або з одним чи декількома партнерами на сімейному 

підприємстві (некорпорованому ринковому підприємстві) для отримання 

прибутку та які наймають одну або більше осіб (у тому числі тимчасово 

відсутніх працівників, але виключають себе, своїх партнерів та сімейних 

помічників), працюючи на цьому підприємстві як працівник щонайменше одну 

годину на тиждень. 

В. Незалежні працівники без найманих працівників – управляють 

економічною одиницею самостійно або у партнерстві з іншими, і не 

використовують жодної особи, крім себе, своїх партнерів та працівників сім’ї, 

які працюють в економічній одиниці.  

У статистиці зайнятості до цієї категорії відносяться: 

2.1. Власники, які працюють на власних підприємствах без найманих 

працівників – це працівники, які виконують роботу як власники-керівники 

корпорації, в яких не працюють будь-які особи як наймані працівники (крім 

себе, своїх партнерів та працівників сім’ї). 

2.2. Власники сімейних підприємств без найманих працівників – це 

працівники, які працюють на сімейному підприємстві для отримання прибутку, 

самостійно або з одним або декількома партнерами чи членами сім’ї, а також не 

використовують жодної особи для роботи на підприємстві як найманого 

працівника. 

F. Незалежні працівники сімейних підприємств – працівники, які 

працюють на сімейному підприємстві для одержання прибутку, самостійно або 

з одним або декількома партнерами або членами сім’ї. Вони можуть мати чи не 

мати повний набір рахунків для діяльності підприємства.  

У статистиці зайнятості до цієї категорії відносяться: 

1.2. Роботодавці на сімейних підприємствах; 

2.2. Власники сімейних підприємств без найманих працівників. 
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G. Власники-керівники корпорацій – це працівники, які працюють на 

корпорованому (об’єднаному) підприємстві (наприклад, товариство з 

обмеженою відповідальністю, зареєстрований кооператив), в якому вони: 

– контролюють власність підприємства самостійно або разом з іншими 

членами їх сімей та/або одним або декількома партнерами або іншими членами 

кооперативу; 

– мають повноваження діяти від імені підприємства стосовно укладання 

контрактів з іншими організаціями, найму та звільнення працівників відповідно 

до національного законодавства, що регулює такі питання, та правил, 

встановлених обраною або призначеною радою підприємства. 

1.1. Роботодавці в корпораціях; 

2.1. Власники, які працюють на власних підприємствах без найманих 

працівників. 

C. Залежні підрядники. 

3.0. Залежні підрядники – це працівники, зайняті для отримання прибутку, 

як правило, на основі комерційної угоди, які є залежними від іншого суб’єкта, 

який безпосередньо отримує вигоду від виконаної ним роботи та здійснює явний 

або неявний контроль над їх діяльністю. Їх залежність може бути оперативною, 

наприклад, в організації роботи або шляхом контролю за доступом до ринку та / 

або економічного характеру, наприклад, шляхом контролю за ціною на товари або 

послуги, що виробляються, або доступу до сировини або капіталу. Економічні 

одиниці, від яких вони залежать, можуть бути ринковими або неринковими 

одиницями і включати корпорації, урядові та неприбуткові організації. 

Деякі або всі такі характеристики стосуються залежних підрядників: 

– їх робота може бути організована або контрольована іншою економічною 

одиницею (клієнтом або суб’єктом), що опосередковує доступ до клієнтів; 

– у них є договір на поставку товарів або послуг окремому суб’єкту 

(характер комерційної транзакції); 

– їх реальні робочі домовленості або умови можуть бути дуже схожими 

на умови найманих працівників; 
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– суб’єкт господарювання, від якого залежить працівник, не сплачує 

податок на прибуток для працівника; 

– працівник несе відповідальність за сплату власного соціального 

страхування та інших соціальних внесків (відповідно до національних умов);  

– спосіб оплати здійснюється шляхом комерційної транзакції. 

Виключені із залежних підрядників працівники, які: 

– мають трудовий договір (формальний, неформальний або неявний) з 

суб’єктом, від якого вони є залежними; 

– використовують одну чи декілька інших осіб для роботи в якості 

працівника;  

– керують об’єднаним підприємством. 

Можливо ідентифікувати дві підгрупи залежних підрядників, якщо це є 

можливим та актуальним у національному контексті: 

– працівники, які працюють на інших осіб, але мають контрактні умови, 

відповідні таким, що стосуються самозайнятості;  

– працівники, які володіють і керують власним бізнесом або оперують 

значними фінансовими або матеріальними активами, але не мають повного 

контролю або повноважень у своїй роботі. 

Визначення двох підгруп залежних підрядників вимагає додаткової 

інформації про характер фінансових або матеріальних ресурсів, якими оперує 

працівник. 

D. Наймані працівники. 

4.1. Постійні наймані працівники – це працівники, яким гарантується 

мінімальна кількість робочих годин і які працюють на постійній або 

невизначеній терміном основі. Вони є зайнятими повний чи неповний робочий 

день за винагороду на формальних чи неформальних роботах, які мають угоди 

про трудові відносини, згідно з якими: 

– відсутня певна дата або подія, після якої робота буде припинена, крім 

будь-якого віку або часу виходу на пенсію, які можуть застосовуватися у 

відповідній економічній одиниці; 
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– роботодавець погоджується надавати роботу і оплачувати певну 

кількість годин або платити за кількість товарів або послуг, що виготовляються 

у встановлений строк;  

– працівник погоджується працювати принаймні вказану кількість годин 

або час, необхідний для виготовлення певної кількості товарів чи послуг. 

4.2. Строкові працівники (наймані працівники, що працюють за 

строковим трудовим договором) – це працівники, яким гарантовано мінімальну 

кількість робочих годин і які працюють на обмеженій основі терміном на строк 

від трьох місяців і більше. Вони є зайнятими повний чи неповний робочий день 

за винагороду на формальних чи неформальних роботах, які мають угоди про 

трудові відносини, згідно з якими: 

– існує певна дата, за винятком будь-якого віку або часу виходу на 

пенсію, по досягненні якої робота буде припинена, або подія, наприклад 

закінчення збору врожаю або завершення будівництва або іншого проекту, що 

призведе до припинення дії зайнятості; 

– загальна тривалість зайнятості, як очікується, становитиме щонайменше 

три місяці з першого дня зайнятості до очікуваного остаточного дня зайнятості; 

– роботодавець погоджується надавати роботу і оплачувати певну 

кількість годин або платити за кількість вироблених товарів або послуг у 

встановлений термін; 

– працівник погоджується працювати щонайменше вказану кількість 

годин або час, необхідний для виготовлення певної кількості товарів чи послуг. 

Наймані працівники, що працюють за строковим трудовим договором, 

включають: 

– працівників зі строковими трудовими договорами, терміном більше 

трьох місяців; 

– працівників без формальних домовленостей чи контрактів, коли зрозуміло, 

що зайнятість триватиме не менше трьох місяців, але термін не є невизначеним. 

Оплачувані підмайстри, стажери і практиканти із встановленими 

строками роботи виключаються з цієї групи. 
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4.3. Тимчасові працівники – це працівники з короткостроковими 

трудовими угодами та/або без гарантованої мінімальної кількості робочих годин 

за один період оплати праці. Вони є робітниками, які працюють за винагороду на 

формальних чи неформальних роботах, які мають угоди, згідно з якими: 

– немає гарантії на пропозицію роботи або виконання роботи протягом 

певного періоду; 

– договір є короткостроковим, тривалістю менше трьох місяців з першого 

дня зайнятості до очікуваного останнього дня зайнятості. 

Зайнятість у цій категорії може забезпечити гнучкість для працівників, 

які потребують збалансованості роботи з сімейними обов’язками, освітою або 

іншими формами роботи, але можуть також спричиняти нестабільність доходів 

та зайнятості. 

Ця категорія включає дві групи, які можуть бути окремо ідентифіковані: 

короткострокові працівники та випадкові й сезонні працівники: 

а) короткострокові працівники (наймані працівники, що працюють за 

короткостроковим трудовим договором) є ті, яким гарантована мінімальна 

кількість робочих годин і які працюють на обмеженій строковій основі з 

очікуваною тривалістю менше трьох місяців. Вони включають: 

– працівників, які мають трудові контракти, термін дії яких становить 

менше трьох місяців; 

– працівників без офіційних домовленостей чи контрактів, коли 

зрозуміло, що робота буде тривати менше трьох місяців;  

б) випадкові й сезонні працівники є тими, хто не має гарантії зайнятості 

на певну кількість годин протягом певного періоду, але може мати заходи, що 

мають постійний або повторюваний характер. Залежно від національних 

обставин та конкретних контрактних угод, пов’язаних із роботою, у цю групу 

входять працівники, які працюють на основі випадкових чи сезонних 

домовленостей, працівники, яким платять лише тоді, коли вони виконали 

роботу, і працівники, на поденній основі. 
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Якщо загальна тривалість угоди про трудові відносини не перевищує 

трьох місяців, короткострокові та випадкові працівники не включають: 

– працівників, які мають виїзні робочі умови, які гарантують певну 

кількість зайнятості за один період оплати;  

– працівників, яким буде гарантовано запропоновану роботу та оплату 

щонайменше однієї години на тиждень. 

4.4. Оплачувані підмайстри, стажери і практиканти – це працівники, які 

здійснюють будь-яку діяльність, щоб виробляти товари або надавати послуги 

іншим особам, з метою отримання досвіду роботи на робочому місці, професійних 

навичок чи навичок торгівлі, а також отримують оплату за виконану роботу. 

Отримання «досвіду роботи або навичок на робочому місці» може відбуватися за 

допомогою традиційних формальних або неформальних заходів, незалежно від 

того, чи надається специфічна кваліфікація чи здійснюється сертифікація. Вони, 

як правило, отримують винагороду за зниженою ставкою в порівнянні з 

повноцінними працівниками. Вони включають осіб, які беруть участь у: 

– оплачуваному формальному чи неформальному стажуванні, практичних 

заняттях, підвищенні кваліфікації або інших видах програм відповідно до 

національних умов;  

– оплачуваних тренінгах або перепідготовці за програмами сприяння 

зайнятості, опануванні особливостей виробничого процесу економічної 

одиниці, де вони працюють. 

Вони виключають працівників, які: 

– проходять випробування, пов’язані з початком роботи; 

– проходять загальний тренінг на робочому місці або навчання протягом 

усього життя під час працевлаштування, у тому числі на ринкових та 

неринкових одиницях, що належать домогосподарствам або членам їх сімей;  

– працюють без заробітної плати у ринкових або неринкових одиницях, 

що належать домогосподарствам або членам їх сімей. 

E. Неоплачувані працівники сімейних підприємств. 

5.1. Неоплачувані працівники сімейних підприємств допомагають членам 

сім’ї в ринково-орієнтованому підприємстві, яким керує сім’я або член 
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домогосподарства, або у роботі, в якій помічник сім’ї або члена сім’ї є 

працівником або залежним підрядником. Вони не отримують регулярної 

винагороди у формі заробітної плати за виконувану роботу, але можуть отримати 

винагороду у натуральній формі або отримувати нерегулярні платежі в грошовій 

формі за виконану роботу через сімейні або внутрішні перекази, отримані від 

прибутку підприємства або від доходів іншої особи. Вони не приймають 

найважливіших рішень, які впливають на підприємство та не несуть 

відповідальності за це. 

З метою отримання статистичної інформації з можливістю групування 

осіб за статусом у трудовій діяльності, запропоновано до застосування в 

Україні Класифікацію статусу в трудовій діяльності (КСТД-18), розроблену 

автором на базі адаптації до національних умов України Міжнародної 

класифікації статусу в трудовій діяльності 2018 року (International Classification 

of Status at Work – ICSaW-18), наведеної у Додатку Б. Ця класифікація визнана 

еталонною класифікацією, що охоплює всі види трудової діяльності, зокрема 

всі професії та трудову діяльність у всіх формах, включаючи роботу на 

власному виробництві, зайнятість, неоплачуване стажування, волонтерську 

роботу та інші форми трудової діяльності.  

Запропонована класифікація КСТД-18 включає на самому детальному 

рівні 20 взаємовиключних категорій, визначених на підставі виду повноважень, 

які працівник може виконувати, а також виду економічного ризику, якому він 

піддається на певному виді роботи або трудовій діяльності.  

Кожен детальний статус групи трудової діяльності в КСТД-18 стосується 

лише однієї форми трудової діяльності. Групи, пов’язані з зайнятістю, мають ті 

самі визначення, що і в КСЗ-18. Сукупні групи, що включають як зайнятість, 

так і інші види трудової діяльності, мають більш широке коло в КСТД-18, ніж у 

КСЗ-18-П. 

Підмножину детальних категорій в КСТД-18 доцільно використовувати 

для представлення статистичних даних про відносини в трудовій діяльності у 

роботі на власному виробництві, зайнятості, волонтерській роботі, дитячій 
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праці та використанні часу на концептуально послідовній основі незалежно від 

сфери та джерела статистики.  

Структура коду КСТД-18 може бути представлена наступним чином: 

Рівень 1 Х – основні розділи (9), ідентифіковані однозначними 

цифровими кодами; 

Рівень 2 Х.Х – підрозділи (20), ідентифіковані двозначними 

цифровими кодами. 

Статус трудових категорій може бути отриманий, виходячи з виду 

повноважень працівника, щоб сформувати дихотомію між залежними та 

незалежними працівниками відповідно до такої ієрархії, що наведена в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 – Класифікація статусу в трудовій діяльності (КСТД-18) 

Розділ Підрозділ Статус у трудовій діяльності 
1 2 3 
  НЕЗАЛЕЖНІ ПРАЦІВНИКИ 
1  Роботодавці  
 1.1 Роботодавці в корпораціях  
 1.2 Роботодавці на сімейних підприємствах 
 1.3 Роботодавці, які надають послуги для власного споживання 
 1.4 Роботодавці, які виробляють товари для  власного 

споживання 
2  Незалежні працівники без найманих працівників  
 2.1 Власники, які працюють на власних підприємствах без 

найманих працівників  
 2.2 Власники сімейних підприємств без найманих працівників  
 2.3 Незалежні працівники без найманих працівників, що 

надають послуги для власного споживання  
 2.4 Незалежні працівники без найманих працівників, які 

виробляють товари для  власного споживання  
 2.5 Прямі волонтери 
  ЗАЛЕЖНІ ПРАЦІВНИКИ 
3  Залежні підрядники  
 3.0 Залежні підрядники  
4  Наймані працівники  
 4.1 Постійні наймані працівники  
 4.2 Строкові працівники (наймані працівники, що працюють за 

строковим трудовим договором) 
 4.3 Тимчасові працівники  
 4.4 Оплачувані підмайстри, стажери і практиканти  
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Продовження табл. 2.5 

1 2 3 
5  Неоплачувані працівники сімейних підприємств 
 5.1 Неоплачувані працівники сімейних підприємств  
 5.2 Сімейні помічники у наданні послуг для  власного 

споживання 
 5.3 Сімейні помічники у виробництві товарів для  власного 

споживання 
6  Неоплачувані стажери 
 6.0 Неоплачувані стажери 
7  Волонтери в організаціях 
 7.0 Волонтери в організаціях 
9  Інші неоплачувані працівники 
 9.0 Інші неоплачувані працівники 

Джерело: розроблено автором на базі [442]. 

 

Категорії власної продукції та добровільної роботи можуть бути 

об’єднані за формою трудової діяльності наступним чином: 

А. Працівники на власному виробництві; 

1.3. Роботодавці, які надають послуги для власного споживання; 

2.3. Незалежні працівники без найманих працівників, що надають 

послуги для власного споживання; 

5.3. Сімейні помічники у виробництві товарів для власного споживання; 

1.4. Роботодавці, які виробляють товари для  власного споживання; 

2.4. Незалежні працівники без найманих працівників, які виробляють 

товари для власного споживання; 

5.2. Сімейні помічники у наданні послуг для власного споживання; 

Б. Волонтери; 

2.5. Прямі волонтери; 

7.0. Волонтери на основі організацій. 

Для обґрунтування методологічних засад оцінювання якості зайнятості в 

Україні надано визначення та пояснення категорій КСТД-18, які не включені до 

КСЗ-18. 
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1.3. Роботодавці, які надають послуги для власного споживання, є 

працівниками, які здійснюють будь-яку діяльність для надання послуг, 

головним чином для власного кінцевого споживання, і використовують одну 

або більше осіб (у тому числі тимчасово відсутніх працівників, крім інших 

членів їхнього домогосподарства) протягом звітного періоду як домашніх 

працівників. Вони можуть продавати частину цих послуг іншим, наприклад, 

доглядати за дітьми з інших домогосподарств за плату або бартер, в той же час, 

як головним чином доглядають за власними дітьми. 

1.4. Роботодавці, які виробляють товари для власного споживання є 

працівниками, які протягом референтного періоду залучали одну або більше осіб в 

обмін на оплату праці готівкою чи натурою (включаючи тимчасово відсутніх 

працівників, але виключаючи інших членів їхнього домогосподарства) для 

виробництва товарів в основному для споживання домашнім господарством 

роботодавця. Частина або надлишок товарів, призначених головним чином для 

власного споживання, можуть бути продані або обмінені. 

2.3. Незалежні працівники без найманих працівників, що надають послуги 

для власного споживання, є працівниками, які здійснюють будь-яку діяльність для 

надання послуг для власного кінцевого споживання, але протягом референтного 

періоду не використовували будь-яких осіб для роботи як домашніх найманих 

працівників. Вони можуть продавати частину цих послуг іншим, наприклад, 

доглядати за дітьми з інших домогосподарств за плату або бартер, в той же час, як 

головним чином доглядаючи за власними дітьми. 

2.4. Незалежні працівники без найманих працівників, які виробляють товари 

для власного споживання, – це працівники, які на власний розсуд або з одним або 

декількома партнерами виконують будь-яку діяльність для виготовлення товарів 

для власного кінцевого споживання, які протягом референтного періоду не 

використовують будь-яких осіб для виробництва товарів для оплати готівкою чи 

натурою. Частина або надлишок товарів, призначених головним чином для 

власного споживання, можуть бути продані або обмінені. 
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2.5. Прямі волонтери – це працівники, які на власний розсуд або в 

партнерстві з іншими та незалежно від будь-якої організації чи групи громад 

виконують будь-яку неоплачувану, необов’язкову діяльність для виготовлення 

товарів або надання послуг іншим домогосподарствам. 

Виключені з цієї групи – працівники, які: 

– виконують необов’язкову роботу без винагороди через або для 

організацій, що складаються з ринкових та неринкових підрозділів, включаючи 

самодопомогу, взаємодопомогу або групу на базі спільноти, членом якої є 

працівник;  

– виробляють товари або послуги для споживання членами сім’ї чи 

домогосподарства працівника. 

5. Працівники сімейних підприємств – це працівники, які допомагають 

членам сім’ї або домогосподарства у виробництві товарів або наданні послуг для 

споживання домогосподарствами, на ринковому підприємстві, яким керує ця 

особа, або на роботі, яка належить цій особі як працівнику або залежному 

підряднику. Вони не приймають важливих рішень, що впливають на економічну 

одиницю, і не несуть відповідальності за це. Вони можуть отримати вигоду від 

результатів своєї роботи в грошовій або натуральній формі за допомогою 

внутрішньофізичних переказів, але не одержують узгоджену заробітну плату. 

5.2. Працівники сімейних підприємств, що надають послуги для власного 

споживання, допомагають членам сім’ї або домогосподарствам надавати 

послуги з побутового споживання. 

5.3. Працівники сімейних підприємств, що виробляють товари для 

власного споживання, допомагають членам сім’ї або домогосподарства 

виробляти товари для побутового споживання. 

6. Неоплачувані стажери. 

6.0. Неоплачувані стажери – це особи, які не отримують платні під час 

стажування, як визначено в найсучасніших міжнародних стандартах статистики 

стосовно праці, зайнятості та неповної зайнятості. 



142 

 

7. Волонтери на основі організацій. 

7.0. Волонтери в організаціях – це працівники, які виконують будь-які 

неоплачувані необов’язкові дії для виготовлення товарів або надання послуг 

іншим особам або для організацій, що складаються з ринкових та неринкових 

одиниць. 

В цю групу входять працівники, які виробляють товари або надають 

послуги іншим споживачам через групи самодопомоги, взаємодопомоги або 

групи на базі спільнот. 

Виключені з цієї групи: 

– неоплачувані учні, стажери та інтерни; 

– працівники, які виконують неоплачувану обов’язкову діяльність; 

– прямі волонтери. 

9. Інші неоплачувані працівники – це працівники, які не можуть бути 

класифіковані в інших групах Класифікації статусу в трудовій діяльності. До них 

відносяться працівники, які виконують такі роботи, як безоплатна громадська 

робота та неоплачувана праця ув’язнених, за замовленням суду або аналогічного 

органу та неоплачена військова або цивільна служби. 

Збір даних для КСЗ-18 та КСТД-18 в Україні має відповідати такій же 

частоті, як і вимірювання зайнятості. Однак рівень деталізації може 

відрізнятися залежно від статистичного джерела та описових і аналітичних 

потреб. 

Всі джерела, які використовуються в якості основи для статистики 

зайнятості, також є потенційними джерелами при зборі інформації, необхідної 

для складання статистичних даних про десять категорій в КСЗ-18 [442]. Різні 

статистичні джерела мають свої переваги, а також недоліки і часто можуть 

взаємодоповнювати один одне. 
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Опитування на рівні домогосподарств є важливим джерелом статистики 

ринку праці. Зокрема, обстеження робочої сили буде важливим джерелом даних 

для детальної статистики, класифікованої за КСЗ-18 та КСТД-18. 

Оскільки перепис населення є важливим джерелом статистики зайнятості, 

для проведення оцінок невеликих географічних районів, а також невеликих 

груп може бути необхідним класифікувати осіб, за статусом у зайнятості при 

переписі населення. Однак необхідність суворої межі кількості запитань у 

більшості переписів населення означатиме, що коротке питання або модуль, 

який збирає таку ж концепцію, але з меншою деталізацією та меншою 

точністю, може стати прийнятним рішенням. 

Якщо опитування підприємств використовуються як джерело статистики 

про зайнятість, КСЗ-18 слід застосовувати, якщо існує потреба в інформації про 

різні види трудових відносин. Проте рівень деталізації повинен відображати 

національні потреби в інформації та можливість збирати інформацію з установ.  

Адміністративні записи, розроблені чи адаптовані для статистичних 

цілей, також можуть бути важливим джерелом для статистики зайнятості. 

Адміністративні записи можуть бути засновані у податкових системах, службі 

зайнятості, пенсійних схемах або адміністрації соціального забезпечення. Якщо 

в Україні використовуються адміністративні записи для отримання показників 

зайнятості, то це також може бути актуальним для отримання даних по 

категоріях статусу в зайнятості з цих документів. Можливості використання 

таких показників залежать від структури та змісту адміністративних джерел 

конкретної країни.  

Компіляція статистики за КСТР-18 або її підмножини буде залежати від 

наявності та частоти збору статистичних даних про різні форми зайнятості. 

Для полегшення міжнародної порівнянності статистики, дані про робочі 

відносини доцільно збирати на основі відповідних даних і методологічних 

рекомендацій, розроблених МОП. 
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2.3. Особливості оцінювання якості зайнятості на основі 

класифікації видів діяльності для статистики використання часу 

 

Дослідження бюджетів часу доцільно застосовувати для вирішення 

аналітичних і методологічних завдань статистики зайнятості та трудової 

діяльності. Дані про використання часу необхідні для вимірювання реального 

робочого навантаження і вільного часу різних груп населення, для отримання 

більш точних показників зайнятості й безробіття та вивчення змін видів 

діяльності при переході в процесі розвитку від неринкового до ринкового 

сектору. Таким чином, при оцінюванні якості зайнятості статистика 

використання часу має велике значення для розробки більш реалістичних і 

повних показників зайнятості, безробіття та добробуту населення. 

Дослідження, засновані на даних про використання часу (дослідження 

бюджетів часу або дослідження використання часу), були вперше проведені на 

початку ХХ століття в рамках соціальних обстежень умов життя сімей 

робітників. Занадто тривалий робочий день, характерний для початкового 

періоду індустріалізації, і боротьба профспілок за його скорочення зумовили 

гострий інтерес до даних про співвідношення тривалості праці і відпочинку в 

повсякденному житті зайнятих в країнах, де індустріалізація йшла повним 

ходом [482]. 

Статистичне вивчення й зіставлення відмінностей характеру 

повсякденної діяльності та розподілу часу, що витрачається на різні її види 

жителями міст і сільських населених пунктів, залежать від урбанізації та 

індустріалізації в країні. 

Отримання масиву даних багатонаціональних обстежень про 

характеристики повсякденного життя в різних міських районах і соціально-

економічних та культурних умовах, є основою для адаптації методів перевірки 

гіпотез у міжнаціональних порівняльних соціологічних дослідженнях. 
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Виділено такі основні напрями застосування даних про використання 

часу: 

– визначення впливу телебачення на використання засобів масової 

інформації; 

– використання вільного часу в розбивці за видами діяльності (наприклад, 

читання, перегляд телепередач, спілкування); 

– визначення соціальної диференціації у виборі форм дозвілля; 

– встановлення міжнародних відмінностей у видах і частоті соціальних 

контактів; 

– вивчення залежності часу, що витрачається на догляд за дітьми, від 

статі, статусу в зайнятості, кількості дітей, віку дітей, добового ритму 

контактів, дозвілля дорослих; 

– дослідження проблем, пов’язаних з поїздками від місця проживання до 

місця роботи; 

– міські дослідження й планування; 

– встановлення міцності шлюбів через кореляцію між показником 

кількості розлучень і часом, витраченим на різні види діяльності, зокрема 

домашнім дозвіллям, дозвіллям поза домом, дозвіллям в колі сім’ї або окремо 

від сім’ї, спілкуванням з сім’єю і між подружжям тощо; 

– вивчення впливу освітнього рівня на розподіл часу; 

– визначення залежності між зміною в розподілі часу і технічним 

прогресом, у тому числі: часу, проведеного на роботі; часу, що витрачається на 

поїздки на роботу; часу, що витрачається на домашню працю; вільного часу; 

задоволення фізіологічних потреб тощо. 

Дослідження, засновані на даних про використання часу, є ефективним 

дослідницьким інструментом, який застосовується в різних прикладних 

областях статистики. Статистичною комісією ООН статистика використання 

часу була визначена як «спільне джерело, яке використовує загальну одиницю 

виміру для фундаментальних описових даних, які неможливо отримати іншим 
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способом, що стосуються людської діяльності в різних областях соціальної, 

демографічної та відповідних видах економічної статистики» [482]. 

У 70-ті роки Статистичною комісією ООН запропоновано проводити 

обстеження використання часу з метою планування процесу розвитку країн, що 

розвиваються. Стимулом для цих досліджень послужила нова економіка 

домашніх господарств, напрямком якої визнаються продуктивні елементи 

неоплачуваної праці в домашніх господарствах. Велике значення в цьому 

підході має відмінність між працею на ринку праці й продуктивною працею в 

домашньому господарстві. 

У більшості обстежень щодо використання часу, які були проведені в 

країнах, що розвиваються, вивчалися два основні ряди взаємопов’язаних 

проблем: використання людських ресурсів в домашньому господарстві, 

особливо жінок і дітей та вдосконалення методів вимірювання зайнятості, 

безробіття та неповної зайнятості [374]. 

Огляд літератури [287] свідчить про те, що багато аналітичних цілей 

збору даних про використання часу концентруються навколо таких основних 

тем: 

– вимірювання та аналіз якості життя або загального добробуту; 

– вимірювання та оцінка неоплачуваної праці (домашньої і добровільної 

праці) і розробка рахунків продукції домашніх господарств; 

– вдосконалення методів оцінки оплачуваної і неоплачуваної праці; 

– аналіз стратегічних наслідків проблем планування розвитку. 

В ході оцінювання якості зайнятості доцільно аналізувати особливості 

використання часу окремими працівниками. Вивчення відношення людини до 

часу, що використовується на роботу, або дефіциту часу для сім’ї та 

відпочинку, надасть можливість формування необхідної інформаційної бази 

для оцінювання як якості зайнятості працюючого населення, так і якості життя 

населення взагалі.  
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Важливість систематизації видів діяльності, що мають застосовуватись 

при обстеженнях використання часу, підтверджує необхідність розроблення та 

застосування в Україні класифікації видів діяльності щодо використання часу.  

Головна мета розроблення класифікацій видів діяльності, що 

застосовуються при обстеженнях використання часу, полягає у визначенні 

набору категорій економічних і неекономічних видів діяльності, які можуть 

бути застосовані у виробництві статистичних даних про використання часу. 

У міжнародній практиці в якості основи для збору, узагальнення і 

розповсюдження інформації в статистиці використання часу найбільшого 

поширення набули наступні класифікації: 

1) International Classification of Activities for Time Use Statistics (ICATUS) – 

Міжнародна класифікація видів діяльності для статистики використання часу 

(МКДСВЧ) [326]; 

2) Activity Coding List for Harmonised European Time Use Surveys (ACL 

2008) – Перелік кодів активності для гармонізованих європейських опитувань 

щодо використання часу [286]. 

ICATUS є ієрархічною класифікацію всіх видів діяльності, якими 

населення може займатися протягом доби. Її основним завданням є визначення 

набору категорій занять, які можуть бути використані для отримання 

інформативної статистики про використання часу.  

Основні етапи розроблення ICATUS представлені в табл. 2.6. 

Важливість, актуальність і практична користь ICATUS як для розвинених 

країн, так і для країн, що розвиваються, полягає в тому, що класифікація сприяє 

отриманню системних статистичних даних, порівнянних за країнами, щодо 

соціальної та економічної ситуації населення, включаючи якість життя, якість 

зайнятості та загальний добробут, а також щодо часу, витраченого на 

неоплачувану трудову діяльність, включаючи виробництво для власного 

споживання, і оцінювання балансу між робою та особистим життям. 
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Таблиця 2.6 – Основні етапи розроблення ICATUS 

Рік Сутність етапу 
1995 Визнання важливості статистики бюджету часу (28-е засідання 

Статистичної комісії ООН) 
Звернення до Статистичного відділу ООН (СОООН) 
Підготовка проекту класифікації видів діяльності 
Ініціювання підготовки класифікації діяльності в галузі 
використання часу (Пекінська платформа дій) 

1997 Перша нарада експертної групи з питань використання часу: 
розроблення  першого варіанту класифікації  

2000 Друга нарада експертної групи: представлення переглянутого 
варіанту з урахуванням досвіду країн і рекомендації експертів 

2005 Публікація Керівництва з підготовки статистичних даних про 
використання часу: вимір оплачуваної і неоплачуваної роботи.  
Підготовка пробної версії ICATUS 

Червень 
2012 

Третя нарада експертної групи для завершення пробної версії 
ICATUS 

2013 Прийняття ICLS Резолюції зі статистики праці, зайнятості та 
недовикористання робочої сили  

Червень 
2016 

Четверта нарада експертної групи: обговорення та узгодження 
основних проблемних питань ICATUS, виявлених під час 
віртуальних консультацій 

Жовтень,  
листопад 

2016 

Глобальні консультації щодо завершення роботи з ICATUS 2016,  
рекомендація експертною групою ООН з міжнародних статистичних 
класифікацій для схвалення Статистичною комісією 

Березень 
2017 

Схвалення ICATUS 2016 Статистичною комісією ООН  

Джерело: узагальнено автором за [326, 441]. 

 

З метою забезпечення узгодженості з іншими міжнародними стандартами 

остаточне узгодження ICATUS стало можливим після прийняття резолюції про 

статистику праці, зайнятості та недовикористання робочої сили на 19-й МКСП, 

яка відбулася в жовтні 2013 р. В січні 2014 р. МОП направила конкретні 

зауваження по версії ICATUS 2012 р. відповідно до нового керівництва зі 

статистики трудової діяльності.  
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Важливе значення має узгодженість і сумісність ICATUS з іншими 

класифікаціями і стандартами. У зв’язку з цим остаточна версія ICATUS 

розроблена на базі узгоджених на міжнародному рівні концепцій, визначень та 

принципів, з метою покращення узгодженості та міжнародної порівнянності 

використання часу та інших соціальних та економічних статистичних даних: 

– визначення діяльності за їх продуктивним статусом відповідає Системі 

національних рахунків 2008 р. [481]; 

– для розмежування виробничої діяльності враховані положення Резолюції 

про статистику праці, зайнятості та недовикористання робочої сили, прийнятої 

на 19-й Міжнародній конференції статистиків праці у жовтні 2013 р. [441]; 

– визначення та категорії видів діяльності відповідають стандартним 

економічним класифікаціям, таким як Міжнародна стандартна галузева 

класифікація всіх видів економічної діяльності. 

Пробна версія ICATUS мала п’ятирівневу структуру з шестизначною 

системою кодування, побудовану на супідрядності. Перший рівень складався з 

15 основних розділів, яким присвоєно двозначний код від 01 до 15. 

Переглянута версія ICATUS 2016, схвалена Статистичною комісією ООН 

у березні 2017 р., має трирівневу структуру з шестизначною системою 

кодування. Перший рівень складається з 9 основних підрозділів, яким 

присвоєно код від 1 до 9. 

Слід зазначити, що існують важливі відмінності між класифікаціями 

діяльності, що застосовуються для обстеження використання часу та 

класифікаціями видів економічної діяльності.  

В даний час триває робота з гармонізації існуючих міжнародних, 

субнаціональних і національних класифікацій для обстежень використання 

часу. 

Багато країн для проведення обстежень розробляють національні версії 

класифікацій видів діяльності з використанням зазначених класифікацій в 

адаптованому вигляді. 
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Створення національних версій класифікацій вимагає дотримання певних 

принципів, серед яких найбільш важливими є: 

– відповідність цілям і аналітичним завданням дослідження використання 

часу; 

– охоплення всіх видів діяльності; 

– відображення діяльності виділених соціально-демографічних груп 

населення; 

– забезпечення територіальної порівнянності даних, а також 

порівнянності в часі; 

– зручність для проведення кодування первинних даних. 

З урахуванням викладеного, розроблено та запропоновано до 

впровадження у національну статистичну практику України Класифікацію 

видів діяльності для статистики використання часу (КВДСВЧ), гармонізовану з 

ICATUS 2016 та адаптовану до національних умов України, що відповідає 

оновленим міжнародним підходам до статистичного визначення трудової 

діяльності. Повний текст розробленої класифікації наведено у Додатку В. 

Важливого значення набуває забезпечення сумісності КВДСВЧ з іншими 

державними класифікаціями та стандартами, а саме: визначення діяльності за їх 

продуктивним статусом відповідає Системі національних рахунків 2008 року 

(СНР-2008); для розмежування виробничої діяльності враховані положення 

Резолюції про статистику праці, зайнятості та недовикористання робочої сили, 

прийнятої на 19-й МКСП; визначення та категорії видів діяльності 

відповідають стандартним економічним класифікаціям України, таким як 

Класифікація видів економічної діяльності (ДК 009:2010; КВЕД-2010). 

Розроблена класифікація КВДСВЧ, має трирівневу структуру з 

шестизначною системою кодування, що відповідає оновленій версії 

ICATUS 2016 [326]. Перший рівень складається з 9 основних підрозділів, яким 

присвоєно код від 1 до 9. 
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Структура коду запропонованої версії КВДСВЧ така [326]: 

Рівень 1 Х – Основні підрозділи (9), ідентифіковані 

однозначними цифровими кодами; 

Рівень 2 ХХХ – Розділи (55), ідентифіковані двозначними 

цифровими кодами; 

Рівень 3 ХХХХХХ – Групи (167), ідентифіковані тризначними 

цифровими кодами. 

Нижче наведений розподіл за першим рівнем класифікації видів 

діяльності за КВДСВЧ – дев’ять основних підрозділів: 

1) Зайнятість та пов’язана з нею діяльність; 

2) Виробництво товарів для власного кінцевого споживання; 

3) Неоплачувані домашні послуги для членів домогосподарства та членів 

родини; 

4) Неоплачувані послуги з догляду для членів домогосподарства та 

членів родини; 

5) Неоплачувана діяльність волонтерів, стажерів та інші неоплачувані 

види діяльності; 

6) Навчання; 

7) Спілкування та комунікація, громадська та релігійна діяльність; 

8) Культура, дозвілля, засоби масової інформації та спортивна 

діяльність; 

9) Самообслуговування (догляд за собою). 

Європейська система кодування діяльності для гармонізованого 

європейського обстеження використання часу (Activity coding list for harmonised 

European time use surveys (ACL 2008)), заснована на міжнародній практиці та 

попередніх класифікаціях повсякденної діяльності, була протестована та 

переглянута на основі пілотних обстежень використання часу, проведених у 18 

країнах світу. Узагальнений варіант системи кодування діяльності був 

завершений в 2000 р. і переглянутий в 2008 р. [286]. 
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Структура коду ACL 2008 така: 

 Х – Рівень 1 (10), позначення однозначним цифровим кодом; 

 ХХ – Рівень 2 (35), позначення двозначним цифровим кодом; 

 ХХХ – Рівень 3 (108), позначення тризначним цифровим кодом. 

В табл. 2.7 наведений розподіл за двома рівнями класифікації видів 

діяльності, що застосовуються при обстеженнях використання часу в ACL 2008. 

 

Таблиця 2.7 – Рівні класифікації видів діяльності, що застосовуються при 

обстеженнях використання часу в ACL 2008 

Рівень 1 Рівень 2 
1 2 3 4 5 
0 Особистий 

догляд 
(Personal care) 

01 Sleep Сон 
02 Eating Прийом їжі 
03 Other personal care Інший особистий догляд 

1 Зайнятість  
(Employment) 

11 Main job and second job Основна робота і друга робота  
12 Activities related to 

employment 
Діяльність, пов’язана із 
зайнятістю 

2 Навчання 
(Study) 

20 Unspecified study Неспецифіковане навчання 
21 School or university Школа або університет 
22 Free time study Навчання у вільний час 

3 
  

Домашнє 
господарство і 
догляд за 
родиною 
(Household and 
family care) 

30 Unspecified household 
and family care 

Неспецифіковане домашнє 
господарство та догляд за 
членами сім’ї 

31 Food management Менеджмент харчування 
32 Household upkeep Догляд за домашнім 

господарством 
33 Making and care for 

textiles 
Створення та догляд за 
текстильними виробами 

34 Gardening and pet care Садівництво і догляд за 
тваринами 

35 Construction and repairs Будівельні і ремонтні роботи 
36 Shopping and services Магазини та послуги 
37 Household management Ведення домашнього 

господарства 
38 Childcare Догляд за дітьми 
39 Help to an adult family 

member 
Допомога дорослим членам 
сім’ї 
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Продовження табл. 2.7 

1 2 3 4 5 
4 Волонтерська 

робота та 
зустрічі 
(Voluntary work 
and meetings) 

41 Organisational work Організаційна робота 
42 Informal help to other 

households 
Неформальна допомога 
іншим домогосподарствам 

43 Participatory activities Громадська діяльність 

5 Громадське 
життя і розваги 
(Social life and 
entertainment) 

51 Social life Соціальне життя 
52 Entertainment and 

culture 
Розваги і культура 

53 Resting – time out Відпочинок – тайм-аут 
6 Спорт і 

активний 
відпочинок  
(Sports and 
outdoor 
activities) 

61 Physical exercise Фізичні вправи 
62 Productive exercise Продуктивна діяльність 
63 Sports-related activities Діяльність, пов’язана зі 

спортом 

7 Хоббі та 
діяльність за 
комп’ютером   
(Hobbies and 
computing) 

71 Arts and hobbies Мистецтво і хобі 
72 Computing Діяльність за комп’ютером  
73 Games Ігри 

8 Засоби масової 
інформації  
(Mass media) 

81 Reading Читання 
82 Tv, video and dvd ТВ, відео та DVD 
83 Radio and recordings Радіо і записи 

9 Подорожі та 
неуточнене 
використання 
часу (Travel and 
unspecified time 
use) 

91 Travel by purpose Подорожі з цільовим 
призначенням 

92 Auxiliary codes Допоміжні коди 

Джерело: узагальнено автором за [286]. 

 

Європейський список кодування діяльності дозволяє здійснювати  

угруповання діяльності в залежності від цілей аналізу. 

В цілому основні розділи запропонованої КВДСВЧ відповідають 

однозначним кодам переліку Євростату. Ці класифікації мають певні 

відмінності, зумовлені основними цілями обстежень використання часу. 

Співвідношення між класифікаціями, розробленими експертами ООН і 

Євростату (на рівні основних розділів), наводиться в табл. 2.8.  
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Таблиця 2.8 – Порівняння основних розділів КВДСВЧ, ICATUS 2016 та 

ACL 2008  

Класифікація видів діяльності для статистики 
використання часу КВДСВЧ (ICATUS 2016) 

Класифікація 
Євростату ACL 2008 

1 Зайнятість та пов’язана з нею діяльність (Employment 
and related activities) 

1 Зайнятість 
(Employment) 

2 Виробництво товарів для власного кінцевого 
споживання (Production of goods for own final use) 

3 Домашнє 
господарство і 
догляд за родиною 
(Household and 
family care) 

3 Неоплачувані домашні послуги для членів 
домогосподарства та членів родини (Unpaid domestic 
services for household and family members) 

4 Неоплачувані послуги з догляду за членами 
домогосподарства та членами родини (Unpaid 
caregiving services for household and family members) 

5 Неоплачувана діяльність волонтерів, стажерів та інші 
неоплачувані види діяльності (Unpaid volunteer, 
trainee and other unpaid work) 

4 Волонтерська 
робота та зустрічі 
(Voluntary work and 
meetings) 

6 Навчання (Learning) 2 Навчання (Study) 
7 Спілкування та комунікація, громадська та релігійна 

діяльність (Socializing and communication, community 
participation and religious practice) 

5 Громадське життя і 
розваги (Social life 
and entertainment) 

8 Культура, дозвілля, засоби масової інформації та 
спортивна діяльність (Culture, leisure, mass-media and 
sports practices) 

7 Хоббі та діяльність 
за комп’ютером 
(Hobbies and 
computing) 

6 Спорт і активний 
відпочинок (Sports 
and outdoor 
activities) 

8 Засоби масової 
інформації (Mass 
media) 

9 Особистий догляд та технічне обслуговування  
(Self-care and maintenance) 

0 Особистий догляд 
(Personal care) 

 Включені до відповідних основних категорій 9 Подорожі та 
неуточнене 
використання часу 
(Travel and 
unspecified time use) 

Джерело: узагальнено автором за [326]. 



155 

 

Основна відмінність полягає в тому, що ICATUS і КВДСВЧ розроблялись 

з метою проведення оцінок неоплачуваної праці та неформальної зайнятості. 

Тому в них робота виділена в п’яти основних розділах (01–05), а всім видам 

трудової діяльності в переліку Євростату присвоєно єдиний однозначний код (1). 

Зіставлення досліджуваних класифікацій показали, що спільними для всіх 

є такі агреговані групи видів діяльності для статистики використання часу, 

наведені в табл. 2.9. 

 

Таблиця 2.9 – Агреговані групи видів діяльності для статистики 

використання часу 

Види 
діяльності 

Пояснення 

Сон Діяльність, пов’язана зі сном 
Особистий 
догляд 

Види діяльності, пов’язані з особистою гігієною, включаючи 
медичне обслуговування 

Освіта Види діяльності, пов’язані з освітою і професійним навчанням 
Догляд за 
дітьми 

Види діяльності, пов’язані з дітьми, за винятком діяльності, 
пов’язаної з освітою 

Робота по 
дому 

Види діяльності, пов’язані з роботою по будинку, за винятком 
приготування їжі і ремонту 

Оплачувана 
робота 

Види діяльності, що відносяться до оплачуваної роботи 

Безоплатна 
робота 

Види діяльності, що відносяться до неоплачуваної роботи, 
благодійна діяльність 

Догляд Види діяльності по догляду за людьми, за винятком особистого 
догляду та догляду за дітьми 

Приготування 
їжі 

Види діяльності по приготуванню їжі в рамках 
домогосподарства 

Спорт Спорт і фізична культура 
Подорожі, 
пересування 

Види діяльності, пов’язані з поїздками і переміщеннями з будь-
якими цілями з використанням будь-яких видів транспорту або 
пішки 

Культурні 
заходи, 
дозвілля 

Види діяльності, пов’язані з культурою, проституцією, 
дозвіллям (відвідування музеїв, театрів, перегляд телепрограм, 
прослуховування радіопередач і т.п.) 

Ремесла і хобі Види діяльності, що відносяться до рукоділля, хобі 
Читання Види діяльності, пов’язані з читанням книг, газет, журналів і 

т.п. в друкованому або електронному форматі 

Джерело: узагальнено автором за [326]. 
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Статистичні дані про використання часу можуть розкрити подробиці 

трудової діяльності окремої людини та надати інформацію, що дозволить 

провести оцінювання якості зайнятості з особливостями і повнотою, яких 

неможливо домогтися за допомогою даних будь-якого іншого виду обстеження. 

Отримані на основі такого суцільного охоплення статистичні дані про те, 

як люди витрачають свій час, можуть дати комплексну картину, що розкриває, 

як різні види трудової діяльності, оплачувана і неоплачувана праця, громадська 

робота, домашня праця, дозвілля і задоволення особистих потреб, поєднуються 

в житті населення в цілому і його різних верств.  

За допомогою даних про використання часу можна визначити чому, які та 

як впроваджуються елементи інформаційно-комунікаційних технологій в життя 

людини, а також дослідити та проаналізувати прояви перевтоми.  

Наприклад, за допомогою даних про використання часу можливо виявити 

перші ознаки інтернет-залежності. Насамперед повинно відстежувати кількість 

часу, який людина проводить в мережі. 5 годин на добу – це вже тривожний 

показник. Також важливо проаналізувати, що саме людина робить в Інтернеті: 

його використання може бути пов’язано з роботою, виробничою необхідністю, 

навчанням, або безцільним розглядом сайтів, грою в мережеві ігри або 

спілкуванням в соціальних мережах. Зазвичай на тлі занурення в мережу 

людина відмовляється від нормального, реального, особистого спілкування, від 

роботи і навчання, спостерігається порушення режиму відпочинку, сну і 

харчування. 

При належному збиранні та аналізі дані про використання часу 

дозволяють пов’язати особливості розподілу часу з демографічним і соціально-

економічним становищем окремої людини. Саме з цих причин необхідно 

розширювати масштаби збору даних про використання часу та впроваджувати в 

національну статистичну практику найкращі світові проекти. 
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2.4. Статистичне визначення видів економічної діяльності та 

продукції сектору «Контент та інформаційні медіа» для дослідження впливу 

інформатизації на якість зайнятості 

 

Інноваційна трансформація форм зайнятості, існуючих каналів зв’язку та 

систем оприлюднення інформації, а також поява принципово нових визначили 

глибокі структурні зміни, які відбуваються у продукції та видах економічної 

діяльності, пов’язаних з цифровим контентом. Наприклад, розширення мережі 

Інтернет визначило нові форми розповсюдження новин, музики, відео тощо, що 

впливає на всі сфери економіки та суспільства. Так, зростаючий потік 

інформації, що розповсюджується через телефонні, телевізійні, Інтернет, 

комп’ютерні мережі, радіо та друковані видання створив додаткову проблему 

для здоров’я населення. Перенасичення інформаційним контентом виявилось 

справжньою проблемою, пов’язаною зі зміною психічного стану людини. 

Одним із викликів, з яким довелося зіткнутися високорозвиненим країнам, є 

виникнення та поширення інформаційних захворювань [84]. 

Означені тенденції обумовлюють необхідність розроблення 

статистичного забезпечення вивчення впливу складових сектору «Контент та 

інформаційні медіа» на психічний стан людини, а також процеси виникнення та 

поширення інформаційних захворювань. 

Статистичне визначення видів економічної діяльності сектору «Контент 

та інформаційні медіа» на міжнародному рівні здійснює Організація 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) [394, 395, 396].  

В квітні 1999 р. була створена Робоча група з показників інформаційного 

суспільства ОЕСР (WPIIS – Working Party on Indicators for the Information 

Society), основним завданням якої було визначення низки статистичних 

метаданих для вимірювання інформаційного суспільства [524]. Основною 

складовою статистичних метаданих є статистичні класифікації. 

Міжнародні статистичні класифікації розглядаються як стандартні 

класифікації в окремій або кількох статистичних областях. Вони 
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затверджуються в якості керівних принципів Статистичною комісією або 

іншим компетентним міжурядовим органом [373, 470]. 

Центральним органом, що виконує функції координації поточної і 

майбутньої роботи над усіма статистичними класифікаціями, є Група експертів 

з міжнародних статистичних класифікацій. Вона утворена Статистичною 

комісією на тридцятій сесії в березні 1999 р. з метою поліпшення 

співробітництва в галузі вдосконалення міжнародних класифікацій, 

забезпечення гармонізації та зближення між класифікаціями в родинних класах 

Міжнародних статистичних класифікацій [470]. 

Уніфікована інформація про вимірювання інформаційного суспільства 

була об’єднана в Довіднику з оцінки інформаційного суспільства в ОЕСР. 

Перше видання було оприлюднене у 2005 р. [394], було значно переглянуте 

протягом періоду 2007–2009 рр. [395] та доповнене у виданні 2011 р. [396, 524]. 

Нагальним завданням є вивчення принципів взаємодії класифікацій та 

групувань в процесі статистичного визначення сектору «контент та 

інформаційні медіа» в Україні. 

Основою статистичного визначення сектору «Контент та інформаційні 

медіа» є встановлення вичерпного переліку продукції та видів економічної 

діяльності, які стосуються означеного сектору із використанням міжнародних 

статистичних класифікацій [27, 28]. 

Після широких дискусій, що розпочалися ще у 1998 р., на засіданні WPIIS 

у 2006 р. було розроблено першу пропозицію щодо статистичного визначення 

продукції сектору «Контент та інформаційні медіа». Ця пропозиція була 

представлена разом з другим визначенням сектору інформаційно-

комунікаційних технологій та оприлюднена WPIIS у 2007 р., таким чином, було 

отримано перше статистичне визначення сектору інформаційної економіки.  

Визначення сектору «Контент та інформаційні медіа» було здійснено 

відповідно до Класифікації основної продукції (CPC – Central Product 

Classification), версія 2 [373]. На європейському рівні CPC гармонізована з 

відповідною версією CPA (Statistical Classification of Products by Activities in the 
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European Economic Community) – Класифікацією продукції за видами діяльності 

ЄС, в Україні з СКП 2011 – Статистичною класифікацією продукції [85]. 

Продукція сектору «Контент та інформаційні медіа» визначається як 

будь-яке повідомлення, опубліковане в засобах масової інформації та / або 

пов’язане з інформаційними та комунікаційними засобами масової інформації. 

Особливість такої продукції полягає не в їх відчутних якостях, а в їх 

інформаційному, просвітницькому, культурно-розважальному контенті. 

За допомогою вичерпного переліку продукції сектору «Контент та 

інформаційні медіа» здійснена перша класифікація продуктів інформаційної 

економіки (IE).  

Класифікація продукції щодо контенту та інформаційних медіа 

розглядається у таких групах, що наведені в табл. 2.10. 

 

Таблиця 2.10 – Групи продукції сектору «Контент та інформаційні медіа» 

за СКП 2011 (СРА 2008) 

№ з\п Групи продукції 

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

2 Кінофільми, відеоматеріали, телевізійний та радіо контент та 
пов’язані з ними послуги 

3 Музичний контент та пов’язані з ним послуги 

4 Програмне забезпечення для ігор 

5 Он-лайн контент та пов’язані з ним послуги 

6 Інші матеріали та пов’язані з ними послуги 

Джерело: розроблено автором за [85, 373]. 

 

Види економічної діяльності, що входять до складу сектора «Контент та 

інформаційні медіа», призначені для виробництва, публікації та/або 

електронного розповсюдження продукції цього сектору. Перелік груп видів 

економічної діяльності, що відповідають цим умовам, наведений в табл. 2.11. 



160 

 

Таблиця 2.11 – Групи видів економічної діяльності сектору «Контент та 

інформаційні медіа» за КВЕД-2010 

№ з\п Групи видів економічної діяльності 

1 Видання книг, газет та інша видавнича діяльність 

2 Діяльність, пов’язана із кінематографією, виробництвом відео, 

телевізійних і радіо програм 

3 Діяльність із звукозапису та редагування музики 

4 Виробництво програмного забезпечення для ігор 

5 Виробництво он-лайн контенту 

6 Інші види діяльності з інформаційних послуг 

Джерело: розроблено автором за [20]. 

 

Базовою класифікаційною структурою Міжнародної статистичної 

класифікації основної продукції CPC є Міжнародна стандартна галузева 

класифікація усіх видів економічної діяльності ISIC (International Standard 

Industrial Classification of All Economic Activities), з якою CPC пов’язана 

перехідним ключем, що засвідчує відповідність видів економічної діяльності та 

результатів цієї діяльності – продукції та послуг. 

Вивчення принципів взаємодії міжнародних статистичних класифікацій 

дозволило сформувати перелік продукції та відповідних їй видів економічної 

діяльності сектору «Контент та інформаційні медіа» відповідно до CPC Ver.2, 

СКП 2011 (СРА 2008), ISIC Rev.4 та КВЕД 2010 [20, 85, 373]. 

Фрагменти таблиці відповідності видів економічної діяльності (за ISIC 

Rev.4 та КВЕД 2010) та продукції (за CPC Ver.2 та СКП 2011 (СРА 2008)) 

сектору «Контент та інформаційні медіа» представлено в табл. 2.12, 2.13, 2.14 

(на прикладі перших чотирьох з шести виділених раніше груп продукції та 

видів економічної діяльності). 
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Таблиця 2.12 – Відповідність виду економічної діяльності «Видання книг, 

газет та інша видавнича діяльність» та продукції сектору «Контент та 

інформаційні медіа» 

ISIC 
Rev.4 
клас 

CPC Ver.2 суб-клас СКП 2011 (СРА 2008) КВЕД 2010 

Код Опис продукту Код Опис продукту Код 
Опис виду 
діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 

 Printed and other text-
based content on physical 
media, and related services 

Друкований та інший текстовий 
контент на фізичних носіях та 

пов’язані з ними послуги 

Видання книг, газет та 
інша видавнича 

діяльність 

5811 32210 Educational 
textbooks, in print 

58.11.11  Підручники друковані  58.11 Видання книг 

5811 32220 General reference 
books, in print 

58.11.14 
 
58.11.15  

Словники й енцикло-
педії, друковані 
Атласи та книги з кар-
тами інші, друковані 

58.11 Видання книг 

5812 32230 Directories, in 
print 

58.12.10 Довідники та списки 
розсилки надруковані 
або на фізичних носіях 

58.12 Видання 
довідників і 
каталогів 

5811 32291 Professional, 
technical and 
scholarly books, in 
print 

58.11.12 Книги професійні, 
технічні та наукові, 
друковані  

58.11 Видання книг 

5811 32292 Children’s books, 
in print 

58.11.13 Книги для дітей 
друковані  

58.11 Видання книг 

5811 32299 Other books n.e.c., 
in print 

58.11.19 Книги, брошури, 
листівки та матеріали 
друковані подібні інші  

58.11 Видання книг 

5813 32300 Newspapers and 
periodicals, daily, 
in print 

58.13.10 Газети друковані  58.13 
 

Видання газет 

5813 32410 General interest 
newspapers and 
periodicals, other 
than daily, in print 

58.14.11 Журнали й видання 
періодичні 
неспеціалізовані, 
друковані  

58.14 Видання 
журналів і 
періодичних 
видань 

5813 32420 Business, 
professional or 
academic 
newspapers and 
periodicals, other 
than daily, in print  

58.14.12 Журнали й видання 
періодичні, комерційні, 
професійні та 
академічні, друковані  

58.14 Видання 
журналів і 
періодичних 
видань 

5813 32490 Other newspapers 
and periodicals, 
other than daily, in 
print 

58.14.19 Журнали й видання 
періодичні, друковані, 
інші  

58.14 Видання 
журналів і 
періодичних 
видань 
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Продовження табл. 2.12 

1 2 3 4 5 6 7 

5811 32511 Maps and 
hydrographic or 
similar charts, 
printed, other than 
in book form 

58.11.16 Карти географічні, 
гідрографічні та 
подібні, друковані не у 
вигляді книг  

58.11 Видання книг 

5819 32530 Printed or 
illustrated 
postcards; printed 
cards bearing 
personal greetings or 
messages, with or 
without envelopes or 
trimmings 

58.19.11 Картки поштові, 
листівки вітальні та 
вироби подібні, 
друковані  

58.19 Інші види 
видавничої 
діяльності 

5819 32540 Printed pictures, 
designs and 
photographs 

58.19.12 Репродукції, креслення 
та фотографії, друковані 

58.19 Інші види 
видавничої 
діяльності 

5819 32620 Trade advertising 
material, commercial 
catalogues and the 
like 

58.19.15 Матеріали рекламні 
комерційні, торгові 
каталоги та вироби 
подібні, друковані  

58.19 Інші види 
видавничої 
діяльності 

5819 32630 Transfers and 
printed calendars 

58.19.13 Картинки перебивні 
(декалькоманія), 
календарі, друковані  

58.19 Інші види 
видавничої 
діяльності 

5811 47691 Audio books on 
disk, tape or other 
physical media 

58.11.20 Книги на диску, 
магнітній стрічці чи 
інших фізичних носіях  

58.11 Видання книг 

5811, 
5812, 
5813 

47692 Text-based disks, 
tapes or other 
physical media 

58.12.10 
 
 
58.11.20 

Довідники й каталоги, 
друковані або на 
фізичних носіях  
Книги на диску, 
магнітній стрічці чи 
інших фізичних носіях  

58.11 
58.12 
 
58.13 
58.14 

Видання книг 
Видання довід-
ників і каталогів 
Видання газет 
Видання журна-
лів і періодики  

5812, 
5813 

83631 Sale of advertising 
space in print 
media (except on 
commission) 

58.13.31 
 
58.14.31 
 
 
58.11.41 
 

Місце рекламне в 
газетах друкованих  
Місце рекламне в 
журналах і виданнях 
періодичних, друкованих  
Місце рекламне в 
книгах друкованих  

58.12 
 
58.13 
58.14 
 

Видання довід-
ників і каталогів 
Видання газет 
Видання 
журналів і 
періодичних 
видань 

Джерело: розроблено автором за [20, 85, 373]. 

 

Відповідність виду економічної діяльності «Діяльність із звукозапису та 

редагування музики» (за КВЕД 2010) та продукції сектору «Контент та 

інформаційні медіа» представлено в табл. 2.13. 
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Таблиця 2.13 – Відповідність виду економічної діяльності «Діяльність із 

звукозапису та редагування музики» та продукції сектору «Контент та 

інформаційні медіа» 

ISIC 

Rev.4 

клас 

CPC Ver.2 суб-клас СКП 2011 (СРА 2008) КВЕД 2010 

Код Опис продукту Код Опис продукту Код 
Опис виду 

діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Music content and related 

services 

Музичний контент та пов’язані  

з ним послуги 

Діяльність із 

звукозапису та 

редагування музики 

5920 32520 Music, printed or in 

manuscript 

59.20.31 

59.20.32 

Видання нотні, друковані  

Партитури електронні  

59.20 Видання 

звукозаписів 

5920 32520 Music, printed or in 

manuscript 

59.20.31 

59.20.32 

Видання нотні, друковані  

Партитури електронні  

59.20 Видання 

звукозаписів 

5920 47610 Musical audio disks, 

tapes or other 

physical media 

59.20.33 Диски, стрічки та носії 

фізичні інші, з музичними 

аудіозаписами  

59.20 Видання 

звукозаписів 

5920 96111 Sound recording 

services 

59.20.11 Послуги зі звукозапису  59.20 Видання 

звукозаписів 

5920 96112 Live recording 

services 

59.20.12 Послуги із записування 

звуку наживо  

59.20 Видання 

звукозаписів 

5920 96113 Sound recording 

originals 

59.20.13 Оригінали звукозаписів 59.20 Видання 

звукозаписів 

Джерело: розроблено автором за [20, 85, 373]. 

 

Відповідність виду економічної діяльності «Виробництво програмного 

забезпечення для ігор» (за КВЕД 2010) та продукції сектору «Контент та 

інформаційні медіа» представлено в табл. 2.14. 

Еволюція та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій 

визначають еволюцію видів продукції і видів економічної діяльності [27, 28] з 

виробництва й дистрибуції цифрового контенту та інформаційних медіа, що 

має постійно враховуватись в ході удосконалення метаданих та впровадження 

актуальних стандартів і класифікацій на національному рівні. 
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Таблиця 2.14 – Відповідність виду економічної діяльності «Виробництво 

програмного забезпечення для ігор» та продукції сектору «Контент та 

інформаційні медіа» 

ISIC 
Rev.4 
клас 

CPC Ver.2 суб-клас СКП 2011 (СРА 2008) КВЕД 2010 

Код Опис продукту Код Опис продукту Код 
Опис виду 
діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Games software 

Програмне забезпечення  
для ігор 

Виробництво 
програмного 

забезпечення для ігор 
5820 38582 Software cartridges 

for video game 
consoles 

58.29.29 Програмне 
забезпечення 
прикладне, упаковане 
(скомплектоване) для 
реалізації, інше  

58.21 
 
58.29 

Видання 
комп’ютерних 
ігор 
Видання іншого 
програмного 
забезпечення 

5820 47822 Computer game 
software, packaged 

58.21.10 Ігри комп’ютерні, скомп-
лектовані для реалізації  

58.21 Видання 
комп’ютерних 
ігор 

5820 84391 On-line games 58.21.30 Ігри «он-лайн»  58.21 Видання 
комп’ютерних 
ігор 

Джерело: розроблено автором за [20, 85, 373]. 

 

Відповідність виду економічної діяльності «Виробництво он-лайн 

контенту» (за КВЕД 2010) та продукції сектору «Контент та інформаційні 

медіа» представлено в табл. 2.15. 

 

Таблиця 2.15 – Відповідність виду економічної діяльності «Виробництво 

он-лайн контенту» та продукції сектору «Контент та інформаційні медіа» 

ISIC 
Rev.4 
клас 

CPC Ver.2 суб-клас СКП 2011 (СРА 2008) КВЕД 2010 

Код Опис продукту Код Опис продукту Код 
Опис виду 
діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 

 On-line content and 
related services 

Он-лайн контент та пов’язані з 
ним послуги 

Виробництво он-лайн 
контенту 

5812 73312 Licensing services 
for the right to use 
databases 

58.12.30 Послуги з надання 
ліцензій на право 
видання довідників і 
каталогів  

58.12 Видання 
довідників і 
каталогів 
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Продовження табл. 2.15 

1 2 3 4 5 6 7 
5813, 
5819, 
6311, 
6312 

83633 Sale of Internet 
advertising space 
(except on 
commission) 

63.11.30 Місце або час для 
реклами в мережі 
Інтернет  

58.13 
58.14 
 
 
 
58.19 
 
63.11 
 
 
 
 
 
63.12 

Видання газет 
Видання 
журналів і 
періодичних 
видань 
Інші види видав-
ничої діяльності 
Оброблення 
даних, розміщення
інформації на 
веб-вузлах і 
пов’язана з ними 
діяльність 
Веб-портали 

5811 84311 On-line books 58.11.30 Книги електронні  58.11 Видання книг 
5813 84312 On-line 

newspapers and 
periodicals 

58.13.20 Газети електронні  58.13 
58.14 

Видання газет 
Видання журна-
лів і періодичних 
видань 

5812 84313 On-line directories 
and mailing lists 

58.14.20 Журнали й видання 
періодичні, електронні  

58.12 Видання 
довідників і 
каталогів 

5920 84321 Musical audio 
downloads 

59.20.35 Твори музичні у вигляді 
завантажених файлів  

59.20 Видання 
звукозаписів 

5920 84322 Streamed audio 
content 

63.11.22 Послуги з поточного 
передавання 
аудіовмісту  

63.11 Оброблення 
даних, розміщення
інформації на 
веб-вузлах і 
пов’язана з ними 
діяльність 

5911 84331 Films and other 
video downloads 

59.11.24 Фільми та 
відеоматеріали інші, 
завантажені  

59.11 Виробництво 
кіно- та 
відеофільмів, 
телевізійних 
програм 

5911 84332 Streamed video 
content 

63.11.21 Послуги з поточного 
передавання 
відеовмісту  

63.11 Оброблення 
даних, розміщен-
ня інформації на 
веб-вузлах і 
пов’язана з ними 
діяльність 

5819 84393 On-line adult 
content 

58.19.21 Видання електронні для 
дорослих  

58.19 Інші види 
видавничої 
діяльності 

6312 84394 Web search portal 
content 

63.12.10 Інформаційне наповне-
ння веб-порталів  

63.12 Веб-портали 

5819 84399 Other on-line 
content n.e.c. 

58.19.29 Видання електронні 
інші н.в.і.у.  

58.19 Інші види видав-
ничої діяльності 

Джерело: розроблено автором за [20, 85, 373]. 
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Останнім часом спостерігається значне зростання ролі інформаційного 

фактора в усіх сферах життєдіяльності людини.  

Класифікації продукції та видів економічної діяльності сектору «Контент 

та інформаційні медіа» мають використовуватися статистиками-аналітиками, 

науковцями та іншими зацікавленими особами в ході цілого ряду економічних 

досліджень, в першу чергу для оцінювання інноваційних змін на ринках праці, 

психологічних і психічних змін стану працюючих, а також аналізу процесів 

виникнення та поширення інформаційних захворювань. Отже, вони є важливим 

елементом набору статистичних стандартів, які доцільні для використання на 

всіх рівнях управління в Україні.  

Для наукового обґрунтування важливості вивчення ролі інформатизації 

суспільства при дослідженні якості зайнятості в Україні необхідно визначити 

основні фактори, що мають вплив на якість зайнятості. Для досягнення 

поставленої мети серед багатомірних статистичних методів обрано метод 

головних компонент, який дозволив на основі дійсно існуючих зв’язків між 

виділеними показниками виявити узагальнені скриті (неявні) характеристики 

основних факторів, що мають вплив на якість зайнятості. Метод головних 

компонент базується на скороченні багатої кількості досліджуваних ознак до 

меншої кількості максимально інформативних некорельованих факторів 

(головних компонент), які зберігають всю інформацію щодо причинно-

наслідкових зв’язків явища. Він також дозволяє провести оцінювання та 

інтерпретацію виділених узагальнених факторів (головних компонент). 

Розрахунки були проведені з використанням прикладного пакету 

«Statistica», модуля «Factor analysis». Інформаційна база даної моделі 

представлена статистичними даними, що характеризують стан ринку праці в 

Україні та пов’язані з ним інші аспекти економічного розвитку країни за 

регіонами у 2017 році (табл. 2.17).  

Кількість головних компонент (ГК), що є оптимальною для даного набору 

вихідних даних, була встановлена за допомогою графічного критерію 
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«кам’янистий обвал» (рис. 2.6). Значення перших п’яти властивих чисел 

кореляційної матриці, які є дисперсіями головних компонент (ось ординат на 

рис. 2.6), є більшими за одиницю, тому для подальшого аналізу було виділено 5 

головних компонент. 
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Рисунок 2.6 – Властиві числа кореляційної матриці за критерієм «кам’янистого 

обвалу» 

Джерело: побудовано автором 

 

За даними кореляційної матриці були визначені факторні навантаження, 

власні числа та внесок окремих компонент у сумарну дисперсію за 

трансформованими факторними навантаженнями. Внесок першої компоненти в 

сумарну дисперсію ознакової множини становить 41,7%, другої – 26,3%, 

третьої, четвертої та п’ятої разом – 19,6%. Разом виділені п’ять компонент 

пояснюють 87,6% сумарної варіації, що свідчить про високий ступінь 

факторизації (табл. 2.16). 
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Таблиця 2.16 – Властиві числа головних компонент та їх внесок у 

сумарну варіацію 

№ ГК 
Властиві  

числа 

Внесок у 
сумарну 

варіацію, % 

Накопичені значення 
властивих  

чисел 
внесків у сумарну 

варіацію 
1 8,763 41,731 8,763 41,731 
2 5,517 26,274 14,281 68,004 
3 1,723 8,203 16,004 76,207 
4 1,330 6,335 17,334 82,543 
5 1,071 5,101 18,405 87,644 

 

Для встановлення першопричин формування варіації ознак були 

розраховані факторні навантаження головних компонент, властиві числа та 

ступінь факторизації. Аналіз одержаних результатів розрахунків показав, що 

навантаження головних компонент на окремі ознаки перетинаються, тому 

відповідні головні компоненти складно ідентифікувати. Для спрощення 

факторної структури було використано одну з процедур обертання факторів – 

«варімакс нормалізований». Факторні навантаження, значення властивих чисел 

та ступінь факторизації головних компонент після обертання наведені в 

табл. 2.17. 

Таблиця 2.17 – Коефіцієнти факторних навантажень після обертання 

методом «варімакс нормалізований» 

Показники 
Головні компоненти 

1 2 3 4 5 

1 Частка працівників, переведених з економічних 
причин на неповний робочий день/тиждень  

0,175 0,707 -0,045 -0,395 0,212 

2 Питома вага працівників, які мають право на хоча б 
один із видів пільг і компенсацій за роботу зі 
шкідливими умовами праці 

0,133 -0,910 0,045 -0,060 0,032 

3 Частка виробничого травматизму без смертельного 
наслідку  

0,083 0,809 -0,086 0,094 0,458 

4 Частка виробничого травматизму зі смертельним 
наслідком  

0,048 0,102 0,008 0,947 0,108 

5 Частка штатних працівників, зайнятих важкою працею -0,070 0,898 -0,209 -0,074 -0,007 

6 Частка штатних працівників, зайнятих напруженою 
працею 

-0,163 0,922 0,109 0,023 -0,216 

7 Частка штатних працівників, зайнятих на роботах зі 
шкідливими умовами праці 

-0,080 0,939 -0,048 0,089 0,008 

8 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних джерел забруднення  

-0,120 0,857 0,039 0,291 0,002 
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Продовження табл. 2.17 

Показники 
Головні компоненти 

1 2 3 4 5 

9 Неформально зайняте населення  -0,148 0,012 0,867 0,129 -0,414 

10 Частка неформально зайнятого населення  0,317 -0,278 0,806 -0,160 0,248 

11 
Середньомісячна номінальна заробітна плата 
штатних працівників 

0,953 -0,161 0,119 -0,085 0,046 

12 
Середньомісячна заробітна плата за одну 
відпрацьовану годину 

0,943 -0,198 0,037 -0,097 -0,038 

13 Валовий регіональний продукт 0,925 -0,139 0,096 -0,028 0,268 

14 
Абоненти фіксованого телефонного зв’язку 
(фіксовані телефонні лінії)  

0,752 0,069 -0,043 0,105 0,389 

15 Абоненти рухомого (мобільного) зв’язку  0,659 -0,634 0,069 0,040 0,151 

16 Абоненти кабельного телебачення  0,968 0,075 0,021 0,098 0,045 

17 Абоненти Інтернет  0,848 -0,105 0,056 -0,032 0,351 

18 
Абоненти Інтернет з наданням широкосмугового 
доступу  

0,980 -0,007 0,010 0,042 0,114 

19 Економічно активне населення  0,576 -0,364 0,047 -0,188 0,664 

20 Рівень зайнятості населення  0,384 0,210 -0,085 0,242 0,720 

 Властиві числа 8,76 5,52 1,72 1,33 1,07 

 Внесок у сумарну варіацію, % 41,73 26,27 8,20 6,34 5,10 

 

За результатами аналізу було виділено п’ять груп показників в залежності 

від ступеня їх навантаження відповідною головною компонентою (значення 

факторного навантаження в групі повинне бути більше ніж 0,7). 

Побудована в процесі аналізу модель головних компонент дозволила 

трансформувати 18-ти вимірний ознаковий простір (за даними сукупності 

об’єктів з 24 адміністративних одиниць України) у п’ятивимірний простір 

узагальнених факторів, що мають вплив на якість зайнятості та пояснюють 

87,6% варіації обраних ознак. Виділені фактори було ранжовано за рівнем 

значущості: 

1. Рівень інформатизації суспільства – 41,7%; 

2. Умови праці та навколишнє середовище – 26,3%; 

3. Неформальна зайнятість – 8,2%; 

4. Виробничий травматизм зі смертельним наслідком – 6,3%; 

5. Рівень зайнятості – 5,1%.  
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Висновки до розділу 2 

 

Дослідження системи міжнародних класифікацій для статистичного 

оцінювання якості зайнятості, дозволило визначити принципи взаємодії 

статистичних класифікацій в системі управління якістю зайнятості; здійснити 

адаптацію міжнародних класифікацій статусу в зайнятості та трудовій 

діяльності до національних умов; визначити особливості оцінювання якості 

зайнятості на основі обстежень використання часу та запропонувати до 

використання в Україні адаптовану міжнародну класифікацію видів діяльності 

для статистики використання часу; вивчити вплив інформаційного фактора на 

основі статистичного визначення сектору «контент та інформаційні медіа». 

1. Доведено, що горизонтальна гармонізація класифікацій, тобто взаємна 

узгодженість різних за функціональним призначенням базових класифікацій, 

слугує основою та забезпечує можливість реалізації національних аналітичних 

проектів у статистиці трудової діяльності й зайнятості. З цією метою на основі 

вивчення використовуваних на сучасному етапі міжнародних стандартів і 

класифікацій, сформовано систему статистичних класифікацій, сумісних з 

останніми версіями міжнародних стандартних класифікацій, які доцільно 

використовувати в процесі статистичного оцінювання якості зайнятості в Україні.  

2. Детальне вивчення основних результатів проведеної у 2018 р. 20-ї 

Міжнародної конференції статистиків праці та з урахуванням фундаментальних 

принципів, сформованих на 19-й Міжнародній конференції статистиків праці у 

2013 р., дозволили сформувати загальні концептуальні основи для 

удосконалення національної статистики праці та робочих відносин.  

Визначено, що застосовувані в Україні статистичні класифікації не 

відповідають сучасним світовим стандартам, тому необхідно розвивати та 

оновлювати національну статистику щодо робочих відносин, щоб забезпечити 

належну інформаційну базу для широкого кола описових та аналітичних цілей, 

з урахуванням конкретних національних потреб і обставин.  

3. Доведено, що дієвим інструментом для оцінювання якості зайнятості є 

обстеження населення щодо використання часу. Важливими є дослідження й 
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зіставлення відмінностей характеру повсякденної діяльності та розподілу часу, 

що витрачається на різні її види жителями міст і сільських населених пунктів, 

зайнятими у різних формах трудової діяльності, за різними статусами у 

зайнятості, професіями, секторами економіки тощо. 

Проведене дослідження основних аналітичних цілей збору даних про 

використання часу, таких як: вимірювання і аналіз якості життя або загального 

добробуту, вимірювання і оцінка неоплачуваної праці (домашньої і 

добровільної праці), вдосконалення методів оцінки оплачуваної і неоплачуваної 

праці, аналіз стратегічних наслідків проблем планування розвитку тощо, 

дозволило обґрунтувати важливість систематизації видів діяльності, що мають 

застосовуватись при обстеженнях використання часу, як загальної класифікації, 

та підтвердити необхідність застосування в Україні Класифікації видів 

діяльності для статистики використання часу. 

4. За допомогою даних про використання часу можна визначити чому, які 

та як впроваджуються елементи інформаційно-комунікаційних технологій в 

життя людини, а також дослідити й проаналізувати прояви перевтоми або 

виявити перші ознаки Інтернет-залежності. При належному збиранні та аналізі 

дані про використання часу дозволяють пов’язати особливості розподілу часу з 

демографічним і соціально-економічним становищем окремої людини. Саме з 

цих причин необхідно розширювати масштаби збору даних про використання 

часу в національній статистичній практиці. 

5. Адаптація до національних особливостей України нових версій ICSE–18, 

ICSaW–18 та ICATUS 2016, проведена із залученням як фахівців в галузі праці, 

так і статистиків-експертів в галузі системи національних рахунків і представників 

працівників і роботодавців, дозволила розробити та запропонувати до 

використання в Україні Класифікацію статусу в зайнятості (КСЗ), Класифікацію 

статусу в трудовій діяльності (КСТД) та Класифікацію видів діяльності для 

статистики використання часу (КВДСВЧ) із супроводжуючими методологічними 

положеннями, що надасть можливість здійснити формування інформаційної бази 

та провести всебічне оцінювання якості зайнятості в розподілі як за стандартними 

категоріями (статтю, віком, професією, освітою, видом економічної діяльності 
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тощо), так і за статусом у зайнятості та трудовій діяльності (зокрема, робота на 

власному підприємстві, зайнятість, самозайнятість, неоплачуване стажування, 

волонтерська діяльність тощо). 

6. Обґрунтовано необхідність розроблення статистичного забезпечення 

вивчення впливу інформатизації на психічний стан людини, а також процеси 

виникнення та поширення інформаційних захворювань. З цією метою на основі 

вивчення принципів взаємодії міжнародних класифікацій та групувань з 

урахуванням національних особливостей здійснено статистичне визначення 

переліку продукції та відповідних їй видів економічної діяльності 

інформаційної економіки, який відображений у секторі «контент та 

інформаційні медіа». Визначення даного сектору здійснено відповідно до 

класифікацій CPC Ver.2, СКП 2011 (СРА 2008), ISIC Rev.4 та КВЕД 2010.   

Визначено, що класифікації продукції та видів економічної діяльності 

сектору «Контент та інформаційні медіа» доцільно використовувати 

статистикам-аналітикам та іншим зацікавленим особам в ході економічних 

досліджень, в першу чергу для оцінювання інноваційних змін на ринках праці, 

психологічних та психічних змін стану працюючих, а також аналізу процесів 

виникнення та поширення інформаційних захворювань. Отже, вони є важливим 

елементом набору статистичних стандартів, які доцільні для використання на 

всіх рівнях управління в Україні. 

7. Вивчення чинників впливу на якість зайнятості в Україні здійснено із 

використанням факторного аналізу, а саме методу головних компонент. 

За результатами проведеного аналізу виділені такі основні фактори: 

рівень інформатизації суспільства (вплив 41,7%); умови праці та навколишнє 

середовище (вплив 26,3%); неформальна зайнятість (вплив 8,2%); виробничий 

травматизм зі смертельним наслідком (вплив 6,3%); рівень зайнятості (вплив 

5,1%), які пояснюють 87,6% варіації обраних ознак. Ранжування виділених 

факторів за рівнем значущості дозволило запропонувати науково обґрунтовані 

напрями дослідження якості зайнятості в Україні. 

Узагальнені результати проведених досліджень, що викладені у Розділі 2, 

опубліковані у наукових працях автора [36, 42, 46, 47, 51]. 



173 

 

РОЗДІЛ 3  

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 

ЗАЙНЯТОСТІ 

 

 

3.1. Основні статистичні показники оцінювання якості зайнятості  

 

З метою надання допомоги країнам у справі моніторингу та розробки 

політики щодо поліпшення якості зайнятості МОП і ЄС розробили набори 

статистичних показників. Показники МОП для вимірювання гідної праці 

згруповані за 11 основними елементами, які охоплюють чотири стратегічні цілі 

Програми гідної праці: створення робочих місць, гарантування прав у сфері 

праці, розширення соціального захисту і заохочення соціального діалогу.  

Показники гідної праці, що були представлені на вісімнадцятій 

Міжнародній конференції статистиків праці в 2008 р. [367], включають в себе 

набір статистичних показників в комбінації з показниками нормативно-

правової основи. В ЄС використовується два набори показників. Один набір 

показників ведеться Європейською комісією з метою моніторингу політики 

щодо ринку праці. Інший набір був розроблений і використовується 

Європейським фондом поліпшення умов життя і праці [239]. 

У процесі аналізу підходів до напрямів оцінювання, а також розробки 

показників, в першу чергу, були виділені відповідні міжнародні стандарти та 

дослідження, проведені міжурядовими організаціями [262, 239, 291, 367, 416, 

441, 285]. Зокрема, важливим підґрунтям для розробки методологічних засад 

статистичного оцінювання якості зайнятості та описів сутності показників був 

обраний Довідник ЄЕК ООН з вимірювання якості зайнятості: Статистичні 

рамки (UNECE Handbook for Measuring the Quality of Employment: A Statistical 

Framework) [285]. У ньому міститься повний перелік показників якості 

зайнятості, затверджений групою експертів ООН [285].  
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Формування системи показників для оцінювання якості зайнятості в 

Україні, як основної складової методичного забезпечення оцінювання якості 

зайнятості, здійснено з урахуванням переліку показників, що містяться у 

Довіднику ЄЕК ООН з вимірювання якості зайнятості, шляхом адаптації 

методики їх розрахунку до наявних в Україні джерел інформації та 

доповненням новими показниками. 

Розроблена система показників містить 7 блоків, що розглядаються як 

окремі підсистеми та характеризують виділені складові якості зайнятості 

(рис. 3.1). 

 
 

Рисунок 3.1 – Система показників оцінювання якості зайнятості 

Джерело: сформовано автором. 

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 



175 

 

Група статистичних показників, які характеризують безпеку та етику 

зайнятості охоплює одночасно фізичну безпеку і умови праці на робочому 

місці, фізичне здоров’я і психічне благополуччя, а також права індивіда і 

поводження з ним в сфері зайнятості. Таким чином, дана група є однією з 

фундаментальних складових якості зайнятості, оскільки фізичне благополуччя і 

дотримання міжнародно-визнаних прав людини і конвенцій з питань праці 

мають суттєво важливе значення для забезпечення високої якості зайнятості. 

Показники цієї групи забезпечують отримання загальної інформації про 

виробничий травматизм, про такі форми праці, як дитяча і примусова праця, а 

також несправедливе поводження в сфері зайнятості. Система статистичних 

показників, які характеризують безпеку та етику зайнятості, наведені в 

табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 – Статистичні показники якості зайнятості за групою 

«Безпека та етика зайнятості» 

Аспекти оцінювання Статистичні показники 
1 2 

1а. Виробнича безпека 
1а.1. Виробничий травматизм зі 
смертельними наслідками 

Кількість випадків виробничого травматизму 
зі смертельним наслідком в розрахунку на 
100 тис. зайнятих осіб 

1а.2. Виробничий травматизм 
без смертельних наслідків 

Кількість випадків виробничого травматизму 
без смертельного наслідку в розрахунку на 
100 тис. зайнятих осіб 

1а.3. Фактори ризику для 
фізичного здоров’я 

Частка зайнятих осіб, які схильні до впливу 
чинників ризику для фізичного здоров’я на 
робочому місці 

1а.4. Фактори ризику для 
психічного здоров’я 

Частка зайнятих осіб, які схильні до впливу 
чинників ризику для психічного здоров’я на 
робочому місці 

1b. Дитяча та примусова праця 
1b.1. Поширеність дитячої 
праці 

Частка дітей у віці від 5 до 17 років, що 
займаються дитячою працею 

1b.2. Поширеність небезпечної 
дитячої праці 

Частка дітей у віці від 5 до 17 років, що 
займаються небезпечною дитячою працею 

1b.3. Поширеність примусової 
праці 

Частка осіб, що займаються примусовою 
працею 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 
1b.4. Поширеність примусової 
праці серед мігрантів, що 
повернулись  

Частка мігрантів, що повернулись, які 
займалися примусовою працею 

1b.x. Інші найгірші форми 
дитячої праці 
(експериментальний) 

Частка дітей у віці від 5 до 17 років, які 
займаються найгіршими формами дитячої 
праці, за винятком небезпечних робіт 

1c. Справедливе поводження в області зайнятості 
1c.1. Розрив в оплаті праці  Розрив в оплаті праці різних підгруп 

населення (наприклад, розрив в оплаті праці 
чоловіків і жінок) 

1c.2. Доступ до керівних посад  Частка зайнятих осіб, які належать до різних 
підгруп населення (наприклад, жінок), які 
працюють на керівних посадах  

1c.3. Дискримінація в сфері 
праці  

Частка зайнятих осіб, які зазнали 
дискримінації у сфері праці 

Джерело: сформовано автором за [285]. 

 

Аспект фізичної безпеки і здоров’я якості зайнятості охоплюється такою 

підгрупою, як «Виробнича безпека». Ризик заподіяння шкоди здоров’ю або 

смерті може існувати при всіх типах зайнятості, і, таким чином, показники 

виробничої безпеки характеризують один із важливих елементів якості 

зайнятості. 

Група «Дитяча праця і примусова праця» тісно пов’язана з Декларацією 

МОП про основоположні принципи і права в сфері праці та іншими 

міжнародними конвенціями, які вимагають скасування певних форм праці, 

зокрема дитячої та примусової праці. Виходячи з цього, захист дітей від 

економічної експлуатації в ході трудової діяльності, небезпечної для їх 

фізичного та психічного здоров’я, є одним з ключових елементів якості 

зайнятості, так само як і ліквідація всіх форм примусової чи обов’язкової праці. 

З цієї причини дитяча та примусова праця включені в основу у вигляді окремої 

підгрупи якості зайнятості.  

Вісімнадцята Міжнародна конференція статистиків праці у 2008 р. 

прийняла Резолюцію про статистику дитячої праці, яка містить концепції, 
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визначення і методи збору даних про дитячу працю, в тому числі в найгірших її 

формах. В рамках Міжнародної програми МОП щодо скасування дитячої праці 

(ІПЕК) проводиться велика робота в цій області. Програма статистичної 

інформації та моніторингу дитячої праці (ПСІМДТ) МОП, яка є статистичним 

підрозділом ІПЕК, надає підтримку країнам у справі розробки статистики про 

масштаби, характеристики та визначальні фактори дитячої праці. 

Ліквідація дискримінації в області зайнятості є одним з чотирьох 

основних принципів і прав у сфері праці МОП.  

Під дискримінацією в сфері праці розуміється несприятливе поводження 

з зайнятою особою, яке прямо або опосередковано спирається на такі конкретні 

ознаки, як стать, раса і т.д. (пряма дискримінація), або, на перший погляд, 

нейтральна ситуація, коли одні і ті ж умови, методи поводження або критерії 

застосовуються до всіх, але призводять до непропорційно негативного впливу 

на деяких осіб на основі таких ознак, як раса, колір шкіри, стать і т.д. (непряма 

дискримінація).  

Дискримінація в сфері праці позбавляє можливостей осіб, яким, 

наприклад, може бути відмовлено в підвищенні рівня оплати праці або в 

доступі до керівних посад або яким можуть нав’язуватися менш сприятливі 

умови праці. У Декларації МОП про соціальну справедливість з метою 

справедливої глобалізації 2008 р. підкреслюється особливе значення гендерної 

рівності та відсутності дискримінації як стратегічних наскрізних аспектів якості 

зайнятості. 

Для оцінювання справедливого поводження в області зайнятості 

необхідно використовувати демографічні і соціальні групи, які є релевантними 

з урахуванням національних умов. Рекомендується в усіх випадках проводити 

розбивку за статтю та віком. До груп, для яких справедливе поводження може 

бути актуальним питанням, відносяться групи, що виділяються за ознакою 

статі, етнічні групи, іммігранти, групи корінного населення, інваліди, вікові 

групи і географічні регіони. 
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Безсумнівно, важливою складовою якості зайнятості є одержуваний 

людьми дохід від зайнятості. Матеріальний добробут більшості людей залежить 

від їх доходу від зайнятості. Крім того, люди вважають важливим фактором не 

тільки плату за свою працю, але і відпустку, медичне страхування та інші 

пільги, пов’язані з їх роботою, коли задаються питанням про те, що являє 

собою «гарна робота».  

В ході обстеження, участь в якому взяли приблизно 2500 канадців, більше 

половини респондентів заявили, що пільги мають дуже важливе значення з 

точки зору місця роботи, а більше ніж 6 з 10 заявили, що дуже важливе 

значення має хороша заробітна плата. Цікаво відзначити, що в рамках одного і 

того ж обстеження проводилося зіставлення того, що працівники хотіли б від 

робочого місця, з тим, що вони, на їхню думку, фактично мають.  

Найбільшими недоліками якості зайнятості були відзначені: низький 

рівень оплати праці, відсутність пільг і можливостей кар’єрного росту. 

Концепція доходу від зайнятості в широкому тлумаченні включає в себе 

заробіток працівників (який включає в себе заробітну плату, а також деякі, не 

пов’язані з заробітною платою пільги, такі як оплачувана відпустка), а також 

дохід від самозайнятості. 

Група показників, що характеризують дохід від зайнятості, дозволяє 

отримувати інформацію про заробіток, який виплачується зайнятим особам, а 

також про дохід від самозайнятості. Концепція заробітку була визначена в 

Резолюції про інтегровану систему статистики заробітної плати [431]. 

Статистичний показник заробітку спирається на концепцію заробітної плати в 

якості доходу найманого працівника. Під заробітком слід розуміти валову 

винагороду працівника, тобто валову суму заробітку до вирахування 

роботодавцем податків, а також відрахувань найманих працівників до фондів 

соціального страхування, пенсійного забезпечення, внесків зі страхування 

життя, профспілкових внесків і т.д. Термін «заробіток» відноситься виключно 

до винагороди, що виплачується найманим працівникам роботодавцем, і не 

поширюється на винагороду, отриману самозайнятими працівниками. 
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Статистичні показники якості зайнятості, що характеризують дохід і 

матеріальні пільги від зайнятості, наведені в табл. 3.2. 
 

Таблиця 3.2 – Статистичні показники якості зайнятості за групою «Дохід 

і пільги, пов’язані з зайнятістю» 

Аспекти оцінювання Статистичні показники 
2а. Дохід від зайнятості 

2а.1. Середній заробіток 
найманих працівників  

Середньомісячна заробітна плата найманих 
працівників  

2а.2. Працівники з низьким 
рівнем оплати праці  

Частка найманих працівників з низьким 
рівнем оплати праці 

2а.3. Розподіл заробітків за 
децилями  

Розподіл номінального місячного / 
погодинного заробітку найманих працівників 
за децилями (в місцевій валюті) 

2а.4. Дохід від зайнятості 
самозайнятих осіб  

Розподіл доходу від зайнятості самозайнятих 
осіб за децилями (в місцевій валюті) 

2b. Матеріальні пільги, не пов’язані з оплатою праці 
2b.1. Право на оплачувану 
відпустку 

Частка найманих працівників, які мають 
право на щорічну оплачувану відпустку 

2b.2. Тривалість оплачуваної 
відпустки в днях 

Середня тривалість оплачуваної щорічної 
відпустки, на яку наймані працівники мають 
право (в днях) 

2b.3. Фактична тривалість 
оплачуваної відпустки в днях 

Середнє число днів оплачуваної щорічної 
відпустки, використаних в розрахунку на 
одного найманого працівника протягом 
базового року 

2b.4. Право на оплачувану 
відпустку по хворобі 

Частка найманих працівників, які мають 
право на оплачувану відпустку по хворобі  

2b.5. Тривалість оплачуваної 
відпустки по хворобі 

Середня тривалість оплачуваної відпустки по 
хворобі, на яку наймані працівники мають 
право (в днях) 

2b.6. Фактична тривалість 
оплачуваної відпустки по 
хворобі в днях 

Середнє число днів використаної 
оплачуваної відпустки по хворобі, в 
розрахунку на одного найманого працівника 
протягом базового року 

Джерело: сформовано автором за [285]. 

 

Показники, що характеризують дохід і матеріальні пільги від зайнятості, 

застосовано для оцінювання якості зайнятості за доходами на підприємстві 

«Вiйськтoргсервiс» Міністерства оборони України [54]. Так, у 2017 р. середня 
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заробітна плата в Кoнцерні склала 10601 грн, що є вище, ніж в середньому за 

видом економічної діяльності «Державне управління й оборона; обов’язкове 

соціальне страхування» (9372 грн) та в середньому пo Укрaїні (7104 грн) [54]. 

До того ж темп росту середньої заробітної плати у Кoнцерні «Вiйськтoргсервiс» 

у 2017 р. до 2016 р. (181%) є вище, ніж в середньому за видом економічної 

діяльності «Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 

страхування» (157%) та по Україні в цілому (137%) [54].  

Середня величина заробітної плати є узагальнюючою характеристикою 

сукупності працівників Концерну, але вона не характеризує варіацію заробітної 

плати та ступінь однорідності працівників Концерну за її розміром.  

Розрахунок показників варіації показав, що в Концерні «Військторгсервіс» 

в 2017 р. розмір заробітної плати окремих працівників відхилявся від свого 

середнього значення в середньому на 8778 грн. 60 коп., або на 82,3%, що було 

встановлено на основі розрахованих показників середньоквадратичного 

відхилення та коефіцієнту варіації. Розрахований коефіцієнт варіації більше ніж 

33%, тому сукупність працівників Концерну за розміром заробітної плати є 

кількісно дуже неоднорідною, і розрахований середній розмір заробітної плати 

не є типовою величиною. Тому обчислення середньої величини має бути 

доповнено розрахунком моди та медіани, які дали змогу виявити деякі 

особливості структури працівників за рівнем заробітної плати.  

Модальна заробітна плата свідчить про те, що в Концерні 

«Військторгсервіс» найбільш поширені працівники, які мали в 2017 р. 

заробітну плату в середньому за місяць 10500 грн. 

Медіанний рівень заробітної плати в 2017 р. становив 9000 грн., тобто в 

цьому році половина працівників мала середньомісячну заробітну плату менше 

ніж 9000 грн., а інша половина – більше. Оскільки, розміри медіанного та 

модального рівня заробітної плати в 2017 р. є нижчими аніж середній по 

підприємству рівень, то це говорить про те, що переважна частина працівників 

має заробітну плату нижче її середнього значення. 
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За даними підприємства розраховано децильний коефіцієнт диференціації 

заробітної плати (табл. 3.3). 
 

Таблиця 3.3 – Основні аналітичні показники якості зайнятості за доходом, 

розраховані для Концерну «Військторгсервіс» за 2017 р. 

Показник Значення 

Середня заробітна плата найманих працівників, грн 10661 
Модальна заробітна плата, грн 10500 
Медіанна заробітна плата, грн 9000 
Частка найманих працівників з низьким рівнем оплати 
праці, % 

 

Децильний коефіцієнт диференціації заробітної плати 
(розподіл середньої заробітної плати найманих 
працівників за децилями) 

5,5 

Децильний коефіцієнт фондів 18,2 

Джерело: розраховано автором за власними спостереженнями. 

 

У процесі вивчення диференціації зайнятих за розміром заробітної плати 

використовується такий показник, як коефіцієнт децильної диференціації, який 

розраховується як співвідношення мінімальної заробітної плати у 10% 

найбільш оплачуваних працівників до максимальної заробітної плати 10% 

найменш оплачуваних працівників: 
 

1

9

D

D
KD = ,       (3.1) 

 

де  D1 та D9 – перший та дев’ятий децилі відповідно. 

За даними ряду розподілу працівників Концерну за розміром заробітної 

плати за 2017 р. даний коефіцієнт дорівнював 5,5. Це означає, що найменший 

розмір заробітної плати у 10% найбільш оплачуваних працівників у 5,5 разів 

перевищує найбільший розмір максимальної заробітної плати 10% найменш 

оплачуваних працівників. 

Показники диференціації ґрунтуються також на порівнянні загального 

обсягу доходів 10% найбільш оплачуваних працівників і 10% найменш 
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оплачуваних працівників (децильний коефіцієнт фондів). Це також надає 

можливість оцінити ступінь нерівномірності рівнів заробітної плати. 

Згідно з деякими оцінками [13], межею соціальної стабільності є ситуація, 

коли розрив у рівнях доходу 10% найбільш оплачуваних і 10% найменш 

оплачуваних працівників перевищує 10 разів. 

Для Концерну «Військторгсервіс» у 2017 р. розрахований децильний 

коефіцієнт фондів дорівнює 18,2 (табл. 3.3), що дозволяє зробити висновок про 

існування на підприємстві соціальної несправедливості щодо розподілу доходів 

і матиме дестабілізуючий вплив при багатовимірному оцінюванні якості 

зайнятості на підприємстві.  

Підгрупа «Матеріальні пільги, не пов’язані з оплатою праці» стосується 

пільг, які є негрошовими пільгами, що надаються роботодавцем. Хоча 

оплачувана відпустка по хворобі та оплачувана щорічна відпустка часто 

регулюються нормами трудового законодавства і колективними договорами, 

вони, входять до даної підгрупи. Це також обґрунтовується тим фактом, що вони 

можуть служити свого роду компромісом між безпосередньою заробітною 

платою і не пов’язаними з оплатою праці матеріальними пільгами, як, 

наприклад, в країнах, в яких наймані працівники можуть вибирати підвищену 

зарплату замість оплачуваної відпустки. Показники в даний час вимірюють як 

право на відпустку, так і фактично використану відпустку. 

Група показників «Поєднання трудової діяльності та особистого життя» 

покликана оцінювати не тільки ймовірні фактори, тісно пов’язані з 

необхідністю працювати за плату або за прибуток виходячи із сімейних 

обов’язків, а й розподіл часу між трудовою діяльністю в одному або декількох 

місцях і особистим життям. 

Під робочим часом розуміється час, пов’язаний із продуктивною 

діяльністю за певним графіком протягом обумовленого періоду. 

В табл. 3.4 представлені статистичні показники якості зайнятості, що 

характеризують тривалість робочого часу й поєднання трудової діяльності та 

особистого життя. 
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Таблиця 3.4 – Статистичні показники якості зайнятості за групою 

«Тривалість робочого часу і поєднання трудової діяльності та особистого життя» 

Аспекти оцінювання Статистичні показники 
1 2 

3а. Тривалість робочого часу 
3а.1. Середня тижнева 
тривалість робочого часу 

Середня звичайна тижнева тривалість робочого 
часу в розрахунку на одного зайнятого 

3а.2. Довгий робочий день Частка зайнятих, що зазвичай працюють 49 
або більше годин на тиждень 

3а.3. Вимушена робота в 
режимі неповного робочого 
дня 

Частка зайнятих, що працюють в режимі 
неповного робочого дня, через неможливість 
знайти роботу в режимі повного робочого дня 

3а.4. Розподіл зайнятих за 
тижневою тривалістю 
робочого часу 

Зайняті в розбивці за тижневою тривалістю 
робочого часу (з використанням стандартних 
діапазонів тривалості робочого часу в годинах) 

3а.5. Особи, що працюють 
одночасно на декількох 
роботах 

Частка зайнятих, що працюють на кількох 
роботах 

3b. Графік роботи 
3b.1. Робота в нічний час Частка зайнятих, які зазвичай працюють в 

нічний час 
3b.2. Робота у вечірній час Частка зайнятих, які зазвичай працюють у 

вечірній час 
3b.3. Робота у вихідні дні Частка зайнятих, які зазвичай працюють у 

вихідні дні 
3b.4. Гнучкий графік роботи Частка працівників з гнучким графіком роботи 

3с. Поєднання трудової діяльності та особистого життя 
3с.1. Рівень зайнятості 
матерів і батьків 

Частка зайнятих жінок і, відповідно, чоловіків 
у віці 20–49 років з дітьми і без дітей у віці 
обов’язкового шкільного навчання 

3с.2. Можливість роботи на 
дому 

Частка зайнятих, організація праці яких 
дозволяє працювати на дому 

3с.3. Тривалість 
маятникових поїздок 

Середня тривалість маятникових поїздок між 
роботою і домом (в одну сторону) 

3с.4. Право на відпустку по 
догляду 

Частка зайнятих, які мають право на відпустку 
по догляду за дітьми або дорослими 

3с.5. Відпустка по догляду 
за дитиною 

Частка зайнятих батьків, які перебувають у 
відпустці по догляду за дитиною 

3c.x. Користування 
послугами з догляду за 
дітьми (експериментальний) 

Частка зайнятих батьків, що мають дітей у 
віці обов’язкового шкільного віку, які в даний 
час користуються послугами з догляду за 
дітьми 

Джерело: сформовано автором за [285]. 
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Підгрупа «Тривалість робочого часу» зосереджує увагу на кількості 

годин робочого часу.  

Концепція робочого часу для вимірювання якості зайнятості стосується 

зазвичай відпрацьованого часу, а не фактично відпрацьованого часу протягом 

звітного тижня, визначення яких містяться в Резолюції про робочий час 

вісімнадцятої МКСП [367]. Випадкові коливання в тривалості робочого часу, 

наприклад через оплачувану відпустку або хворобу, як правило, малорелевантні 

для якості зайнятості. Оскільки основа виходить з перспективи окремого 

працівника, на додаток до кількості годин, відпрацьованих на його основній 

роботі, слід також оцінювати загальну кількість годин, відпрацьованих на всіх 

роботах, якщо такі є. Особливо важливо включати інформацію про додаткові 

роботи в тих країнах, в яких додаткову роботу має значне число зайнятих. 

Робота в незвичний час протягом тривалого періоду може негативно 

позначитися на здоров’ї працівника. Це говорить про те, що графік роботи має 

важливе значення з точки зору якості зайнятості. З цієї причини ця ознака була 

включена в якості окремої підгрупи. Дана підгрупа охоплює інформацію, що 

стосується частки зайнятих, які працюють у вечірній час, в нічний час або у 

вихідні дні. 

Існує негативний взаємозв’язок між роботою в незвичний час (особливо в 

нічний час, у вихідні дні або у вечірній час) і благополуччям працюючих. Окрім 

того, дана підгрупа охоплює використання гнучкого графіка роботи. Гнучкість 

в плануванні робочого часу, хоча і не завжди прямо впливає на якість 

зайнятості, може мати істотний вплив на добробут працівників. 

Підгрупа статистичних показників, яка характеризує поєднання трудової 

діяльності та особистого життя, направлена на виявлення елементів трудової 

діяльності, які потенційно вступають в конфлікт з іншими аспектами життя або 

полегшують поєднання трудової діяльності та особистого життя.  

Поєднання трудової діяльності та сімейного життя часто пов’язане з 

труднощами для батьків, які мають малолітніх дітей. Доступ зайнятих осіб до 

послуг з догляду за дітьми, а також можливість працювати на дому можуть 

сприяти або перешкоджати поєднанню трудової діяльності за плату або за 

прибуток з виконанням домашніх обов’язків, доглядом за дітьми та 
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проведенням дозвілля. Крім того, середня тривалість маятникових поїздок з 

дому на роботу може мати значний вплив на поєднання трудової діяльності та 

особистого життя. Питання відпустки по догляду за дитиною є особливо 

складним елементом даної підгрупи. Такі види відпусток істотно розрізняються 

між країнами, і не всі особи, які перебувають у відпустці по догляду за 

дитиною, розглядаються в якості зайнятих в рамках національних обстежень 

робочої сили. Ці питання вимагають подальшого опрацювання та аналізу з 

метою поступового вдосконалення показників. 

Група статистичних показників «Стабільність зайнятості та соціальний 

захист» покликана оцінювати загрози стабільності зайнятості, а також заходи і 

системи соціальної допомоги, які здатні компенсувати можливі ризики, 

пов’язані з короткими або тривалими періодами безробіття або знаходження 

поза складом робочої сили, проблемами зі здоров’ям і виходом на пенсію. Як 

показує ряд емпіричних досліджень, почуття нестабільності часто 

несприятливо позначається на добробуті [279].  

Статистичні показники якості зайнятості за групою «Стабільність 

зайнятості та соціальний захист» представлена у табл. 3.5. 

Підгрупа показників «Стабільність зайнятості» головним чином 

стосується того, наскільки велика ймовірність втрати тією чи іншою особою 

своєї роботи. Йдеться про інформацію, що стосується ступеня сталості роботи і 

тривалості трудового стажу, а також статусу в зайнятості і формального або 

неформального характеру зайнятості. Інформація про суб’єктивно оцінювану 

стабільність роботи є одним з важливих елементів, що доповнюють наявну 

інформацію з досить об’єктивних показників стабільності зайнятості, 

наприклад відсоток термінових контрактів або осіб, найнятих через агентства з 

тимчасового працевлаштування. Як показують останні дослідження, 

стабільність зайнятості є дуже важливим виміром якості зайнятості. Так, 

наприклад, з усіх вимірів стабільність роботи і перспективи працевлаштування 

(а також трудова мотивація) мають найбільший вплив на добробут 

робітників [291]. 
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Таблиця 3.5 – Статистичні показники якості зайнятості за групою 

«Стабільність зайнятості та соціальний захист» 

Аспекти оцінювання Статистичні показники 
4а. Стабільність зайнятості 

4a.1. Строкові контракти  Частка зайнятих у віці 25 років і старше, що 
працюють за строковим трудовим 
договором 

4a.2. Тривалість трудового 
стажу 

Частка зайнятих у віці 25 років і старше, 
чия тривалість трудового стажу на 
нинішній роботі або у нинішнього 
роботодавця становить: 
1) <1 року;  
2) 1 рік – менше 5 років; 
3) 5 – менше 10 років;  
4) ≥10 років 

4a.3. Самозайняті працівники  Частка зайнятих, які працюють на умовах 
самозайнятості 

4a.4. Самозайняті працівники 
без найманих працівників  

Частка самозайнятих працівників без 
найманих працівників 

4a.5. Суб’єктивно оцінювана 
стабільність зайнятості  

Частка зайнятих, які можуть втратити 
свою роботу протягом наступних шести 
місяців 

4a.6. Працівники, найняті через 
агентства з тимчасового 
працевлаштування 

Частка працівників, найнятих через 
агентства з тимчасового працевлаштування 

4a.7. Відсутність офіційного 
контракту 

Частка зайнятих без офіційного контракту 
або без офіційного нарахування заробітної 
плати 

4a.x1. Рівень нестабільної 
зайнятості 
(експериментальний) 

Частка працівників, які перебувають у стані 
нестабільної зайнятості (згідно з 
визначенням МСКСЗ-93) 

4a.x2. Рівень неформальної 
зайнятості 
(експериментальний) 

Частка зайнятих у неформальному секторі 

4b. Соціальний захист 
4b.1. Охоплення пенсійним 
страхуванням 

Частка зайнятих, які є платниками 
пенсійних внесків 

4b.2. Охоплення страхуванням 
на випадок безробіття 

Частка працівників, які платять внески в 
систему страхування на випадок безробіття 

4b.3. Охоплення медичним 
страхуванням 

Частка зайнятих, які платять внески в 
рамках програми/системи медичного 
страхування, пов’язаного з їх роботою 

Джерело: сформовано автором за [285]. 
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Два показника все ще мають статус експериментальних: рівень 

ненадійної зайнятості та рівень неформальної зайнятості. Хоча робота Групи 

експертів продемонструвала, що такі показники можуть слугувати потужними 

інструментами аналізу, в той же час була визнана необхідність проведення 

подальших концептуальних і методологічних розробок для того, щоб ці 

показники стали в повній мірі придатними для використання, особливо в 

розвинених країнах. 

Соціальний захист може мати різні форми, включаючи страхування на 

випадок безробіття, пенсійне забезпечення і медичне страхування. Охоплені 

цією основою компоненти соціального захисту відмінні від доходу і пільг від 

зайнятості, оскільки останні більш безпосередньо пов’язані зі стабільністю 

зайнятості (наприклад, ймовірність втрати вагітними жінками роботи), а також 

оскільки часто витрати за цими статтями несе не тільки роботодавець. 

Група показників «Соціальний діалог» включає в себе всі типи 

переговорів, консультацій або просто обміну інформацією між представниками 

урядів, роботодавців і працівників з питань, що становлять взаємний інтерес і 

стосуються економічної та соціальної політики. 

Ступінь, в якій працівники здатні вступати в організації на власний 

розсуд і на колективній основі вести соціальний діалог з роботодавцями (їх 

організаціями) і урядом, є важливим аспектом якості зайнятості, який сприяє 

поліпшенню умов зайнятості, які охоплюються іншими вимірами даної 

статистичної основи.  

Ефективний соціальний діалог є однією з попередніх умов здорових 

відносин у сфері зайнятості, які в свою чергу сприяють поліпшенню інших 

аспектів якості зайнятості. 

Статистичні показники якості зайнятості за групою «Соціальний діалог» 

представлена у табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6 – Статистичні показники якості зайнятості за групою 

«Соціальний діалог» 

Аспекти оцінювання Статистичні показники 
5.1. Ступінь охоплення 
колективними договорами 

Частка працівників, охоплених колективними 
договорами 

5.2. Профспілкове 
охоплення 

Частка працівників, які є членами однієї або 
декількох профспілок 

5.3. Кількість днів, не 
відпрацьованих з причини 
страйків і локаутів 

Кількість днів, не відпрацьованих з причини 
страйків і локаутів, в розрахунку на 1000 
найманих працівників (або зайнятих осіб) 

5.x. Рівень проникнення 
організацій роботодавців 
(експериментальний) 

Частка найманих працівників, зайнятих на 
підприємствах, що входять в організації 
роботодавців 

Джерело: сформовано автором за [285]. 

 

Відповідність навичок працівника посадовим вимогам, а також 

можливість подальшого розвитку його трудових навичок відіграють важливу 

роль з точки зору якості зайнятості. Стверджується, що, незважаючи на 

довгострокову тенденцію зростання середнього рівня кваліфікації працівників, 

спостерігається тенденція до поляризації професійної кваліфікації. Працівники 

з низьким рівнем кваліфікації будуть стикатися з дедалі більшими проблемами 

при пошуку роботи і в той же час повинні будуть йти на поступки з точки зору 

оплати праці, стабільності зайнятості та умов праці [223, 279]. 

Емпіричні дослідження вказують на сильну кореляцію між здатністю до 

працевлаштування і рівнем добробуту [291].  

Однак, не тільки низький рівень кваліфікації часто супроводжується 

низьким рівнем якості зайнятості: якщо працівник не може використовувати 

навички, набуті в своїй роботі, це може привести до зниження рівня добробуту і 

почуття незадоволеності. 

Статистичні показники якості зайнятості за групою «Підвищення 

кваліфікації та професійне навчання» представлені у табл. 3.7. 
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Таблиця 3.7 – Статистичні показники якості зайнятості за групою 

«Підвищення кваліфікації та професійне навчання» 

Аспекти оцінювання Статистичні показники 
1 2 

6.1. Участь у професійному 
навчанні 

Частка зайнятих, які отримали пов’язану з їх 
роботою спеціальну освіту і професійне 
навчання протягом останніх 12 місяців 

6.2. Тривалість 
професійного навчання 

Тривалість отриманої спеціальної освіти та 
професійного навчання в розрахунку на одного 
учасника протягом останніх 12 місяців (в днях) 

6.3. Корисність 
професійного навчання 

Частка зайнятих, чия спеціальна освіта і 
професійне навчання допомогли підвищити 
ефективність їх роботи 

6.4. Навчання на робочому 
місці 

Частка зайнятих, чия робота включає в себе 
підвищення їх кваліфікації 

6.5. Здатність до 
працевлаштування 

Частка зайнятих, чий досвід роботи і 
підвищення кваліфікації будуть сприяти 
знаходженню іншої роботи 

6.6. Відповідність 
кваліфікації 

Частка зайнятих, які мають можливість 
використовувати свої знання і навички на своїй 
нинішній роботі 

Джерело: сформовано автором за [285]. 

 

Характеристики відносин, пов’язаних із зайнятістю і трудовою 

мотивацією є важливими елементами якості зайнятості. Емпіричні дослідження 

свідчать про те, що вони безпосередньо впливають на життя та індивідуальне 

благополуччя зайнятих, причому найчастіше цей вплив є навіть більшим в 

порівнянні з традиційними показниками якості занятості [361]. Пов’язані із 

зайнятістю відносини і трудова мотивація мають важливе значення за рядом 

причин. З точки зору окремого працівника, вони не тільки безпосередньо 

позначаються на його здоров’ї і благополуччі, але також є ключовими 

факторами досягнення високих рівнів стійкості роботи. Працівники, які мають 

достатню ступінь автономності на робочому місці, здатні впливати на 

організаційні рішення і не працюють в надмірно інтенсивному режимі, будуть 

характеризуватися більш високим рівнем мотивації та самовіддачі і будуть в 

меншій мірі схильні до передчасного відходу з ринку праці.  



190 

 

Соціальна підтримка з боку колег по службі та керівників також має 

великий вплив на добробут працівників і в той же час є важливим чинником 

подолання складних ситуацій на робочому місці.  

Виділяються дві підгрупи: відносини, пов’язані з зайнятістю, і трудова 

мотивація. Статистичні показники якості зайнятості за групою «Відносини, 

пов’язані з зайнятістю, і трудова мотивація» представлені у табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 – Статистичні показники якості зайнятості за групою 

«Відносини, пов’язані з зайнятістю, і трудова мотивація» 

Аспекти оцінювання Статистичні показники 
7а. Відносини, пов’язані з зайнятістю 

7а.1. Відносини з товаришами 
по службі 

Частка зайнятих, які мають хороші 
відносини зі своїми колегами і товаришами 
по службі 

7а.2. Відносини з керівником Частка працівників, які мають хороші 
відносини з керівником 

7а.3. Пов’язані із зайнятістю 
прояви насильства 

Частка осіб, що піддавалися проявам 
фізичного, психологічного або 
сексуального насильства в зв’язку з їх 
зайнятістю протягом останніх 12 місяців 

7b. Трудова мотивація 
7b.1. Автономність на 
робочому місці 

Частка зайнятих, які мають можливість 
вибирати свої методи роботи або впливати 
на темп своєї роботи 

7b.2. Оцінка роботи 
керівництвом 

Частка працівників, робота яких регулярно 
оцінюється керівником 

7b.3. Внутрішнє задоволення 
від роботи 

Частка зайнятих, що вважають свою роботу 
корисною 

7b.4. Інтенсивність праці Частка зайнятих, які повинні працювати з 
дуже високою швидкістю або в стислі 
терміни 

7b.5. Участь в організаційних 
рішеннях 

Частка зайнятих, які можуть впливати на 
рішення, що стосуються організації їх 
роботи 

Джерело: сформовано автором за [285]. 

 

Перша з виділених підгруп стосується соціальних показників роботи, 

наприклад, соціальної підтримки з боку колег і керівників, а також схильності 

до прояву негативної соціальної поведінки. Друга підгрупа охоплює більш 

індивідуальні мотиваційні характеристики [306]. 
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Підгрупа показників, що стосується пов’язаних із зайнятістю відносин, 

сфокусована на діалозі і відносинах між колегами, а також спілкуванні між 

працівниками та їхніми керівниками.  

Дослідження за тематикою соціальної підтримки вказують на те, що 

низький рівень соціальної підтримки та соціальна ізоляція пов’язані з 

підвищеними ризиками для здоров’я, причому це стосується підтримки як з 

боку товаришів по службі, так і з боку керівників [291]. 

Відносини з товаришами по службі оцінюються за допомогою показника 

наявності у зайнятих осіб хороших відносин зі своїми колегами і товаришами 

по службі. Питання про те, чи є регулярна оцінка керівником здійснюваної 

роботи швидше мотивуючим фактором чи ні, охоплюється підгрупою 7b.  

Ще одним аспектом є схильність до проявів негативної соціальної 

поведінки в зв’язку із зайнятістю. Відібраний для даної статистичної основи 

показник стосується недвозначних проявів негативної поведінки, наприклад, 

проявів фізичного, психологічного або сексуального насильства, пов’язаних із 

зайнятістю. Вимірювання трудової мотивації слугує ключем до розуміння 

факторів стимулювання зайнятих осіб до виконання своєї роботи.  

Відповідно до стандартної теорії трудової мотивації, характеристики, що 

визначають трудову мотивацію, включають в себе ступінь незалежності, 

свободи дій і розсуду, які працівник має при виконанні своєї роботи 

(автономність на робочому місці), ступінь регулярності отримування 

працівником оцінки своєї роботи від свого начальника, ступінь, в якому його 

робота сприймається як така, що переслідує благі цілі та є корисною для інших 

людей (внутрішня винагорода), ступінь, в якому робота повинна здійснюватися 

в умовах тиску з боку тимчасових (або інших) чинників (інтенсивність праці), а 

також ступінь, в якому зайняті мають можливість впливати на організаційні 

рішення, що стосуються їх роботи [453]. 

З метою розширення та удосконалення визначеної системи показників 

статистичного оцінювання якості зайнятості та її адаптації до особливостей 

застосування в Україні запропоновано доповнити дану систему наступними 

показниками, що наведені в табл. 3.9. 
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Таблиця 3.9 – Запропоновані статистичні показники для розширення 

сформованої системи показників якості зайнятості 

№ Аспекти оцінювання Група показників Новий показник 
1 Вплив праці на стан 

психічного здоров’я 
працівників 

Підгрупа 1а 
«Виробнича безпека» 

Частка працівників, які 
відчували перевтому на 
роботі (за останні 12 місяців) 

2 Вплив праці на стан 
фізичного здоров’я 
працівників 

Підгрупа 1а 
«Виробнича безпека» 

Частка працівників, 
потерпілих від нещасних 
випадків, пов'язаних з 
виробництвом, яким 
установлено інвалідність 

3 Перспективи 
просування по 
службі 

Підгрупа 2b 
«Матеріальні пільги, 
не пов’язані з 
оплатою праці» та/або 
група 6 «Підвищення 
кваліфікації та 
професійне навчання» 

Частка працівників, які 
отримали просування по 
службі в останні 12 місяців 
(з підвищенням заробітної 
плати/без підвищення 
заробітної плати) 

4 Поєднання трудової 
діяльності і 
особистого життя, 
зокрема показники 
тривалості та 
наслідків відпустки 
по догляду за 
дитиною 

Підгрупа 3с 
«Поєднання трудової 
діяльності та 
особистого життя» 

Частка працівників, яким 
потрібно професійне 
навчання або підвищення 
кваліфікації для повернення 
на свою посаду після 
відпустки по догляду за 
дитиною 

5 Охоплення 
зайнятого населення 
медичною 
допомогою 

Підгрупа 4а 
«Стабільність 
зайнятості» 

Частка працівників, що 
вибули через скорочення 
штату (плинності кадрів) 

6 Підгрупа 4b 
«Соціальний захист» 

Частка працівників, які 
мають медичний страховий 
поліс, що включає первинну 
медичну допомогу 

7 Частка працівників, що 
мають (та використовують) 
електронну медичну картку 

8 Частка працівників, 
потерпілих від нещасних 
випадків, пов'язаних з 
виробництвом, яким 
призначено виплату 
компенсації роботодавцем 

Джерело: запропоновано автором. 
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Періодичність, з якою буде проводитись розрахунок показників якості 

зайнятості рекомендується визначати з урахуванням національних умов 

України. Основним джерелом даних є щомісячне та щорічне подання звітності. 

Для деяких показників, які характеризуються повільною динамікою, досить 

буде представляти дані раз в декілька років. 

Отримання необхідної статистичної інформації для розрахунку 

запропонованих показників якості зайнятості в Україні, її регіонах, населених 

пунктах, а також у розрізі видів економічної діяльності, доцільно проводити із 

застосуванням таких джерел даних, що наведені на рис. 3.2.  

 
 

Рисунок 3.2 – Джерела даних для розрахунку показників якості зайнятості  

в Україні 

Джерело: сформовано автором. 

 

З метою формування інформаційної бази статистичного оцінювання 

якості зайнятості для розрахунку виділених показників якості зайнятості в 

Україні визначені джерела даних деталізовані за видами державних 

статистичних спостережень з виділенням відповідного статистичного 

інструментарію, що представлено в табл. 3.10. 

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 із 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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Таблиця 3.10 – Джерела статистичних даних для розрахунку показників 

якості зайнятості в Україні 

Вид джерела даних 

Статистичні показники Державні 
статистичні 

спостереження 

Статистичний 
інструментарій 

1.
02

 Р
ин

ок
 п

ра
ці

 

1.02.01.01 
Обстеження 
робочої 
сили 

ф. № 1-ОРС 
(місячна) 
«Анкета 
домогоспо-
дарства» 
ф. № 2-ОРС 
(місячна) 
«Анкета 
обстеження 
робочої сили» 

– кількість зайнятого населення;  
– рівень зайнятості населення; 
– кількість безробітного населення (за методологією 
МОП);  
– рівень безробіття населення (за методологією МОП);  
– кількість робочої сили;  
– рівень участі населення у робочій силі;  
– кількість зареєстрованих безробітних;  
– рівень зареєстрованого безробіття 

1.02.02.01 
Обстеження 
підприємств 
із питань 
статистики 
праці 

ф. № 1-ПВ 
(місячна)  
«Звіт із праці»  
ф. № 1-ПВ 
(квартальна) 
«Звіт із праці» 

– середньооблікова кількість штатних працівників; 
– середньомісячна заробітна плата штатного працівника; 
– кількість відпрацьованого робочого часу штатними 
працівниками;  
– кількість прийнятих/звільнених штатних працівників 

1.02.02.05 
Стан 
виплати 
заробітної 
плати 

ф. № 1-ПВ 
(місячна)  
«Звіт із праці» 

– заборгованість з виплати заробітної плати;  
– кількість працівників, які мають заборгованість із 
виплати заробітної плати;  
– сума боргу з виплати заробітної плати в середньому на 
одного працівника;  
– заборгованість з виплати заробітної плати у % до 
фонду оплати праці;  
– заборгованість з виплат працівникам у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності 

1.
04

 О
хо

ро
на

 з
до

ро
в'

я 

1.04.00.01 
Травматизм 
на 
виробництві 

ф. № 7-тнв 
(річна)  
«Звіт про 
травматизм на 
виробництві  
у 20 __ році» 

– кількість потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних 
з виробництвом, які призвели до втрати працездатності 
на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі 
смертельним наслідком;  
– кількість потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних 
з виробництвом, які частково втратили працездатність і 
були переведені з основної роботи на іншу на 1 робочий 
день і більше;  
– кількість загиблих від травматизму, пов'язаного з 
виробництвом;  
– кількість днів непрацездатності потерпілих (включно з 
померлими) від нещасних випадків, пов'язаних з 
виробництвом, які призвели до втрати працездатності на 
1 робочий день чи більше;  
– кількість нещасних випадків, пов'язаних з 
виробництвом;  
– кількість потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних 
з виробництвом, яким установлено інвалідність 

Джерело: сформовано автором. 
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Для збереження релевантності статистичної основи у світлі постійних 

змін на ринку праці України слід на регулярній основі здійснювати перегляд 

використовуваної системи показників з метою адаптації до змінюваних умов. 

Також доцільно здійснювати постійний моніторинг нових джерел даних, що 

дозволять побудувати нові показники. 

Запропоновані показники визначені таким чином, що дозволяють 

проведення оцінки конкретних підгруп населення, таких, наприклад, як жінки в 

зіставленні з чоловіками, молоді або літні працівники в зіставленні з 

працівниками середнього віку, особи з високим і низьким рівнем освіти, 

мігранти в зіставленні з жителями різних регіонів. 

З метою полегшення процесу впровадження запропонованої системи 

показників у національну практику України сформовано методологічні 

положення та докладні описи показників, які містять цілі статистичного 

вимірювання, визначення основних понять і категорій, формули розрахунку та 

рекомендовані джерела даних. 
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3.2. Показники якості зайнятості у неформальному секторі економіки 

 

Неформальна зайнятість є одним із найважливіших факторів, що 

впливають на якість зайнятості. На існування неформальної економіки та 

неформальної зайнятості мають вплив конкретний історичний фон країни, 

культурний контекст, рівень розвитку, особливості економічної системи та 

загальне політичне та економічне середовище. Люди часто не можуть знайти 

роботу в офіційному секторі економіки через, наприклад, брак можливостей 

зайнятості або низький рівень спеціальної освіти. Такі працівники, як правило, 

не мають іншого вибору, ніж шукати роботу в неформальній економіці, 

оскільки вони не можуть дозволити собі бути безробітними. 

Високі податки, бюрократичні процедури та корупція, які є 

характерними для економіки України, значно ускладнюють формальну 

зайнятість. Неадекватна та неналежним чином цілеспрямована політика 

зайнятості також можуть стримувати зайнятість у формальному секторі та 

підштовхувати працівників до неформальності. Низький рівень створення 

робочих місць у поєднанні з високим рівнем безробіття та соціальної 

допомоги, нижчим за базовий рівень прожитковим мінімумом, не залишає 

працівникам іншого вибору, ніж шукати роботу в неформальній економіці. 

Керівні принципи щодо статистичного визначення неформальної 

зайнятості рекомендувала 17-а Міжнародна конференція статистиків праці 

(МКСП). Неформальна зайнятість стосується всіх угод про зайнятість, які 

позбавляють людей правового та соціального захисту впродовж трудової 

діяльності. Неформально зайняті особи, більше ніж інші піддаються 

економічному ризику, незалежно від того, чи економічні одиниці, в яких вони 

працюють, або якими володіють, є офіційно зареєстрованими підприємствами, 

неофіційними підприємствами чи домогосподарствами. 

Актуальним питанням є виокремлення певних розділів 17-ї МКСП щодо 

визначення неформальної зайнятості, які найбільше стосуються контексту 

нашої країни. А також показників в рамках якості зайнятості, що містять 

інформацію про неформальну зайнятість у розвинених країнах, зокрема Європі. 
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Для статистичного визначення поняття неформальної зайнятості в 

Україні запропоновано застосовувати компоненти неформальної зайнятості 

відповідно до індикатора Негрета, до яких відносяться наступні: 

1) самозайняті працівники-власники (неінкорпоровані); 

2) зайняті на неформальній роботі: включає працівників, які не мають 

соціального захисту на своїй роботі, тобто якщо їх трудові відносини, як на 

законодавчому, так і на практичному рівні, не підпадають під дію 

національного трудового законодавства, податку на доходи, соціального 

захисту або права на певні виплати у зв’язку із зайнятістю (наприклад, 

попереднє повідомлення про звільнення, виплату вихідної допомоги, 

оплачувану щорічну або соціальну відпустку). 

До такої категорії працівників відносяться:  

– працівники формальних підприємств без соціального захисту у зв’язку 

із зайнятістю (або без трудового договору); 

– домашні працівники без соціального захисту у зв’язку із зайнятістю; 

– випадкові або денні працівники; 

– виробничі вихідні працівники (включаючи домашніх робітників). 

В рамках системи якості зайнятості та її складових деякі індивідуальні 

показники є відносно простими та являють собою єдиний вимір, наприклад, 

відпрацьовані години. Інші показники є композитними, а це означає, що вони 

можуть передбачати об’єднання двох або більше показників. 

Розглянуто два підходи до використання визначених раніше показників 

якості зайнятості для оцінювання неформальної зайнятості. Показники якості 

зайнятості можуть бути використані для вимірювання неформальної зайнятості 

або зосереджуючись на угоді про зайнятість, або зосереджуючись на ключових 

перевагах соціального захисту, без яких працівник вважається таким, що не має 

основного соціального захисту. Тобто, один підхід – на основі офіційних угод 

про зайнятість, а інший – на основі соціального захисту. На практиці ці два 

підходи можуть бути поєднані, і таким чином надати змогу вибрати показники 

якості зайнятості, які будуть використовуватися для опису неформальної 

зайнятості та, більш широко, структури зайнятості взагалі. 
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Реалізація зазначених підходів дає змогу відобразити структуру 

зайнятості в цілому та її еволюцію з часом. 

Вивчення структури зайнятості, що охоплює економіку країни, дозволяє 

надати статистичне визначення неформальної зайнятості, що забезпечує 

прямий зв’язок між конкретними показниками зайнятості та структурою 

зайнятості, що дозволяє проводити порівняння між країнами та з часом. 

Поняття неформальної зайнятості є досить гнучким, щоб розглянути 

широкий спектр видів зайнятості та статусів працівників. 

Зайнятість у розвинених країнах і країнах, що розвиваються, передбачає 

постійну частку робочих місць, де трудові відносини не підпадають під сферу 

охоплення найважливіших механізмів соціального захисту або трудового 

законодавства. Такі категорії включають, наприклад, «нестандартні/ 

короткострокові» роботи без офіційного контракту та самостійну зайнятість. Ці 

закономірності, які вивчаються більше 30 років і мають тенденцію до 

зростання, впливають на механізми соціального захисту та забезпечення 

доходів. Ці моделі також мають вплив на те, як характеризується та 

вимірюється структура зайнятості. 

Визначення неформальної зайнятості в Україні запропоновано 

здійснювати на основі використання сформованої раніше системи статичних 

показників якості зайнятості. Так, кілька показників у групі 4 («Стабільність 

зайнятості та соціальний захист») та деякі з показників групи 2 («Дохід і пільги 

від зайнятості») дозволяють пов’язати структуру якості зайнятості з 

визначенням неформальної зайнятості. Однак для того, щоб отримати міру 

неформальної зайнятості, використовувані показники повинні:  

– забезпечити дезагрегацію за довжиною відпрацьованого часу – повний 

робочий день (ПРД)/неповний робочий день (НРД);  

– бути взаємовиключними або забезпечити достатнє розбиття їх 

компонентів, щоб вони могли використовуватися при обчисленні неформальної 

зайнятості. 

Визначення неповної зайнятості в Україні доцільно проводити відповідно 

до схеми, представленої у табл. 3.11. 
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Таблиця 3.11 – Показники якості зайнятості для вимірювання неповної 

зайнятості з точки зору відпрацьованого часу (ПРД/НРД) 

Код 
показника 

Частка у загальному обсязі зайнятих 
(залежні та самозайняті) 

Повний 
робочий 

день (ПРД) 

Неповний 
робочий 

день (НРД) 
4a1 Частка зайнятих у віці 15 років і старше, що 

працюють за строковим трудовим договором 
 (a) 

4a3 Частка зайнятих, які працюють на умовах 
самозайнятості 

 (c) 

4a4 Частка самозайнятих працівників без 
найманих працівників (якщо показник 4а3 не 
використовується) 

  

4a6 Частка працівників з тимчасовою зайнятістю, 
найнятих через агентства 

 (d) 

4a7 Частка зайнятих без офіційного контракту 
або нарахування офіційної заробітної плати 

 (e) 

 Частка зайнятих неповний робочий день у 
загальній зайнятості*  

Загальний обсяг НРД 
мінус (a+c+d+e) 

 Частка домашніх працівників, що надають 
послуги домашнім господарствам** 

  

* Неповний робочий день стосується лише країн, де він використовується як спосіб 

обмеження доступу до пільг. 

** Домашні працівники, якщо вони не включені до інших категорій, можуть бути додані. 

Джерело: сформовано автором за [285]. 

 

У деяких країнах, зокрема країнах із системами соціального захисту за 

рахунок роботодавців, неповний робочий день на практиці використовується як 

схема зайнятості за певним статусом, пов’язаним із виключенням із соціального 

захисту чи обмеженою тривалістю роботи. Яскравим прикладом є Сполучені 

Штати, де неповний робочий день пов’язаний, перш за все, з відсутністю 

доступу до пільг за рахунок роботодавців. 

Даний підхід спирається майже виключно на вимірювання неформальної 

зайнятості де-юре, одночасно визнаючи, що в дослідженнях було вказано на 

зв’язок між певними умовами та угодами, що стосуються зайнятості, такими як 

тимчасова робота або короткострокова робота, а також відсутність доступу до 

соціального захисту. 
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Слід зазначити, що не всі форми зайнятості, які включені у визначення 

неформальної зайнятості за МКСП, включені до переліку показників системи 

оцінювання якості зайнятості. Проте, авторська пропозиція полягає в тому, що 

вагомі форми неформальної зайнятості як за оплату, так і на основі 

самозайнятості можуть бути обчислені за допомогою індикаторів, наведених 

в табл. 3.11 (а саме: 4a3, 4a4, 4a6, 4a7), за умови, що ці працівники не мають 

доступу до соціального захисту. 

Інший підхід спирається на де-факто доступ до ключових переваг від 

зайнятості або соціального захисту. Враховуючи різноманітні інституційні 

параметри, що стосуються переваг у різних країнах, кожна країна може обрати 

одну ключову вигоду від зайнятості, без якої працівники вважаються без 

захисту. При такому підході фактичне покриття витрат, пов’язаних з вигодами 

від зайнятості, визначає, чи працює працівник із заробітною платою на 

неформальній роботі, а наявність внесків у пенсійний фонд визначає, чи є 

самозайнятий працівник на неформальній роботі. 

Нижче наведені показники якості зайнятості, які, на нашу думку, 

доцільно використовувати в якості критеріїв неформальної зайнятості для 

працівників, що отримують заробітну плату: 

– Частка працівників, які мають право на оплачувану щорічну відпустку 

(табл. 3.12); 

– Частка працівників, які мають право на оплачувану відпустку у зв’язку з 

хворобою (табл. 3.13); 

– Частка працівників, які є учасниками програм страхування на випадок 

безробіття (табл. 3.14); 

– Частка зайнятих осіб, які є учасниками програм з медичного 

страхування, пов’язаного з зайнятістю (табл. 3.15). 

Також важливим є наступний показник, застосовуваний як для заробітної 

плати, так і для самозайнятості: 

– Частка працюючих, що мають пенсійну допомогу (табл. 3.16). 
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Загальні характеристики щодо сутності, цілей вимірювання, методу 

розрахунку, рекомендованих джерел даних і метаданих показника 2b1 «Право 

на оплачувану відпустку» групи 2 «Дохід і пільги від зайнятості» наведено у 

табл. 3.12. 

Таблиця 3.12 – Загальні характеристики показника 2b1 «Право на 

оплачувану відпустку» групи 2 «Дохід і пільги, пов’язані з зайнятістю» 

Категорія Характеристика 
Коротка назва Право на оплачувану відпустку (2b1) 
Назва Частка працівників, які мають право на оплачувану щорічну 

відпустку 
Розділ та 
підрозділи 

2. Дохід і пільги, пов’язані з зайнятістю 
a. Доходи від зайнятості 
б. Неоплачувані грошові пільги 

Цілі 
вимірювання 

Оплачувана щорічна відпустка є частиною сучасного 
трудового законодавства. Однак, навіть якщо принцип 
оплачуваної щорічної відпустки є поширеним та широко 
визнаним, не всі працівники обов’язково мають право на цю 
пільгу. Тимчасові працівники, працівники з неповним 
робочим днем або працівники зі спеціальними статусами не 
мають права на оплачувану відпустку. 
Самозайняті працівники виключаються, оскільки поняття 
«оплачувана відпустка» для них не має сенсу.  

Формула 
розрахунку 

Кількість працівників, які мають право на оплачувану 
щорічну відпустку × 100 / Загальна кількість працівників  

Поняття та 
визначення 

Щорічна відпустка: визначається з урахуванням національної 
практики. 
Працівники (віком від 15 років): статус у зайнятості 
працівників визначається відповідно до ICSE-2018 

Рекомендовані 
джерела даних 

Право на оплачувану щорічну відпустку може бути обумовлено 
профілем працівника (стаж роботи, статус тощо). Рекомендоване 
джерело має надавати ці дані. Тому рекомендується 
використовувати обстеження робочої сили на дому. Якщо 
інформація доступна в адміністративних регістрах або 
опитуваннях установ, вони також можуть бути використані. 
Фактично вони мають перевагу, якщо надають більш достовірну 
та точнішу інформацію, ніж опитування робочої сили 

Рекомендована 
дезагрегація 

− економічна діяльність (ISIC): розділи або агрегати з них; 
− професія (ISCO): основні групи або їх сукупності; 
− працівники на повний та неповний робочий день; 
− працівники, які працюють на тимчасовій основі, а також 
працівники, які працюють постійно 

Джерело: сформовано автором за [285]. 
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Оплачувана щорічна відпустка є частиною сучасного трудового 

законодавства. Це важливий елемент рівноваги між роботою та життям. Право 

на оплачувану відпустку також може мати позитивний вплив на загальну 

задоволеність роботою та загальний стан здоров’я працівника. 

Право на оплачувану відпустку слід розглядати разом із середньою 

кількістю днів, на які працівники мають право (2б2), та середньою кількістю 

фактично використаних днів (2б3). Показник може бути доповнений 

юридичними показниками з бази даних про умови праці та з трудових законів. 

Пріоритет на працевлаштування може бути низьким для працівників у 

окремих випадках, зокрема, для тих, хто бажає працювати неповний робочий 

день, на роботі з малим часом роботи та працівники на строкових контрактах. У 

країнах, де ці групи є важливими, право на отримання допомоги може бути 

низьким. Потрібно окремо аналізувати ситуацію з неповним робочим днем та 

працівників за строковими контрактами. 

Показник може бути складним для інтерпретації в країнах, де зменшене 

право на відпустку відшкодовується через більш високу погодинну оплату. 

Оплачувані відпустки у зв’язку з хворобою захищають працівників від 

втрати прибутку через відсутність роботи з причин здоров’я. Право на 

оплачувану відпустку позитивно пов’язано з якістю зайнятості. Більша (менша) 

частка працездатних працівників означає більш високу (низьку) якість 

зайнятості. 

Частка працівників, які мають право на оплачувану відпустку по хворобі, 

переважно формується законодавством та установами. Таким чином, корисно 

аналізувати показник спільно з юридичною інформацією про контекст. Огляд 

законодавчих положень стосовно відпусток по хворобі у 32 європейських країнах 

(включаючи тривалість та джерело продовження виплати заробітної плати) можна 

знайти в Інформаційній системі взаємної соціальної захищеності (MISSOC). 
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У табл. 3.13 представлено загальні характеристики щодо сутності, цілей 

вимірювання, методу розрахунку, рекомендованих джерел даних і метаданих 

показника 2b4 «Відпустка по хворобі» групи 2 «Дохід і пільги від зайнятості». 
 

Таблиця 3.13 – Загальні характеристики показника 2b4 «Відпустка у 

зв’язку з хворобою» групи 2 «Дохід і пільги, пов’язані з зайнятістю» 

Категорія Характеристика 

1 2 
Коротка назва Відпустка у зв’язку з хворобою (2b4) 
Назва Частка працівників, які мають право на оплачувану відпустку 

по хворобі 
Розділ та 
підрозділи 

2. Дохід і пільги, пов’язані з зайнятістю 
a. Доходи від зайнятості 
б. Неоплачувані грошові пільги 

Цілі 
вимірювання 

Оплачувані відпустки по хворобі є основним елементом 
сучасних систем соціального забезпечення. Проте, можуть 
бути працівники, які не мають права на оплачувану відпустку 
по хворобі, такі як тимчасові працівники, працівники на 
неповний робочий день або працівники, які мають спеціальні 
статуси.  
Самозайняті працівники виключаються, оскільки поняття 
«оплачувана відпустка» не має сенсу 

Формула 
розрахунку 

Кількість працівників, які мають право на оплачувану 
відпустку по хворобі × 100 / Загальна кількість працівників  

Поняття та 
визначення 

Відпустка по хворобі: визначається з урахуванням 
національної практики. 
Працівники (віком від 15 років): статус у зайнятості 
працівників визначається відповідно до ICSE-2018 

Рекомендовані 
джерела даних 

Право на оплачувану відпустку у зв’язку з хворобою може бути 
обумовлено профілем працівника (стаж роботи, статус тощо). 
Рекомендоване джерело має бути одним з цих елементів. Тому 
рекомендується використовувати обстеження робочої сили на 
дому. Якщо інформація доступна в адміністративних регістрах 
або опитуваннях установ, вони також можуть бути 
використані. Фактично вони мають перевагу, якщо надають 
більш достовірну та точну інформацію, ніж опитування 
робочої сили. За відсутності емпіричних даних слід описати 
юридичні вимоги щодо відпустки по хворобі, а також частка 
працівників, на які поширюються ці вимоги. Зауважте, що 
юридичні вимоги можуть не співпадати з фактичною часткою, 
яка має право на оплачувану відпустку 
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Продовження табл. 3.13 

Категорія Характеристика 
1 2 

Рекомендована 
дезагрегація 

– економічна діяльність (ISIC): розділи або групи; 
– професія (ISCO-08): основні групи або агрегації з них; 
– повний та неповний робочий день; 
– працівники, які працюють на тимчасовій основі, а також 
працівники, які працюють на постійній основі; 
Розбивка за статусом може розглядатися, якщо вона має сенс 
у національному контексті (учні, державні службовці тощо) 

Джерело: сформовано автором за [285]. 

 

Атипові форми зайнятості також можуть мати вплив на рівень права. 

Тимчасові працівники та часткові працівники (особливо ті, хто працює 

невелику кількість годин), менш імовірно, мають право на оплачувану 

відпустку по хворобі. Звідси корисно проаналізувати рівень прав спільно з 

цими формами нетипової зайнятості. 

Цей показник також слід аналізувати разом із показниками 2b5 і 2b6 за 

кількістю днів, на які працівник має право, а також про фактично взяті 

відпустки на час хвороби. 

У міжнародних порівняннях слід враховувати ступінь нетипової 

зайнятості. Крім того, корисно поглянути на більш широку картину, яка 

виникає при врахуванні показників 2b5 і 2b6, а також інформацію про правовий 

та інституційний контекст. 

Показник може бути складним для інтерпретації в країнах, де обмежений 

доступ до оплачуваної відпустки по догляду за хворими компенсується за 

рахунок вищої погодинної оплати. 

Загальні характеристики щодо сутності, цілей вимірювання, методу 

розрахунку, рекомендованих джерел даних і метаданих показника 4b2 

«Страховий захист по безробіттю» групи 4 «Стабільність зайнятості та 

соціальний захист» наведено у табл. 3.14. 
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Таблиця 3.14 – Загальні характеристики показника 4b2 «Страховий захист 

по безробіттю» групи 4 «Стабільність зайнятості та соціальний захист» 

Категорія Характеристика 
1 2 

Коротка назва Страховий захист по безробіттю (4b2) 
Назва Частка працівників, які є учасниками програм страхування 

на випадок безробіття 
Розділ та 
підрозділи 

4. Стабільність зайнятості та соціальний захист 
а. Безпека зайнятості 
б. Соціальний захист 

Цілі 
вимірювання 

Цей показник має на меті зафіксувати частку працівників, 
захищених на випадок безробіття, за допомогою програм 
внесків на випадок безробіття. Періодичні грошові виплати 
гарантуються у випадку, коли працівник стає безробітним, 
але такі пільги не отримуються. 

Цілі 
вимірювання 
(продовження) 

Цей показник є важливим з точки зору якості зайнятості, 
оскільки він надає інформацію про частку працівників, які 
мають регулярні періодичні грошові пільги (як заміна 
доходу), якщо вони стають безробітними. Це право на 
безпеку доходів у випадку безробіття гарантується 
попередньою оплатою страхових або інших внесків до 
виникнення страхового випадку. 
У поєднанні з іншими показниками безпеки зайнятості 
внесок у соціальне забезпечення є частиною критеріїв, 
рекомендованих для визначення формальної зайнятості, 
зокрема в розвинених країнах. Право на одноразову виплату 
може бути більш доречним у країнах, що розвиваються, 
навіть якщо рівень захисту нижчий 

Формула 
розрахунку 

Кількість працівників, які є учасниками програм соціального 
страхування на випадок безробіття × 100 / Загальна кількість 
працівників 

Рекомендовані 
джерела даних 

Дані адміністративних записів з програм соціального 
страхування по безробіттю часто дають найбільш актуальну 
та повну інформацію для розрахунку чисельника цього 
показника. 
Дані національних опитувань домашніх господарств 
(зокрема, опитування робочої сили та обстеження бюджетів 
домогосподарств) свідчать по те, що працівники, які вносять 
внесок у програму страхування по безробіттю, можуть бути 
визначені таким чином, що кількість відповідних осіб є 
достатньою для надання репрезентативних результатів (на 
основі вибіркового опитування). 
Джерелом для знаменника буде переважно дані перепису або 
дані опитування робочої сили 
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 Продовження табл. 3.14 

Категорія Характеристика 
1 2 

Рекомендована 
дезагрегація 

− стать; 
− вік (молодь віком 15–24 роки та дорослі 25–64 років); 
− національність; 
− статус у зайнятості (якщо соціальний захист охоплює інші 

групи, ніж працівники); 
− економічна діяльність (включаючи сільськогосподарську 

та несільськогосподарську діяльність); 
− діяльність державного або приватного сектору 

Джерело: сформовано автором за [285]. 

 

Захищені особи або афілійовані особи – це особи, які застраховані 

програмами соціального захисту. Це стосується осіб, які є активними 

учасниками, а також осіб, які не сплатили внески або від імені яких внески не 

були сплачені протягом звітного періоду, але які все ще захищені програмою, і 

отримають відшкодування, якщо виникнуть непередбачені обставини. 

Захищені особи мають гарантовані пільги, але не обов’язково одержують такі 

переваги.  

Активні учасники, підгрупи афілійованих або захищених груп 

населення, є застрахованими особами, які внесли щонайменше один внесок у 

схему або від імені яких протягом звітного періоду було здійснено 

щонайменше один внесок (наприклад, попередній 12-місячний період). 

З огляду на це, повний спектр допомоги по безробіттю (який включає 

грошові пільги (періодичні чи ні), а також пільги у натуральній формі) можуть 

включати наступне: 

– періодичні виплати по безробіттю, які можуть включати повну виплату 

допомоги по безробіттю, часткову допомогу по безробіттю, допомогу на 

випадок дострокового виходу на пенсію з причин змін на ринку праці та, в 

деяких випадках, допомогу в професійній підготовці, яка може бути 

періодичною або ні, в залежності від країни; 
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– звільнення від компенсації, яка класифікується як грошові 

неперіодичні виплати; 

– безоплатна допомога в натуральній формі, яка стосується мобільності 

та переселення, професійного навчання, послуг із зайнятості та допомоги у 

пошуку роботи та інших видів допомоги в натуральній формі. 

Проте внесок у повний спектр допомоги по безробіттю не можна 

розглядати для оцінки. Слід враховувати лише внески на отримання 

періодичних допомог по безробіттю, тобто принаймні повні виплати по 

страхуванню, по безробіттю або достроковий вихід на пенсію з огляду на 

зміни на ринку праці.  

Повні виплати по безробіттю: виплати, що компенсують втрату 

заробітної плати, коли людина здатна працювати і доступна для роботи, але не 

може знайти належну роботу або забезпечити мінімально адекватний (або 

кращий) дохід особам, які повертаються на ринок праці як безробітні особи. 

Ранній вихід на пенсію через зміни на ринку праці: періодичні виплати 

старшим працівникам, які виходять на пенсію до досягнення юридичного / 

стандартного пенсійного віку через безробіття або скорочення робочих місць, 

спричинені економічними заходами, такими як реструктуризація 

промислового сектора або бізнесу. Ці платежі, як правило, припиняються, 

коли одержувач отримує пенсію за віком. 

Дані, які слід враховувати для розрахунку даного показника – або 

середньорічне, або загальне значення за грудень певного року (особливо при 

використанні даних адміністративної реєстрації).  

Цільове населення за цим показником – це сукупність працівників 

працездатного віку, нижчих від встановленого законом пенсійного віку, 

наприклад, від 15 до 59 років. Якщо використовуються джерела даних, які не 

дають інформації про вік працівника, слід використовувати повний набір 

даних. 

Чисельник цього показника – це сукупність працівників, яким надають 

допомогу в програмі страхування по безробіттю, яка передбачає право на 
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періодичні грошові допомоги по безробіттю у випадку безробіття. Працівники, 

які мають право на виплату одноразової виплати замість періодичної 

(наприклад, щомісячної) грошової виплати, як заміну доходу, коли 

безробітний виключається з чисельника. 

Показник загальної кількості працівників включає загальну кількість 

працівників як у формальному, так і неформальному секторі. Оскільки в ряді 

країн охоплення поширюється і на самозайнятих осіб, як альтернативний 

показник може розглядати загальну зайнятість як чисельника, так і знаменника. 

Для визначення даного показника важливо знати рівень та частку 

розподілу зайнятості за статусом у зайнятості, щоб зрозуміти відносну 

важливість працівників (респондентів за цим показником) серед працюючих в 

економіці. Частка працівників, які платять внесок у систему соціального 

страхування (і, зокрема, до програм страхування по безробіттю), може бути 

співвіднесена з економічним циклом (хоча, ймовірно, меншою мірою, ніж 

кількість отримувачів допомоги по безробіттю), тому рекомендується аналізувати 

показник разом з контекстними показниками, зокрема, зростанням ВВП. 

Обов’язкові програми державного медичного страхування є 

загальноприйнятими в європейських країнах. Їх охоплення та переваги, які 

вони надають, можуть відрізнятися залежно від країни. На частку найманих 

працівників із додатковим медичним планом впливає наявність та обсяг 

обов’язкового державного медичного страхування. Якщо загальна система 

медичного страхування з часом розширює спектр свого охоплення та збільшує 

суми виплат, привабливість додаткових планів може знизитись, а частка 

активних учасників таких планів може зменшитися. Якщо це станеться, це не 

означає зниження якості зайнятості.  

У табл. 3.15 представлено загальні характеристики щодо сутності, цілей 

вимірювання, методу розрахунку, рекомендованих джерел даних і метаданих 

показника 4b3 «Медичне страхування» групи 4 «Стабільність зайнятості та 

соціальний захист». 
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Таблиця 3.15 – Загальні характеристики показника 4b3 «Медичне 

страхування» групи 4 «Стабільність зайнятості та соціальний захист» 

Категорія Характеристика 
1 2 

Коротка назва Медичне страхування (4b3) 
Назва Частка зайнятих осіб, які є учасниками програм з медичного 

страхування, пов’язаного з їх зайнятістю 
Розділ та 
підрозділи 

4. Стабільність зайнятості та соціальний захист 
а. Стабільність зайнятості 
б. Соціальний захист 

Цілі 
вимірювання 

Метою даного показника є концентрація уваги на заходах на 
основі зайнятості оскільки вони є частиною характеристик та 
переваг роботи. Тим не менш, цей показник слід аналізувати 
разом із контекстною інформацією про програми 
національного / соціального медичного страхування, якщо 
такі є. У випадках, коли діють програми, наймані працівники 
також можуть мати можливість здійснювати внески 
роботодавцю на додаткові медичні програми або внески на 
добровільних засадах (наприклад, додаткові страхові 
програми роботодавців) 

Формула 
розрахунку 

Кількість зайнятих осіб, які є учасниками програм з 
медичного страхування, пов’язаного із зайнятістю × 100 / 
Загальна кількість зайнятих  

Рекомендовані 
джерела даних 

Дані національних опитувань домашніх господарств (зокрема, 
обстеження робочої сили) можуть використовуватися для 
оцінки чисельника за умови, що можуть бути визначені 
працівники, які є активними учасниками схеми медичного 
страхування на основі зайнятості. Опитування робочої сили 
має перевагу включення інформації про всіх зайнятих осіб, як 
самозайнятих, так і найманих працівників. Опитування 
підприємств, такі як опитування щодо виплат працівникам, 
можуть бути використані як альтернативне джерело для 
оцінки чисельника, але охоплення працівників має буде 
обмежено лише працівниками. Такі опитування можуть 
надавати інформацію про працівників, які сплачують внески 
на медичну допомогу та/або роботодавці вносять такі внески.  
Дані про адміністративні записи зі схем медичного 
страхування можуть містити сучасну та вичерпну 
інформацію для розрахунку чисельника цього показника. 
Джерелом для знаменника будуть переважно дані 
дослідження робочої сили 
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 Продовження табл. 3.15 

Категорія Характеристика 
1 2 

Рекомендована 
дезагрегація 

− стать; 
− вік; 
− статус у зайнятості; 
− економічна діяльність (МСГК); 
− працівники денної та заочної форми навчання; 
− ті, хто отримує внесок роботодавця до страхової премії та 

тих, хто сплачує всю премію; 
− вид програми: соціальне або національне страхування або 

додаткове страхування; 
− покриття: індивідуальне чи членів сім’ї; 
− професійна група (ISCO-08); 
− державний та приватний сектори; 
− розмір підприємства 

Джерело: сформовано автором за [285] 

 

Програми медичного страхування залежать від національного 

законодавства та практики. Вони можуть охоплювати будь-яку з наступних 

категорій або комбінацію наступних термінів: 

Соціальне медичне страхування (фінансується як роботодавцями, так і 

працівниками на основі національного законодавства для всіх офіційних 

працівників сектору та самозайнятих, які самостійно фінансують це). 

Національне медичне страхування (фінансується роботодавцями, 

працівниками та субсидується урядами. У цьому виді страхування роботодавці 

ділять свої внески зі своїми працівниками та самозайнятими, тоді як уряди 

покривають інших, наприклад, бідних). Національне медичне страхування не 

можна плутати з національними системами охорони здоров’я, які охоплюють 

усе населення без будь-яких зв’язків із зайнятістю (для національних систем 

охорони здоров’я показник має обмежене значення). 

Програми страхування на основі роботодавців, які повністю 

фінансуються роботодавцями та доступні лише для працівників одного 

підприємства або групи підприємств. 
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Додаткове страхування за рахунок роботодавця, яке покриває витрати, 

які не покриваються у програмах національного або соціального медичного 

страхування. 

Це страхування фінансується за рахунок премій від роботодавців та 

працівників або повністю фінансується роботодавцями. 

Приватне страхування оплачується роботодавцями для своїх 

працівників. 

Самозайняті особи можуть заплатити за приватне медичне страхування 

для себе. 

Інші варіанти або комбінації можуть включати: страхування відповідно 

до національного законодавства, яке не є обов’язковим, але для якого премія 

не підлягає оподаткуванню. 

Кожній країні може знадобитися вказати, чи охоплює покриття тільки 

окремого працівника або членів родини. 

Отже, важливо інтерпретувати цей показник спільно з контекстною 

інформацією, особливо стосовно правового статусу та ступеня охоплення 

універсальної системи медичного страхування. 

Фіскальні правила також можуть вплинути на цей показник. Дійсно, з 

фіскальних причин роботодавці можуть мати стимули замінити оподатковувану 

заробітну плату на пільги у натуральній формі, звільнення від сплати податків 

або внески до добровільних програм соціального забезпечення. 

Інтерпретація цього показника впливає на правовий контекст надання 

універсального медичного страхування в країні, а також на поводження щодо 

роботи на основі страхування. 

Загальні характеристики щодо сутності, цілей вимірювання, методу 

розрахунку, рекомендованих джерел даних і метаданих показника 4b1 

«Пенсійне страхування» групи 4 «Стабільність зайнятості та соціальний 

захист» наведено у табл. 3.16. 
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Таблиця 3.16 – Загальні характеристики показника 4b1 «Пенсійне 

страхування» групи 4 «Стабільність зайнятості та соціальний захист» 

Категорія Характеристика 
Коротка назва Пенсійне страхування (4b1) 
Назва Частка зайнятих осіб, що мають пенсійну допомогу 
Розділ та 
підрозділи 

4. Стабільність зайнятості та соціальний захист 
a. Стабільність зайнятості 
б. Соціальний захист 

Цілі 
вимірювання 

Цей показник спрямований на визначення частки зайнятих 
осіб, яка захищена за допомогою пенсійної системи 
(з гарантованими виплатами, що не отримуються).  
Цей показник є важливим з точки зору якості зайнятості, 
оскільки він надає інформацію про частку найманих 
працівників, які одержують пенсію після досягнення 
пенсійного віку. Це право на отримання доходу після виходу 
на пенсію гарантується попередньою оплатою страхових 
внесків, тобто до виникнення страхового випадку.  
В поєднанні з іншими показниками стабільності зайнятості 
внесок у соціальне забезпечення є частиною критеріїв, що 
пропонуються для визначення офіційної зайнятості 

Формула 
розрахунку 

Кількість зайнятих осіб, що мають пенсійну допомогу × 100 / 
Загальна кількість зайнятих 

Рекомендовані 
джерела даних 

Дані адміністративних записів із пенсійних систем часто дають 
найбільш актуальну та повну інформацію для розрахунку 
чисельника цього показника. Дані національних досліджень 
домогосподарств можна використати для оцінки чисельника 
за умови, що можуть бути визначені особи, які роблять внесок 
у систему пенсійного страхування по старості.  
Опитування за місцем знаходження можуть бути використані 
як альтернативне джерело для оцінки чисельника лише тоді, 
коли інформація не доступна ні з адміністративних записів, ні 
з опитувань домашніх господарств. 
Джерелом для знаменника є переважно дані обстеження 
робочої сили 

Рекомендована 
дезагрегація 

− стать; 
− вік (молодь віком 15–24 роки та дорослі 25–64 років); 
− національність; 
− статус у зайнятості (якщо соціальний захист охоплює інші 
групи, ніж працівники); 
− економічна діяльність (включаючи сільськогосподарську та 
несільськогосподарську діяльність); 
− діяльність у державному або приватному секторі 

Джерело: сформовано автором за [285]. 
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Учасники підгрупи афілійованих або захищених груп населення, є 

застрахованими особами, які зробили щонайменше один внесок у програму 

пенсійного страхування або від імені яких протягом звітного періоду було 

зроблено щонайменше один внесок (наприклад, попередній 12-місячний 

період). Цей показник розглядає внески для отримання періодичних виплат 

пенсій, але тут це обмежується основними схемами виплати пенсій. Внесок до 

додаткових програм на додаток до базової пенсійної системи, тобто програми 

«другого рівня» не враховуються, щоб уникнути подвійного підрахунку. У 

країнах, де добровільне страхування фактично здійснюється зазвичай як 

результат застосування певних стимулів (наприклад, співфінансоване 

роботодавцем), цей показник повинен включати тих, що беруть участь у 

програмі добровільно. 

Основними програмами є програми соціального захисту, які гарантують 

базовий рівень захисту. За допомогою порівняння, додаткові програми є 

програмами соціального захисту, які поповнюють грошові допомоги, надані 

базовою програмою, або поширюють охоплення базової програми. 

Відповідно до визначення поняття, «основна» програма не відноситься 

до рівня пільг. Зокрема, це не слід розуміти як посилання на мінімальний 

рівень пільг; цілком можливо, що переваги, надані базовою програмою, є 

досить вагомими. Різниця між базовими та додатковими програмами, скоріше, 

відображає зв’язок між різними видами пільг. 

Частка працівників, які працюють у пенсійній системі за віком, сильно 

корелює з часткою працівників (за формальним трудовим договором) у 

загальній зайнятості, яка також корелює з рівнем ВВП на душу населення. Тому 

рекомендується аналізувати показник разом із контекстними показниками, 

зокрема, ВВП на душу населення та частку осіб у віці 65 років і старше у сфері 

зайнятості. 

Пенсійні системи в деяких країнах охоплюють робочу силу. Тобто, крім 

внесків працюючих осіб до цих схем, безробітні можуть робити внески до 

системи пенсійного забезпечення за віком, у деяких випадках на добровільній 
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основі. Даний показник, який обмежується лише зайнятими особами, повинен 

аналізуватися у поєднанні з контекстним показником, який включає групи, 

передбачені законом пенсійними системами. Це полягає в оцінюванні того, 

якою мірою захищені безробітні та інші групи, які не працюють. 

З метою визначення неформальної зайнятості також запропоновано 

використання спеціальних показників системи якості зайнятості, які є 

індикаторами неформальної зайнятості в розвинених країнах. Для цього 

побудована експериментальна таблиця показників неформальної зайнятості для 

розширення системи існуючих показників якості зайнятості, що ілюструє, 

наскільки ці показники є релевантними компонентами, які дозволяють 

вимірювати неформальну зайнятість [285].   

Вихідною точкою для вивчення проблеми якості зайнятості у 

неформальному секторі економіки є розрахунок експериментального показника 

неформальної зайнятості (група 4, показник 4ax2 «Неформальна зайнятість»). 

Цей показник враховує оновлені визначення неформальної зайнятості останньої 

МКСП та суттєві її компоненти (табл. 3.18). 
 

Таблиця 3.17 – Загальні характеристики показника 4ax2 «Неформальна 

зайнятість») групи 4 «Стабільність зайнятості та соціальний захист» 

Категорія Характеристика 
1 2 

Коротка назва Неформальна зайнятість (4ах2)  
Назва Частка зайнятих осіб у неформальній зайнятості 
Розділ та 
підрозділи 

4. Стабільність зайнятості та соціальний захист 
a. Стабільність зайнятості 
б. Соціальний захист 

Цілі 
вимірювання 

– визначити сегмент загальної зайнятості, що є найбільш 
уразливим або піддається економічним ризикам; 
– визначити тих, хто не має достатній рівень безпеки; 
– визначити тих, хто має найменші можливості – де-юре чи 
де-факто. 
Неформальний рівень зайнятості визначається як частка осіб 
загальної зайнятості, які неформально зайняті 

Формула 
розрахунку 

Кількість зайнятих у неформальній зайнятості × 100 / 
Загальна кількість зайнятих 
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 Продовження табл. 3.17 

Категорія Характеристика 

1 2 
Рекомендовані 
джерела даних 

Рекомендованим джерелом даних є обстеження 
домогосподарств, оскільки воно містить більшість елементів, 
необхідних для розмежування зайнятості за статусом, і таким 
чином застосовувати критерії щодо самозайнятості, а також 
критерій, що стосується залежних працівників. Деякі 
домогосподарства надають інформацію про розмір економічної 
одиниці, яка стосується самозайнятої особи. Якщо не вистачає 
елементів, необхідних для визначення того, яка економічна 
одиниця є самозайнятою, можуть проводитись опитування, так 
званих, «змішаних домогосподарств», де другий етап – це 
глибинний модуль, адресований тим, хто вже визначений як 
такі, що беруть участь у опитуванні домогосподарств 

Рекомендована 
дезагрегація 

− стать; 
− вік; 
− національність; 
− рівень освіти; 
− професія; 
− статус у зайнятості; 
− вид економічної діяльності або, принаймні, розрізнення 
сільськогосподарських та не сільськогосподарських; 
− інституційні сектори СНР; 
− повний робочий день/неповний робочий день 

Відношення до 
інших 
показників 

Цей показник слід аналізувати разом із ВВП, рівнем 
зайнятості та рівнем безробіття. Коли частка неформальної 
зайнятості залишається більш-менш стаціонарною протягом 
звичайних періодів, очікується, що вона зросте з рецесією та 
зменшиться під час зміни економічного циклу. Крім того, 
вона повинна бути проаналізована у поєднанні з 
нестандартною зайнятістю та часткою працівників без 
формальних договорів 

Джерело: сформовано автором за [285]. 

 

Неформальна зайнятість згідно з керівними принципами, прийнятими на 

17-й МКСП у 2003 р. визначається як загальна кількість неформальних 

робочих місць, незалежно від того, чи належать вони підприємствам 
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формальних секторів, підприємствам неформального сектору чи домашнім 

господарствам протягом певного періоду часу за досліджуваний період. 

Основними характеристиками неформальної зайнятості є те, що це 

концепція зайнятості, яка включає:  

1) усі робочі місця (основні та вторинні робочі місця);  

2) роботу на всіх типах виробничих одиниць;  

3) працівників, які можуть мати усі типи трудових відносин;  

4) усі види економічної діяльності. 

Неформальна зайнятість включає наступні види зайнятості: 

1) самозайняті працівники; працівники, зайняті на власних підприємствах 

неформального сектору;  

2) роботодавці, які працюють на власних підприємствах неформального 

сектору;  

3) сімейні працівники, які надають допомогу, незалежно від того, чи 

працюють вони у формальних або неформальних секторах;  

4) члени неформальних виробничих кооперативів;  

5) працівники, які займають неформальні робочі місця у підприємствах 

формальних секторів, підприємствах неформального сектору або оплачувані 

домашні працівники, зайняті в домашніх господарствах;  

6) працівники, які займаються виробництвом товарів виключно для 

власного кінцевого споживання їхнім домогосподарством, якщо вони 

вважаються зайнятими, оскільки виробництво є важливим внеском у загальне 

споживання домогосподарств. З експлуатаційних причин це поняття 

вимірюється як кількість зайнятих осіб (а не кількість робочих місць) у 

неформальній зайнятості на їх основній роботі.  

Тип економічної одиниці – визначається за типом реєстрації або 

податковим режимом. 

Доступ до соціального забезпечення або послуг, пов’язаних із зайнятістю 

найманого працівника: альтернатива – наявність або відсутність письмового 

договору, що передбачає захист праці чи гарантії працівника. 
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Поряд із показником неформальної зайнятості (4ax2) доцільно 

використовувати показник нестабільної зайнятості (4ax1) як експериментальні 

показники в рамках системи якості зайнятості (табл. 3.18). Хоча умови подібні, 

ці два показники не є замінниками один одного.  
 

Таблиця 3.18 – Загальні характеристики показника 4ax1 «Нестабільна 

зайнятість») групи 4 «Стабільність зайнятості та соціальний захист» 

Категорія Характеристика 
1 2 

Коротка назва Нестабільна зайнятість (4ах1)  
Назва Частка працівників, які перебувають на нестабільній роботі 
Розділ та 
підрозділи 

4. Стабільність зайнятості та соціальний захист 
a. Стабільність зайнятості 
б. Соціальний захист 

Цілі 
вимірювання 

Нестабільний рівень зайнятості надає інформацію стосовно 
частки зайнятих, чий договір зайнятості, як словесний, так і 
письмовий, має відносно короткий термін або контракт може 
бути припинений через короткий термін. Це вимірює 
вразливість працівників як у випадку працівників, так і в 
самозайнятості. Зростаюча тенденція до показника відповідає 
зменшенню якості зайнятості, оскільки вказує на все більшу 
кількість робочих місць, які стають нестабільними та / або 
небезпечними 

Формула 
розрахунку 

Кількість осіб, які перебувають на нестабільній роботі × 100 / 
Загальна кількість зайнятих 

Рекомендовані 
джерела даних 

Обстеження робочої сили, яке включає інформацію про 
статус у зайнятості та інші характеристики, необхідні для 
обчислення даного показника. 
Інші обстеження домашніх господарств з відповідним 
модулем зайнятості також можуть бути використані для 
отримання необхідних даних для розрахунку показника 

Рекомендована 
дезагрегація 

− стать; 
− вік; 
− національність; 
− рівень освіти; 
− професія; 
− статус у зайнятості; 
− вид економічної діяльності або, принаймні, розрізнення 
сільськогосподарських та не сільськогосподарських; 
− інституційні сектори СНР; 
− повний робочий день/неповний робочий день 
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 Продовження табл. 3.18 

Категорія Характеристика 
1 2 

Відношення до 
інших 
показників 

Даний показник чутливий до змін у бізнес-циклі, що має 
контрциклічний характер. Економічний спад або рецесія може 
спричинити звільнення працівників з короткостроковими 
контрактами, які часто є молодшими та менш досвідченими 
працівниками. Коли в економіці починається період 
зростання, підприємства можуть побажати уникнути ризику 
та зменшити витрати, принаймні спочатку, шляхом 
обережного найму працівників на короткострокові контракти. 
У сукупності, рішення компаній стосовно їх працівників 
протягом бізнес-циклу залежать від економічної структури, 
попиту на продукти/послуги та цін на ринку випуску, а також 
пропозиції робочої сили 

Джерело: сформовано автором за [285]. 

 

Працівники з нестабільною зайнятістю можуть бути: 

– працівниками, чий трудовий договір призводить до класифікації 

посадової особи, що належить до груп «випадкові працівники», 

«короткострокові працівники» або «сезонні працівники»;  

– працівниками, чий трудовий договір дозволить підприємству чи 

найманому працівнику розірвати строковий трудовий договір та/або за 

бажанням, з особливими обставинами, що визначаються національним 

законодавством [348].   

Схематичний опис структури зайнятості, включаючи відмінність між 

неформальною та формальною зайнятістю, доцільно проводити з 

використанням статистичних показників оцінювання якості зайнятості. Це 

завдання може бути досягнуто в ході організації проведення національного 

обстеження робочої сили. 

При належній дезагрегації існуючих показників якості зайнятості, 

можливо вивчити структуру зайнятості, повідомити про неформальну 

зайнятість та вивчити зміни у сфері зайнятості з плином часу.  

Запропоновані основні етапи вивчення структури зайнятості, що доцільні 

для використання в Україні. 
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1. Початкові кроки. Для організації національного опитування робочої 

сили можна використовувати наступні показники: 

– статус у зайнятості: заробітна плата/залежна зайнятість, самозайнятість 

(роботодавці на власних підприємствах); 

– в рамках самозайнятості: власники неінкорпорованих підприємств; 

– в межах заробітної плати/залежної зайнятості: впровадження категорій 

зайнятості, перелічених вище, або використання першого підходу щодо 

договорів про зайнятість (з групи 4 «Забезпечення зайнятості»: 4a1 Частка 

зайнятих у віці 25 років і старше, що працюють за строковим трудовим 

договором; 4a3 Частка зайнятих, які працюють на умовах самозайнятості; 4a4 

Частка самозайнятих працівників без найманих працівників; 4a6 Частка 

працівників з тимчасовою зайнятістю, найнятих через агентства; 4a7 Частка 

зайнятих без офіційного контракту або нарахування заробітної плати) або, якщо 

вигоди від зайнятості є основними показниками, використання другого підходу 

щодо доступу до ключових переваг від зайнятості або соціального захисту де-

факто (показники підгруп 2b «Неоплачувані грошові пільги» та 4б «Соціальний 

захист»: 2b1 Частка працівників, які мають право на оплачувану щорічну 

відпустку; 2b4 Частка працівників, які мають право на оплачувану відпустку по 

хворобі; 4b2 Частка працівників, які є учасниками програм страхування на 

випадок безробіття; 4b3 Частка зайнятих осіб, які є учасниками програм з 

медичного страхування, пов’язаного з зайнятістю; 4b1 Частка працюючих, що 

мають пенсійну допомогу; 4ax2 Частка зайнятих осіб у неформальній 

зайнятості), адаптовані до інституційного контексту України. 

2. Опис структури зайнятості. Для більш глибокого вивчення доцільно 

провести повний опис структури зайнятості, використовуючи як 

характеристики трудових відносин, так і ступінь охоплення ключовою 

перевагою соціального захисту. Основна перевага, яка охоплює як 

самозайнятих, так і залежну зайнятість, що використовуються, є внески у 

пенсійну програму. 
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3.3. Система показників статистики інформаційно-комунікаційних 

технологій в сфері охорони здоров’я  

 

В інформаційному суспільстві інформаційні технології стають 

найважливішою стратегією надання якісних послуг для громадян та бізнесу. В 

епоху стрімкого розвитку та широкого впровадження ІКТ у всі аспекти 

людської діяльності органи державної влади та охорони здоров’я в багатьох 

країнах світу визнали необхідність надання електронних послуг (е-послуг), 

пов’язаних з охороною здоров’я населення.  

На сьогодні електронна система охорони здоров’я вважається одним із 

ключових інструментів прийняття рішень стосовно здоров’я пацієнта. 

Впровадження електронних послуг у галузі охорони здоров’я дозволяє 

підвищити ефективність послуг, що надаються населенню в цій сфері. При 

впровадженні електронних медичних послуг необхідно провести статистичний 

аналіз поточної ситуації та реально оцінити готовність країни до впровадження 

електронних послуг у сфері охорони здоров’я. Необхідною умовою при 

використанні таких послуг є створення теоретико-методологічних засад 

підвищення рівня інформатизації всієї країни.  

Серед найбільш затребуваних е-послуг з охорони здоров’я є надання 

медичних консультацій із використанням електронних відомостей про 

пацієнтів, тобто сукупності медичних записів про особу в електронній формі, 

що зазвичай містить особисті та соціально-демографічні дані, історію хвороби 

пацієнтів, результати лабораторних досліджень та іншу інформацію, що 

стосується здоров’я людини.   

Система засобів передачі медичних ресурсів (медичної інформації) та 

охорони здоров’я електронними засобами узагальнюється таким терміном як 

«e-Health». Вона включає в себе три основні складові: надання медичної 

інформації для медичних працівників, для споживачів послуг, а також послуг, 

пов’язаних зі здоров’ям, через Інтернет або телекомунікації. У системі e-Health 
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використовуються можливості інформаційних технологій (ІТ) та електронної 

комерції для поліпшення послуг громадського здоров’я, наприклад через освіту 

та підготовку медичних працівників. 

З поширенням мобільних пристроїв та їх інтеграцією в сектор охорони 

здоров’я з’явилася концепція мобільного здоров’я – «m-Health». Концепція 

«розумного» здоров’я – «s-Health» є природною еволюцією електронного та 

мобільного здоров’я [32]. 

Використання «розумного» здоров’я є важливим для суспільства в цілому – 

покращення якості медичних послуг сприяє формуванню більш здорового 

суспільства, а відповідно збільшенню економічних можливостей населення, 

зменшенню захворюваності та смертності. Для уряду прийняття моделі «s-

Health» може значно сприяти зменшенню витрат на охорону здоров’я, тобто 

заощадженню бюджетних коштів. Для наукової сфери діяльності використання 

моделі «s-Health» передбачає отримання великої кількості даних, які можна 

використовувати для розробки та прийняття управлінських рішень на різних 

рівнях. 

Важливим та актуальним для дослідження впливу такого зовнішнього 

фактору, як інформатизація суспільства на якість зайнятості залишається 

питання формування системи статистичних показників ІКТ в сфері охорони 

професійного здоров’я. 

9-20 жовтня 2017 р. в Буенос-Айресі, Аргентина відбулася Всесвітня 

конференція з розвитку телекомунікації, присвячена темі «Використання ІКТ в 

інтересах досягнення цілей в області сталого розвитку». Конференція сприяла 

формуванню стратегії, орієнтованої на досягнення цілей та спрямованої на 

прискорення темпів розвитку країн щодо своєчасного досягнення цілей сталого 

розвитку та пов’язаних з ними завдань [6]. 

Статистична комісія ООН в березні 2017 р., на сорок восьмий сесії 

погодила перелік глобальних показників для контролю за досягненням цілей в 

галузі сталого розвитку, що були розроблені Міжорганізаційною і експертною 
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групою за показниками досягнення цілей в області сталого розвитку в березні 

2016 р. [435].  

З 232 показників, включених до переліку, лише 7 показників стосуються 

ІКТ [435], а саме:  

4.4.1. Частка молоді/дорослих, що володіє/володіють навичками в галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій в розбивці за видами навичок;  

4.a.1. Частка шкіл, що мають доступ до:  

b) Інтернету для навчальних цілей;  

c) комп’ютерів для навчальних цілей;  

5.b.1. Частка людей, що мають мобільний телефон, в розбивці за статтю;  

8.10.2. Частка дорослих (від 15 років), що мають рахунок у банку або 

іншій фінансовій установі або користуються послугами операторів мобільних 

фінансових послуг;  

9.c.1. Частка населення, охопленого мобільними мережами, в розбивці за 

технологіями; 

17.6.2. Кількість стаціонарних абонентів широкосмугового Інтернету в 

розбивці за швидкістю; 

17.8.1. Частка населення, що користується Інтернетом. 

Як бачимо, жоден із цих показників ІКТ не стосується охорони здоров’я. 

Між тим, ІКТ визнані в якості одного з ключових чинників сталого 

розвитку, а їх роль в досягненні цілей також неодноразово підкреслювалася 

спільнотою, в тому числі на Всесвітньому саміті з питань інформаційного 

суспільства (World Summit on the Information Society), Комісією з науки і 

техніки з метою розвитку (Commission on Science and Technology for 

Development) і Групою організації Об’єднаних Націй з питань інформаційного 

суспільства (United Nations Group on the Information Society) [436].  

На Всесвітньому саміті з питань інформаційного суспільства (World 

Summit on Information Society – WSIS), що відбувся в Женеві у 2003 р., країни 

та регіони світу дістали згоди розробити інструменти для вимірювання та 
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моніторингу прогресу в напрямку розвитку інформаційного суспільства, 

включаючи базові показники ІКТ. З цією метою кілька ключових зацікавлених 

сторін, задіяних у статистичному оцінюванні інформаційного суспільства, 

об’єднали свої зусилля в організації глобального Партнерства з вимірювання 

інформаційно-комунікаційних технологій в цілях розвитку (Partnership on 

Measuring ICT for Development), яке розпочало роботу в червні 2004 р. [174]. 

З цього часу питання забезпечення порівняної на міжнародному рівні 

статистики ІКТ регулярно включались до порядку денного Статистичної комісії 

ООН. Партнерство представляло доповіді про хід своєї роботи в 2005, 2007, 

2009, 2010, 2012, 2014 та 2016 рр. [174, 370, 435, 436].  

Основний перелік статистичних показників був вперше представлений 

Партнерством в 2005 р. Цей перелік, виданий у вигляді публікації «Основні 

показники ІКТ» («Core ICT Indicators»), був офіційно представлений на другому 

етапі Всесвітнього саміту, що проходив у місті Туніс в листопаді 2005 р. 

Перелік включав 41 основних показників, що охоплювали такі чотири 

групи [174]: 

– показники базової інфраструктури ІКТ і доступу до них; 

– показники, що відображають доступ домашніх господарств і приватних 

осіб до ІКТ, і масштаби їх використання; 

– показники застосування ІКТ у підприємницькій діяльності; 

– показники за сектором ІКТ та торгівлі товарами ІКТ. 

Збір офіційної статистики з ІКТ в той час був нетрадиційним напрямом 

статистичної роботи за межами країн Організації економічного співробітництва 

і розвитку (ОЕСР) та здійснювався на основі анкетування.  

Від імені Партнерства регіональні комісії ООН та Конференція ООН з 

торгівлі та розвитку – ЮНКТАД (United Nations Conference on Trade and 

Development – UNCTAD) направили анкети про стан показників ІКТ до 

національних статистичних служб та інших національних установ, які відповіли 
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на опитувальник, та надали інформацію про наявність показників ІКТ та 

статистичних джерел у 179 країнах [364].  

Анкета була націлена на оцінку статусу офіційної статистики 

інформаційного суспільства в країнах, що розвиваються. Результати 

представлені за регіонами разом з двома розділами з глобальних питань, що 

стосуються показників ІКТ для дому та бізнесу (ці розділи також містять 

інформацію про наявність показників ІКТ у країнах ОЕСР). 

Винятком була статистика телекомунікацій, яку Міжнародний союз 

електрозв’язку – МСЕ (International Telecommunication Union – ITU) збирав 

протягом десятиліть з національних адміністративних джерел [175].  

Статистика телекомунікацій включає як традиційні показники, наприклад 

число стаціонарних телефонних ліній і обсяг стаціонарного телефонного 

зв’язку, так і більш сучасні показники, наприклад число абонентів мобільного 

стільникового зв’язку, число абонентів широкосмугового Інтернету і швидкість 

підключення до Інтернету. 

Одним з головних досягнень Партнерства є складання основного переліку 

показників ІКТ, який був схвалений Статистичної комісією на її тридцять 

восьмій сесії, що відбулася в 2007 р.; поправки до нього затверджувалися на 

сорок третій, сорок п’ятій, сорок сьомій сесіях, які відбулися в 2012, 2014 і 

2016 рр. [174]. 

Головне призначення переліку основних показників застосування ІКТ – 

допомогти країнам, що збирають (або планують збирати) статистику ІКТ, в 

підготовці високоякісних і порівнянних на міжнародному рівні даних та 

проведенні відповідних обстежень. Для цього показники забезпечені 

необхідними статистичними стандартами і метаданими.  

Цей основний перелік є основою для збору порівнянних на міжнародному 

рівні статистичних даних з ІКТ у всьому світі і за станом на березень 2016 р. 

охоплює такі напрями: розвиток інфраструктури в області ІКТ та забезпечення 

доступу до них; використання ІКТ домашніми господарствами і окремими 
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особами; використання ІКТ на підприємствах і в інформаційно-комунікаційній 

галузі; торгівля продукцією ІКТ; ІКТ в сфері освіти; показники застосування 

ІКТ в сфері державного управління [175]. Крім того, вони деталізуються за 

такими аспектами, як мовне різноманіття Інтернету, мережеве інформаційне 

наповнення і підключення до Інтернету громадських установ, наприклад музеїв, 

архівних фондів, бібліотек і науково-дослідних центрів. Наявність даних для 

розрахунку цих показників як і раніше обмежена, особливо в країнах, що 

розвиваються.  

Перелік статистичних показників, що входять до кожної групи, слугує 

основою для збору даних на міжнародному рівні. Перелік є відкритим і до 

нього періодично вносяться зміни. У міру вдосконалення країнами методики 

наповнення показників і еволюції потреб в області політики, показники можуть 

змінюватися, вилучатися з переліку або вноситися до нього. 

У світлі майбутнього глобального десятирічного спостереження за ходом 

виконання рішень Всесвітнього саміту протягом наступних кількох років 

очікується істотне зростання попиту на статистичні показники, що оцінюють 

прогрес у створенні глобального інформаційного суспільства. У світлі цього 

вважаємо за доцільне запропонувати доповнити основні статистичні показники 

застосування ІКТ групою показників ІКТ у сфері охорони здоров’я (рис. 3.3).  

В рамках даного дослідження запропоновані показники доцільно 

використовувати для оцінювання впливу інформатизації суспільства (ІКТ) на 

якість зайнятості, в частині складової «Безпека та етика зайнятості» з точки 

зору охорони здоров’я працюючих. 

Постійний розвиток ІКТ призвів до все більшого використання цих 

технологій у практиці медицини та у наданні медичної допомоги. У деяких 

випадках ІКТ надають людям більший вибір (наприклад, медичні консультації 

онлайн, використання приладів у домашніх умовах), а в інших – повсюдне 

впровадження ІКТ може стримувати індивідуальний вибір у практиці охорони 

здоров’я. 
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Рисунок 3.3 – Групи основних статистичних показників застосування ІКТ 

Джерело: розроблено автором на основі [436]. 

 

Запропонований перелік основних показників, які характеризують 

сектор ІКТ у сфері охорони здоров’я, та порядок їх розрахунку наведені в 

табл. 3.19. 

Послуги в сфері охорони здоров’я на базі ІКТ визначаються як медичні 

послуги, які можна надавати віддалено за допомогою інформаційно-

комунікаційних мереж. 

Показники пов’язують стандарти та метадані, включаючи визначення, 

типові питання, класифікаційні змінні, сферу охоплення та статистичні 

одиниці. 

 

Пропонується  

доповнити  

групою 

 

Показники базової 
інфраструктури ІКТ  
і доступу до них (А) 

Показники ІКТ, пов’язані з 
інформаційною економікою 

(ICT) 

Показники 
застосування ІКТ 

в сфері освіти 
(ED) 

Показники 
застосування ІКТ у 
підприємницькій 

діяльності (В) 

Показники, що відображають 
доступ домашніх господарств і 

приватних осіб до ІКТ, і 
масштаби їх використання 

(НН) 

Показники застосування ІКТ у 
сфері державного управління 

(EG) 

Показники застосування ІКТ  
у сфері охорони здоров’я 

(НC) 

Основні 
статистичні 
показники 

застосування ІКТ 
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Таблиця 3.19 – Основні показники сектору інформаційно-комунікаційних 

технологій, що стосуються охорони здоров’я (НС) 

Позна-
чення 

Назва показника Порядок розрахунку 

НC1 Кількість пацієнтів, які 
мають (та 
використовують) 
власний електронний 
медичний запис, на 100 
осіб 

100*1
N

N
НС

EHR
= ,  

де EHRN  – кількість пацієнтів, які мають (та 
використовують) свій власний електронний 
медичний запис на початок досліджуваного 
періоду; 
N  – загальна чисельність населення на 
початок досліджуваного періоду 

НC2 Частка медичних 
працівників, які 
користувалися 
системою електронної 
передачі рецептів  

t

t

D

DEl
HC =2 , 

де tDEl  – середньорічна кількість медичного 
персоналу закладів охорони здоров’я, які 
користувалися системою електронних 
рецептів в t-му календарному році; 

tD  – середньорічна кількість медичного 
персоналу закладів охорони здоров’я в t-му 
календарному році 

НC3 Частка медичних 
закладів, що мають 
доступ до Інтернету,  
в розбивці за видами 
підключення, % 

100*3
H

HI
HC

i

i
= , 

де iHI  – число медичних закладів з доступом 
до Інтернету за і-м типом доступу до 
Інтернету;  
Н  – загальне число медичних закладів. 
За видами підключення iHC3  характеризує:  
– частку медичних закладів (медичних 
установ) з будь-яким доступом до Інтернету 
(і=1); 
– частку медичних закладів з доступом лише 
за фіксованою вузькосмуговою лінією (і=2); 
– частку медичних закладів, доступ до яких 
здійснюється тільки за допомогою 
фіксованого широкосмугового доступу (і=3); 
– частку медичних закладів з фіксованим 
вузькосмуговим та широкосмуговим 
доступом (і=4)  
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Продовження табл. 3.19 

Позна-
чення 

Назва показника Порядок розрахунку 

НC4 Частка пацієнтів, що 
звернулись до лікаря 
через електронну 
систему 

t

t

CP

PT
HC =4 , 

де tPT  – число пацієнтів, що звернулись до 
лікаря через електронну систему в t-му 
календарному році; 

tCP  – загальна кількість пацієнтів в  
t-му календарному році 

НC5 Співвідношення 
кількості осіб 
медичного персоналу  
і кількості комп’ютерів 
в медичних закладах 

t

t

CP

D
HC =5 , 

де tD  – середньорічна кількість медичного 
персоналу закладів охорони здоров’я в t-му 
календарному році; 

tCP  – середнє число комп’ютерів, що 
використовувались в медичних закладах в t-
му календарному році 

НC6 Частка медичного 
персоналу, який має 
базові комп’ютерні 
навички 

t

bcs

t

D

D
HC =6  

де bcs

tD – середньорічна кількість медичного 
персоналу закладів охорони здоров’я в t-му 
календарному році, який має базові 
комп’ютерні навички (basic computer skills). 

tD  – середньорічна кількість медичного 
персоналу закладів охорони здоров’я в t-му 
календарному році 

Джерело: розроблено автором. 

 

Одним із прикладів значного прогресу, який IКT надає лікарняним 

установам, є розробка електронних медичних записів. Ця технологія може 

перетворити медичну інформацію в єдину базу даних. Вона не лише зменшить 

витрати на паперові матеріали, але й дозволить постачальникам медичних 

послуг отримати швидкий доступ до відповідної інформації про пацієнта, такої 

як історія хвороби, лікування, інформації про страхування тощо. 
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Електронні медичні записи мають великі перспективи на клінічній арені. 

Здатність піклуватися про пацієнта із електронним записом, інтегрованим з 

інформацією про лабораторну діагностику та фармацію, інформацією про 

послуги, що стосуються профілактичних дій, комп’ютерну діагностику, 

лікування та подальше спостереження, є значним прогресом у лікуванні 

пацієнтів. Швидкість прийняття рішень та якість лікування будуть значно 

покращені, якщо всі клініцисти використовуватимуть електронні медичні 

записи. 

Порядок призначення медичних препаратів окремих клініцистів можна 

ретельно оцінити та порівняти зі встановленими стандартами. Фактично, 

комп’ютерна клінічна підтримка, як частина електронних медичних записів, 

покращує ефективність лікування пацієнтів. 

Постійний розвиток ІКТ, включаючи Інтернет, «розумні» пристрої та 

інтелектуальні комп’ютерні системи, призвели до все більшого використання 

цих технологій у практиці медицини та у наданні медичної допомоги.  

ІКТ можуть відігравати вирішальну роль у поліпшенні системи охорони 

здоров’я людей та громад. Забезпечуючи нові та більш ефективні способи 

доступу, спілкування та зберігання інформації, ІКТ можуть допомогти у 

подоланні розриву інформації, яка виникла в секторі охорони здоров’я в 

країнах, що розвиваються, між медичними працівниками та їхніми громадами, а 

також між науковцями в галузі медицини та фахівцями-практиками. Завдяки 

розробленню баз даних та інших додатків, ІКТ також забезпечують 

спроможність підвищити ефективність системи охорони здоров’я та запобігати 

медичних помилок. 

Можливості проведення досліджень в галузі охорони здоров’я значно 

розширюються з появою інноваційних підходів до аналітики з використанням 

великих даних, а саме, для впровадження інновацій в галузі лікування, 

розробки нових ліків, персоналізації медицини та оптимізації часу прийняття 

рішень щодо надання допомоги пацієнтам, що може знизити витрати та 

покращити результати лікування.  
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Великі дані являють собою велику кількість різнопланової інформації, 

створеної шляхом оцифрування всього, що поширюється та аналізується за 

допомогою ІКТ. Застосування аналітики великих даних у сфері охорони 

здоров’я дозволяє шляхом формування та використання безперервно 

поновлюваної бази даних ефективно вирішувати поставлені завдання. 

Мільйони доларів у світі було інвестовано у програми збору неосяжних 

обсягів статистичних даних, які часто є ізольованими та неспівставними. 

Національний інститут здоров’я США (National Institute of Health – NIH) 

нещодавно оголосив про ініціативу «All of Us», яка має на меті зібрати дані, 

такі як електронна медична документація (Electronic Health or Medical Record – 

EHR), медичні знімки, соціально-поведінкові та екологічні дані у мільйонів 

пацієнтів за найближчі кілька років [368]. 

Національним інститутом здоров’я США також підтримується система 

постійно діючої навчальної медичної допомоги задля подолання розриву між 

науковими відкриттями та клінічною практикою, залученням пацієнтів та 

клініцистів [366 ]. 

Завдання, пов’язані з інформаційними технологіями (ІТ), такі як 

недостатня інтеграція систем охорони здоров’я та неефективне управління 

інформацією в галузі охорони здоров’я, серйозно ускладнюють зусилля, 

спрямовані на включення сектору ІТ у послуги сектору охорони здоров’я [124, 

294].  

Збільшення обсягу цифрової інформації, яка формується у сфері охорони 

здоров’я при все більш високих швидкостях і різноманітті, значно ускладнює 

процес аналізу даних традиційними статистичними методами. Наслідками є 

необґрунтоване збільшення медичних витрат і часу на пацієнтів та 

постачальників медичних послуг. Таким чином, організації охорони здоров’я 

шукають ефективні інноваційні підходи, засновані на інформаційно-

комунікаційних технологіях, які дозволять їм консолідувати організаційні 

ресурси, щоб забезпечити високу якість роботи з пацієнтами, покращити 
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організаційні показники та, можливо, навіть створити нові більш ефективні 

бізнес-моделі, керовані даними [101, 277, 341]. 

Застосування аналітики великих даних у сфері охорони здоров’я є одним 

із перспективних напрямів впровадження інноваційних підходів у соціальній 

сфері. Поширення аналітики великих даних, що передбачає впровадження 

моделей бізнес-аналізу та систем підтримки прийняття рішень, дозволяють 

організаціям охорони здоров’я аналізувати величезний обсяг інформації, 

спиратися на різноманітність та швидкість передачі даних у широкому 

діапазоні напрямів розвитку системи охорони здоров’я для підтримки 

прийняття рішень на основі фактичних даних [519, 426].  

Тому існує нагальна потреба створення статистичного інструментарію 

використання великих даних для проведення досліджень у сфері охорони 

здоров’я. Це дозволить спеціалістам системи охорони здоров’я в Україні 

повністю використовувати широкі можливості статистичного аналізу даних. 

Однак, у вітчизняній науковій літературі не вистачає комплексних досліджень, 

які акцентують увагу на статистичних аспектах використання аналітики великих 

даних в Україні. 

Актуальним завданням є визначення можливостей аналізу великих даних 

організаціями охорони здоров’я та вивчення потенційних переваг, які можуть 

бути отримані завдяки сучасному розумінню аналітики великих даних і 

способів інноваційного перетворення організацій в частині інформаційного 

забезпечення управління.  

Однією з найбільших перешкод, що стоять на шляху до використання 

великих даних у медицині, є генерація медичних даних у багатьох джерелах, 

що регулюються різними організаціями, лікарнями та адміністративними 

відділеннями. Інтеграція цих джерел даних вимагає створення нової 

інфраструктури, де всі постачальники даних мають співпрацювати один з 

одним. В табл. 3.20 наведені джерела великих даних і можливі напрями їх 

використання в системі охорони здоров’я в Україні. 
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Таблиця 3.20 – Джерела великих даних і напрями їх використання в 

системі охорони здоров’я 

Характеристика джерела Напрям використання в системі охорони здоров’я 
1 2 

Електронні медичні картки (записи) – Electronic Health Records – EHR) 
Це найпоширеніше джерело 
великих даних у медицині. 
Кожен пацієнт має свій 
власний електронний запис, 
який включає демографічні 
показники, історію хвороби, 
алергічні реакції, результати 
лабораторних досліджень 
тощо. Записи передаються 
через безпечні інформаційні 
канали та доступні для 
користувачів як з державного, 
так і з приватного секторів 
надання медичних послуг. 
Кожен запис складається з 
одного модифікованого файлу, 
а це означає, що лікарі можуть 
вносити зміни з плином часу, 
не утворюючи проміжних 
документів і не дублюючи дані. 

Електронний медичний запис може також слугувати 
базою для надсилання попередження та нагадування 
необхідності та своєчасності виконання пацієнтом 
певних дій, наприклад, проходження профілактичних 
оглядів, необхідності здати та / або отримати 
лабораторний тест, відстежити рецепти, щоб побачити, 
чи дотримувався пацієнт призначень лікарів. 
Незважаючи на те, що EHR є прекрасною ідеєю, багато 
країн світу все ще знаходяться на шляху до її 
реалізації. В Європі найбільші досягнення у цій галузі 
має Естонія. Згідно з Програмою Європейської комісії, 
до 2020 року централізована європейська система 
охорони здоров’я повинна стати реальністю. 
У США 94% лікарень приймають та опрацьовують 
EHR. У США повністю впроваджена система під 
назвою HealthConnect, яка забезпечує обмін даними по 
всіх їх об’єктах та спрощує використання електронних 
медичних карток.  

Електронні записи щодо відвідання пацієнтами лікарень та інших медичних 
закладів 
Електронні записи щодо 
відвідання пацієнтами 
лікарень та інших медичних 
закладів є ключовим аспектом 
розвитку системи охорони 
здоров’я.  
Одним з ключових наборів 
даних є щоденні записи про 
госпіталізацію, які можуть 
бути зібрані та проаналізовані 
з використанням методів 
аналізу часових рядів. Ці дані 
дозволяють дослідникам 
побудувати моделі прийому 
пацієнтів, а потім із 
використанням машинного 
навчання знайти найбільш 
точні алгоритми, які 
прогнозуватимуть майбутні 
тенденції звернення пацієнтів. 

Важливим напрямом використання великих даних у 
сфері охорони здоров’я є оптимізація штату медичного 
закладу. 
Ця класична проблема стоїть перед будь-яким 
менеджером: скільки пацієнтів приходиться  на 
одиницю персоналу у будь-який певний період часу? 
Якщо буде надто багато працівників, є ризик 
непотрібних витрат на оплату праці, якщо занадто 
мало – може знизитись якість обслуговування клієнтів, 
а це в свою чергу це може бути фатальним для 
пацієнтів. 
Великі дані допомагають вирішити цю проблему, 
принаймні в декількох лікарнях Парижу. У статті 
Форбс надається інформація про те, як чотири лікарні, 
що входять до системи медичної допомоги, 
використовують дані з різних джерел, щоб скласти 
щоденні та погодинні прогнози відносно кількості 
пацієнтів, що очікуються у кожній лікарні. 
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 Продовження табл. 3.20 
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 Підсумовуючи результати цієї роботи, Форбс заявляє: 

«Результатом є веб-браузерний інтерфейс, призначений 
для використання лікарями, медичними сестрами та 
персоналом адміністрації лікарень, для прогнозу 
візитів та прийому на наступні 15 днів. Додатковий 
персонал може бути залучений, коли очікується велика 
кількість відвідувачів, що призводить до зменшення 
часу очікування пацієнтів та поліпшення якості 
обслуговування». 
Другий важливий напрям використання даних щодо 
відвідання пацієнтами лікарень та інших медичних 
закладів – це спосіб запобігання зайвим 
(непотрібним) відвідуванням. Можливо заощадити 
час, гроші та енергію, використовуючи велику 
аналітику даних для охорони здоров’я. Що робити, 
якщо протягом 3 років одна жінка відвідала медичні 
установи більше 900 разів? Ця ситуація відбулася в 
Окленді, штат Каліфорнія, де жінка, яка страждає 
психічними та психологічними захворюваннями, 
майже щоденно їздила до різних місцевих лікарень. 
Питання якісного медичного обслуговування цієї 
жінки загострювалися через відсутність спільної 
медичної документації між місцевими пунктами 
швидкої допомоги, призводили до збільшення витрат 
платниками податків та лікарнями.  
Щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому, 
лікарні округу об’єдналися, щоб створити програму 
PreManage ED, в якій обмінюються записами 
пацієнтів між відділами. 
Ця система дозволяє працівникам знати такі речі, як: 
– Чи пройшов пацієнт, якого вони лікують, певне 
обстеження в інших лікарнях і які результати цих 
тестів? 
– Які рекомендації вже надано пацієнту, для того щоб 
медичні працівники розробляли йому послідовні 
призначення? 
Ще один напрям, коли доцільне застосування записів 
відвідування пацієнтів полягає у тому, що у минулому 
лікарні без PreManage ED повторювали лабораторні 
тести багато разів, у зв’язку з відсутністю єдиної 
медичної бази даних пацієнтів. 

Медична візуалізація (Medical Imaging) 
Медична візуалізація 
(рентгенологічні зображення) 
є життєво важливою. 

Інтеграція великих даних із медичною візуалізацією, 
Застосування інноваційних методів аналізу великих 
даних для охорони здоров’я може змінити спосіб 
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Наприклад, щороку в США 
здійснюється близько 600 
мільйонів процедур обробки 
зображень. Аналіз та 
зберігання цих зображень 
вручну є занадто коштовним, 
як у часі, так і в фінансовому 
плані, тому що рентгенологам 
потрібно розглядати та 
аналізувати кожне зображення 
окремо, а лікарні повинні 
зберігати їх протягом 
декількох років 

розпізнавання медичних зображень: розроблені 
алгоритми, що аналізують сотні тисяч зображень, 
можуть ідентифікувати конкретні шаблони в пікселях 
та перетворити їх у ряд, щоб допомогти лікареві з 
діагнозом.  
Може виявитися можливим, що рентгенологам більше 
не доведеться аналізувати зображення, а натомість 
зіставляти результати реалізації алгоритмів, які 
неминуче будуть вивчати і запам’ятовувати більше 
зображень, ніж можуть лікарі протягом усього життя. 
Це, безсумнівно, вплине на роль рентгенологів, їх 
освіту та необхідну кваліфікацію. 

Телемедицина (Telemedicine)  
Телемедицина передбачає 
обмін медичною інформацією 
віддалених клінічних служб за 
допомогою ІКТ та 
відповідних записів. 
Телемедицина вже більше 40 
років присутня на ринку, але 
тільки сьогодні, з приходом 
онлайн відеоконференцій, 
смартфонів, бездротових 
пристроїв та носіїв, вона має 
змогу поширення.  

Телемедицина використовується для первинних 
консультацій та початкової діагностики, дистанційного 
моніторингу пацієнтів та спеціальної освіти медичних 
працівників.  
Деякі більш конкретні цілі застосування охоплюють 
телехірургію – лікарі можуть виконувати операції з 
використанням роботів та високошвидкісної передачі 
даних у режимі реального часу без фізичного 
перебування в одному місці з пацієнтом. 
Клініцисти використовують телемедицину для надання 
індивідуального лікування та запобігання госпіталізації 
чи повторного прийому.  
Таке використання аналітики даних охорони здоров’я 
може бути пов’язане з використанням прогнозної 
аналітики. Це дозволяє клініцистам заздалегідь 
передбачати загострення хвороб і запобігати 
погіршенню стану пацієнта. 
Телемедицина допомагає зменшити витрати та 
підвищити якість обслуговування пацієнтів, що 
знаходяться на відстані від лікарень. Пацієнти можуть 
уникати черг, а лікарі не витрачати час на непотрібні 
консультації та оформлення документів. Телемедицина 
також покращує доступність догляду, оскільки стан 
пацієнтів може контролюватися та консультуватися 
будь-де та будь-коли. 

Інформація з датчиків 
Інформація з датчиків є 
джерелом великих даних, яке 
дозволяє сформувати систему 
спостереження за станом 
пацієнтів та навколишнім 

Особисті аналітичні пристрої, які вже використовують 
бізнес-аналітики, можуть стати частиною нової 
стратегії, що передбачає постійний збір даних про 
здоров’я пацієнтів та надсилання цих даних в хмару 
задля  сповіщення в режимі реального часу. 
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середовищем в реальному 
часі. Прикладами інформації з 
датчиків є особисті 
аналітичні пристрої, 
кліматичні датчики, 
супутникові зображення, 
дорожні датчики тощо. 
Багато споживачів послуг – 
отже, і потенційних 
пацієнтів – зацікавлені в 
розумних пристроях, які 
постійно фіксують життєво-
важливі показники, частоту 
серцевих скорочень, 
параметри сну тощо. 

Вся ця важлива інформація може бути поєднана з 
іншими відстежуваними даними, щоб визначити 
потенційні ризики для здоров’я. Хронічне безсоння та 
підвищена частота серцевих скорочень можуть 
сигналізувати про ризик майбутніх захворювань 
серця. Пацієнти безпосередньо беруть участь у 
моніторингу свого власного здоров’я, а стимули від 
організацій з медичного страхування можуть змусити 
їх вести здоровий спосіб життя та підвищити рівень 
зацікавленості пацієнтів (наприклад, повертати гроші 
людям, які використовують смарт-годинники). 
Інший спосіб моніторингу здоров’я є впровадження 
нових носіїв інформації під час розробки, відстеження 
конкретних тенденцій охорони здоров’я та їх передачі 
в хмару, де лікарі можуть їх контролювати. Пацієнти, 
що страждають на астму чи артеріальний тиск, 
можуть отримати користь від цього, і стати трохи 
більш незалежними та зменшити непотрібні 
відвідування лікаря. 
У лікарнях програмне забезпечення для клінічних 
діагнозів аналізує медичні дані на місці, надаючи 
рекомендації лікарям-медикам, для прийняття 
належних рішень. 
Проте лікарі прагнуть до того, щоб пацієнти 
зверталися до лікарень якомога рідше, для запобігання 
дорогих процедур. Крім того, ця інформація буде 
доступна в базі даних про стан здоров’я населення, 
яка дозволить лікарям порівнювати ці дані в 
соціально-економічному контексті та відповідно 
змінювати стратегії лікування.  
Організації та керівники послуг можуть 
використовувати інструменти моніторингу цього 
масивного потоку даних і реагування на тривожні 
повідомлення. Наприклад, якщо артеріальний тиск 
пацієнта підвищується, система надсилатиме 
своєчасне сповіщення до лікаря, який вживатиме 
заходів для зв’язку з пацієнтом та здійснення заходів 
для зниження тиску. 
Іншим прикладом є використання інгаляторів з GPS-
контрольованими трекерами для виявлення тенденцій 
астми як на індивідуальному рівні, так і для 
суспільства. Ці дані використовуються в поєднанні з 
іншими відстежуваними даними, щоб розробити 
кращі схеми лікування астматиків 

Джерело: розроблено автором. 
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Важливим є розроблення уніфікованих методологічних засад онлайн-

звітності та відповідного програмного забезпечення, а також впровадження 

нової стратегії бізнес-аналітики медичних даних. Охорона здоров’я повинна 

наздогнати інші галузі, які вже перейшли від стандартних методів аналітики до 

більш орієнтованих на майбутнє, таких як предикативна аналітика, машинне 

навчання та розпізнавання образів (predictive analytics, machine learning, and 

graph analytics). 

У сучасному світі обсяги даних, що фіксуються у процедурах медичної 

допомоги, ростуть безпрецедентними темпами [217]. Ці дані відкрили нові 

напрями в дослідженнях охорони здоров’я, у галузі технологій, управління та 

поширенні знань. Було розроблено кілька ініціатив, спрямованих на побудову 

специфічних систем для вирішення проблеми аналізу різних типів даних, 

наприклад, інтегрованих електронних медичних записів (EHR) [384], геноміки-

HER [284, 506], даних щодо страхових випадків тощо.  

Ці системи аналізу великих даних мають значний потенціал для внесення 

позитивних змін у сфері охорони здоров’я шляхом розширення можливостей 

статистичного аналізу даних і прийняття науково обґрунтованих управлінських 

рішень на основі отриманих результатів.  

Застосування визначених джерел великих даних і напрямів їх 

використання у сфері охорони здоров’я дозволить сформувати ефективний 

статистичний інструментарій для проведення досліджень щодо вивчення 

впливу зовнішніх факторів на якість зайнятості в частині охорони здоров’я 

працюючих. 

В табл. 3.21 представлені напрями комплексного використання різних 

джерел великих даних. 
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Таблиця 3.21 – Напрями комплексного використання різних джерел 

великих даних 

Напрям Характеристика 
1 2 

Формування 
профілю 
споживача  
медичних послуг 
задля запобігання 
зловживанням 
опіоїдами та 
алкоголем 
(Prevent Opioid 
Abuse In The US) 

Вчені даних Blue Cross Blue Shield почали працювати з 
експертами з аналізу Fuzzy Logix для вирішення проблеми 
зловживанням опіоїдами. Використовуючи багаторічні страхові 
та фармацевтичні дані, аналітики Fuzzy Logix змогли визначити 
742 фактори ризику, які передбачають з високим ступенем 
точності, чи є хтось під загрозою зловживання опіоїдами. 
Для того, щоб охопити людей, визначених у групі підвищеного 
ризику та допомогти їм вирішити проблему наркотиків, 
доцільно використовувати багаторічні страхові та 
фармацевтичні дані. Цей проект надає певну надію на 
пом’якшення проблеми, яка руйнує життя багатьох людей і 
досить дорого коштує державі. 

Використання 
медичних даних 
для 
інформування 
про стратегічне 
планування 
(Using Health 
Data For Informed 
Strategic 
Planning) 

Використання великих даних у галузі охорони здоров’я дає 
можливість стратегічного планування завдяки кращому 
розумінню мотивації людей. Фахівці можуть аналізувати 
результати перевірки серед людей у різних демографічних 
групах та визначати, які фактори перешкоджають людям 
почати лікування. 
Наприклад, Університет штату Флорида використовував Карти 
Google та безкоштовні дані громадського здоров’я для підготовки 
звітів, націлених на вирішення численних проблем, таких як 
зростання населення та хронічні захворювання. Згодом науковці 
порівняли ці дані з наявністю медичних послуг у більшості 
проблемних областей. Проведений аналіз дозволив їм переглянути 
свою стратегію надання медичних послуг та додати більше 
підрозділів для догляду до найбільш проблемних областей. 

Узагальнення 
світового 
(регіонального) 
досвіду 
лікування 
складних 
захворювань 

Медичні дослідники можуть використовувати великі дані про 
хід лікування та відновлення пацієнтів з онкологічними 
захворюваннями, щоб знайти тенденції та методи лікування, які 
мають найвищі показники успіху в реальному світі. Наприклад, 
дослідники можуть вивчати зразки пухлини в біобанках, які 
пов’язані з записами про лікування хворого. Використовуючи 
ці дані, дослідники можуть бачити такі речі, як певні мутації та 
ракові білки взаємодіють з різними методами лікування та 
виявляють тенденції, які призведуть до кращих результатів 
лікування пацієнтів. 
Такі дані також можуть призвести до несподіваних переваг, 
таких як виявлення того, що, наприклад препарат десіпримін, 
який є антидепресантом, має здатність допомагати вилікувати 
певні види раку легенів. 
Для того, щоб зробити таку інформацію доступною, необхідно 
підключити бази даних пацієнтів з різних установ, таких як 
лікарні, університети та некомерційні організації.  
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 Тоді, наприклад, дослідники могли б отримати доступ до 

результатів аналізів біопсії пацієнтів з інших установ.  
Ще одним потенційним випадком використання буде генетична 
послідовність зразків ракових тканин пацієнтів із клінічних 
випробувань та доступ до цих даних для широкої ракової бази 
даних. 

Прогнозна 
аналітика в 
охороні здоров’я 
(Predictive 
Analytics In 
Healthcare) 

В останні роки прогностичну аналітику визнано одним із 
найбільших перспективних напрямків розвитку бізнес-аналітики. 
Optum Labs, американська наукова організація, зібрала EHR 
понад 30 мільйонів пацієнтів для створення бази даних з метою 
запровадження інструментів інтелектуальної аналітики, які 
поліпшать можливість прийняття рішень у лікуванні. 
Мета медичної бізнес-аналітики полягає в тому, щоб допомогти 
лікарям приймати рішення, керовані інформацією протягом 
декількох секунд, і покращити швидкість та якість лікування 
пацієнтів. Це особливо корисно у випадку пацієнтів із 
складними медичними історіями, які страждають різними 
сполученнями хвороб. Нові інструменти також зможуть 
прогнозувати, наприклад, тих, хто знаходиться під загрозою 
діабету, і тому рекомендуватимуть використовувати додаткові 
обстеження або регулювання ваги. 

Зменшення 
шахрайства та 
підвищення 
безпеки (Reduce 
Fraud And 
Enhance Security) 

Деякі дослідження показали, що в цій галузі на 200% частіше 
відбувається порушення конфіденційності даних, ніж у будь-
якій іншій галузі. Причина проста: особисті дані надзвичайно 
цінні і коштовні на чорних ринках. Будь-який витік інформації 
матиме драматичні наслідки. Маючи це на увазі, багато 
організацій почали використовувати послуги аналітиків, для 
запобігання загрозам безпеки, визначаючи зміни в мережевому 
трафіку або будь-яку іншу поведінку, яка відображає кібер-
атаку. Звичайно, великі дані мають власні проблеми безпеки, і 
багато хто вважає, що їх використання зробить організації 
більш вразливими. Але досягнення в галузі безпеки, такі як 
технології шифрування, брандмауери, антивірусне програмне 
забезпечення та інше, відповідають потребам безпеки, а 
переваги значною мірою покривають ризики. 
Аналітика великих даних може допомогти уникнути шахрайства 
системним, повторюваним способом. Наприклад, аналітика 
допомагає спростити процес обробки страхових позовів, що 
дозволяє пацієнтам скоротити час на отримання покриття 
страхових випадків, а страховим компаніям уникнути 
шахрайства. Так, Центри для Medicare та Medicaid Services 
заявили, що за рік вони заощадили більше 210,7 млн доларів. 

Джерело: узагальнено автором за [109]. 
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Передумова успішної реалізації аналітики великих даних у сфері охорони 

здоров’я полягає в тому, що цільові організації охорони здоров’я сприяють 

розвитку культури обміну інформацією. Це має вирішальне значення для 

спрощення процедури розроблення та впровадження нових систем управління 

інформацією, що надходить від лікарів та іншого медичного персоналу. Без 

культури обміну інформацією, збирання та доставка даних будуть обмеженими, 

що матиме негативний вплив на ефективність аналітичних та прогнозних 

можливостей великих даних. Щоб вирішити це питання, організації охорони 

здоров’я повинні залучати постачальників даних з самого раннього етапу 

складного процесу передачі даних і розробляти політику, яка заохочує їх до 

збору даних, що має базуватися на відповідних міжнародних стандартах. Це 

значно покращить якість даних і точність аналізу та прогнозу. 

За результатами проведеного дослідження визначено, що дослідження 

впливу інформатизації суспільства (зокрема ІКТ) на якість зайнятості в частині 

охорони здоров’я працюючих доцільно проводити на основі сформованої 

системи статистичних показників ІКТ в сфері охорони професійного здоров’я. 

Формування інформаційної бази для оцінювання такої складової якості 

зайнятості, як Безпека праці доцільно здійснювати із застосуванням 

електронних медичних записів, інтегрованих з інформацією про лабораторну 

діагностику та фармацію, інформацією про послуги, що стосуються 

профілактичних дій, комп’ютерну діагностику, лікування та подальше 

спостереження. 
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Висновки до розділу 3 

 

Дослідження аспектів та принципів формування системи статистичних 

показників оцінювання якості зайнятості дозволило визначити основні 

статистичні показники оцінювання якості зайнятості, обґрунтувати показники, 

що доцільно застосовувати для оцінювання якості зайнятості у неформальному 

секторі економіки, сформувати систему показників статистики інформаційно-

комунікаційних технологій в сфері охорони професійного здоров’я. 

1. За результатами вивчення світових підходів до визначення якості 

зайнятості встановлено, що при розробленні методологічних засад 

статистичного оцінювання якості зайнятості та формування системи показників 

доцільно враховувати положення Довіднику ЄЕК ООН з вимірювання якості 

зайнятості: Статистичні рамки (UNECE Handbook for Measuring the Quality of 

Employment: A Statistical Framework), в якому міститься перелік показників 

якості зайнятості, затверджений групою експертів ООН. 

2. Узагальнення досвіду країн світу та врахування національного 

контексту дозволило сформувати та обґрунтувати доцільність використання у 

національній практиці розширеної системи показників статистичного 

оцінювання якості зайнятості, яка сформована на основі Довіднику ЄЕК ООН з 

вимірювання якості зайнятості, враховує виділені раніше сім аспектів (вимірів) 

якості зайнятості та доповнена додатковими показниками з урахуванням 

національних особливостей, а саме: частка працівників, які відчувають 

перевтому на роботі; частка працівників, потерпілих від нещасних випадків, 

пов'язаних з виробництвом, яким установлено інвалідність; частка працівників, 

які отримали просування по службі в останні 12 місяців; частка працівників, 

яким потрібно професійне навчання або підвищення кваліфікації для повернення на 

свою посаду після відпустки по догляду за дитиною; частка працівників, що 

вибули через скорочення штату; частка працівників, які мають медичний 

страховий поліс, що включає первинну медичну допомогу; частка працівників, 

що мають (та використовують) електронну медичну картку; частка працівників, 
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потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, яким 

призначено виплату компенсації роботодавцем. 

3. За результатами проведеного дослідження визначено, що актуальним 

питанням на сучасному етапі розвитку в Україні є вивчення якості зайнятості у 

неформальному секторі економіки. Обґрунтовано, що неформальну зайнятість 

слід розглядати як один із найважливіших показників якості зайнятості.  

Доведено, що показники якості зайнятості у неформальному секторі 

економіки доцільно формувати на основі керівних принципів щодо 

статистичного визначення неформальної зайнятості, рекомендованих на 17-й 

Міжнародній конференції статистиків праці. 

4. Узагальнення світового досвіду з вимірювання неформальної зайнятості 

дозволило визначити показники якості зайнятості, які доцільно використовувати в 

Україні для визначення структури неформальної зайнятості, а саме: 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 зайнятих осіб, які є учасниками програм з медичного страхування, 

пов’язаного з зайнятістю; частка працюючих, що мають пенсійну допомогу.  

5. Встановлено, що для дослідження впливу таких зовнішніх факторів, як 

інформатизація суспільства (зокрема ІКТ) на якість зайнятості важливим 

залишається питання формування системи статистичних показників ІКТ в сфері 

охорони професійного здоров’я. 

Визначено, що в Переліку глобальних показників для контролю за 

досягненням цілей в області сталого розвитку, погодженого Статистичною 

комісією ООН в березні 2017 р., з 232 показників лише 7 стосуються ІКТ, але 

жоден із них не характеризує сферу охорони здоров’я. 

6. Проведений ґрунтовний аналіз переліку глобальних показників для 

контролю за досягненням цілей в галузі сталого розвитку дозволив 

обґрунтувати доцільність його розширення та запропонувати доповнити блок 
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показників застосування ІКТ групою показників з надання електронних 

медичних послуг у сфері охорони здоров’я (зокрема зайнятих осіб). 

7. Доведено, що використання електронних медичних записів дозволить 

сформувати єдину медичну інформаційну базу даних, що сприятиме не лише 

зменшенню витрат на паперові матеріали, але й дозволить постачальникам 

медичних послуг та іншим уповноваженим особам отримати швидкий 

доступ до відповідної інформації про пацієнта, такої як історія хвороби, 

лікування, інформації про страхування, статус у зайнятості тощо, а також 

відомостей про всі місця роботи (основне та додаткові, у тому числі й 

неофіційні), та забезпечить можливість проведення статистичного аналізу 

впливу різних факторів охорони здоров’я на якість зайнятості та вивчення 

причин професійної захворюваності й виробничого травматизму. 

8. Визначено, що одним із перспективних напрямів впровадження 

інноваційних підходів в сфері охорони здоров’я є застосування аналітики 

великих даних, що дозволить організаціям охорони здоров’я аналізувати 

величезний обсяг інформації, спиратися на різноманітність та швидкість 

передачі даних у широкому діапазоні напрямів розвитку системи охорони 

здоров’я для підтримки прийняття рішень на основі фактичних даних. 

Проведений в роботі аналіз основних джерел великих даних, що стосуються 

охорони здоров’я та медицини, дозволив визначити напрями їх комплексного 

використання в національній системі охорони здоров’я. 

Узагальнені результати проведених досліджень, що викладені у Розділі 3, 

опубліковані у наукових працях автора [38, 50, 52, 53, 54, 55]. 
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РОЗДІЛ 4 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ЯК 

ОСНОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ЯКОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ  

 

 

4.1. Оцінювання впливу неформальної зайнятості на травматизм і 

професійну захворюваність 

 

Більше 60% працевлаштованого населення у світі працюють і заробляють 

кошти на неформальній основі. Неформальна зайнятість існує в країнах на всіх 

рівнях соціально-економічного розвитку. У багатьох країнах, що розвиваються, 

вона становить понад 85% зайнятості [371]. Неформальна зайнятість дає 

можливість забезпечити базові потреби в житті багатьох людей і, в деяких 

випадках, забезпечує гнучкість робочих місць з відносно високими рівнями 

заробітку. У той же час, особи, які працюють на неформальній основі, не 

отримують соціальних гарантій від робочих відносин і часто відчувають 

дефіцит гідної праці, працюють на роботах з низькою заробітною платою та в 

небезпечних умовах. 

Важливість вимірювання та розуміння неформальної зайнятості була 

висвітлена в Програмі «Трансформація нашого світу: Порядок денний сталого 

розвитку 2030» [497]. Включення неформальної зайнятості в рамки цілей 

сталого розвитку за індикатором 8.3.1 вказує на високу актуальність і 

важливість даної концепції та необхідність вимірювати, контролювати та 

вирішувати проблеми неформальної зайнятості. 

Необхідність вимірювання та моніторингу неформальної економіки була 

також виділена як пріоритетна у Рекомендації МОП № 204 [429], в якій 

зазначено, що країни повинні регулярно збирати дані у відповідності до 

міжнародних стандартів як у неформальному секторі, так і у сфері 

неформальної зайнятості, щоб забезпечити можливість моніторингу та оцінки 

прогресу у досягненні формалізації. 
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Проблемою є те, що країни використовують різні операційні критерії для 

визначення неформальної зайнятості та зайнятості в неформальному секторі 

або, якщо вони використовують ті ж критерії, можуть поєднувати їх по-

різному. Це впливає на результати отриманих даних та можливості їх 

міжнародного порівняння. Крім того, у багатьох країнах, які вимірюють 

неформальну зайнятість, сільське господарство виключається зі сфери 

неофіційної економіки, оскільки критерії, передбачені в поточному визначенні, 

не можуть бути легко застосовані до такої діяльності. 

Як відзначено раніше, введення Резолюції I 19-ї ICLS було одним з 

головних чинників перегляду Міжнародної класифікації статусу в 

зайнятості [442]. Резолюція I 19-ї ICLS та переглянута ICSE разом змінили 

основу, на якій будуються статистичні рамки неформальної зайнятості та 

зайнятості в неформальному секторі. Ці зміни вимагають перегляду 

статистичної основи неформальної зайнятості та зайнятості в неформальному 

секторі з метою приведення її у відповідність із останніми розробками 

стандартів статистики праці. 

В табл. 4.1 представлені основні події, що відбувались на шляху 

формування сучасних статистичних рамок неформальної зайнятості. 

Незважаючи на те, що відповідна робота проводилася і раніше, перші 

спроби концептуалізації та визначення неформальності відбулися в 1970-х 

роках. Два різних поняття неформальності були введені практично в той же час. 

У 1971 р. Кіт Харт (Keith Hart) представив концепцію «неофіційні можливості 

доходу», яка була індивідуальною концепцією та розглядала неформальність з 

точки зору працівника. У 1972 р. в звіті про місію стратегії МОП в Кенії було 

представлено багатокритеріальне визначення неформального сектору, 

головними авторами якого були Річард Джоллі та Ханс Сінгер (Richard Jolly 

and Hans Singer). Концепція неформальності, відображена в цьому звіті, була 

створена або орієнтована на підприємництво, на відміну від Харта (Hartґs). 
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Таблиця 4.1 – Етапи формування сучасних статистичних рамок 

неформальної зайнятості 

Рік Подія 
1971 р. Кіт Харт (Keith Hart) представив концепцію «неофіційних 

можливостей доходу», яка була індивідуальною концепцією, що 
розглядала неформальність з точки зору працівника 

1972 р. Річард Джоллі (Richard Jolly) та Ханс Сінгер (Hans Singer) надали 
багатокритеріальне визначення неформального сектору 

1982 р. Резолюція 13-ї ICLS стосовно статистики економічно активного 
населення, зайнятості, безробіття та неповної зайнятості не тільки 
визначила зайнятість та безробіття, а й започаткувала розгляд 
неповної та неформальної зайнятості, рекомендуючи країнам 
розробляти методики та програми збору даних для вимірювання 
діяльності неформального сектору 

1993 р. 15-а ICLS прийняла резолюцію щодо статистики зайнятості в 
неформальному секторі 

2002 р. 90-а сесія Міжнародної конференції праці прийняла резолюцію про 
достойну працю та неформальну економіку 

2003 р. Міжнародна конференція праці прийняла резолюції про достойну 
роботу та неформальну економіку, 17-а ICLS схвалила керівні 
принципи щодо статистичного визначення неформальної зайнятості 

2013 р. МОП опублікувала посібник з вимірювання неформальності: 
Статистичний посібник з неформального сектора та неформальної 
зайнятості 

2015 р. У Рекомендації МОП № 204 метою визначено полегшення переходу 
працівників та економічних підрозділів від неофіційної до 
формальної економіки шляхом сприяння створенню підприємств та 
гідних робочих місць, запобігаючи тим самим неформальності 
офіційних робочих місць 

Джерело: сформовано автором за [96, 371, 429, 440, 447]. 

 

У 1982 р. 13-а ICLS прийняла Резолюцію I стосовно статистики 

економічно активного населення, зайнятості, безробіття та неповної зайнятості. 

Були не тільки визначені поняття зайнятість та безробіття, а й започатковано 

розгляд неформальності, рекомендуючи країнам розробляти методики та 

програми збору даних для вимірювання діяльності неформального сектора. 

Крім того, в резолюції зазначається, що необхідно визначити відповідні поняття 

та класифікації, зокрема класифікації економічно активного населення в 
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міському неформальному секторі, а також тих, хто займається сільською не 

сільськогосподарською діяльністю [440]. 

У 1993 р. 15-а ICLS прийняла резолюцію щодо статистики зайнятості в 

неформальному секторі [447], яка визначає неформальний сектор та зайнятість 

у неформальному секторі. Це був перший випадок, коли статистичне 

визначення, пов’язане з неформальністю, було узгоджене на міжнародному 

рівні. Резолюція визначає неформальний сектор з точки зору характеристик 

виробничих підрозділів і, отже, відкриває перспективи для визначення 

підприємства на неформальній основі. Основна мета полягає у покращенні 

статистики ринку праці та національних рахунків шляхом вимірювання 

загальної кількості одиниць неформального сектора, виробництва та доходів у 

таких підрозділах і загальної зайнятості. Існує тісний зв’язок між 

визначальними характеристиками неформального сектора та сектором 

домашніх господарств у національних рахунках, в яких неформальний сектор 

визначається як підмножина господарських підприємств, як це передбачено 

СНР-2008. Це створює тісний зв’язок між Резолюцією 15-ї ICLS стосовно 

статистики зайнятості у неформальному секторі та СНР-2008, в якій 

неформальний сектор заповнює недійсне вимірювання. 

На своїй 90-й сесії в 2002 р. Міжнародна конференція праці прийняла 

резолюцію про достойну працю та неформальну економіку. Неформальна 

економіка є основою цієї резолюції, яка стосується дефіциту гідної праці в 

неформальній економіці, і визнає, що для того, щоб сприяти гідній праці, 

необхідно усунути негативні аспекти неформальної діяльності, одночасно 

забезпечувати можливості для засобів до існування та підтримку 

підприємництва [96].  

Можна визначити концепцію неформальної економіки як всю економічну 

діяльність працівників та економічних підрозділів, які, за законом чи на 

практиці, не охоплені або недостатньо охоплені офіційними домовленостями 

[96]. Формальними домовленостями є закони про працю та соціальне 

забезпечення, а також комерційні та фіскальні зобов’язання в країні та їх 
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ефективна реалізація. Для підприємств це стає питанням прав та обов’язків, 

пов’язаних з правовим та адміністративним статусом підприємства; тоді як для 

працівників це стосується характеристик трудових відносин, таких як охоплення 

трудовим законодавством та законами про соціальне забезпечення. Термін 

«неформальна економіка» використовується як концепція, яка охоплює всі 

релевантні компоненти неформальності, що включає як виробничі відносини, так 

і трудові відносини, і тому вона має ширший обсяг, ніж термін «зайнятість у 

неформальному секторі». Неформальний сектор і зайнятість у неформальному 

секторі є компонентами неформальної економіки, але вони повинні бути 

доповнені додатковою компонентою неформальної зайнятості у всіх типах 

підприємств [96].  

Як наслідок прийняття на Міжнародній конференції праці Резолюції про 

достойну роботу та неформальну економіку 17-а ICLS схвалила керівні 

принципи щодо статистичного визначення неформальної зайнятості [447] з 

використанням її оперативного визначення, що базується на концепції 

неформальної економіки.  

Згідно з керівними принципами, неформальна зайнятість включає в себе 

всі неформальні робочі місця, незалежно від того, здійснюються вони на 

офіційному підприємстві, неформальному підприємстві на ринку побутових 

послуг або на сімейному підприємстві, що виробляє товари виключно для 

власного кінцевого споживання. Ці керівні принципи пов’язані з резолюцією 

15-ї ICLS стосовно статистики зайнятості в неформальному секторі та 

забезпечують концептуальну основу для неформальної економіки на основі 

статусу категорій зайнятості, визначених в ICSE-93, та їх формальному чи 

неформальному характері. Країнам було запропоновано протестувати 

концептуальні рамки та розвивати типології та визначення на міжнародному і 

національному рівнях. 

У 2013 р. МОП опублікувала Статистичний посібник з неформального 

сектора та неформальної зайнятості (Measuring Informality: A statistical manual 

on the informal sector and informal employment) [371]. Посібник був 
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підготовлений на основі співпраці Групи експертів зі статистики 

неформального сектора (Делійська група), Експертної групи зі статистики 

неформальної зайнятості, глобальної мережі Жінок у сфері неформальної 

зайнятості: глобалізація та організація (Women in Informal Employment: 

Globalizing and Organizing – WIEGO) та Департаменту статистики МОП. Цей 

посібник є технічним документом, який призначений надавати практичні 

вказівки щодо збору статистичних даних у неформальному секторі та 

неформальній зайнятості на всіх етапах поширення даних процесів. 

У Рекомендації МОП № 204 наголошено на необхідності полегшення 

переходу працівників та економічних підрозділів від неформальної до формальної 

економіки шляхом сприяння створенню підприємств та гідних робочих місць, 

запобігаючи тим самим неформалізації офіційних робочих місць [429].  

У багатьох країнах у даний час є дані про неформальну зайнятість та 

зайнятість у неформальному секторі. Нещодавно МОП опрацювала мікродані 

для більш ніж 100 країн, що становить понад 90% населення працездатного віку 

у віці від 15 років і старше, для отримання глобальних і регіональних оцінок 

неформальної зайнятості та зайнятості в неформальному секторі [447]. 

Співвідношення між статусом у зайнятості, неформальною та 

формальною роботою та типом підприємства на основі діючої в Україні 

класифікації статусу в зайнятості (ICSE-93) представлено на рис. 4.1. 

Огляд підходів до визначення неформальної зайнятості на основі 

опитувань домашніх господарств, обстежень робочої сили, доходів та житлових 

умов у 112 країнах світу [447] дозволив зробити висновок про відсутність 

уніфікованих у міжнародному сенсі критеріїв неформальності: частина країн 

враховувала аспекти інституційного сектора (тобто, чи проводиться робота для 

уряду, державного підприємства, неурядової організації, приватного 

підприємства чи приватного господарства); критерії реєстрації були включені 

майже половиною опитаних країн, а повний набір рахунків – майже чвертю з 

них. Критерії, що стосуються визначення неформальних робочих місць серед 

працівників, враховувались значно частіше. Усі країни, за винятком двох, 
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враховували внески роботодавців у соціальне страхування, і більше половини 

країн – інформацію про щорічну оплачувану відпустку. Інформація про 

оплачувану відпустку, пов’язану з хворобою, надавалася менш ніж 40% зі 

112 країн [447]. 
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Рисунок 4.1 – Концептуальна основа неформальної зайнятості в Україні 

Джерело: сформовано автором за [442, 447]. 

 

В національній практиці пропонується застосування єдиного набору 

операційних критеріїв для визначення неформальної зайнятості та зайнятості в 

неформальному секторі. Використовуваний метод реалізується на основі 

виключення (залишковий підхід): послідовність критеріїв застосовується крок 

за кроком для виявлення формальних випадків, в остаточному підсумку 

залишаючи неформальну зайнятість (рис. 4.2–4.3).  
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Рисунок 4.2 – Критерії та послідовність дій, що доцільно використовувати для 

статистичного визначення неформального сектора в Україні 

Джерело: розроблено автором за [447]. 

 

Можна використовувати кілька критеріїв для визначення неформального 

сектора. Залишковий підхід передбачає, що чим більше відповідними будуть 

критерії, які використовуються для ідентифікації формальних підприємств, тим 

буде точніше їх ідентифікація, і тим нижче буде ризик неправильного 
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визначення формальних підприємств як неформальних. Як правило, для 

визначення неформального сектору використовують від двох до шести 

критеріїв, і лише 9 країн використовують єдиний критерій.  

Використання єдиного набору критеріїв у поєднанні з залишковим 

підходом створює більші можливості для міжнародного порівняння та вирішує 

проблеми гармонізації даних між країнами та регіонами. 

Отже, з метою загального оперативного визначення неформальної 

зайнятості в Україні доцільно застосовувати критерії та послідовність дій, що 

наведені на рис. 4.3.  
 

 

Рисунок 4.3 – Критерії та послідовність дій, що доцільно використовувати для 

статистичного визначення неформальної зайнятості в Україні 

Джерело: розроблено автором за [447]. 
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Оперативне визначення неформальної зайнятості серед працівників 

аналогічно оперативному визначенню неформального сектору на основі 

залишкового підходу.  

Комбінація критеріїв необхідна для виключення формальних робочих 

місць та мінімізації ризику визначення формальної зайнятості як неформальної. 

Існує високий ступінь відмінності між країнами в поєднанні критеріїв, які 

оцінюються. Більшість країн поєднують в собі три чи чотири різних критерії в 

процесі оцінювання неформальної зайнятості серед працівників; 6 країн 

використовують єдиний критерій, а 7 країн використовують п’ять або більше 

різних критеріїв. 

Одним із підходів до вимірювання неформальної зайнятості є 

застосування сукупності критеріїв, які оцінюють країни. Інший підхід враховує 

способи поєднання цих критерії. Дві країни, які використовують однакові 

критерії, наприклад внесок роботодавця на соціальне страхування, оплачувану 

щорічну відпустку і оплачувану відпустку по хворобі, можуть поєднувати ці 

критерії різними способами. Перший підхід полягає в тому, що всі критерії 

повинні застосовуватися для того, щоб працівник був визначений як офіційний; 

другий підхід полягає в тому, що достатньо, щоб один критерій застосовувався 

для того, щоб особа мала формальну роботу; третій підхід полягає в поєднанні 

трьох критеріїв, віддаючи пріоритет одному чи кільком з них. 

Останній підхід використовується як гармонізований, за яким внесок 

роботодавця на соціальне страхування визначається пріоритетним поряд із 

двома іншими критеріями.  

Різні підходи дають різні результати і матимуть вплив на визначення 

працівників, які мають неформальну зайнятість. Крім того, трактування 

респондентів, які не в змозі надати відповідну інформацію, потребує чіткої 

стратегії, особливо при визначенні неформального сектору для працівників та у 

випадку проксі-інтерв’ю. Збір додаткової інформації про практику країн щодо 

поєднання різних критеріїв матиме важливе значення у майбутніх 



253 

 

обговореннях. Багато уваги було приділено цим питанням у зв’язку з 

переглядом міжнародної класифікації статусу в зайнятості. 

Для вивчення практики окремих країн МОП у 2018 р. розповсюдила 

опитувальник з метою встановлення границь охоплення даних і критеріїв, які 

застосовуються країнами для визначення зайнятості в неформальному секторі 

та неформальної зайнятості.  

Зі 107 країн, що провели опитування, 67 зазначили, що неформальність була 

певною мірою оцінена принаймні один раз протягом останніх 10 років, тоді як 40 

зазначили, що вимірювання було здійснено непрямим способом шляхом 

об’єднання адміністративних джерел з дослідженнями робочої сили, хоча 

безпосереднього вимірювання не відбувалося (табл. 4.2). Дослідження домашніх 

господарств є найбільш часто використовуваним типом опитування для збору 

такої інформації. Лише 3 країни заявили, що вони використовували інше джерело. 

 

Таблиця 4.2 – Прямі виміри неформальної зайнятості за останні 10 років 

Регіон Вимірювали Не вимірювали Всього 
Африка 17 2 19 
Америка 18 4 22 
Арабські держави 5 1 6 
Азіатсько-Тихоокеанський регіон 10 6 16 
Європа та Центральна Азія 17 27 44 
Всього 67 40 107 
ОЕСР 5 16 21 

Джерело: за даними [447]. 

 

Пряме вимірювання неформальної зайнятості серед розвинутих країн є 

рідко застосовуваним, що виражається в тому, що лише 5 з 21 країни 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), які провели 

анкетування, відзначили, що вони вимірювали неформальність безпосередньо в 

останні 10 років. Як зазначалося вище, деякі країни збирають інформацію, яка 

може використовуватися для оцінки неформальної зайнятості та зайнятості в 
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неформальному секторі, навіть якщо її основна мета – не вимірювати 

неформальність. Це особливо поширено серед розвинених країн, що свідчить 

про те, що в цих країнах також присутня неформальність. 

Сфера вимірювання неформальної зайнятості в різних країнах 

представлена в табл. 4.3. Зокрема, виключення сільськогосподарської 

діяльності та діяльності добових працівників зі сфери неформальності обмежує 

можливості для аналізу, оцінки та розуміння неформальності. 

 

Таблиця 4.3 – Сфера вимірювання неформальної зайнятості 

Сфера вимірювання Африка Америка 
Арабські 
держави 

Азіатсько-
Тихоокеан-
ський регіон 

Європа та 
Центральна 

Азія 
Всього 

Неформальна 
зайнятість серед 
самозайнятих 

17 17 4 10 15 63 

Неформальна 
зайнятість серед 
працівників 

13 14 4 9 14 54 

Допоміжні сімейні 
працівники 

14 16 4 9 14 57 

Працівники 
сільського 
господарства 

9 13 4 6 14 46 

Добові працівники  5 6 3 6 4 24 
Загальна кількість 
країн 

17 18 5 10 17 67 

Джерело: за даними [447]. 

 

Більшість країн включають державну реєстрацію як один з основних 

критеріїв при визначенні неформального сектора; лише 9 країн використовують 

критерій розміру економічної одиниці без реєстрації, в той час як лише 1 країна 

використовує повний набір рахунків, не включаючи реєстрацію в операційному 

визначенні (табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4 – Критерії, що використовуються для визначення 

неформального сектору / неформальної зайнятості  

Критерії Африка Америка 
Арабські 
держави 

Азіатсько-
Тихоокеан-

ський 
регіон 

Європа та 
Центральна 

Азія 
Всього 

Реєстрація 17 12 2 8 12 51 
Інституційний 
сектор 

9 11 3 9 10 42 

Розмір підприємства 8 13 2 8 8 39 
Повний набір 
рахунків 

11 8 2 9 6 36 

Неінкорпорованість 6 10 2 6 8 32 
Додаткові критерії 2 4 1 3 1 11 
Загальна кількість 
країн 

17 17 4 10 15 63 

Джерело: за даними [447]. 

 

Виходячи з результатів анкетування, 54 країни вимірювали неформальну 

зайнятість серед працівників. Серед цих країн внесок роботодавця на соціальне 

страхування є найчастіше використовуваним критерієм, за яким слідує 

наявність письмового договору та оплачуваної щорічної відпустки. Оплачувані 

відпустки по хворобі використовуються майже половиною країн, а 15 країн 

також використовують додаткові критерії (табл. 4.5). 

Внесок роботодавця на соціальне страхування, оплачувана щорічна 

відпустка і оплачувана відпустка по хворобі відповідають рекомендаціям, 

наведеним у посібнику з вимірювання неформальності. Часткове використання 

письмового договору як критерію може бути більш проблематичним. 

Відсутність письмового договору може означати неформальність, але не 

навпаки: не всі контракти свідчать про ефективне охоплення працівників 

законами та соціальним захистом.  

Вибір критеріїв для визначення неформальної зайнятості для працівників 

базувався на прагненні охопити ефективний доступ до соціального захисту / 
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пільг або ефективне виконання податкових зобов’язань. У цьому відношенні 

наявність трудового договору може бути необхідною умовою для отримання 

ефективного доступу до пільг, але іноді може бути недостатньо для 

забезпечення такого доступу. 
 

Таблиця 4.5 – Критерії, що використовуються для визначення 

неформальних працівників 

Критерії Африка Америка 
Арабські 
держави 

Азіатсько-
Тихоокеан-
ський регіон

Європа та 
Центральна 

Азія 
Всього 

Соціальна безпека 13 13 2 8 10 46 
Письмовий договір 12 7 3 7 11 40 
Оплачувана 
щорічна відпустка 

10 8 2 8 10 38 

Оплачувана 
відпустка по 
хворобі 

10 5 2 8 10 35 

Додаткові критерії 7 5  3  15 
Загальна кількість 
країн 

13 14 4 9 14 54 

Джерело: за даними [447]. 

 

Прийняття Резолюції 19-ї ICLS змінило основу керівництва 17-ї ICLS 

щодо статистичного визначення неформальної зайнятості, яка базується на 

визначеннях резолюції 13-ї ICLS щодо зайнятості. Впровадження концепції 

трудової діяльності та п’яти форм трудової діяльності – виробнича діяльність 

для власного використання, зайнятість, неоплачувана робота стажерів, 

волонтерська діяльність та інша трудова діяльність – розширює обсяг 

статистики праці та висвітлює різні форми неоплачуваної трудової діяльності. 

У той же час, зайнятість як концепція в даний час є більш вузькою і більше 

пов’язана з винагородою.  

Попередня концепція зайнятості, як визначено у резолюції 13-ї ICLS, 

включала всю продуктивну діяльність в рамках меж виробництва СНР. Це 
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передбачає, принаймні концептуально, що межі виробництва СНР також 

визначають масштаби неформальної зайнятості. Проте, з операційної точки 

зору, країни зосереджують увагу на оплачуваній трудовій діяльності та 

власному виробництві товарів при вимірюванні неформальної зайнятості та 

менші зусилля прикладаються для залучення інших форм неоплачуваної 

трудової діяльності в рамках меж виробництва СНР. 

Зайнятість як концепція добре вписується в принципи 17-ї ICLS щодо 

статистичного визначення неформальної зайнятості та існує чітка структура для 

оперативного визначення неформальної зайнятості. Зайнятість, визначена у 

резолюції 19-ї ICLS, складається з робіт, пов’язаних з виробництвом товарів 

або наданням послуг за оплату або прибуток; тому не включає неоплачувану 

трудову діяльність, яка раніше була включена до визначення зайнятості у 

резолюції 13-ї ICLS і таким чином також включена в поняття неформальної 

зайнятості. Проте, немає концептуальних причин для того, щоб поточна 

рекомендація щодо використання статусу у сфері зайнятості як основи для 

функціонування не могла бути збережена для трудової діяльності, визначеної 

як зайнятість у резолюції 19-ї ICLS. 

Резолюція 19-ї ICLS має обмежений вплив на концепцію неформального 

сектору. Концепція та оперативне визначення неформального сектору 

ґрунтуються на характеристиці виробничої одиниці, а не на формі робіт, що 

виконуються у цій виробничій одиниці (рис. 4.4).  

Виробнича трудова діяльність на власному виробництві частково 

інтегрована в принципи 17-ї ICLS щодо статистичного визначення 

неформальної зайнятості. Власне виробництво товарів розглядається як 

зайнятість відповідно до резолюції 13-ї ICLS і, таким чином, інтегрована в 

оперативне використання неформальної зайнятості. Структура, яка 

використовується для цього підходу, може бути збережена та застосована для 

власного виробництва товарів. Виробнича трудова діяльність для власного 

використання, як визначено в 19-й ICLS, також включає надання послуг 

домашнім господарствам, які не входять до сфери неофіційної зайнятості, 
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оскільки ці види діяльності не входять у межі виробництва СНР. 

Співвідношення між наданням побутових послуг для власного кінцевого 

споживання та неформальністю ще не розглянуто. 
 

 

Рисунок 4.4 – Границі СНР та трудової діяльності 

Джерело: розроблено автором за [442, 447]. 

 

Впровадження концепції трудової діяльності та більш вузьке визначення 

зайнятості у резолюції 19-ї ICLS має безпосередній вплив на концепцію 

неформальної зайнятості, як визначено в рекомендації 17-ї ICLS щодо 
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статистичного визначення неформальної зайнятості. Зокрема, поняття 

неформальної зайнятості не узгоджується з концепцією зайнятості, як це 

визначено в резолюції 19-ї ICLS.  

Неформальна зайнятість, як визначено в даний час, одночасно є надто 

широкою концепцією, яка відображає нове визначення зайнятості, та занадто 

вузькою концепцією для відображення концепції трудової діяльності. Ключова 

проблема, яка потребує подальшого обговорення, полягає в тому, як різні 

форми трудової діяльності, визначені в резолюції 19-ї ICLS, повинні 

розглядатися в рамках неформальної діяльності. 

Далі доцільно проаналізувати вплив переглянутої ICSE-93 на резолюцію 

15-ї ICLS стосовно статистики зайнятості у неформальному секторі. 

Остаточний огляд наслідків був неможливий до 20-ї ICLS та очікуваного 

прийняття резолюції щодо статистики трудових відносин. Проте доцільно 

оцінити наслідки на основі запропонованої резолюції стосовно статистики 

робочих відносин. 

Поточний перегляд ICSE-93 має обмежений вплив на визначення 

неформального сектору. Неформальний сектор визначається характеристиками 

виробничої одиниці, а не характеристиками робочих відносин, які є центром 

уваги в ICSE-93. 

Варто зазначити, що умови діяльності, які притаманні певній економічній 

одиниці, є одним із ключових критеріїв визначення категорії «залежні 

підрядники». Крім того, об’єднання використовується для підкатегорій 

«роботодавці» і «незалежні працівники без найманих працівників». 

Інкорпороване підприємство відноситься за визначенням до формального 

сектору, це означає, що до категорій 11 «роботодавці в корпораціях» та 21 

«власники, які працюють на власних підприємствах без найманих працівників», 

за визначенням, відносяться власники підприємств у формальному секторі. 

Також доцільно проаналізувати вплив плив переглянутої ICSE-93 на 

рекомендації 17-ї ICLS стосовно статистичного визначення неформальної 

зайнятості. Основні положення ICSE-93 глибоко закріплені в принципах 17-ї 
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ICLS щодо статистичного визначення неформальної зайнятості, оскільки 

визначення неформальної зайнятості будується за статусом у зайнятості, як 

визначено в ICSE-93. Проект резолюції ICLS стосовно статистики робочих 

відносин все ще включає основні елементи ICSE-93. У ICSE-18 самозайняті 

працівники (у новій редакції – незалежні працівники без найманих 

працівників), роботодавці, наймані працівники та неоплачувані працівники 

сімейних підприємств, все ще можуть бути визначені як категорії другого рівня 

в запропонованій системі. Визначення цих різних категорій були уточнені, але з 

концептуальної точки зору вони схожі на визначення в ICSE-93. Основна 

відмінність полягає у тому, що ці категорії в ICSE-18 стосуються лише 

зайнятості, як це визначено у резолюції 19-ї ICLS. 

Одним із важливих наслідків ICSE-18 є впровадження категорії «залежні 

підрядники». Це нова категорія, яка потребує інтеграції в рамках неформальної 

зайнятості. Залежні підрядники концептуально є власниками сімейних 

підприємств, але вони визначаються як залежні працівники через їхню 

залежність від іншого суб’єкта господарювання. Тому вони знаходяться на 

межі між двома категоріями, і не цілком зрозуміло, на яких засадах має 

ґрунтуватися їх визначення. Що ж стосується інших незалежних працівників, то 

з урахуванням залежних підрядників складно відрізнити характеристики 

виробничої одиниці та роботи, що стане аргументом для застосування 

аналогічних критеріїв до тих, що використовуються для незалежних 

працівників. У той же час деякі особи, які визначені як наймані працівники в 

ICSE-93, будуть визначені як незалежні підрядники в ICSE-18. Характеристика 

їх роботи буде більш точно нагадувати характеристики найманих працівників. 

Це буде аргументом для застосування аналогічних критеріїв до тих, які 

використовуються для визначення того, чи зайняті працівники неформальною 

роботою (неформальне робоче місце), чи ні. Погранична ситуація незалежних 

підрядників – це основна причина, за якої пропонується введення нової 

категорії, це є викликом для поточного оперативного визначення неформальних 
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робочих місць серед працівників, які володіють та управляють сімейними 

підприємствами. 

Такі учасники виробничих кооперативів не являють собою унікальну 

категорію в запропонованій редакції ICSE, і можливо, мають обмежений вплив 

на визначення неформальної зайнятості. 

З точки зору запропонованої ICSE-18 немає сильних концептуальних 

аргументів проти збереження поточного підходу, який використовується для 

визначення неформальної зайнятості. Це означатиме, що незалежні працівники, 

що працюють на ринку праці, продовжують мати оперативне визначення 

неформальної зайнятості на основі характеристик виробничої одиниці, тоді як 

залежні працівники, які працюють у сфері зайнятості, в цілому будуть мати 

оперативне визначення, засноване на критеріях, незалежних від характеристик 

підприємства. Специфічне трактування незалежних підрядників у цій структурі 

потребує додаткових міркувань. 

Варто зазначити, що незалежно від того, чи підприємство є 

інкорпорованим або ні, це не є ключовим критерієм для підкласифікації 

роботодавців та незалежних працівників без найманих працівників. Це означає, 

що працівники у двох під категоріях: роботодавці у корпораціях та власники 

корпорацій без найманих працівників за визначенням мають офіційну роботу. 

Варто також відзначити, що соціальний захист, пов’язаний із зайнятістю, 

доступ до оплачуваної щорічної відпустки та доступ до оплачуваної відпустки 

у зв’язку з хворобою пропонується трактувати як перехресні змінні в проекті 

рішення ICLS щодо статистики робочих відносин, частково тому, що вони є 

найбільш часто використовуваними змінними для визначення неформальної 

зайнятості серед працівників і частково тому, що вони надають відповідну 

інформацію щодо економічного ризику, якому піддається працівник. 

Більш широкі рамки Міжнародної класифікації статусу в трудовій 

діяльності (ICSaW-18), запропоновані в проекті Резолюції ICLS, стосуються 

всієї трудової діяльності, визначеної в Резолюції 19-ї ICLS [441]. Буде 

важливим подальше вивчення того, яким чином більш широкі рамки ICSaW-18 
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і визначені в ній відмінності між незалежними працівниками та залежними 

працівниками можуть бути використані як концептуальна відправна точка, щоб 

встановити, на якій основі слід трактувати операційні визначення для різних 

форм неоплачуваної трудової діяльності. Це було б особливо актуальним для 

неоплачуваних форм трудової діяльності, які ще не розглядались в контексті 

неформальності, якщо вони повинні бути включені. 

Можливі варіанти переглянутої статистичної бази неформальності. 

Можна передбачити ряд можливих сценаріїв для оновлення статистичної бази 

неформальності. Метою може бути або створення переглянутої структури, яка 

включає в себе всі види діяльності, визначені як трудова діяльність в межах 

неофіційної діяльності, або створення більш обмежених рамок, що включають 

обмежений набір видів трудової діяльності. Ці стратегічні рішення визначають, 

яким чином слід організувати та структурувати перегляд, а також впливати на 

концептуальні визначення та їх операціоналізацію, а також на вимірювання 

даних та їх вихід. 

Відносини між неформальністю та зайнятістю вже є добре визначеними. 

Запропонована ICSE-18-А створює послідовний розподіл між незалежними 

працівниками (роботодавці та незалежні працівники без найманих працівників) 

та залежними працівниками (наймані працівники, залежні підрядники та 

неоплачувані працівники сімейних підприємств), які в цілому добре 

узгоджуються з практикою неформальної зайнятості. Поточна структура 

операційного визначення може бути застосована для роботодавців у сфері 

зайнятості, незалежних працівників без найманих працівників у сфері 

зайнятості, неоплачуваних працівників сімейних підприємств та найманих 

працівників. 

Оперативне визначення неформальних робочих місць для найманих 

працівників визначає ряд можливих критеріїв без чіткого уточнення 

конкретних критеріїв, які повинні використовувати країни, і як вони повинні 

бути об’єднані. Критерії базувались на концептуальних міркуваннях, а не на 

емпіричних даних, тому для кожної конкретної країни важливо створити 



263 

 

інформаційний простір для прийняття відповідної схеми практичної реалізації в 

рамках національного контексту.  

З цієї причини, як і в оперативному визначенні неформального сектору, 

оперативне визначення неформальних робочих місць для працівників можна 

розглядати з точки зору залишкового підходу. Роботи, які чітко охоплюються 

офіційними домовленостями, можуть бути виключені за допомогою ряду 

критеріїв, а залишені робочі місця визначаються як неформальні.  

Базуючись на міжнародній практиці для виявлення неформальних 

працівників, доцільно використовувати внесок роботодавця до соціального 

страхування в поєднанні з іншими критеріями, такими як доступ до 

оплачуваної щорічної відпустки та оплачувані відпустки по хворобі. Ці критерії 

також чітко відображають поняття неформальної економіки і той факт, що 

робочі відносини працівників охоплюються законами про працю та соціальну 

безпеку. Це може вимагати корекції оперативного визначення, щоб більш точно 

зблизити його з практикою країн та покращити узгодженість між країнами. 

Проте, було б важливо зберегти певну гнучкість для країн, щоб продовжувати 

адаптувати вимірювання до національного контексту. 

Неоплачувані працівники сімейних підприємств в даний час за своїм 

визначенням мають неформальну роботу, оскільки їхні трудові угоди рідко 

носять офіційний характер і, як правило, не охоплюються трудовим 

законодавством, нормами соціального забезпечення тощо. Одночасно 

неоплачувані працівники сімейних підприємств є залежними працівниками, як 

це визначено в ICSE-18, і можна стверджувати, що ті самі критерії, які 

використовуються для визначення неформальної зайнятості для працівників, 

також повинні використовуватися для неоплачуваних працівників сімейних 

підприємств. Це могло б прояснити концептуальні основи неформальності 

серед неоплачуваних працівників сімейних підприємств, одночасно визнаючи, 

що можливі випадки (хоча, ймовірно, їх не багато) працівників сімейних 

підприємств, які працюють у формі офіційної зайнятості. 
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Той факт, що працівники мають офіційну роботу на неформальному 

підприємстві на ринку, носить суперечливий характер. 

Впровадження залежних підрядників як категорії залежних працівників в 

ICSE-18 відображає поточний підхід до використання іншої операційної бази 

для незалежних працівників та залежних працівників, відповідно. Залежні 

підрядники не є однорідною групою, але включають працівників, які в значній 

мірі є схожими із найманими працівниками, а також працівниками, які можуть 

бути більш тісно пов’язані з незалежними працівниками на сімейних 

підприємствах без найманих працівників. Підрядник, що підпадає під цю 

категорію, включатиме робочі відносини, які раніше були визначені як 

неформальні та формальні робочі місця, що займають як наймані працівники, 

так і самозайняті (приватні підприємці). 

Через цю неоднорідність концептуально не очевидно, яким чином 

залежні підрядники мають бути пов’язані з розподілом між неформальними та 

формальними робочими місцями. Можна стверджувати, що відповідні 

визначення мають ґрунтуватися на характеристиці економічної одиниці, як це 

відбувається з незалежними працівниками, або що має використовуватися 

інший набір критеріїв, як це має місце для найманих працівників. Крім того, 

може бути важливим статус економічної одиниці, на підставі якого залежний 

підрядник визначається як такий. 

На якій підставі повинна бути визначена неформальність для залежних 

підрядників, та які критерії слід використовувати – це є одними з ключових 

питань перегляду 17-ї ICLS щодо статистичного визначення неформальної 

зайнятості. Для будь-якого іншого статусу в категоріях зайнятості, визначених 

у запропонованій ICSE-18, існуючий підхід може зберігатися з можливістю 

подальшого вдосконалення їхньої практичної реалізації. 

У багатьох країнах світу трансформуються стандартні трудові відносини, 

зростає нестабільність праці та поширюються нестандартні форми неповної та 

неформальної зайнятості [477]. Системи соціального захисту і законодавча база 

майже в усіх країнах світу не змогли йти в ногу з такими дестабілізуючими 
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змінами в тому сенсі, що права, переваги та захист працюючих залишаються 

пов’язаними зі стандартною зайнятістю. Низка проведених досліджень 

зосереджена на вивченні явищ, які зумовлюють неповну та неформальну 

зайнятість, зокрема, глобалізації, технологічних інновацій та прагненні 

роботодавців до підвищення економічної ефективності. 

В рамках ряду міжнародних досліджень доведено, що неповна зайнятість 

часто пов’язана з незадовільним рівнем охорони праці [108, 265, 300, 357, 360, 

420, 462, 477, 500, 509, 510]. Працівники з неповною зайнятістю є особливо 

вразливими, при цьому мають більшу кількість випадків травм на робочому 

місці та більшу ймовірність виникнення професійних захворювань у порівнянні 

зі стандартною зайнятістю. 

Найбільш ґрунтовним, на думку автора, є дослідження M. Кінлана і 

P. Бохле [420], проведене в 1995–2009 рр. у штаті Вікторія (Австралія) на основі 

документів про компенсацію у разі професійного захворювання працівників з 

неповною та стандартною зайнятістю. Також було проведено дослідження на 

основі фокус-груп тимчасових працівників [420], де визначається, що, хоча 

працівники з неповною зайнятістю мають спільні з іншими працівниками фактори 

ризику, унікальні характеристики, пов’язані з багатогранним характером роботи 

працівників з неповною зайнятістю, значно підвищують їхню вразливість. 

Проведення статистичного аналізу та визначення чинників впливу на 

більш високий ризик травматизму та професійної захворюваності працівників з 

неповною зайнятістю, на сьогоднішній день, ускладнені відсутністю 

оперативних даних, та досвіду таких досліджень в Україні.  

Актуальним завданням є формування теоретико-методологічних засад 

статистичного оцінювання впливу неповної та неформальної зайнятості в її 

широкому сенсі на травматизм, професійну захворюваність, а також рівень 

охорони праці. 

В наукових дослідженнях використовуються різноманітні, часто суперечливі 

визначення неповної зайнятості та понять, споріднених із цим терміном. 
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В Резолюції щодо вимірювання неповної та неформальної зайнятості, 

яка прийнята 16-ю МКСП у 1998 р., неповна зайнятість, що пов’язана з 

тривалістю робочого часу, визначається як ситуація, за якої тривалість 

робочого часу зайнятого населення є недостатньою по відношенню до 

альтернативних ситуацій, у яких воно хоче та готове працювати [432]. Нові 

консолідовані стандарти, що стосуються статистики трудової діяльності, 

зайнятості і недовикористання робочої сили прийняті в жовтні 2013 р. 19-ю 

МКСП [441]. 

В Україні з метою створення методичного забезпечення щодо оцінювання 

обсягів неформальної зайнятості розроблені Методологічні положення щодо 

визначення неформальної зайнятості населення [9]. Вони базуються на 90-й 

сесії Міжнародної конференції праці, де було ухвалено Резолюцію про гідну 

працю та неформальну економіку [96]. 

Під неформальною економікою (зайнятістю) мається на увазі будь-яка 

економічна діяльність виробничих одиниць (працівників), що за 

законодавством або на практиці не охоплена або недостатньо охоплена 

формальними нормами [9].  

Для статистичних цілей концептуально вирізняють зайнятість у 

неформальному секторі (концепція базується на ознаках підприємств) і 

неформальну зайнятість (концепція базується на ознаках роботи/робочих місць).  

За висновками МОП, зайнятість у неформальному секторі найбільше 

поширена в країнах з недостатньо розвинутими економіками, що неспроможні 

забезпечити адекватну зайнятість і соціальний захист від безробіття, насамперед 

у країнах зі швидко зростаючим населенням. Типовими видами діяльності 

неформального сектору є неоплачувана робота на сімейному підприємстві, 

випадкова оплачувана робота, надомна робота, вулична торгівля [9].  

Неформальна зайнятість існує як у неформальному, так і у формальному 

секторах економіки. Вона охоплює всі види нестандартної роботи і включає всіх 

зайнятих, які юридично або фактично не є суб’єктами національного трудового 

законодавства, системи оподаткування доходів та соціального захисту [9].  
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Сучасна глобалізована економіка зумовлює подальшу «неформалізацію» 

зайнятості навіть у розвинутих країнах через поширення тимчасової роботи, 

неповної зайнятості, дистанційної роботи, субконтрактів та інших форм гнучкої 

зайнятості. Стосовно країн з перехідними економіками, намагання ухилитися 

від високого фіскального навантаження податками та соціальними внесками (у 

тому числі шляхом приховування частини зарплат) та недовіру до органів 

державного управління експерти називають головними факторами поширення 

неформальної зайнятості.  

Незважаючи на різноманіття проявів, спільною «базовою» рисою усіх 

видів неформальної зайнятості є вразливість, оскільки такі працівники не 

мають доступу до сучасного ринку капіталів, формальної системи виробничого 

навчання, соціального страхування та юридичного захисту. Тому статистичне 

спостереження неформальної зайнятості має важливе значення не лише для 

вдосконалення політики зайнятості та статистики національних рахунків, а й 

для формування та реалізації програм охорони праці, подолання бідності, 

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, зростання 

продуктивності та соціально-економічної стратегії розвитку територіальних 

одиниць, створення нових робочих місць та підвищення якості зайнятості.  

В Україні з 2000 р. по теперішній час дані щодо зайнятості населення у 

неформальному секторі економіки отримуються за результатами вибіркового 

обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності, на 

основі відповідної методики [9]. 

У табл. 4.6 наведені частки офіційно та неформально зайнятого населення 

України в 2016 р. за професійними групами. 

У національних обстеженнях країн світу існують різні визначення 

неформальної зайнятості, у яких використовуються терміни «нестандартна 

робота», «випадкова робота» та «альтернативні схеми зайнятості» у різних 

тлумаченнях. Так, бюро статистики праці (The Bureau of Labor Statistics – BLS), 

незалежне державне агентство, яке займається дослідженнями та 

встановленням фактів для Міністерства праці США (US Department of Labor – 
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DOL), використовує такий термін, як «випадкова робота» – це будь-яка робота, 

при якій особа не має явного або неявного договору на довгострокову 

зайнятість [138]. Використовуючи це визначення, BLS розробив три окремі 

міри умовної зайнятості, кожна з яких має різні оцінки. Останній раз, коли BLS 

повідомив про проблему випадкових робіт, щодо оцінки частки працівників, що 

мають випадкову роботу, цей показник становив від 1,8% до 4,1% від загальної 

зайнятості у США [138].  
 

Таблиця 4.6 – Формальна та неформальна зайнятість населення в Україні 

за професійними групами у 2016 р. 

Професійні групи 

Офіційно 
зайняте 

населення 

Неформально 
зайняте 

населення 
у % до кількості зайнятого 

населення за типом робочого 
місця 

Законодавці, вищі державні службовці, 
керівники, менеджери  9,6 1,9  
Професіонали  22,8 2,5  
Фахівці  14,6 3,1 
Технічні службовці 3,7  0,8 
Працівники сфери торгівлі та послуг 16,1 19,0 
Кваліфіковані робітники сільського та 
лісового господарств, риборозведення та 
рибальства 0,8 0,9 
Кваліфіковані робітники з інструментом 10,5  16,3 
Робітники з обслуговування, експлуатації 
та контролювання за роботою 
технологічного устаткування, складання 
устаткування 12,7 6,5 
Найпростіші професії 9,2 49,0 

Джерело: побудовано автором за даними [9]. 

 

BLS, однак, має ще одне визначення нестандартної роботи під назвою 

«альтернативні схеми зайнятості». Ці форми зайнятості можуть бути або не 
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бути випадковими, і охоплювати незалежних підрядників, працівників за 

викликом, працівників служби тимчасової допомоги та працівників, що надані 

контрактними фірмами. 

Відділ відповідальності уряду США (US Government Accountability 

Office – GAO) використовує інше визначення випадкової роботи. Визначення 

GAO охоплює вісім категорій працівників: тимчасові працівники (тимчасові 

службовці), працівники прямого найму, працівники на умовах найму, денні 

працівники, працівники компанії за контрактом, незалежні підрядники, 

самозайняті працівники та стандартні працівники з неповною зайнятістю. 

Згідно з оцінкою GAO у 2015 р. працівники, що мають випадкову роботу 

складають 40,4% усіх працівників [173]. 

Друга причина трансформації на ринку праці США – більше 10 років не 

збиралися нові дані про випадкові роботи. Хоча уряд регулярно відстежує 

кількість некваліфікованих працівників, незалежних підрядників та тимчасових 

працівників, існуючі набори даних BLS щодо працівників, що мають випадкову 

роботу, є застарілими. Доповнення до спостереження BLS, що проводилось 

шляхом опитування раз у два роки, було зупинено у 2005 р. [173]. Це не лише 

призвело до зростання нестандартної роботи, але й сприяло збільшенню 

прихованої дерегуляції частини ринку праці.  

На відміну від уряду США, Канадський уряд розрізняє п’ять форм 

нестандартної роботи [510]:  

– самостійна робота, тобто самозайнятість без оплачуваних працівників;  

– самозайнятість з оплачуваними працівниками;  

– постійна зайнятість неповний робочий день;  

– тимчасова зайнятість неповний робочий день;  

– тимчасова зайнятість повний робочий день.  

Організація праці та ринки праці в останні десятиліття зазнали значних змін 

практично в усіх країнах світу. Рівень недовикористання робочої сили за країнами 

світу в останні роки значно збільшився (рис. 4.5).  
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Рисунок 4.5 – Показники недовикористання робочої сили за країнами світу 

в 2016 р. 

Джерело: побудовано автором за [197]. 

 

Статистично розрізняють самозайнятих осіб, які мають і не мають 

найманих працівників. Ті, хто належить до останньої категорії, можуть мати 

право на деякі види страхових виплат та страхування батьків. Ця диференціація 

також визнає, що ті самозайняті особи, які не мають найманих працівників, в 

цілому мають тенденцію до високого ступеня нестабільності роботи. 
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Важливим серед них є швидке поширення тимчасової роботи (також 

відоме як наймання робочої сили або «оренда» працівників). Чисельність 

працівників з неповною зайнятістю зросла більш, ніж удвічі протягом 90-х 

років у більшості країн-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів 

Америки та Австралії [300].  

До 2001 р. рівень нестандартної зайнятості спостерігався на рівні 2% 

робочої сили ЄС. Це тривало до того часу, як виникли нові тенденції та 

інноваційні зміни на ринках праці. У деяких країнах, таких як Канада, 

Німеччина, країни Східної Європи він стрімко зріс, а у Франції та 

Великобританії зменшився [108, 510].  

В Австралії частка працівників з неповною зайнятістю у середині 2000-х 

років досягла 5%, а до кінця 2008 р. скоротилася до 2,5%, коли, з настанням 

світової фінансової кризи, працівники з неповною зайнятістю в числі перших 

втратили свою роботу [265].  

Необхідно усвідомлювати та звернути увагу на важливість неповної 

зайнятості, хоча вона займає лише невелику частку робочої сили. У більшості 

розвинених країн працівники з неповною зайнятістю працюють на 

низькокваліфікованих і часто небезпечних роботах та галузях промисловості, а 

їх зайнятість створює тиск на рівень заробітної плати, умови праці, безпеку та 

членство в профспілках [108, 477]. 

Починаючи з 1990-х років, дослідники вивчають, як зміни в міжнародній 

організації праці вплинули на охорону праці, і більшість досліджень виявили, 

що неповна зайнятість та нестабільна зайнятість пов’язані із погіршенням 

діяльності в галузі охорони праці [420].  

Результати досліджень [462, 500] дали аналогічні результати: у Франції, 

США, Іспанії та Австралії у працівників з неповною зайнятістю виявили більші 

ризики травмування та професійного захворювання, ніж у традиційних 

найманих працівників [462]; більшість дослідників виробничого травматизму 

згодні з тим, що працівники з нестандартною зайнятістю страждають 
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найсильніше [500]. Проте пояснення їхньої більшої вразливості обмежені 

відносно невеликою кількістю нестандартної робочої сили та труднощами, з 

якими стикаються дослідники при доступі до даних щодо таких працівників. 

Крім того, аналіз опитування часто порівнює працівників з неповною 

зайнятістю з іншими підгрупами нестабільних працівників, таких як сезонні 

працівники та працівники за викликом, що обмежує виявлення факторів, що 

властиві нестандартній роботі [509]. 

У тих дослідженнях, які відрізняли тимчасову роботу від інших типів 

зайнятості, в цілому визначено наступні фактори ризику [300, 500]. До них 

відносяться: 

– недостатня підготовка та досвід;  

– менший вік робочої сили та нижча кваліфікація;  

– виконання завдань з більш високим ризиком;  

– відсутність права голосу у працівників;  

– недостатнє регулювання трудової діяльності.  

Деякі характеристики (такі як дискримінація працівників молодшого віку 

та відсутність права голосу) мають й інші нестабільні працівники. Інші, однак, 

виявляються унікальними в контексті неповної зайнятості та можуть сприяти 

підвищеному ризику травмування працівників. 

У працях [420] обґрунтовані такі фактори ризику, що пов’язані з низьким 

рівнем охорони праці серед працівників з нестабільною зайнятістю:  

– економічний та заохочувальний важелі;  

– дезорганізація на робочому місці;  

– проблеми в регулюванні праці.  

Характерні риси цих факторів наведено в табл. 4.7. 

Перший фактор охоплює економічні аспекти. Низький рівень доходів, а 

також інтенсивна конкуренція можуть сприяти різноманітним небезпекам, 

включаючи інтенсифікацію роботи, скорочення на підприємствах, виконання 

небезпечних завдань, травмування на роботі, а також багатопрофільну 
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роботу [420]. Таким чином, існує дисбаланс між трудовими зусиллями та 

винагородою. 

Таблиця 4.7 – Характеристики чинників ризику, пов’язаних із 

нестабільною зайнятістю 

Економічний та 

заохочувальний 

важелі 

Дезорганізація на 

робочому місці 

Проблеми в регулюванні  

праці 

Нестабільні робочі 

місця (страх 

втратити роботу) 

Короткострокове 

перебування на посаді, 

недосвідченість 

Слабке знання законних прав 

та обов’язків 

Часткова, 

нерегулярна 

заробітна плата 

Поганий інструктаж, 

навчання та нагляд 

Обмежений доступ до системи 

охорони здоров’я, права 

працівників на компенсацію  

Довгий або 

нестандартний 

робочий час 

Неефективне спілкування 

та процеси комунікації 

Порушені чи оскаржені 

юридичні зобов’язання 

Кілька видів роботи Нездатність організувати 

працю належним чином 

Недотримання та регулювання 

нагляду  

Джерело: узагальнено автором за [420]. 

 

Другий фактор, дезорганізація, стосується організацій, які не мають 

зобов’язань щодо нестабільної робочої сили. Там, де нестабільність робочої 

сили перешкоджає підтримці встановлених правил та процедур, система 

менеджменту та охорони праці не працюють належним чином, комунікація між 

працівниками, координування завдань слабшають. Недостатньо підготовлені й 

недосвідчені працівники стають все більш поширеним явищем. У цьому 

випадку працівники менш здатні організуватися або бути почутими на роботі. 

Дезорганізація є не просто випадковим явищем, це характерна риса відносин 

між робітничими колективами та їх роботодавцями. Наявність працівників з 

неповною зайнятістю впливає на ставлення роботодавця до стимулювання 
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праці, підготовки нових фахівців, участі у робочих комітетах та інших заходах, 

що мають наслідки для безпеки на виробництві [420]. 

Третій фактор, підвищена ймовірність неефективності регулювання, 

стосується того, наскільки ослаблена система охорони праці та регулювання 

зайнятості через нестабільні умови зайнятості. З’являються прогалини у сфері 

захисту праці; дотримання вимог послаблюється, оскільки рівень обізнаності 

працівників щодо виробничих зобов’язань зменшується або підривається їх 

вразливістю на ринку праці; процеси забезпечення дотримання законодавства 

створюють перешкоди, такі як виявлення осіб, які несуть юридичну 

відповідальність на різнопланових роботах. Невідповідності або 

дискримінаційні аспекти в процесі здійснення регуляторних процедур 

найбільше впливають на тих, хто має нестабільну зайнятість (у тому числі, 

іноземці та працівники, які не мають документів).  

Регулювання національного ринку праці та регіональна політика повинні 

ґрунтуватися на достовірних даних. Дослідження працівників з неформальною, 

неповною та нестандартною зайнятістю є надзвичайно складним та 

суперечливим. Це пов’язано з тим, що такі працівники слабо об’єднані, часто 

мандрують і неохоче надають інформацію, побоюючись втрати роботи [420].  

Щоб подолати ці обмеження, для збору даних про їх зайнятість слід 

використовувати анонімне анкетування та організувати фокус-групові 

дослідження, які включатимуть працівників з неформальною та неповною 

зайнятістю та представників профспілок.  

Відсутність механізмів моніторингу необхідних аспектів функціонування 

ринку праці заважає роботі регуляторних, правоохоронних органів і політиків, 

які у разі наявності відповідного інформаційного забезпечення, можуть діяти, 

щоб зміцнити національні стандарти з охорони праці. 



275 

 

4.2. Удосконалення програмно-методологічних засад національної 

системи спостереження щодо травматизму на виробництві 

 

Однією зі складових дослідження якості зайнятості є вивчення проблеми 

травматизму, пов’язаного з трудовою діяльністю. 

У багатьох країнах з низьким і середнім рівнями доходів однією з 

основних причин смерті є травми та насильство. Близько 5,1 мільйонів осіб 

щорічно помирають у світі через травми. На цю причину припадає 9% смертей, 

що майже на третину більше, ніж кількість смертельних випадків у світі, 

спричинених малярією, туберкульозом та ВІЛ/СНІДом. Однак не в усіх країнах 

існує система регулярного збирання інформації про загибель людей через 

травми та насильство. Тільки 34 країни світу виробляють високоякісні 

відомості про смерть, які містять повну та достовірну інформацію про зовнішні 

причини смерті. Навіть у країнах із хорошими реєстраційними системами часто 

не вистачає детальної інформації про смертельні травми, необхідної для 

розроблення стратегії запобігання травматизму та насильству [260].  

Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) травми були визнані 

головною загрозою для економічного та соціального розвитку європейського 

регіону [444]. 

Необхідність повсюдного запровадження системи спостереження за 

травмами давно визнана ВООЗ, яка впродовж останніх кількох років 

опублікувала багато технічних керівних документів, що стосуються цього 

питання. 

В документі під назвою «Керівні принципи спостереження за травмами» 

[296] ВООЗ наголошує, що системи спостереження за травмами є незамінними 

для розробки ефективних стратегій профілактики, оскільки наразі більшість 

країн потребують кращої інформації. Міста, територіальні громади повинні 

знати про кількість і типи отриманих мешканцями травм та про обставини, за 

яких трапляються ці травми. Така інформація допомагає визначити, наскільки 
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серйозною є проблема з травматизмом, а також які необхідні запобіжні заходи є 

найбільш важливими і де вони мають бути вжиті. 

Протягом кількох останніх десятиліть ВООЗ працювала над вирішенням 

міжнародних проблем зменшення рівня травматизму. Проведення заходів, 

зокрема, охоплювало дослідження, за результатами яких було підготовлено такі 

звіти, як Світовий звіт про запобігання травматизму дорожнього руху (World 

report on road traffic injury prevention, 2004) [534]; Світовий звіт про запобігання 

дитячим травмам (World report on child injury prevention, 2011) [532] та Світовий 

звіт про інвалідність (World report on disability, 2011) [533], які є першими 

всеосяжними доповідями у цій сфері.  

Дані про травми можуть бути отримані з ряду джерел. На жаль, ці джерела в 

даний час обмежені за своїм розміром і масштабом, а також є неповними та 

недостатніми для визначення зовнішніх причин та обставин, за яких трапляються 

нещасні випадки та травми. В межах ЄС більша частина інформації про травми, 

яка збиралася до цих пір, не є порівнюваною ні між країнами, ні між регістрами 

через брак ресурсів та політичних зобов’язань у ряді держав-членів ЄС, 

недостатнє фінансування та координацію на рівні ЄС. 

Доступна інформація, як правило, більше стосується смертельних травм. 

Отже, більшість завдань національної та європейської політики стосовно 

безпеки дорожнього руху, безпеки на роботі, безпеки споживачів, запобігання 

насильству та самогубствам були спрямовані на зниження смертності. Однак 

смертність є лише одним із аспектів загальної проблеми травматизму. Не тільки 

смертельні травми, а й проблеми від травмування різного ступеня тяжкості, що 

спричиняють втрати від захворюваності, є величезними, не тільки в контексті 

зменшення економічних можливостей і витрат національних бюджетів на 

охорону здоров’я, але й з точки зору особистих страждань. 

Проблемам дослідження травматизму присвячені роботи таких науковців, 

як A. Блоемхоф, Г. Елсабер, Р. Киссер, Б. Лаурсен, С. Maceй, В. Рогманс, 

С. Тернер [123, 236].  
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Найбільш ґрунтовними дослідженнями, що стосуються інформаційно-

аналітичного забезпечення розроблення програм запобігання травматизму, слід 

вважати роботи А. Блоемхофа, Р. Деккера, С. Мудлера, В. Рогманса та ін. [123, 

448].  

Разом із тим на сьогодні надзвичайно важливою та актуальною є 

проблема розробки та запровадження до використання національної системи 

статистичного спостереження травматизму, чому приділяється недостатньо 

уваги фахівцями-професіоналами. 

Незважаючи на величину та ступінь тяжкості проблеми, існуючі підходи 

до спостереження за травмами є недостатньо методологічно обгрунтованими, 

щоб точно визначити тягар травм для людей, суб’єктів надання медичних 

послуг та суспільства в цілому. Значна частина інформації про травматизм, яка 

існує дотепер, не є порівняною між країнами світу, адміністративними 

джерелами та системами моніторингу через відсутність узгодженої методології 

сбору даних та використовуваних класифікацій. 

Актуальним завданням є розроблення програмно-методологічних й 

організаційних засад формування системи статистичного спостереження 

травматизму в Україні.  

Політика охорони здоров’я потребує достовірних даних про стан 

здоров’я, використання медичних послуг та детермінанти здоров’я. 

Інструментом для збирання такої інформації стало Європейське медичне 

опитування (European Health Interview Survey – EHIS) [216].  

Методичне керівництво з проведення опитування надало змогу 

забезпечити високий рівень порівнянності результатів опитування між 

країнами, які його використовують. EHIS складається з чотирьох модулів, що 

стосуються стану здоров’я, використання медичних послуг, детермінант 

здоров’я та соціально-економічних передумов. EHIS спрямована на населення 

віком старше 15 років.  

Чотири модулі охоплюють такі теми [216]: 
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– основні змінні демографії та соціально-економічного статусу, такі як 

стать, вік, освіта, трудовий статус тощо; 

– стан здоров’я, визначений як самооцінка здоров’я, врахування 

хронічних захворювань, обмежень в звичайній діяльності, захворюваності, 

фізичних та рухомих функціональних обмежень тощо; 

– використання медичних послуг, таких як госпіталізація, консультації, 

незадоволені потреби, використання ліків, профілактичні заходи тощо; 

– детермінанти здоров’я, такі як зріст і вага, споживання фруктів та 

овочів, куріння, споживання алкоголю та ін. 

Ці статистичні дані також застосовують для розрахунку показників 

«портфеля здоров’я», що використовуються для моніторингу соціального 

захисту та соціальної інтеграції, а також набору показників, відомих як основні 

європейські індикатори стану здоров’я (European Core Health Indicators – ECHI), 

розроблених Європейською Комісією спільно з європейськими країнами-

членами. ECHI представляє собою набір із 88 стандартизованих основних 

індикаторів стану здоров’я. Серед основних індикаторів стану здоров’я чотири 

стосуються категорій травм [213]. 

В табл. 4.8 представлені назви, визначення, порядок розрахунку та 

джерела індикаторів травматизму, що входять до складу ECHI. 

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) – це будь-яка аварія, яка сталася або 

виникла на громадській дорозі / вулиці або на приватній дорозі, на яку 

громадськість має право доступу, в якій принаймні один рухомий транспортний 

засіб узяв участь, що призвело до травмування однієї або більше осіб.  

Травмованою у дорожньо-транспортних пригодах вважається особа, яка 

залишилась живою, але зазнала однієї або кількох серйозних або незначних 

травм внаслідок аварії. Госпіталізація або лікування не є обов’язковими.  

Травма на роботі – це окремий випадок, що призводить до фізичної або 

психічної шкоди та виникає під час робочого часу у зайнятих осіб, що працюють 

за оплату або прибуток або займаються незалежним бізнесом. Виключені випадки, 

що мають лише медичне походження, та професійні захворювання.  
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Таблиця 4.8 – Основні європейські індикатори стану здоров’я, що 

стосуються травматизму 

Код Назва Визначення Розрахунок Джерела даних 
1 2 3 4 5 

ECHI
–29 

Травми 
вдома / під 
час дозвілля 
(injuries: 
home / 
leisure, 
violence) 

Кількість 
нещасних 
випадків 
вдома і / або 
під час 
дозвілля 

ECHI–29a: кількість осіб, які 
отримали травми вдома, під час 
дозвілля за останні 12 місяців, 
(позитивна відповідь на питання 
HS.7* і HS.8** EHIS) 

ECHI–29a: 
самооцінки, зібрані в 
результаті обстежень 
населення (EHIS) 

ECHI–29b: кількість осіб, які 
лікували травми, спричинені 
нещасними випадками вдома і / або 
на відпочинку, в медичних закладах 
(глава XIX МКХ–10, S00–T98) 

ECHI–29b:  
статистичні дані, 
отримані з 
адміністративних 
джерел 

ECHI
–30 

Дорожньо-
транспортні 
травми 
(injuries: 
road traffic) 

Частота 
випадків 
травм у 
дорожньо-
транспортних 
пригодах 

ECHI–30a: кількість осіб, які зазнали 
дорожньо-транспортної пригоди 
протягом останніх 12 місяців  на 100 
тис. осіб (позитивна відповідь на 
питання HS.7* і HS.8** EHIS) 

ECHI–30a:  
самооцінки, зібрані в 
результаті обстежень 
населення (EHIS) 

ECHI–30b: кількість осіб, 
постраждалих в дорожньо-
транспортних пригодах на 100 тис. 
осіб. 

ECHI–30b:  
статистичні дані, 
отримані з 
адміністративних 
джерел 

ECHI
–31 

Травми на 
робочому 
місці 
(injuries: 
workplace) 

Частота 
випадків 
травмування 
на роботі 

ECHI–31 (ВООЗ): а) кількість осіб, 
постраждалих / захворілих через 
нещасні випадки на виробництві на 
100 тис. осіб (показник 4060; 110502); 
б) кількість смертей від нещасних 
випадків на виробництві на 100 тис. 
осіб (показник 4070; 110503) 

Статистичні дані, 
отримані з 
адміністративних 
джерел (ВООЗ; 
Eurostat / ESAW) 

ECHI
–32 

Спроби 
самогубства 
(suicide 
attempt) 

Частка осіб, 
які 
намагались 
вкоротити 
собі віку 

1) кількість осіб, які дали позитивну 
відповідь на запитання Composite 
International Diagnostic Interview 
(CIDI) щодо спроби самогубства, на 
100 тис. осіб;  
2) за проектом Child Health Indicators 
of Life and Development (CHILD): 
річна частота спроб самогубства, 
визначена в стаціонарі, залишається 
діагнозом спроби самогубства на 100 
тис. осіб у вікових групах 10–14 та 
15–17 років 

Опитування часто 
призводять до 
недооцінки фактичного 
числа спроб 
самогубства;  дані 
медичних закладів 
можуть переоцінити 
істинне число, оскільки 
не всі особи, які 
навмисно завдають собі 
шкоди, мають намір 
вчинити самогубство 

*HS.7: Чи за останні 12 місяців з Вами стався нещасний випадок, що призвів до 

травми (зовнішньої чи внутрішньої)? (так / ні). Якщо так: 

**HS.8: Чи Ви відвідали лікаря, медсестру або відділення невідкладної допомоги 

лікарні в результаті травмування? (Так, я відвідав лікаря або медсестру / Так, я пішов у 

відділення невідкладної допомоги / Не було ніяких консультацій або втручань). 

Джерело: узагальнено авторм за [213]. 
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Індикатор ECHI–31 «Травми на робочому місці» розподіляється на 

серйозні та фатальні травми. Серйозною є та, яка призводить до 3 днів 

відсутності на роботі. Фатальна визначається як травма, яка призводить до 

смерті потерпілого. 

Протягом останніх років Європейська Комісія стимулювала низку 

проектів з метою сприяння збору та обміну статистичними даними про 

травматизм на рівні ЄС. Так, у проекті «Спільні заходи з моніторингу травм у 

Європі» (Joint Action on Monitoring Injuries in Europe – JAMIE) приймали участь 

26 країн, які зібрали дані про травми пацієнтів внаслідок надзвичайних 

ситуацій, які лікувалися у відділеннях швидкої допомоги та у медичних 

установах [448]. 

Передбачається, що для ECHI–29b і ECHI–30b найбільш надійними 

джерелами даних стануть міжнародні уніфіковані бази даних, такі як 

Європейська база даних травматизму (Injury database – IDB) [236].  

Класифікація IDB базується на Міжнародній класифікації зовнішніх 

причин травматизму (ICECI) та керівництві – Європейська система 

спостереження за домом та дозвіллям (European Home and Leisure Accident 

Surveillance System – EHLASS). Класифікація IDB, що охоплює всі травми, була 

створена у 2005 р. [328]. 

Статистичні дані за основними індикаторами стану здоров’я ECHI, що 

стосуються травматизму, за країнами світу (на 1000 осіб) наведені на 

рис. 4.6. 

У деяких країнах певні системи спостереження за травмами існували й до 

впровадження IDB. 

Наприклад, Данія використовує класифікацію NOMESCO (Nordic Medico-

Statistical Committee), а Нідерланди – національну класифікацію, пов’язану з 

ICECI. Інші країни, наприклад Латвія, використовує Міжнародну класифікацію 

хвороб ICD–10 (International Classification of Diseases – 10) для системи 

спостереження за травмами [327]. Ці країни не змінювали свою систему та 

класифікацію, але вони змогли перетворити свої дані на дані IDB. 
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Рисунок 4.6 – Основні індикатори стану здоров’я ECHI, що стосуються 

травматизму, за країнами світу за 2013–2015 рр. (на 1000 осіб) 

Джерело: побудовано автором за [317]. 

 

За допомогою IDB в останні роки були здійснені певні кроки в напрямку 

гармонізації існуючих систем збору даних та їх порівняння для цілей захисту 

споживачів інформації, а також для уніфікації системи охорони здоров’я. 

Комісія також підтримала декілька проектів, спрямованих на вдосконалення 

обміну даними про травматизм на рівні ЄС на основі даних, зібраних у 
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відділеннях швидкої допомоги та надзвичайних ситуацій у загальних лікарнях. 

Наприклад, до 2010 р. тринадцять країн-членів регулярно збирали дані про 

витрати на лікування травмованих у лікарнях, що потрапили до вибірки та 

передавали ці дані Комісії відповідно до методології IDB. 

IDB містить стандартизовану міжнаціональну інформацію про зовнішні 

причини травмування осіб, що проходили лікування в травматологічних 

відділеннях медичних установ ЄС. Ця інформація збирається відповідно до 

гармонізованої методики та програми забезпечення якості відповідно до 

принципів якості, визначених у Європейському статистичному кодексі 

практики [246], і погоджується між країнами-учасницями. 

IDB базується на національних проектах щодо спостереження за травмами, 

що передбачають збір даних про випадки травматизму у відібраних медичних 

закладах. У деяких країнах дані про травми збираються в усіх лікарнях. Але в 

більшості країн це відбувається в обмеженій кількості лікарень, які представляють 

репрезентативну вибірку по всій країні або по одному з регіонів. 

Відібрані медичні центри, що звітують про травми, включають великі 

лікарні, лікарні середнього розміру, сільські медичні пункти, загальні лікарні, 

спеціалізовані лікарні, наприклад, дитячі медичні центри. В систему 

спостереження також включені спеціалізовані відділення в обраних лікарнях, 

такі як стоматологічні кабінети, офтальмологічні відділення та спеціалізовані 

лікувальні підрозділи, щоб охопити всіх пацієнтів, які отримали травми. 

Медичні заклади мають повідомляти про всі випадки гострих фізичних 

травм осіб, які вперше відвідують відповідне відділення для діагностики або 

лікування. Це означає, що спостереженням охоплюються лише візити, для яких 

причини відвідування медичного закладу пов’язані з травмою. Відвідування, 

пов’язані зі скаргами на захворювання або через ускладнення медичної / 

хірургічної допомоги, не враховуються. Відвідування для подальшого 

лікування також не реєструється як новий випадок. 

Проте поняття «серйозна травма» визначається різними способами. Для 

безпеки дорожнього руху рекомендується визначити серйозне травмування, 
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якщо травмована особа відправлена до лікарні після настання нещасного 

випадку. Серйозне травмування на робочому місці за міжнародною 

методологією визначається як подія, яка призводить до трьох або більше днів 

відсутності на роботі, за методологією Державної служби статистики України – 

яка призводить до втрати працездатності на один робочий день чи більше. 

Важливо застосовувати уніфікований та узгоджений міжнародною 

спільнотою підхід до загального та практичного визначення випадків 

травмування, які призводять до медичного лікування в лікарні, як 

амбулаторного, так і стаціонарного. Це зменшить суб’єктивність 

використовуваних поточних класифікацій тяжкості травми. 

На рис. 4.7 представлено піраміди результатів травм у ЄС за ступенем 

тяжкості за 2012–2014 рр. та 2013–2015 рр. 
 

 

  а) 2012–2014 рр.     б) 2013–2015 рр. 

Рисунок 4.7 – Кількість травмованих у ЄС за ступенем тяжкості  

за 2012–2014 рр. (а) та 2013–2015 рр. (б) 

Джерело: за даними [317, 319]. 

 

Зі спостережень за кількістю травм в IDB видно, що 230 тис. випадків 

смерті від травм в ЄС щороку є лише «верхівкою айсберга» в Європі. На кожну 

смертельну травму в Європі припадає приблизно 163 випадків відвідування 
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Відвідування відділень 
невідкладної медичної 
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амбулаторна допомога) 

33 076 000 
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відділень невідкладної медичної допомоги (38 мільйонів випадків щороку), з 

яких 23 (5,3 мільйона випадків щороку) госпіталізуються у лікарні. Значна 

частина цих травм призводить до інвалідності. За оцінками, прямі витрати на 

медичне обслуговування для лікування поранених пацієнтів в лікарнях 

(стаціонарні й амбулаторні хворі) по всьому ЄС становлять не менше 80 

мільярдів євро щороку. 

На рис. 4.8 наведена структура зареєстрованих травм у ЄС за ступенем 

тяжкості у 2012–2014 рр. 

0,60%

14,10%

85,90%

Смерть

Госпіталізація

Відвідування відділень невідкладної допомоги (тільки амбулаторна допомога)

Рисунок 4.8 – Структура зареєстрованих травм у ЄС за ступенем тяжкості  

у 2012–2014 рр. 

Джерело: за даними [319]. 

 

Розроблення програмно-методологічних й організаційних засад 

формування національної системи статистичного спостереження травматизму 

має відбуватися на основі міжнародних стандартів, що сприятиме розвитку 

міжнародної статистики, надасть змогу порівнювати дані між країнами та 

забезпечить більш точне уявлення про проблеми травматизму. У свою чергу, 

порівняння регіональних показників і аналіз загальносвітових тенденцій 
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допоможуть країнам, через міжнародні агентства (такі як ВООЗ), 

співпрацювати та координувати свої зусилля щодо запобігання та лікування 

травм. 

Цикл дій для статистичного забезпечення попередження травматизму 

наведено на рис. 4.9. 

 

Рисунок 4.9 – Статистичне забезпечення попередження травматизму 

Джерело: розроблено авторм за [319]. 

 

Спільна робота з формування методології спостереження за травмами 

призвела до розроблення Міжнародної класифікації зовнішніх причин 

травматизму (International Classification of External Causes of Injury – ICECI), 

відповідної класифікації в сім’ї Міжнародних класифікацій ВООЗ, яка була 

створена, щоб допомогти медикам, науковцям та фахівцям із профілактики 

травматизму описувати, вимірювати та контролювати виникнення травм і 

досліджувати обставини їхнього виникнення, використовуючи міжнародно 

узгоджену класифікацію [328]. 
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Політика охорони здоров’я потребує достовірних даних про стан 

здоров’я, використання медичних послуг та детермінанти здоров’я. 

Інструментом для збирання такої інформації стало Європейське медичне 

опитування EHIS. Методичне керівництво з проведення опитування надало 

змогу забезпечити високий рівень порівнянності результатів опитування між 

країнами. EHIS складається з чотирьох модулів, що стосуються стану здоров’я, 

використання медичних послуг, детермінант здоров’я та соціально-

економічних передумов.  

Спостереження за травмами в ЄС та у більшості держав-членів можна 

охарактеризувати як такі, що використовують неповні можливості джерел 

даних. Це забезпечує лише усвідомлення важливості проблеми та відсутності 

інформації, необхідної для розроблення обґрунтованої політики та дій. 

В останні роки для захисту споживачів були здійснені певні інвестиції у 

сфері охорони здоров’я з метою гармонізації систем збирання даних та їх 

порівняння за допомогою формування Європейської бази даних щодо травм 

IDB [236]. 

IDB базується на систематичній системі спостереження за травмами, яка 

збирає дані про нещасні випадки та травми зі спеціалізованих відділень лікарень 

держав-членів, існуючих джерел даних, таких як статистика смертності, реєстри 

виписаних з лікарень пацієнтів та джерела даних про травми, включаючи 

дорожньо-транспортні пригоди та нещасні випадки на виробництві. Щоб 

мінімізувати витрати на збирання даних, було запропоновано інноваційний 

підхід, який максимально відповідає потребам більшості держав-членів: реєстр 

базується на національних даних лікарень, які надають достатню інформацію та 

дозволяють ураховувати національні оцінки показників травмування. 

Протягом останніх кількох років в країнах Європи було впроваджено два 

піходи до збору статистичних даних: 1) мінімальний набір даних (Minimum 

Data Set – MDS), скорочений набір даних щодо травматизму [313]; 2) повний 
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набір даних (Full Data Set – FDS), який є досить докладним щодо обставин і 

причин травматизму [312]. 

MDS розроблено для статистичного забезпечення розроблення стратегії 

охорони здоров’я з метою виявлення точної кількості випадків травматизму та 

національних оцінок. З огляду на це, усі країни можуть збирати та 

забезпечувати мінімальний набір даних в усіх закладах охорони здоров’я. Ці 

дані мають бути загальнодоступними. 

FDS розроблено, зокрема, для дослідницьких цілей. Передбачається, що 

кожна країна, крім даних MDS, збиратиме набір даних FDS у одній або 

декількох довідкових лікарнях. FDS надасть більш детальну інформацію щодо 

обставин травмування. Доступ до цих даних має обмежене коло користувачів, 

зокрема, дослідники та спеціалісти з профілактики травматизму. Обидва набори 

даних є повністю сумісними [312, 313]. 

Основними елементами IDB на рівні мінімального набору даних MDS є 

[313]: 

– країна запису – країна, яка надає дані; 

– унікальний національний номер медичного закладу – номер 

департаменту надзвичайних ситуацій; 

– вік травмованого – вік постраждалої особи в момент травмування; 

– стать травмованого – стать постраждалої особи;  

– країна постійного проживання – країна проживання постраждалої особи 

в момент травмування; 

– дата травмування – дата, коли відбулась подія, що призвела до травмування;   

– час травмування – фактичний час, коли відбулась подія, що призвела до 

травмування; 

– дата відвідування – дата, коли травмований прибув у відділення 

невідкладної допомоги;  

– час відвідування – час, коли травмований прибув у відділення 

невідкладної допомоги; 
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– лікування та спостереження – стан травмованого після відвідування 

відділення невідкладної допомоги; 

– намір – чи була травма випадковою або спричинена діями, які 

здійснюються цілком самостійно або іншою особою з метою заподіяння шкоди; 

– місце травмування – місце, де знаходилась постраждала особа, коли 

відбулась подія, що призвела до травмування; 

– механізм пошкодження – спосіб, у який травма була заподіяна, тобто, як 

особі було завдано ушкодження; 

– діяльність при травмуванні – вид діяльності постраждалої особи, яким 

вона займалася в момент травмування; 

– тип пошкодження – тип пошкодження (травмування або смерть); 

– травмована частина тіла – область або частина тіла, яка була 

травмована; 

– опис події (необов’язково) – опис події, що призвела до травмування. 

Такі елементи IDB (на рівні мінімального набору даних) доцільно взяти за 

основу формування національної бази даних травматизму.  

В Україні найбільша увага приділяється проблемі травмування на 

виробництві. За даними МОП в Україні у 2014 р. було зареєстровано 384 

нещасні випадки на виробництві зі смертельним наслідком, у 2015 р. загинуло 

375 працівників, у 2016 р. ця кількість зросла до 400 осіб [387]. 

Ці цифри, однак, не збігаються з даними, наведеними Держпраці, згідно з 

якими у 2014 р. Держпраці розслідувало 548 нещасних випадків на виробництві 

зі смертельним наслідком [387]. 

Ураховуючи кількість працівників, які зазнають впливу професійних 

ризиків (тобто кількість працівників за кожним видом економічної діяльності), 

можна побачити, що середня частота нещасних випадків на виробництві зі 

смертельним наслідком у 2014 р. в Україні становила 4,3, що майже у 2,4 рази 

більше, ніж середня частота нещасних випадків на виробництві зі смертельним 

наслідком у країнах ЄС-28 [387]. 
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Що стосується нещасних випадків на виробництві з несмертельним 

наслідком, які трапилися в Україні, статистичні дані МОП свідчать, що загальна їх 

кількість у 2014 р. становила 137345, з яких Держпраці розслідувало лише 57790. 

У 2015–2017 рр. кількість нещасних випадків на виробництві з несмертельним 

наслідком, які офіційно розслідувала Держпраці, значно зменшилась і склала 

відповідно 3885, 3947 та 4028 [90, 387]. 

Що стосується частоти нещасних випадків на виробництві з 

несмертельним наслідком, Україна у 2014 р. повідомила МОП очевидно 

нереальну середню частоту нещасних випадків на виробництві з несмертельним 

наслідком – тільки 51,2 [387], що свідчить про істотне заниження реальних 

даних. 

Нереалістичність і недостовірність даних про нещасні випадки на 

виробництві зі смертельним і несмертельним наслідком, які мали місце в 

Україні у 2014–2016 рр., підтверджується також неузгодженістю цих даних з 

даними актів за формою Н-1 Фонду соціального страхування України, згідно з 

якими, зокрема у 2014 р. в Україні трапилося загалом 4999 нещасних випадків 

на виробництві (384 – зі смертельним наслідком, 4615 – з несмертельним 

наслідком) [387]. 

По суті українські статистичні дані щодо нещасних випадків на 

виробництві зі смертельним і несмертельним наслідком, наведені різними 

державними органами і установами, містять дуже істотні розбіжності, що 

зумовило нагальну потребу в формуванні єдиної статистичної бази даних 

травматизму, якою у скороченому форматі, враховуючи конфіденційність 

даних, зможуть користуватися всі зацікавлені особи. 

В Україні інформація про нещасні випадки зі смертельним наслідком та 

групові нещасні випадки, пов’язані з виробництвом, наведена на сайті 

Держпраці (рис. 4.10).  

Ця інформація представляє собою несистематизований вербальний опис 

події, який дуже складно використовувати в аналітичних цілях. 
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Рисунок 4.10 – Інформація Держпраці про нещасні випадки зі смертельним 

наслідком та групові нещасні випадки, пов’язані з виробництвом 

Джерело: Держпраці [90]. 

 

Пропонується уніфікувати інформацію, що стосується травмованих осіб, 

які звернулися за допомогою до медичних закладів, та формувати національну 

електронну базу даних травматизму. 

З цією метою на основі представленої на сайті Держпраці вербально 

описаної інформації про щоденні нещасні випадки зі смертельним наслідком та 

групові нещасні випадки, пов’язані з виробництвом, за 2016–2018 рр. здійснено 

формування електронної пооб’єктної бази даних.  

Формування пооб’єктної бази травматизму дозволить на основі 

застосування критеріїв узгодженості здійснювати аналіз взаємозв’язків між 

кількісними та якісними показниками, що мають різні шкали вимірювання 

(найменувань, порядку, інтервалів чи відношень), та визначати групи осіб із 

найбільшим ризиком травмування. 

Інформація Держпраці  
про нещасні випадки зі смертельним наслідком та групові нещасні випадки, пов’язані із 

виробництвом, від 9-00 10 серпня по 9-00 13 серпня 2018 року 
 

Упр. у Полтавській області 
Вид нагляду – соціально-культурна сфера 

 10.08.2018 08-50 
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Рева Анатолій Іванович, 1966 р. нар., «Т»  

вчитель – 28 р., загальний стаж – 29 р., розлучений. 
Рябич Юрій Васильович, 1971 р. нар., «Т»  

вчитель – 25 р., загальний стаж – 25 р., одружений, дітей – 1.  
Отримали травми різного ступеню тяжкості, під час проведення побілки фасаду школи, 
внаслідок падіння з «лісів». 
Повідомили 10.08.2018 14-26 
 

Гол. упр. у Херсонській області 
Вид нагляду – транспорт 

 09.08.2018 19-50 
ТОВ «Каховрефтранс»  

Давидов Ігор Миколайович, 1975 р. нар., «С»  

водій – 13 р., загальний стаж – 14 р., одружений, дітей – 2.  
Перебуваючи у відрядженні, під час розвантаження зерновозу, внаслідок наїзду кари, 
отримав травми несумісні з життям. 
Повідомили 10.08.2018 15-13 
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В роботі проведено аналіз взаємозв’язку між показниками терміну роботи 

на посаді та видів виробничого травматизму на основі сформованої таблиці 

спряженості за виділеними групами (табл. 4.9) із використанням критерію 

узгодженості Пірсона 2χ . 

 

Таблиця 4.9 – Взаємозв’язок між терміном роботи на посаді та видами 

нещасних випадків, пов’язаними із виробництвом  

Виробничій  
травматизм 

Термін роботи  
на посаді, років 

Групові 
нещасні 
випадки 

Нещасні випадки  
зі смертельним 

наслідком 
Всього 

1 і менше 244 319 563 
2–5 168 196 364 
6–10 111 126 237 
11–15 56 71 127 
16–20 34 65 99 
21–25 22 49 71 
26–30 29 31 60 
31 і більше 32 51 83 
Всього 696 908 1604 

Джерело: розраховано автором за даними Держпраці [90]. 

 

Наглядне зображення закономірностей розподілу елементів 

досліджуваної сукупності було отримано після застосування графічного методу 

в ході реалізації модуля Crosstabulation Tables прикладного пакету програм 

«Statistica» версії 10.0 (рис. 4.11). 

Щоб підтвердити припущення про наявність зв’язку між ознаками 

«Термін роботи на посаді» та «Види виробничого травматизму», використано 

критерій Пірсона 2χ . Даний критерій дозволяє судити про випадковість (або 

невипадковість) розподілу в таблицях взаємної спряженості, а отже, і про 

відсутність або наявність залежності між ознаками групування. 
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групові нещасні випадки
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Рисунок 4.11 – Розподіл травмованих за терміном роботи на посаді та 

видами виробничого травматизму 

Джерело: побудовано автором на базі власних розрахунків. 

 

Критерій Пірсона 
2χ  заснований на зіставленні емпіричних і 

теоретичних частот: 

 

( )
∑∑

−
=

2 1
2

2
.

m

j

m

i
T

ij

T
ijij

розр
f

ff
χ ,    (4.1) 

 

де ijf  и 
T
ijf  – відповідно емпіричні й теоретичні частоти за групами. 

Якщо розраховане 
2

.

2

. таблрозр
χχ > , то висунута нульова гіпотеза про 

випадковий розподіл відкидається, тобто розподіл не випадковий, та існує 
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стохастичний зв’язок між ознаками. Розраховане (фактичне) значення 

43,112 =χ  зіставлене з табличним (критичним) для заданого рівня 

значущості α  й числа ступенів свободи ( )( )11 21 −−= ттv , де 1т  й 2т  – 

число груп за ознаками групування (або число рядків і число граф у таблиці): 

 

( ) 14,077;05,02
. === vтабл αχ . 

 

Оскільки 07,1443,11 2
.

2
. =<= таблрозр χχ , то не існує стохастичної 

залежності між вищезазначеними ознаками, тобто виробничий травматизм за 

видами, не залежить від терміну роботи на посаді. 

Але загальний рівень травматизму залежить від терміну роботи на посаді, 

що підтверджується розрахунком коефіцієнта кореляції R між цими 

показниками, що дорівнює R = -0,853. Це свідчить про тісний зворотній зв’язок 

між терміном роботи на посаді та загальним рівнем травматизму. 

Побудова електронної бази даних травматизму дозволила виокремити 

часові помісячні дані щодо кількості нещасних випадків на виробництві зі 

смертельним наслідком. 

Одним з методів аналізу та дослідження часових рядів є, так званий, 

метод «Гусениця». Цей метод призначений для дослідження структури часових 

рядів, вміщає в собі переваги багатьох інших методів, зокрема, аналізу Фур’є і 

регресійного аналізу. Одночасно він вирізняється простотою у використанні та 

наочністю представлення результатів. 

Метод «Гусениця» використано для аналізу сезонності, циклічності та 

прогнозування кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком в 

Україні. У проведеному дослідженні використано помісячні дані за період з 

січня 2016 р. по вересень 2018 р. (рис. 4.12). 
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Forecast

Кількість нещасних випадків.xls [Лист1];    Var:Кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком;   DECOMP.-K=22,Cent.(No);    RECONSTR.-ET:(1-11); 

FORECAST - start:26, #pnt.:14, base:2, method:1;

Кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком

Forecast base

Кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком(forecast)

Forecast start point

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

6,0 

8,9 

11,9 

14,8 

17,7 

20,7 

23,6 

26,6 

29,5 

32,4 

35,4 

38,3 

41,2 

44,2 

 
Рисунок 4.12 – Динаміка кількості нещасних випадків на виробництві зі 

смертельним наслідком в Україні за січ. 2016 р. – вер. 2018 р. і прогноз на 

жов. 2018 р. – бер. 2019 р. 

Джерело: побудовано автором за даними Держпраці [90]. 

 

Також для підтвердження адекватності та достовірності проведеного 

аналізу, побудовано ретроспективний прогноз на 6 місяців (жовтень-грудень 

2018 р., січень-березень 2019 р.) для вихідного ряду. На його основі 

розрахована похибка MAPE (табл. 4.10). 
 

Таблиця 4.10 – Вихідні та прогнозні значення кількості нещасних 

випадків на виробництві зі смертельним наслідком в Україні 

Місяць Фактичне значення Прогнозне значення Похибка, %  
Січень 2018 36 36 0,00 
Лютий 2018 25 26 4,00 
Березень 2018 36 37 2,78 
Квітень 2018 22 25 13,64 
Травень 2018 27 23 14,81 
Червень 2018 29 22 24,14 
Липень 2018 40 35 12,50 
Серпень 2018 32 31 3,13 
Вересень 2018 21 22 4,76 
Жовтень 2018  36  
Листопад 2018  30  
Грудень 2018  44  
Січень 2019  15  
Лютий 2019  39  
Березень 2019  23  

Середня похибка MAPE, % 8,86 

Джерело: розраховано автором за даними Держпраці [90]. 
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Оцінка загальної похибки МАРЕ в нашому дослідженні складає 8,86%. 

Це свідчить про те, що точність прогнозної моделі достатньо висока. Отже, ми 

підтвердили достовірність та доцільність використання методу «Гусениця» для 

аналізу динаміки та побудови прогнозів показників виробничого травматизму. 

Для забезпечення зіставності інформації та розширення аналітичних 

можливостей формування національної бази даних травматизму доцільно 

здійснювати за вимогами, що наведені в табл. 4.11. 
 

Таблиця 4.11 – Мінімальний набір ознак національної бази даних 

травматизму 

Ознака Джерело метаданих / пояснення 
1 2 

Регіон України: 
область, район, місто, село 

Класифікація об’єктів адміністративно-
територіального устрою України (КОАТУУ) 

Найменування лікувально-
профілактичного медичного 
закладу 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань 

Номер (код) електронного 
медичного запису травмованого 

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

Вік травмованого (число, 
місяць, рік народження) 

/ кодується дата народження 

Стать травмованого / кодується стать: чоловіча – 1, жіноча – 2 

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

Час травмування / зазначаються години і хвилини 
Дата відвідування медичного 
закладу 

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

Час прибуття до медичного 
закладу 

/ зазначаються години і хвилини 

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

Причина травми 
Міжнародна класифікація зовнішніх причин 
травматизму (ICECI) 

Тип пошкодження / кодується тип: травмування – 1, смерть – 2 
Професія травмованого Класифікатор професій (ДК 003:2010) 
Стаж роботи на підприємстві 
(де працює постраждала особа 
на момент травмування) 

/ зазначається і кодується число повних років 
стажу роботи на підприємстві 
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Продовження табл. 4.11 

1 2 

Загальний стаж роботи 
/ зазначається і кодується число повних років 
загального стажу роботи 

Вид діяльності підприємства 
або самозайнятої особи 

Класифікація видів економічної діяльності  
(КВЕД, ДК 009:2010) 

Освіта травмованого 
Міжнародна стандартна класифікація освіти  
(ISCED–2011) 

Травмована частина тіла 
/ зазначається частина тіла, де розташована 
травма 

Опис події / наводиться опис події, що призвела до травми 
Кількість днів 
непрацездатності 

/ вказується (кодується) число днів 
непрацездатності за попереднім діагнозом 

Джерело: розроблено автором за [66, 328, 330, 331, 387]. 

 

Використовувані метадані мають бути зіставними з національними та 

міжнародними статистичними класифікаціями. 

Професія у сфері зайнятості вказується на рівні розділу (одна цифра від 1 

до 9) за Класифікатором професій (ДК 003:2010) (див. табл. 4.12), відповідає 

Міжнародній стандартній класифікації професій (International Standard 

Classification of Occupations – ISCO-08) [331]. 
 

Таблиця 4.12 – Класифікаційні угруповання професій за розділами 

(ДК 003:2010) 

Розділ Назва розділу 
1 Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери  
2 Професіонали 
3 Фахівці 
4 Технічні службовці 
5 Працівники сфери торгівлі та послуг 
6 Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, 

риборозведення та рибальства 
7 Кваліфіковані робітники з інструментом 
8 Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за 

роботою технологічного устаткування, складання устаткування та 
машин 

9 Найпростіші професії  

Джерело: [331]. 
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Вид економічної діяльності вказується на рівні секції (одна буква) 

статистичної класифікації видів економічної діяльності за КВЕД–2010 (див. 

табл. 4.13) [66]. Використання КВЕД для статистичних потреб передбачає 

дотримання методологічних правил, структури класифікації та визначених меж 

між позиціями, структурних зв’язків між класифікаціями діяльності, продукції 

та товарів зовнішньоекономічної діяльності тощо. 
 

Таблиця 4.13 – Види економічної діяльності за секціями КВЕД–2010 

(ДК 009:2010) 

Секція Назва секції 
1 2 
А Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 
B Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 
C Переробна промисловість 
D Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
E Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 
F Будівництво 
G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 
H Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 

діяльність 
I Тимчасове розміщування й організація харчування 
J Інформація та телекомунікації 
K Фінансова та страхова діяльність 
L Операції з нерухомим майном 
M Професійна, наукова та технічна діяльність 
N Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 
O Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 
P Освіта 
Q Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 
R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 
S Надання інших видів послуг 
T Діяльність домашніх господарств 
U Діяльність екстериторіальних організацій і органів 

Джерело: [66]. 

 



298 

 

Рівень освіти вказується згідно з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти (International Standard Classification of Education – ISCED–

2011) (одна цифра від 0 до 8), табл. 4.14 [330]. 
 

Таблиця 4.14 – Рівні освіти за Міжнародною стандартною класифікацією 

освіти (ISCED–2011) 

Рівень Назва рівня освіти 
0 Освіта для дітей молодшого віку 
1 Початкова освіта 
2 Базова середня освіта 
3 Повна середня освіта 
4 Подальша невища освіта 
5 Вища освіта короткого циклу 
6 Бакалаврат чи його еквівалент 
7 Магістратура чи еквівалент 
8 Докторантура чи еквівалент 

Джерело: [330]. 

 

Причина травми вказується згідно з Міжнародною класифікацією 

зовнішніх причин травматизму (International Classification of External Causes of 

Injury – ICECI), яка має багатоосьову ієрархічну структуру і складається з 

одного основного та п’яти додаткових модулів, наведених у табл. 4.15.  
 

Таблиця 4.15 – Міжнародна класифікація зовнішніх причин травматизму 

(ICECI) 

Модулі Елементи модуля Коди Рівні 
1 2 3 4 

Основний C  
 Намір C1 2 
 Механізм пошкодження C2 3 
 (Механізм пошкодження – коротка версія) (M1) (2) 
 Обєкт/речовина, що спричиняє травми C3 3 
 Місце травмування C4 2 
 Діяльність при травмуванні C5 2 
 Вживання алкоголю C6 1 

 
Вживання наркотиків або інших психоактивних 
речовин  

C7 1 
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Продовження табл. 4.15 

1 2 3 4 
Додаткові:   
Насильство V  

 
Проксимальні фактори ризику для навмисного 
самогубства 

V1 2 

 Попередня спроба самогубства V2 1 
 Відносини злочинець/потерпілий V3 2 
 Сексуальне налильство V4 1 
 Контекст нападу V5 3 
 Тип юридичного втручання V6 2 
 Тип конфлікту V7 1 
Транспорт T  
 Вид транспорту T1 2 
 Роль потерпілого T2 1 
 Опонент (противник) T3 2 
 Тип транспортного травматичного випадку T4 1 
Місце P  
 У приміщенні/на відкритому повітрі P1 1 
 Частина будівлі  P2 1 
 Тип будинку P3 1 
 Мешканці будинку P4 1 
 Тип медичної сфери послуг P5 1 
 Тип школи P6 1 
 В межах/за межами міста P7 1 
Спорт S  
 Тип заняття спортом/вправи S1 2 
 Фаза діяльності S2 2 
 Особисті контрзаходи S3 1 
 Екологічні контрзаходи S4 1 
Травми на виробництві O  
 Економічна діяльність O1 1 
 Професія O2 1 

Джерело: за [328]. 

 

Основний модуль ICECI включає сім тем (намір, механізм пошкодження, 

об’єкти/речовини, що спричиняють травми, місце травмування, діяльність при 

травмуванні, вживання алкоголю, вживання наркотиків або інших 

психоактивних речовин). П’ять додаткових модулів дозволяють збирати 

додаткові дані за спеціальними темами (насильство, транспорт, місце 
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травмування, спорт, травми на виробництві) [328]. Додаткові модулі були 

розроблені для використання разом із основним модулем, кожен з яких 

доповнює його в певній сфері.  

Основний модуль охоплює набір тем, які були вибрані для загального 

огляду зовнішніх причин випадків травм в цілому. Так, механізм пошкодження 

відображає, ЯК виникла травма, а об’єкти/речовини – ЯКІ типи речей були 

задіяні в цьому процесі. Місце травмування дає уявлення про те, де відбулася 

подія травмування. Тип діяльності особи при травмуванні може надати 

інформацію для зіставлення формальних обов’язків та фактично виконуваної 

діяльності, необхідну, наприклад, роботодавцям та іншим особам для 

забезпечення безпеки праці та визначення можливостей запобігання травмам. 

Роль людського наміру у випадку виникнення травм інколи може бути важко 

визначити, але це важливо для розробки стратегій втручання. Деякі 

психоактивні речовини та алкоголь є важливими факторами ризику щодо 

виникнення травм.  

Отже, на сучасному етапі реформування сфери охорони здоров’я в 

Україні доцільним є формування національної бази даних про травматизм 

відповідно до запропонованих програмно-методологічних засад, яка має 

ґрунтуватися на національних та міжнародних статистичних класифікаціях та 

стандартах, а саме Класифікаторі об’єктів адміністративно-територіального 

устрою України (КОАТУУ), Міжнародній стандартній класифікація освіти 

(МСКО-2011), Класифікаторі професій (ДК 003:2010), Класифікації видів 

економічної діяльності (КВЕД, ДК 009:2010), Міжнародній класифікації 

зовнішніх причин травматизму (ICECI). 

Слід наголосити, що найкращі умови для збору інформації про всі 

травми, які потребують амбулаторного медичного втручання, спостереження 

та/або лікування в лікарні, а також для об’єктивної оцінки та виявлення 

найважчих випадків, що мають тяжкі наслідки, може забезпечити лише мережа 

закладів охорони здоров’я. Для того, щоб стежити за частотою випадків 

травматизму, одним із найбільш надійних комплексних підходів, порівняно з 
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існуючим, є формування електронної статистичної бази даних, що ґрунтується 

на лікарняних облікових записах. У такий спосіб можна уникнути упередження 

(наприклад, роботодавців) і отримати більш детальну інформацію про характер 

травми. В ідеалі статистичні дані, що стосуються травматизму, повинні 

надавати всі лікарняно-профілактичні заклади в Україні. Лише тоді статистичні 

дані будуть точними, а відмінність зареєстрованої кількості травмувань 

залежатиме тільки від випадкової помилки.  

Одним з напрямів подальших досліджень є визначення можливостей 

адаптації до національних умов вичерпного набору індикаторів стану здоров’я, 

зокрема щодо категорій травм. 

 

 

4.3. Вплив забруднення навколишнього середовища на умови праці в 

містах України  

 

Проблема безпеки праці та охорони здоров’я зайнятих стає особливо 

актуальною в Україні у зв’язку зі зростанням рівня смертності, інвалідності та 

захворюваності серед зайнятого населення. Існує тісний зв’язок між станом 

здоров’я працюючих і станом навколишнього середовища, яке має прямий 

вплив на умови праці. Особливо гостро постає це питання у зв’язку з постійно 

зростаючою урбанізацією та концентрацією зайнятості у великих містах країни. 

Так, за даними Державної служби статистики України у січні-вересні 2018 року 

чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років склала 16,4 млн осіб, серед 

яких 11,3 млн осіб, тобто майже 70%, зайнято в міських поселення [9]. 

Таким чином, зайняте населення – це особлива група населення з точки 

зору наявності специфічних потреб в охороні здоров’я, пов’язаних в першу 

чергу з ризиком професійних захворювань і підвищеною вірогідністю 

шкідливого впливу умов праці та забруднення навколишнього середовища на 

загальний стан здоров’я. 
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Стан здоров’я зайнятих має прямий вплив на розвиток національної 

економіки. Тому економічно важливо і вигідно підтримувати здоров’я 

працівників на високому рівні. Згідно з розрахунками Світового банку, від 10 

до 20% ВВП країн світу щорічно втрачається через зниження працездатності 

через поганий стан здоров’я зайнятих [493].  

Зменшення забруднення навколишнього середовища для збереження 

здоров’я працівників залишається фундаментальною задачею наукових 

досліджень. При цьому основним шляхом формування стратегічних напрямків 

з екологічної безпеки і їх реалізації на сучасному етапі є оцінка ризиків і 

розробка управлінських рішень щодо підвищення якості навколишнього 

середовища, умов праці та стану здоров’я зайнятого населення. 

Без належної науково обґрунтованої інформаційно-аналітичної бази 

прийняття нових технологічних рішень, необхідних для покращення управління 

системою якісного навколишнього середовища, стає неможливим.   

Особлива увага приділяється захисту навколишнього середовища в рамках 

Програми Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища (United 

Nations Environment Programme – UNEP). UNEP виконує роль захисника, 

каталізатора і посередника у сприянні раціональному використанню та сталому 

розвитку глобального навколишнього середовища. 

Робота UNEP охоплює оцінку глобальних, регіональних і національних 

екологічних умов і тенденцій; розробку міжнародних і національних 

документів з питань охорони навколишнього середовища; і зміцнення 

інституційної бази для раціонального управління навколишнім середовищем.  

Процеси містобудування мають значний вплив на зміни навколишнього 

середовища, спричиняючи такі наслідки, як інтенсивне споживання природних 

ресурсів та енергії, збільшення викидів в атмосферу та скидання відходів. За 

оцінками експертів ООН [527], в даний час в містах споживається близько 75% 

світової енергії та 70% світових викидів CO2, і очікується, що ці цифри будуть і 

надалі зростати, зокрема як наслідок все більш зростаючої урбанізації. 
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Нестримне зростання населення в містах призводить до виникнення 

значних соціально-економічних та екологічних проблем для жителів, 

підприємств, галузей, муніципалітетів та урядів, а також до серйозних змін 

клімату [316, 527]. Вирішення зазначених проблем може бути здійснено 

шляхом впровадження концепції «розумного» навколишнього середовища. 

В останні роки провідні столичні міста світу все більше стикаються з 

екологічними проблемами, включаючи забруднення повітря, ґрунту, підземних 

та поверхневих вод, нераціональне поводження з відходами тощо, які стають 

все гострішими і потребують негайного втручання.  

Безліч міст у всьому світі прагнуть стати «розумними», використовуючи 

цифрові технології для вирішення низки таких питань, як створення більш 

стійкої інфраструктури, забезпечення стабільності розвитку, підвищення 

ефективності надання послуг, ефективності взаємодії з навколишнім 

середовищем, і, в результаті, підвищення якості життя та безпеки населення. 

Швидка урбанізація, недостатньо розвинута інформаційно-комунікаційна 

міська інфраструктура, недостатній обсяг інвестицій та нераціональне 

ціноутворення є ключовими факторами, що впливають на формування підходів 

до управління навколишнім середовищем сучасного сталого міста. Ці фактори 

ще більше ускладнюються наслідками зміни клімату та іншими стресовими 

факторами зміни навколишнього середовища.  

Вирішальне значення для розвитку сталого міста та створення 

«розумного» навколишнього середовища (Smart environment) мають три 

основні складові:  

– стратегічна політика, законодавство, правила та норми;  

– інноваційне сучасне міське планування та проектування;  

– надійне фінансове планування.  

Відповідно до [502] «розумне» навколишнє середовище визначається як 

міська екосистема на базі ІКТ з комфортними кліматичними умовами та 

стабільними системами управління ресурсами. В рамках «розумного» 

навколишнього середовища зусилля також спрямовані на захист 



304 

 

навколишнього середовища з метою зменшення забруднення та зараження 

ресурсів. 

На основі використання «розумних» технологій у містах полегшуються 

процеси контролю та управління якістю навколишнього середовища та його 

елементів, таких як управління якістю повітря, контроль шумів або підтримка 

«зеленого» простору. Управління цими екологічними проблемами здійснюється 

різними суб’єктами місцевого самоврядування. Всі ці суб’єкти формують 

екологічну стійкість міста та співпрацюють із єдиним координаційним 

центром, щоб визначити можливості впровадження послуг, пов’язаних з ІКТ. 

Такі послуги підвищують ефективність управлінських процесів, екологічних 

ресурсів та пов’язаних з ними інфраструктур у багатьох містах світу.  

На рис. 4.13 наведено схематичне зображення основних складових якості 

навколишнього середовища. 
 

 

Рисунок 4.13 – Основні складові визначення якості навколишнього середовища 

Джерело: розроблено автором. 
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У зв’язку з промисловою революцією у міських центрах зосереджені 

підприємства різних видів діяльності: промисловості, будівництва, транспорту, 

енергетики, які виділяють парникові гази та забруднюють повітря. Розміри, 

зростання, структура та щільність населення є ключовими факторами, що 

визначають викиди шкідливих газів у містах та мають інші екологічні наслідки. 

Зрозуміло, що існує негативна кореляція між щільністю населення та викидами 

шкідливих газів в атмосферу. Наприклад, 1-відсоткове збільшення щільності 

міських територій призводить до скорочення забруднення окисом вуглецю (CO) 

приблизно на 0,7% на рівні міста, при цьому інші фактори зберігаються 

постійно [316]. 

У результаті виникає необхідність у посиленні компактності шляхом 

змішаного землекористування та максимальної ефективності використання 

землі. Міські території мають підтримувати належну та добре продуману 

щільність: щонайменше 150 осіб на гектар [316]. Для цього потрібні добре 

сплановані вулиці та громадські простори, які формують міську структуру та 

допомагають підтримувати місцеву економіку, зв’язок, культуру, творчість та 

майбутні події. Розумно організована вулична мережа добре працює для 

транспортних засобів та громадського транспорту, а також для пішоходів та 

велосипедистів. Не менше 50% міських земель слід використовувати для 

громадського простору; 30% виділяють на вулиці та 20% на парки та відкриті 

простори. Промислово-компактні та змішані міські розробки мають значні 

переваги в плані викидів. Вони дають можливість зменшити витрати на 

опалення та охолодження внаслідок зменшення кількості будинків та наявність 

спільних стін у багатоповерхових будинках, зменшити середній кілометраж 

транспортних засобів, що займаються вантажними перевезеннями та приватних 

автотранспортних засобів на душу населення, і заощадити витрати, пов’язані з 

виробництвом та транспортуванням енергії. 

Через високу концентрацію людей, промисловості та інфраструктури 

міські території також дуже вразливі до наслідків зміни клімату, включаючи 

підвищення рівня моря, повеней, посух, ураганів та змін температури.  
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Невідкладно потрібно застосовувати заходи, спрямовані на подолання 

існуючих ризиків та посилення стійкості міських систем до можливих 

майбутніх ризиків. Адаптація міських територій до зміни клімату вимагає змін. 

Обговорення питань адаптації до змін клімату слід розглянути як ризики, 

пов’язані зі зміною клімату, і тому потрібна не програма адаптації до 

кліматичних змін, а програма розвитку, яка відповідає вже існуючим дефіцитам 

у наданні послуг, в рамках яких інтегровані заходи з адаптації до змін клімату. 

Добре сплановані й сконструйовані міста можуть допомогти зменшити 

шкідливі викиди та підтримати стратегії пом’якшення наслідків 

життєдіяльності міст для боротьби зі зміною клімату.  

Одним з основних компонентів сучасного «розумного» міста (Smart City) є 

енергосистема. У найближчі 4–8 років містам доведеться бути інноваційними у 

модернізації своїх джерел енергії. Міське керівництво має вирішити, як зберегти 

потужність, що використовує місто, і водночас зменшити викиди вуглецю.  

Термін Smart Energy City застосовується для підкреслення ролі енергії в 

«розумних» містах і спрямування особливої уваги на покращення управління 

енергопостачанням та попитом на енергію, що все частіше використовується у 

зв’язку з поширенням застосування відновлюваних джерел енергії. Smart 

Energy City має бути високоенергетичним та ресурсозберігаючим. Воно 

базується на інтегрованих і стійких ресурсних системах, а також сучасних та 

інноваційних підходах до стратегічного планування. Застосування ІКТ зазвичай 

є засобом досягнення зазначених цілей. Сучасне місто має сформувати розумну 

та стійку енергетичну систему, побудовану для інтегрованого 

енергопланування, планування активних будівель, інтелектуальних мереж, 

інтелектуальних технологій постачання з включенням регіональних 

поновлюваних джерел.  

Енергетичні дослідження розглядаються у спеціальних тематичних 

дослідницьких звітах ERKC (TRS), включаючи наступні розділи [459]:  

– поведінкові аспекти інтелектуальних міст;  

– соціальна прийнятність та поведінка людей;  
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– спритні електричні мережі та підтримка ІКТ;  

– спритне централізоване опалення та охолодження;  

– опалення та охолодження з використанням відновлюваних джерел енергії. 

Вагомим завданням для містобудівників з точки зору сталого розвитку 

також є ефективне управління водними ресурсами. 

До основних питань належать напруженість водних ресурсів через швидкі 

темпи розвитку урбанізації, що виражається у зростаючому попиті на 

постачання чистої води та потребі у адекватних санітарних умовах, необхідних 

для забезпечення гідної праці та життя. Швидке зростання міст також посилило 

конкуренцію за дефіцитні водні ресурси між секторами, такими як 

промисловість і сільське господарство. 

Доповідь ОЕСР «Безпечна вода для кращого життя» («Water Security for 

Better Lives») [518] передбачає, що досягнення цілей забезпечення водної 

безпеки означає збереження прийнятного рівня для чотирьох водних ризиків: 

ризик нестачі (включаючи засуху), ризик низької якості води, ризик надлишку 

води (включаючи повені) та ризик підриву стійкості прісноводних систем 

(наприклад, перевищення здатності обробки поверхневих та підземних вод). 

Цей підхід свідчить про поглиблене усвідомлення важливості вирішення 

завдань, пов’язаних із водними ресурсами, з інтегрованої цілісної точки зору, 

розглядаючи як прийнятні рівні ризиків, так і їхні потенційні наслідки 

(економічні, екологічні, соціальні) для зацікавлених сторін у містах. 

Таким чином, міське водопостачання повинно забезпечити належне 

управління водопостачанням та водозабезпеченням, очищенням стічних вод та 

іншими міськими службами. Водний цикл (водні ресурси, виробництво, 

розподіл, споживання, збирання та очищення стічних вод) є невід’ємною 

частиною міської системи, що впливає на кожну складову міста та його 

функціональність, підтримує життєдіяльність населення, виробляє енергію, 

підтримує туризм та відпочинок, діяльність, що забезпечує охорону довкілля та 

населення, а також стимулювання місцевого економічного розвитку. 
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Наявність та розподіл водних ресурсів невід’ємно пов’язані з діяльністю 

міста в таких різноманітних областях, як житло, охорона здоров’я, економічний 

розвиток, туризм, відпочинок і праця. 

Оскільки коливання режимів опадів можуть спричинити сильні засухи 

або призвести до повеней, збільшення частоти та інтенсивності засух негативно 

вплине на зберігання резервуарів наземних і підземних вод.  

У містах, де середній рівень опадів зменшується, можуть випадати опади у 

коротших, але більш інтенсивних сплесках, що у свою чергу може призвести до 

переповнення міських дренажних систем і до ще більшої затопленості вулиць, 

підвалів і каналізаційних стоків. Каналізаційні системи, які підтримують стік 

води, будуть перевантажені, ставлячи під загрозу громадське здоров’я. 

Основними завданнями для інтелектуальних сенсорних мереж у 

моніторингу якості води є: 

– визначення та характеристика зміни існуючих або нових тенденцій 

якості поверхневої води з часом; 

– збирання інформації для розробки або оцінки конкретних програм 

запобігання або відновлення забруднення навколишнього середовища чи 

своєчасне надання інформації, яка дозволить швидко реагувати на надзвичайні 

ситуації, такі як розливи та витоки стічних вод; 

– визначення та контроль ступеня виконання цілей програми – таких як 

дотримання правил забруднення або впровадження ефективних заходів 

боротьби із забрудненням [337].  

Таким чином, міста, мегаполіси та міські території дуже вразливі для 

зміни клімату та його потенційного впливу на міські системи водопостачання.  

Менш поширеною тенденцією є аналіз інформації про рівень шуму, який 

найбільш масштабно реалізований в Нью-Йорку, проте локальні проекти такого 

типу застосовуються і в Барселоні. Так, в Нью-Йорку існує система виявлення 

пріоритетних об’єктів в житловому фонді для перевірок.  

Одним із передових міст щодо впровадження «розумних» технологій є 

Дубай. В даний час у ньому вдосконалюється збір екологічної інформації, 
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пов’язаної з використанням ІКТ з метою покращення екологічних послуг міста 

в рамках різних структур. У цьому відношенні Дубай зміг зібрати дані, 

пов’язані з оцінкою екологічного менеджменту, особливо ті, що стосуються 

якості навколишнього середовища.  

Дубайський муніципалітет відповідає за управління відходами, здійснює 

контроль якості навколишнього середовища (включаючи якість повітря, відходи, 

управління стічними водами та каналізацією) та розвиток зелених територій. 

Муніципалітет Дубаю використовує чисті технології на основі ІКТ для 

підвищення ефективності своїх систем та сприяння прийняттю рішень. 

Дубайський електроенергетичний інститут управляє енергопостачанням та 

водопостачанням у Дубаї. Він володіє, експлуатує та обслуговує електростанції 

Дубаю та установки з опріснення води, водоносні горизонти, лінії електропередач 

та водопроводу, а також мережі електропостачання та водопостачання.  

ІКТ стають невід’ємною частиною надання послуг з енергопостачання та 

водопостачання, особливо завдяки включенню інтелектуальних вимірювальних 

рішень для всіх Еміратів. Дубай визначив чітку дорожню карту для досягнення 

моделі розумної мережі в наступні роки. Моделі споживання енергії та води 

будуть формувати майбутню стабільність цих послуг.  

Ще одним лідером щодо формування «розумного» навколишнього 

середовища є Гонконг. Формування «розумного» навколишнього середовища в 

місті Гонконг передбачає: 

– сприяння розвитку «зелених» та «розумних» будівель;  

– управління електромережею із використанням «розумних» технологій;  

– підвищення ефективності поводження з відходами;  

– посилення управління забрудненням за допомогою дистанційних датчиків;  

– підвищення енергоефективності в комерційних умовах тощо. 

В табл. 4.16 наведені короткострокові, середньострокові та довгострокові 

ініціативи формування «розумного» навколишнього середовища в місті 

Гонконг. 
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Таблиця 4.16 – Ініціативи формування «розумного» навколишнього 

середовища в місті Гонконг 

Елементи 
«розумного» 

навколиш-
нього 

середовища 

Ініціативи 

короткострокові  
(2017–2020 рр.) 

середньострокові 
(2021–2025 рр.) 

довгострокові 
(2026–2030 рр.) 

1 2 3 4 
Розвиток 
«зелених» та 
«розумних» 
будівель 

– сприяння та підтримка 
використання «розумних» 
мобільних додатків для 
моніторингу споживання 
енергії у домогосподарствах;  
– використання інформаційної 
системи моделювання Asset 
Management для 
інтелектуального будівництва, 
експлуатації споруд та 
потенційного енергозбереження 

– введення в 
експлуатацію 
існуючих 
будівель після 
реконструкції; 
– заохочення 
постійного 
перегляду 
продуктивності 
електричної та 
механічної (E & 
M) систем; 
– використання 
технології 
оновлення 
заводів з метою 
підвищення 
енергоефек-
тивності 

 

Посилення 
управління 
забруднен-
ням за 
допомогою 
дистанцій-
них датчиків 

– розгляд дорожньої карти для 
впровадження технології 
дистанційного зондування для 
виявлення та вимірювання 
тривимірних розподілів 
забруднення; 
– розгляд планів щодо 
впровадження датчиків для 
виявлення забруднення води; 
– розгляд та оцінка програми 
переробки / повторного 
використання будівельних 
матеріалів 

– дослідження 
можливості 
впровадження 
технологій, таких 
як датчики для 
виявлення 
забруднення 
 

– впровадження 
використання 
датчиків для 
виявлення 
забруднення 
на загально 
державному 
рівні 
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Продовження табл. 4.16 

1 2 3 4 

Управління 
електроме-
режею із 
використан-
ням 
«розумних» 
технологій 

– вивчення новітніх схем 
методу реалізації технології 
«розумної» мережі 

– розроблення та 
реалізація 
пілотних проектів 
з технології 
«розумної» мережі 

– перегляд 
проектів 
технологій та 
визначення 
можливостей 
для 
розширення 
«розумної» 
мережі  

Підвищення 
ефективності 
поводження 
з відходами 

– оцінка та розгляд питання про 
впровадження додаткових 
стратегічних та регіональних 
об’єктів переробки сміття; 
– організація більшої кількості 
смітників для твердих відходів 
на місцевому рівні; 
– оцінка впливу та успіху 
проекту «Фонд соціального 
інноваційного розвитку та 
розвитку підприємництва», для 
забезпечення централізованої 
платформи з метою консолідації 
усіх зусиль у сфері вторинної 
переробки надлишкового 
продовольчого продукту та 
визначення подальших 
можливостей удосконалення; 
– оцінка необхідності 
інтегрованого міського плану 
управління відходами; 
– розгляд заходів щодо 
зменшення або перешкоджання 
використання одноразових 
виробів; 
– підвищення екологічної 
обізнаності громадськості та 
участь у діяльності з озеленення 
міста шляхом  стимулювання 
громадськості  

– покращення 
інфраструктури 
переробки, для 
сприяння 
організації 
замкнутого циклу 
поводження з 
відходами та 
підвищення 
ефективності 
переробки та 
утилізації; 
– огляд та 
посилення 
реалізації схеми 
концентрації 
відходів; 
– розгляд реалізації 
інтегрованого 
управління 
утилізацією 
відходів у містах 
 

–продовження 
вдосконалення 
інфраструктур
и переробки 
відходів; 
– уточнення 
та 
розширення 
технології 
переробки 
відходів в 
енергію 



312 

 

Продовження табл. 4.16 

1 2 3 4 

Підвищення 
енеоргоефек-
тивності в 
комерційних 
умовах 

– заохочення використання 
світлодіодного освітлення та 
модернізації існуючих 
освітлювачів у комерційних 
установах для підвищення 
енергоефективності 

  

Джерело: визначено автором за даними [337, 461]. 

 

«Розумне» середовище міста трансформують та формують природне 

середовище з фізичними елементами для досягнення постійного людського 

регулювання. Ця трансформація досягається завдяки екстенсивній та інвазивній 

інфраструктурі та спорудам, що створюють значний вплив на навколишнє 

середовище.  

Потенціал міського середовища аналізується за двома підходами. 

Перший – з точки зору енергії та запобігання споживанню: використання 

поновлюваних джерел енергії, технологічних мереж, контроль та управління 

забрудненням, зелені будівлі, управління зеленим містом, ефективність, 

повторне використання тощо.  

Інший – пов’язаний з міською мережею та управлінням ресурсами, 

вуличним освітленням, управлінням відходами, дренажними системами, 

моніторингом водних ресурсів, зменшенням забруднення та підвищенням 

якості води.  

Слід також зазначити, що Smart Mobility тісно пов’язана з екологічною 

стійкістю. Smart Mobility включає численні ініціативи, спрямовані на 

покращення навколишнього середовища, такі як зменшення використання 

приватних транспортних засобів та інтеграція транспортних засобів, що, як 

правило, призводить до зменшення викидів [461]. 

З одного боку, високі темпи урбанізації призводять до погіршення стану 

навколишнього середовища. З іншого боку, сучасні технології дозволяють в 
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режимі реального часу відслідковувати вміст та зміст різних шкідливих 

речовин у навколишньому середовищі та вживати превентивних заходів. Так, 

система еко-моніторингу має включати контроль основних компонентів еко-

системи, таких як рівень шуму, якість повітря, стан ґрунтів, зелених насаджень, 

підземних і поверхневих вод тощо. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна виділити основні принципи 

формування та функціонування якісного навколишнього середовища: 

– усвідомлення привабливості рідного міста і прагнення до його 

збереження й покращення; 

– цінування природної спадщини, унікальних природних ресурсів, 

біорізноманіття та навколишнього середовища; 

– збереження екологічної системи в міському регіоні; 

– ефективне та раціональне керування своєю природно-ресурсною базою; 

– наявність можливостей відпочинку для людей різного віку; 

– прагнення до створення «зеленого» міста; 

– прагнення до створення чистого міста; 

– наявність адекватних та доступних громадських зелених зон; 

– наявність куточків відпочинку, естетично розроблених, активних і 

динамічних міських зон, де люди зустрічаються для культурного та 

рекреаційного збагачення та приємного спілкування;  

– усвідомлення цінності міста та капіталізація мальовничих ресурсів, не 

завдаючи шкоди екологічній системі, природним ресурсам та біорізноманіттю; 

– наявність інтегрованої системи управління водними ресурсами, 

системою водопостачання, стічними водами, природним дренажем, повенями 

та затопленнями, особливо у водосховищах, де воно розташоване, з 

урахуванням (майбутньої) зміни клімату; 

– зосередження на збереженні води та мінімізація непотрібного 

споживання води для житлового, інституційного, комерційного та 

промислового використання, особливо в засушливих районах; 

– наявність ефективної системи управління для очищення та скидання 



314 

 

стічних вод та повторне використання очищених стічних вод, особливо в 

засушливих районах; 

– наявність ефективної системи управління для збору, обробки та 

утилізації промислових стічних вод; 

– наявність інтегрованої та ефективної системи управління для збирання, 

транспортування, обробки, утилізації та повторного використання 

муніципальних, лікарняних, промислових та небезпечних твердих побутових 

відходів; 

– наявність ефективної системи контролю за забрудненням повітря та 

підтриманням чистого повітря; 

– наявність ефективної системи зменшення ризику, відновлення та 

управління ризиком від стихійних лих; 

– наявність та постійне вдосконалення стійкості міста до наслідків зміни 

клімату; 

– створення середовища із низьким вмістом вуглецю, зосереджене на 

енергоефективності, поновлюваних джерелах енергії тощо. 

 

 

4.4. Особливості статистичного оцінювання професійної захворюваності  

 

Одним із важливих якісних показників стану здоров’я працюючого 

населення є рівень професійної захворюваності, який узагальнює комплексний 

вплив екологічних, соціально-економічних, медико-біологічних і 

демографічних факторів [4]. Розроблення стандартизованого та міжнародно-

узгодженого переліку професійних захворювань, встановлених у міжнародній 

та національній правовій системі, має важливе значення для запобігання та 

зменшення захворюваності зайнятого населення в усіх країнах світу. 

Проблема професійної захворюваності висвітлювалась в працях таких 

зарубіжних учених, як Т. Дрісколл (T. Driscoll), Е. Кім (Eun-A Kim), 

А. Лаутербах (A. Lauterbach), С. Ниу (S. Niu), Н. Піарс (N. Pearce), М. Вагстафф 
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(M. Wagstaffe.), Д. Вальтерс (D. Walters) [210, 344, 350, 391, 392, 410, 512]. 

Проведені дослідження можуть використовуватись в якості методологічної 

основи для проведення статистичного аналізу та дозволяють визначити 

особливості підходу до вивчення та висвітлення цієї проблеми за регіонами i 

країнами світу.  

Вивченням професійної захворюваності в Україні займалися учені 

різних спеціальностей, проведено низку міждисциплінарних досліджень. 

Зокрема, в роботах: Л. Добровольського, Л. Грузової, Л. Янковської, 

О. Колодяжної, А. Курiнного, Ю. Кундiєва, А. Нагорної, M. Соколової [4, 8, 

35, 68, 69] проведено оцінювання стану i тенденцій професійної захворюваності 

по країні в цілому, за окремими видами економічної діяльності, а також 

здійснено порівняння стану професійної захворюваності в Україні та світі. 

Однак, на сьогодні у вітчизняній науковій літературі не вистачає 

комплексних досліджень, які акцентують увагу на такому важливому аспекті як 

вивчення особливостей статистичного оцінювання рівня професійної 

захворюваності, пов’язаних із проблемою порівнянності даних у динаміці та 

територіальному розрізі. 

Вивчення здоров’я працюючої особи та його зв’язку з умовами праці 

набуло особливої гостроти нині, перш за все, через впровадження ІКТ та 

стрімкі зміни у технологічному рівні розвитку економіки. На засіданнях Ради 

національної безпеки і оборони України неодноразово зазначалося, що в 

Україні професійні захворювання завдають великих економічних збитків 

суспільству і призводять до трудового каліцтва та інвалідності осіб 

працездатного віку [35].  

Актуальним завданням є визначення особливостей статистичного 

оцінювання рівня професійної захворюваності в динаміці та територіальному 

розрізі на основі ґрунтовного вивчення історичних аспектів формування 

методологічних засад. 

Професійне захворювання визначається як таке, що виникає внаслідок 

впливу речовин, небезпечних умов праці, виробничих процесів або професій [428].  
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Перелік професійних захворювань представляє собою сукупність 

захворювань, викликаних шкідливим впливом на організм під час роботи, та їх 

детальний опис. Він є базою для основних законодавчих актів з охорони праці 

та охорони здоров’я в країнах світу.  

Перелік професійних захворювань, офіційно визнаний міжнародними та 

національними правовими системами, відіграє важливу роль як у запобіганні 

захворювань працівників так і у компенсаціях, пов’язаних з професійними 

захворюваннями. Більшість законів щодо компенсацій працівникам включають 

основні критерії визначення професійних захворювань. Ці закони надають керівні 

принципи для виявлення, реєстрації та профілактики професійних захворювань. 

Для розуміння особливостей статистичного визначення рівня професійної 

захворюваності та порівнянності у часі та у територіальному розрізі необхідно 

простежити історичний розвиток міжнародного переліку професійних 

захворювань МОП, визначити хронологічні детермінанти та проаналізувати 

наслідки змін у цьому переліку. 

У 1919 р. питаннями управління професійними захворюваннями почала 

займатися МОП, яка почала надавати керівні рекомендації державам-членам, 

що стосувались визначення професійних захворювань та надання 

рекомендованого переліку загальних рекомендацій щодо професійних 

захворювань [210], які були встановлені за загальною згодою через тристоронні 

переговори (уряд, роботодавець і працівник).  

В першому переліку МОП знайшла віддзеркалення епоха промислового 

отруєння. Першими професійними захворюваннями, що були виділені МОП та 

відображені у Рекомендації МОП № 3 (R03) [421] та рекомендації № 4 (R04) 

[422], стали отруєння сибірською виразкою та свинцем: у R03 надані 

рекомендації та заклик до захисту працівників виробничого сектору від 

інфекції сибірської виразки, тоді як у R04 – до захисту вразливих працівників 

від промислового отруєння.  

У 1925 р. на основі затвердженого МОП переліку професійних 

захворювань, який включав два промислових отруєння (свинець та ртуть) та 
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одну інфекцію (сибірську виразку) було узгоджено Конвенцію МОП № 18 

«Workmen’s Compensation Occupational Diseases» (C18) щодо компенсації 

працівникам [142], де було наголошено на необхідності отримання компенсації 

у разі захворювання. Цей перелік професійних захворювань МОП (C18) з 

трьома професійними захворюваннями [142] відіграв ключову роль у 

гармонізації розробки політики щодо професійних захворювань та сприяння їх 

запобіганню на міжнародному рівні. 

У 1934 р. у Конвенції № 42 «Workmen’s Compensation Occupational 

Diseases» (C42) [143] перелік було переглянуто та трансформовано.  

В табл. 4.17 узагальнено та представлено зміни до переліку професійних 

захворювань у Конвенціях МОП С18 та С42. 
 

Таблиця 4.17 – Перелік професійних захворювань МОП під час епохи 

промислових отруєнь 
 

Види 
хвороб  

R03, R04 
(1919) 

C18 
(1925) 

C42  
(1934) 

Хімічні 1) свинець 2) ртуть 3) фосфор;  
4) миш’як;  
5) бензол або його гомологи, їхні нітро- та 
аміно-похідні;  
6) галогенові похідні вуглеводнів 
аліфатичного ряду 

Фізичні - - 1) радій та інші радіоактивні речовини; 
2) рентгенівські промені 

Біологічні 1) сибірська 
виразка 

без змін без змін 

Легеневі - - Силікоз з туберкульозом легенів чи без 
нього, за умови, що силікоз є важливим 
чинником та призводить до недієздатності 
або смерті 

Ракові - - Первинний епітеліоматозний рак шкіри 

Джерело: узагальнено автором за [142, 143, 421, 422]. 

 

Цей перелік використовувався протягом 30 років, доки його не було 

переглянуто у 1964 р. та закріплено в Конвенції № 121 «Employment Injury 

Benefits Convention» (C121) [428], із доповненням ще чотирма пунктами 
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отруєння (берилій, марганець, хром, і бісульфід вуглецю) та включенням 

рентгенівського випромінювання та радію до об’єднаної категорії «іонізуюче 

випромінювання». Окремий перелік професійних хвороб додавався до Конвенції. 

Також було надано пояснення, яке дозволило змінювати список, без прийняття 

нової конвенції [144]. 

Новий перелік професійних захворювань включив 7 додаткових 

захворювань до попереднього переліку: 4 види отруєння – отруєння фосфором, 

миш’яком, бензолом, галогеновмісними продуктами вуглеводнів аліфатичної 

серії та 3 захворювання: силікоз, захворювання внаслідок впливу радіації та рак 

шкіри (табл. 4.18).  

Вагомою перевагою переліку професійних захворювань МОП C121 

(1964 р.) стало те, що він містив лише ті захворювання, для яких може існувати 

презумпція, що вони мають професійне походження. Однак, значним 

недоліком, була обмежена кількість професійних захворювань, які він 

охоплював. 

Наступне розширення переліку МОП професійних захворювань відбулося 

у 1980 р. в Конвенції № 121 (табл. 4.18). 

Перелік МОП C121 було переглянуто у 1980 р. з посиленням 

усвідомлення суспільством професійних захворювань [410]. Однак, на цей раз 

зміна полягала не в тому, щоб просто додати ще кілька елементів. Ревізія C121 

не тільки додала ще 7 видів хімічного отруєння, респіраторних захворювань та 

порушень, викликаних фізичним впливом, але також розширила сферу її дії на 

шкірні та інфекційні захворювання. 

Причинно-наслідкові зв’язки більшості випадків отруєння є відносно 

сильними, такими, що непрофесійні чинники можуть бути виключені. З іншого 

боку, у загальній масі зустрічаються захворювання, що не пов’язані з отруєнням, 

такі як шумовий потік, більшість бронхо-легеневих або інфекційних захворювань. 

Отже, важко диференціювати ці професійні та непрофесійні захворювання. 

Більше того, багато випадків пов’язані з довготривалим негативним впливом.  
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Таблиця 4.18 – Нові пункти переліку професійних захворювань у 

Конвенції № 121 

Види 
хвороб за 

МОП 
Рік Хвороби за Конвенцією № 121 (1964 р., переглянута у 1980 р.) 

Хімічні 1964 6) берилій, 7) хром, 8) марганець, 9) вуглекислий дисульфід 
 1980 10) токсичні галогенідини аліфатичного або ароматичного 

вуглеводню, 11) кадмій, 12) миш’як, 13) фтор, 14) нітрогліцерин 
або інші ефіри азотної кислоти; 15) спирти, гліколі або кетони; 
16) асфіксіанти: монооксид вуглецю, ціанід водню або його 
токсичні похідні, сірководень 

Фізичні 1964 1) іонізуюче випромінювання 
 1980 2) порушення слуху від шуму, 3) захворювання, спричинені 

вібрацією, 4) захворювання, спричинені роботою у стиснутому 
повітрі 

Біологічні 1980 1) інфекційні або паразитарні захворювання, пов’язані із 
заняттями, де існує особливий ризик зараження (лабораторна 
робота, ветеринарна робота, робота з обробки тварин, інша 
робота з ризиком зараження) 

Легеневі 1980 1) пневмоконіоз, викликаний склерогенним мінеральним пилом 
(силікоз, антракосилікоз, азбестоз) та силікотуберкульозом, за 
умови, що силікоз є суттєвим фактором, що призводить до 
утворення недієздатності або смерті; 2) бронхо-легеневі 
захворювання, зумовлені твердими металами; 3) бронхо-
легеневі захворювання, зумовлені бавовняним пилом або 
льоном, пилом коноплі або сизальним пилом; 4) професійна 
астма; 5) зовнішній алергічний альвеоліт та його наслідки, 
викликані вдиханням органічного пилу, як передбачено 
національним законодавством 

Шкірні 1980 1) шкірні захворювання, викликані фізичними, хімічними або 
біологічними агентами 

Ракові 1980 1) рак легенів або мезотеліома, спричинені азбестом 

Джерело: узагальнено автором за [142, 143, 421, 422]. 

 

Таким чином, перелік C121 (переглянутий у 1980 р.) відображає основні 

професійні захворювання, що виявляються поза промисловим отруєнням та 

наукові досягнення епохи. 

Станом на кінець березня 2013 р. 24 країни ратифікували C121 [428]. Ряд 

країн мають свій власний еквівалент C121, який майже завжди ґрунтується на 

переліку МОП.  
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У 2002 р. на основі Рекомендації № 194 (R194) було внесено зміни до 

Переліку професійних захворювань МОП, щоб підкреслити, що запобігання та 

попередження є більш вагомим, ніж компенсація [314].  

Подальші оновлення переліку МОП додані до R194 через тристоронні 

зустрічі. Суттєвим поштовхом стали істотні зміни у структурі промисловості 

(перехід від важкої промисловості до сфери обслуговування), ризики на 

робочому місці (нові промислові хімікати) та політика компенсацій. Ряд 

професійних онкологічних захворювань було визнано професійними та 

включено до різних національних схем компенсацій. Крім того, 12 країн 

Європейського співтовариства видали комплексну рекомендацію щодо 

Європейської програми професійних захворювань у травні 1990 р. [233], яка 

переглянута ще раз у 2003 р. [234] шляхом розробки більш повного переліку, 

ніж перелік МОП. Перелік ЄС у 1990 р. включав 24 додаткові хімікати, які не 

входять до переліку МОП.  

У перелік ЄС також було включено дев’ять хімікатів, які спричиняють 

рак шкіри, а також вісім хвороб опорно-рухового апарату, які ще не з’явилися в 

переліку МОП у C121. 

Ця ситуація спонукала МОП до перегляду переліку професійних 

захворювань у 1990–1991 рр. шляхом перегляду законодавства та причин 

виникнення професійних захворювань в різних національних законодавствах 

держав-членів МОП та сучасних методів діагностики, звітності та оцінки для 

цілей компенсації , а також беручи до уваги існуючі переліки разом з 

національною практикою в 76 різних державах або країнах [392].  

Група експертів запропонувала новий формат переліку професійних 

захворювань МОП, який зараз складається з трьох категорій: отруєння 

речовинами (хімічними, фізичними, біологічними), захворювання органів 

(дихальної системи, шкіри та опорно-рухового апарату) та рак, що спричинений 

професією [96, 392]. Шістнадцять хімікатів, 2 фізичних речовини, 4 легеневих 

розлади та 1 шкіряна хвороба були додані до переліку.   
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Категорію професійного раку становили 14 канцерогенних речовин, за 

якими здійснювалося включення до категорії. Зазначені зміни були відображені 

у Рекомендації про запис та повідомлення (R194) щодо професійних 

захворювань у 2010 р. (табл. 4.19). 
 

Таблиця 4.19 – Нові пункти Рекомендації про запис та повідомлення 

R194 

Види 
хвороб  

Рік R194 (2002, переглянутий у 2010 р.) 

1 2 3 

Хімічні 2002 17) акрилонітрил, 18) оксид азоту, 19) ванадій, 20) сурма, 
21) гексан, 22) мінеральні кислоти, 23) талій, 
24) фармацевтичні засоби, 25) осмій, 26) селен, 27) мідь, 
28)платина, 29) олово, 30) цинк, 31) озон, фосген, 
32) подразники роговиці, такі як бензохінон, 33) хвороби, 
викликані іншими хімічними речовинами на роботі, не 
входять 

 2010 34) нікель, 35) аміак, 36) ізоціанати, 37) пестициди, 38) оксиди 
сірки, 39) органічні розчинники, 40) латекс, 41) хлор 

Фізичні 2002 5) захворювання, спричинені тепловим випромінюванням, 
6) захворювання, спричинені ультрафіолетом, 
7) захворювання, викликане впливом екстремальних 
температур, 8) інші фізичні фактори не входять 

 2010 Модифікований пункт 6) до «захворювань, викликаних 
випромінюванням (ультрафіолетовим, видимим світлом, 
інфрачервоним випромінюванням, включаючи лазер)» 

Біологічні 2002 без змін (2002 р.) 
 2010 1) бруцельоз, 2) віруси гепатиту, 3) ВІЛ, 4) правець, 

5) туберкульоз, 6) токсичний або запальний синдром, 
пов’язаний з бактеріальними або грибковими 
забруднюючими речовинами, 7) сибірська виразка, 
8) лептоспіроз, 9) інфекційні хвороби не входять 

Легеневі 2002 6) сидероз, 7) хронічні обструктивні захворювання легенів, 
викликані вдиханням вугільного пилу, пилу з кам’яних 
кар’єрів, деревного пилу, пилу з зернових та 
сільськогосподарських робіт, пил у тваринних стайнях, пил 
з текстилю та паперовий пил, 8) хвороби легенів, викликані 
алюмінієм, 9) розлади верхніх дихальних шляхів, викликані 
визнаними сенсибілізуючими речовинами чи подразниками, 
10) інші захворювання органів дихання не входять 
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Продовження табл. 4.19 

1 2 3 
 2010 10) пневмоконіоз, викликаний нефіброгенним мінеральним 

пилом 
Шкірні 2002 2) вітіліго, викликане іншими відомими речовинами 
 2010 3) алергічні контактні дерматози та контактна кропив’янка; 

4) дерматози, що викликають подразнення, викликані інші 
визнані діючі речовини; 5) інші захворювання шкіри, 
викликані фізичними, хімічними або біологічними 
речовинами 

Ракові 2002 1) азбест, 2) бензидин та його солі, 3) BCME, 4) хром VI, 
5) добрива вугілля, кам’яні смоли, 6) бета-нафтиламін, 
7) вінілхлорид, 8) бензол, 9) токсичні нітро і амінопохідні 
бензоли або його гомологи, 10) іонізуюче випромінювання, 
11) смоли, бітум, мінеральне масло, антрацен, або сполуки, 
12) викиди коксових печей, 13) нікель, 14) деревний пил, 
15) інші канцерогени 

 2010 16) миш’як, 17) берилій, 18) кадмій, 19) еріоніт, 
20) етиленоксид, 21) вірус гепатиту В і C  

Oпорно-
рухового 
апарату 

2002 1) захворювання опорно-рухового апарату, спричинені 
специфічними робочими заходами або робочими 
середовищами де наявні особливі фактори ризику  

 2010 1) радіальний стилоїдний теносиновіт зап’ястя, 2) хронічний 
тендосинуіт зап’ястя, 3) олекранон бурсит; 
4) передпаталярний бурсит; 5) епікондиліт;  
6) ураження менискуса; 7) тунельний синдром зап’ястя; 
8) інші розлади опорно-рухового апарату не входять 

Психічні 
та пове-
дінкові 

2010 1) посттравматичний синдром, 2) інші психічні та 
поведінкові захворювання 

Джерело: узагальнено автором за [142, 143, 421, 422]. 

 

Мета R194 підкреслює її роль як інструменту для повідомлення та 

виявлення причин професійних захворювань, а не задля підтримки системи 

компенсації [423]. 

Надання можливості удосконалення переліку професійних захворювань 

не зміною Конвенції про компенсацію (C121), а лише внесенням змін 

відповідно до Рекомендацій про запис та повідомлення (R194) дала більшу 

гнучкість у розробленні більш повного переліку. Хоча Конвенція та 
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Рекомендація є міжнародними трудовими стандартами, прийняття конвенції 

вимагає ратифікації країнами-членами, згідно з якими конвенція набуває 

чинності для цієї країни через рік після дати її ратифікації. 

Новий перелік МОП, доданий до R194, був переглянутий знову після 

двох тристоронніх зустрічей експертів у 2005 та 2009 рр. При підготовці до 

цих зустрічей МОП проаналізувала 50 найновіших національних та інших 

переліків професійних захворювань, включаючи Перелік ЄС «Професійні 

захворювання» [372].  

Під час тристоронніх нарад МОП підготувала технічний довідковий звіт про 

нові пункти, які слід включити до переліку МОП R194 у 2005 р. [315], які 

обговорювали представники уряду, роботодавці та працівники. Нові позиції, 

запропоновані МОП, включали 5 хімікатів, 1 фізичний агент, 5 біологічних агентів, 

2 шкірні захворювання, 7 захворювань опорно-рухового апарату, 2 розлади 

психічного та поведінкового характеру та 8 професійних канцерогенів [315].  

У березні 2010 р., керівний орган МОП на своїй 307-й сесії затвердив 

оновлений перелік, який замінив попередній, затверджений у 2002 р., що 

включає 41 хімічну речовину, 7 фізичних речовин, 9 біологічних речовин, 12 

респіраторних захворювань, 4 шкірні захворювання, 8 захворювань опорно-

рухового апарату та 2 розлади психіки та поведінки.  

Зазначений перелік має регулярно оновлюватися, що сприятиме гармонізації 

переваг соціального забезпечення на міжнародному рівні. Немає моральних або 

етичних підстав рекомендувати стандарти в одній країні, які є нижчими, ніж в 

інших. Додаткові причини для перегляду цього переліку часто включають:  

1) стимулювання профілактики професійних захворювань шляхом 

сприяння більш глибокому усвідомленню ризиків, пов’язаних з роботою;  

2) заохочення боротьби з використанням шкідливих речовин;  

3) забезпечення безпеки працівників під наглядом медичних працівників. 

Запобігання професійних захворювань є важливим завданням будь-якої 

системи соціального забезпечення, пов’язаної із захистом здоров’я працівників. 
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Серед 50 держав-членів, які подали свої національні списки професійних 

захворювань для підготовки нового списку МОП з 2005 по 2012 рр., у 30 з цих 

країн список професійних захворювань виявився з аналогічною структурою до 

списку МОП 1919 р., що складається з двох частин: причини, що викликають 

захворювання, та захворювання [315]. Категорія «хімічні причини» є загальною 

категорією, яка міститься у списках усіх 30 країн, включаючи 8–65 хімічних 

речовин. Другою найбільш поширеною категорією є біологічні причини (27 

країн), потім – фізичні причини (24 країни), хвороби органів дихання (20 країн), 

шкірні розлади (19 країн), ракові захворювання (13 країн) тощо (табл. 4.20). 

Диференціація країн світу за кількістю захворювань відповідно до 

категорії причин захворюваності та хвороб наведена в табл. 4.20 та 4.21. 
 

Таблиця 4.20 – Кількість професійних захворювань у державах-членах 

МОП за категоріями причин захворюваності  

Групи 
причин 

(кількість 
країн) 

Азіатсько-
Тихоокеанський 

регіон 
Африка Європа Америка 

країна 
кількість 

захво-
рювань 

країна 
кількість 

захво-
рювань 

країна 
кількість 

захво-
рювань 

країна 
кількість 

захво-
рювань 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Хімікати 
30 країн Японія - Ангола 31 Бельгія 15 Чилі 18 

В’єтнам 8 Алжир 56 Люксембург 27 Сальвадор 32 
Малайзія 10   Данія 29 Коста-Ріка 36 
Гонконг 22   Ірландія 30 Мексика 36 
Саудівська 
Аравія 

40 
  Німеччини 31 Нікарагуа 45 
  Португалія 31   

Тайвань 45   Великобританія 32   
Китай 56   Фінляндія 36   
    Росія 38   
    Іспанія 45   
    Чехія 55   
    Угорщина 56   
    Болгарія 57   
    Швейцарія 61   
    Туреччина 65   

Фізичні чинники 
24 країни В’єтнам 4 Ангола 11 Фінляндія 6 Чилі 5 

Китай 5 Алжир 12 Угорщина 8 Сальвадор 9 
Саудівська 
Аравія 

7   Португалія 11 Мексика 11 
  Румунія 11 Нікарагуа 12 
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Продовження табл. 4.20 

Джерело: сформовано за даними [344]. 

 

Як свідчать наведені дані, існують значні відмінності у кількості 

професійних захворювань за групами категорій причин захворюваності та 

хвороб за регіонами та країнами світу. Так, у багатьох країнах більшість 

захворювань, пов’язаних з ергономічними причинами, класифіковані як фізичні 

чинники, за винятком 3-х країн, які окремо виділи біомеханічні чинники; 

8 країн окремо класифікували розлади, пов’язані з біологічними агентами, 

відповідно до ризикованих видів робіт або видів економічної діяльності і 

окремо специфічні збудники (патогенні чинники). Пневмоконіоз був виділений 

окремою категорією хвороб у 6 країнах (табл. 4.21). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Гонконг 9   Болгарія 12   

Японія 13   Чехія 12   
    Росія  12   
    Іспанія 12   
    Туреччина 14   
    Великобританія 14   
    Німеччини 15   
    Ірландія 15   
    Бельгія 17   

з них, біомеханічні чинники 
3 країни Японія 5   Болгарія 3   

    Фінляндія 3   
Біологічні чинники (27 країн), з них:  Окремі види робіт 
8 країн Японія 5   Чехія 3 Іспанія 4 

    Данія 3 Нікарагуа 4 
    Фінляндія 3   
    Росія 3   
    Німеччина 4   

Патогенні чинники 
19 країн Китай 3 Ангола 42 Португалія 4 Чилі 10 

В’єтнам 3   Румунія 6 Сальвадор 13 
В’єтнам 3   Ірландія 10 Мексика 21 
Малайзія 7   Великобританія 15   
Тайвань 9   Угорщина 18   
Гонконг 12   Бельгія 28   
Саудівська 
Аравія 

17   Туреччина 30   
  Болгарія 32   

Інші можливі чинники 
3 країни     Румунія 19 Нікарагуа 40 

    Іспанія 40   
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Таблиця 4.21 – Кількість професійних захворювань у державах-членах 

МОП за категоріями хвороб 

Групи 
хвороб(к
ількість 
країн) 

Азіатсько-
Тихоокеанський 

регіон 
Африка Європа Америка 

країна 
кількість 

захво-
рювань 

країна 
кількість 

захво-
рювань 

країна 
кількість 

захво-
рювань 

країна 
кількість 

захво-
рювань 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Респіраторні  
20 країн В’єтнам 4 Ангола 5 Португалія 5 Колумбія 17 

Тайвань 6   Чехія 11 Коста-Ріка 17 
Малайзія 9   Великобританія 13 Сальвадор 17 
Саудівська 
Аравія 

20   Данія 13 Мексика 17 
  Німеччина 16   

    Румунія 25   
    Бельгія 29   

Пневмоконіоз  
6 країн Японія 5   Ірландія 1 Коста-Ріка 3 

Китай 13   Мексика 30 Сальвадор 22 
Шкірні  
19 країн Тайвань 2 Ангола 21 Чехія 1 Нікарагуа 4 

В’єтнам 2   Данія 2 Сальвадор 16 
Саудівська 
Аравія 

6 
  Німеччина 2 Мексика 18 

Туреччина 2 Коста-Ріка 31 
Китай 8   Іспанія 4   
Малайзія 11   Румунія 7   
    Бельгія 9   
    Португалія 22   

Алергічні  
3 країни   Ангола 15 Португалія 6   

    Росія 16   
Мускульно-скелетні 
3 країни Саудівська 

Аравія 
7   Румунія 12   

  Данія 20   
Промислова втома 
2 країни       Сальвадор 3 

      Мексика 6 
Рак  
13 країн Китай 8 Ангола 10 Росія 7 Сальвадор 3 

Японія 18   Португалія 10 Мексика 4 
Тайвань 18   Румунія 18 Нікарагуа 28 
Саудівська 
Аравія 

18   Данія 23   
  Іспанія 28   

Джерело: сформовано за даними [344]. 

 

В Україні перелік професійних захворювань було затверджено у 2000 р. 

Постановою Кабінету Міністрів № 1662 від 8 листопада 2000 р., згідно з яким 

професійні захворювання поділяються на 7 груп: 



327 

 

I. Захворювання, що виникають під впливом хімічних факторів; 

II. Захворювання, викликані впливом промислових аерозолів; 

III. Захворювання, викликані дією фізичних факторів; 

IV. Захворювання, пов’язані з фізичним перевантаженням та 

перенапруженням окремих органів і систем; 

V. Захворювання, викликані дією біологічних факторів; 

VI. Алергічні захворювання; 

VII. Злоякісні новоутворення (професійний рак). 

Розподіл випадків основних професійних захворювань за діагнозами в 

Україні у 2014–2016 рр. за даними ДУ «Інститут медицини праці НАМН 

України» наведено на рис. 4.14. 
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Рисунок 4.14 – Розподіл випадків основних професійних захворювань за 

діагнозами в Україні у 2014–2016 рр. 

Джерело: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України». 

 

Розподіл випадків професійних захворювань за діагнозами серед 

працюючих в Україні в 2014–2016 рр. свідчить про загальну тенденцію до 

зниження зареєстрованих випадків професійних захворювань. 
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Найбільш загрозливою залишається ситуація з захворюваннями органів 

дихання, патологією опорно-рухового апарату, ураженнями нервової системи. 

На рис. 4.15 представлено структуру професійних захворювань за 

діагнозами серед працюючих в Україні в 2014–2016 рр. 
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Рисунок 4.15 – Структура основних професійних захворювань за діагнозами 

серед працюючих в Україні в 2014–2016 рр. 

Джерело: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України». 

 

Склад переліку професійних захворювань змінювався внаслідок 

інноваційних перетворень в економіці та умовах праці. Перелік постійно 

оновлюється, відображаючи зміни в структурі сучасних видів економічної 

діяльності та науковому просуванні професійної медицини. На зміни вплинули 

модернізація промисловості, реструктуризація у міжнародних організаціях, а 

також у ЄС.  

Все це також сприяло розробленню та перегляду національних переліків 

професійних захворювань. Кожен національний перелік, який зазвичай 

представлений у нормативних актах про компенсацію працівникам, 

представляє собою велику різноманітність концепцій охоплення професійними 
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захворюваннями в системі компенсації працівникам, що відображає 

соціальний, культурний та технологічний стан і середовище системи [350].  

Таким чином, аналіз статистичних даних за офіційно прийнятим 

переліком професійних захворювань впливає не тільки на розроблення програм 

соціального захисту, але й на обґрунтування програм профілактики 

захворюваності на національному та місцевому рівнях.  

В межах проведеного дослідження проілюстровано особливості оцінювання 

рівня професійної захворюваності в динаміці та територіальному розрізі та 

зроблено висновок щодо неможливості побудови зіставного динамічного ряду та 

ряду розподілу захворюваності за країнами та регіонами світу. 

Перелік професійних захворювань МОП доцільно використовувати для 

розробки національних стратегій профілактики професійних захворювань. 

Однак, він не може відображати всі аспекти компенсаційних систем країн-

членів, які були розроблені для супроводу власних систем соціального 

забезпечення. На кожному етапі розробки Переліку професійних захворювань 

МОП відчувався вплив політики охорони здоров’я робітників. Розроблення або 

перегляд національних переліків професійних захворювань кожної країни може 

відіграти провідну роль у формуванні компенсаційній для працівників та більш 

відповідної системи соціального забезпечення. 

Останнім часом велике зацікавлення наукової спільноти викликає тема 

«перевтоми» або, так званого, синдрому «вигорання». Разом з тим, у деяких 

працях постають питання про існування перевтоми, інші обговорюють різні 

етапи, фактори та попереджувальні ознаки, а також розслідують дії та заходи, 

які можуть вживати роботодавці та працівники для вирішення цієї проблеми. 

Для того, щоб отримати загальноєвропейську точку зору з цього питання, 

Eurofound було проведено опитування у 28 країнах-членах ЄС та Норвегії. 

Метою опитування було визначення статусу поняття перевтоми – чи є це 

захворюваністю або синдромом, а також його детермінант, пов’язаних з 

роботою, і порівняння, як ці питання вирішені соціальними партнерами та в 

національних політиках кожної країни. 
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В цілому, відповіді підтвердили, що кількість досліджень з перевтоми 

зростає, особливо невеликими професійними групами. Проте вони також 

показують, що, хоча питання дійсно широко вивчене, дослідження, як правило, 

нечіткі, застосовується ціла низка різних інструментів для вимірювання 

перевтоми, і вони не завжди виконуються достатньо авторитетними 

організаціями. Як показують дослідження, перевтома – це популярна тема для 

докторських і кандидатських дисертацій останнім часом. 

Відповіді також показують відмінності між самооцінкою та медичною 

діагностикою, які відображають різні розуміння та визначення перевтоми. 

Поширеність перевтоми, як правило, вища за дані самооцінки, і вона є 

частішою серед жінок, ніж серед чоловіків. Загалом, дані важко порівняти, 

оскільки вони ґрунтуються на різних визначеннях цього поняття. Деякі 

визначають перевтому як синдром, тоді як інші класифікують її як хворобу, і в 

деяких країнах це може бути пов’язане з роботою або професією. Коли 

перевтома розглядається як синдром, її вимірювання спирається на різні 

визначення та значення. Джерела даних також відрізняються за своєю 

методологією збору даних, тобто вони не є гармонізованими і тому не можуть 

бути порівнянними. 

Відповіді респондентів Eurofound підтверджують численні детермінанти 

перевтоми у випадку як працівників, так і окремих осіб. 

Соціо-економічні дослідники, стверджують, що в доступних 

дослідженнях занадто багато уваги приділяється індивідуальним 

детермінантам, припускаючи, що детермінанти, пов’язані з роботою, 

недостатньо досліджені у порівнянні з особистими чинниками, що визначають 

перевтому. 

Різні незалежні та паралельні дослідження призвели до виникнення та 

розвитку концепції «перевтома на роботі». На сьогоднішній день існує безліч 

визначень та способів вимірювання перевтоми. 

Перша згадка про перевтому приписується Фрейденбергу (1974), який 

заявив, що у тлумачному словнику дієслово «burnout» визначається як 

«зношується або виснажується, створюючи надмірні вимоги до енергії, сили чи 
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ресурсів». І саме це відбувається, коли праціник в альтернативній установі 

«вигоряє» з будь-яких причин і стає непрацездатним для всіх намірів і цілей. 

Вперше поняття перевтоми було застосовано у відношенні до роботи у 

праці Маслаха та ін. (1997). Часто взаємодія працівників з клієнтами 

зосереджується на поточних проблемах клієнтів (психологічних, соціальних чи 

фізичних), і тому супроводжується почуттям гніву, збентеження, страху або 

розпачу. Оскільки вирішення проблем клієнтів не завжди очевидне і легко 

одержується, ситуація стає все більш неоднозначною та складною. Для особи, 

яка постійно працює з людьми за таких обставин, хронічний стрес може 

призвести до перевтоми. 

Перевтома є психологічним синдромом емоційного перевантаження, 

деперсоналізації та зниження особистого благополуччя, яке може виникнути 

серед людей, які працюють з іншими людьми. 

До кінця 1980-х років дослідники та практики почали визнавати, що 

перевтома виникла за межами людських служб, наприклад, серед менеджерів, 

підприємців і «білих комірців». Таким чином, метафора перевтоми була 

розширена від інтенсивних вимог обслуговування клієнтів до іншої роботи, що 

вимагає творчості, вирішення проблем або наставництва. 

У цьому більш загальному вигляді перевтома була визначена як «стан 

виснаження, в якому людина цинічно підходить до оцінки своєї діяльності та 

сумнівається у здатності її виконувати». 

З початку 21 століття перевтома все більше розглядається як ерозія 

позитивного психологічного стану. 

Концепція перевтоми виявилася надзвичайно популярною в останні роки, 

і багато дослідників провели роботу з цього питання. До теперішнього часу всі 

дослідження проводились різноманітними методами вимірювання та 

трактування перевтоми. 

Міжгалузеві дослідження перевтоми в Європі. Протягом останніх десяти 

років лише невелика кількість країн змогла звітувати про міжгалузеві 

репрезентативні опитування та збір даних, орієнтованих, зокрема, на 
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перевтому. До таких країн належать: Австрія, Бельгія, Чехія, Німеччина, 

Естонія, Фінляндія, Італія, Нідерланди та Португалія. 

В інших країнах дослідження перевтоми або зосереджувались на 

галузевих чи професійних дослідженнях (і, як наслідок, часто у невеликих 

масштабах), або на великих міжгалузевих даних та дослідженнях, які не 

висвітлювали перевтому безпосередньо, а проводилися у тісно пов’язаних 

тематичних сферах, таких як стрес на роботі,  інтенсивність роботи і пов’язана з 

роботою перевтома. 

Незважаючи на те, що деякі дослідження спрямовані на виявлення 

ступеня перевтоми, виходячи з оцінки медичних працівників, найбільш часто 

використовуваною методологією вимірювання перевтоми є фактична 

самооцінка респондентів. Зазвичай такі дослідження полягають у відповідях 

респондентів на сукупність питань, що вимірюють різні розміри перевтоми. 

У табл. 4.22 зображені найбільш широко використовувані світові підходи до 

опису поняття перевтоми та визначення її видів. 

Таблиця 4.22 – Підходи до опису перевтоми за видами 

Назва підходу Види перевтоми 

Маслахське дослідження  
(Maslach Burnout Inventory – МВІ) 

Емоційна перевтома  
Персоналізація 
Особисте благополуччя 

Копенгагенське дослідження  
(Copenhagen Burnout Inventory – 
CBI) 

Особиста перевтома  
Перевтома, пов’язана з роботою 
Перевтома, пов’язана з клієнтами 

Ольденбургське дослідження  
(Oldenburg Burnout Inventory – 
OLBI) 

Перевтома (виснаженість) 
Свобода 

Широм-Меламедське дослідження  
(Shirom-Melamed – SMBM) 

Фізична стомлюваність 
Емоційна перевтома  
Когнітивна втома 

Виділення складових перевтоми  
(Burnout Dimensions Inventory – 
BODI) 

Знижена витривалість, стійкість і 
перевантаження 
Недостатня здатність до встановлення 
границь між роботою, дозвіллям та сім’єю 
Депресія 
Дисфункціональне відновлення 

Джерело: узагальнено автором за [136]. 
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Проведено низку основних міжсекторальних репрезентативних 

досліджень в ЄС, що використовують або ґрунтуються на підході МВІ, у тому 

числі у Фінляндії, Нідерландах (на основі опитування робочих умов 

Нідерландів 2007–2016 рр.) та Португалії. Інші підходи до вимірювання 

перевтоми були використані в міжгалузевих дослідженнях в Австрії, Чехії, 

Естонії, Німеччині, Люксембурзі та Швеції (табл. 4.23). 

Таблиця 4.23 – Основні репрезентативні міжсекторальні дослідження на 

основі визначення перевтоми за підходом МВІ 

Місце 
дослідження 

Розмір та обсяг 
вибірки 

Основні висновки щодо поширеності та 
захворюваності 

Фінляндія – 
Suvisaari et al 
(2012) 

Близько 73% з вибірки  
7964 респондентів 
брали участь 
принаймні в одному 
етапі дослідження. 
Вибірку на 
національному рівні 
представляє доросле 
населення старше 30 
років 

Результати дослідження показали, що 
3% жінок та 2% респондентів чоловічої 
статі страждають на серйозну 
перевтому, де симптоми перевтоми (як 
це визначено у Маслаха – вибухи) 
трапляються щонайменше один раз на 
тиждень. Тим часом, 24% жінок та 23% 
чоловіків відзначали симптоми м’якої 
перевтоми, причому симптоми 
виникають щонайменше один раз на 
місяць 

Нідерланди – 
Hooftman et al 
(2017)  

Більше 40 тис. 
працівників. Огляд 
умов праці в 
Нідерландах на 2007–
2016 рр. 

Частка працівників, які зазнають 
перевтоми, збільшилася з 11,3% у 
2007 р. до 14,6% у 2016 р. 

Португалія – 
Cunha et al 
(2014)  

38 791 професіоналів 
у чотирьох секторах: 
освіта, охорона 
здоров’я, дистрибуція 
та послуги приватного 
та державного 
секторів  

15% фахівців продемонстрували 
помірний ризик перевтоми (визначаєть-
ся емоційними перевтомами, деперсо-
налізацією та особистим успіхом). 
96% населення виявили високий ризик 
розвитку деперсоналізації, 73% – при 
середньому ризику емоційної 
перевтоми  та 66% – при середньому 
ризику низького рівня особистого 
розвитку. 
У період з 2008 по 2013 рік частка 
працівників, що постраждали від 
перевтома, збільшилася з 8% до 15% 

Джерело: узагальнено автором за [136]. 
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Взагалі, важко отримати загальну картину, оскільки результати різних 

досліджень не є порівнянними. Повідомляють про різні варіації перевтоми, 

причому, важкі форми перевтоми є нечасті. Наприклад, у Фінляндії лише 2% 

чоловіків і 3% жінок відзначають симптоми важкої перевтоми. Інші, більш 

помірні форми перевтоми були зареєстровані у кількості від 15% до 25% 

респондентів у різних дослідженнях. 

Дослідження в Португалії та Нідерландах, обидва з яких базувались на 

дослідженнях відповідно до підходу Maslach Burnout Inventory, свідчать про 

збільшення перевтоми з плином часу; у шведському дослідженні з 

використанням опитувальника «Shirom-Melamed Burnout» було встановлено, 

що поширеність високого рівня перевтоми є відносно стабільною серед 

робочого населення Північної Швеції; і дослідження, проведене в Люксембурзі 

в 2017 р. та на основі Copenhagen Burnout Inventory, свідчить про зменшення 

перевтоми з плином часу. 

У Австрії регулярний огляд робочого клімату (Arbeitsklima Index, 2017) 

провів опитування репрезентативної вибірки працюючого населення Австрії 

для встановлення того, чи вважали вони, що можуть зазнати перевтоми на своїх 

робочих місцях. Близько третини працівників заявили, що, на їхню думку, вони 

перебувають під низьким ризиком перевтоми, а 6% повідомили, що вони вже 

перебували у відпустці у зв’язку з хворобою через перевтому. 

У межах Чеського дослідження, проведеного у 2015 р., також 

проводилось опитування респондентів, чи, на їхню думку, перевтома 

представляє для них загрозу. Результати показали, що понад третини (34%) 

респондентів відчували, що вони ризикують бути перевтомленими. 

У Норвегії в національному опитуванні про умови життя (2013) також 

вимірюється ступінь «розумової перевтоми, як наслідок роботи» на основі 

єдиного питання, яке задавали респондентам, чи вони іноді почуваються психічно 

виснаженими, коли повертаються додому з роботи. Респондентам також було 

запропоновано вказати частоту, з якою вони це відчували. У 2013 р. близько 

480 000 працівників – або 19% працюючого населення – повідомили, що вони 

пережили психічну перевтому принаймні один раз на тиждень після дня на роботі. 
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Окреме питання також використовувалося для вимірювання перевтоми в 

ході опитування якості зайнятості у Фінляндії. Опитування запропонувало 

респондентам оцінити рівень ризику перевтоми у своїй роботі за трибальною 

шкалою: серйозний ризик, випадковий ризик або відсутність ризику. Частка 

тих, хто зазнав випадкового або серйозного ризику, склала 47% у 1997 р., 50% у 

2003 р. та 51% у 2008 р. 

У Польщі здійснили відкрите онлайн опитування з великим обсягом 

вибірки (N=4690 осіб в 2011 р. і N=4816 осіб в 2016 р.). У своєму другому 

виданні опитування включало одноразові заходи з перевтоми, визначені як 

«результат надмірного навантаження на роботі», а друга концепція – дословно 

в перекладі як «іржавіння», яка визначалася як «результат нестачі свободи і 

професійного розвитку». У 2016 р. 24% респондентів повідомили про те, що 

вони страждали від перевтоми, 7% – про те, що вони зазнали «іржавіння». 

У Сполученому Королівстві у 2015 р. було проведено онлайн опитування 

серед 1353 дорослих, присвячене перевтомі на робочих місцях, 

використовуючи ваги, щоб забезпечити репрезентативність вибірки. 

Опитування, проведене на основі самооцінки, показало, що понад половини 

(51%) всіх штатних працівників, опитаних у Сполученому Королівстві, 

переживали занепокоєння або виснаженість на роботі. Ця цифра була схожою 

серед чоловіків і жінок, працівників більшості вікових груп, за винятком 

респондентів у віці старше 55 років, з яких лише третина сказала, що вони 

пережили тривогу чи перевтому. 

Професійні дослідження з перевтоми. Дослідження явища перевтоми 

спочатку зосереджувалися головним чином на ряді конкретних професій, потім 

поступово стали включати інші професії та галузі. 

Більшість спеціальних досліджень, представлених мережею респондентів 

Eurofound, стосуються лікарів, вчителів та медсестер, а також соціальних 

працівників, пожежників, працівників поліції та працівників в’язниць. 

Спеціальні дослідження включали телефонних операторів, працівників 

банківського та готельного секторів, медіа та спеціалістів з продажу. Окрім 
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цього, було зареєстровано лише одне спеціальне дослідження, яке принаймні 

частково охопило працівників поза межами сфери послуг: огляд невеликих 

будівельних компаній Литви (2013). 

Перелік, наведений у табл. 4.24, не є вичерпним, оскільки спочатку 

респондентам було запропоновано повідомити про основні міжгалузеві 

дослідження з перевтоми та повідомити про професійні дослідження лише за 

відсутності таких міжгалузевих досліджень. Аналіз Eurofound показує, що в 

багатьох країнах професійні дослідження залишаються єдиними джерелами 

інформації про перевтому. 

Таблиця 4.24 – Основні репрезентативні крос-секторальні дослідження 

перевтоми на основі світових підходів 

Дослідження 
Метод, обсяг вибірки 

та покриття 
Основні висновки щодо поширеності перевтоми 

та захворюваності 

1 2 3 

Австрія (2017) N=908, представники 
загальної чисельності 
населення у віці  
20–67 років. 
Підхід: Burnout 
Dimensions Inventory 
(BODI)  

В цілому, 44% осіб трохи постраждали від 
перевтоми. Ще у 8% була діагностована хвороба, 
спровокована перевтомою, що включає депресію. 
Згідно з висновками, перевтому можна розбити на 
три основні етапи: 
Етап 1: «Я можу все робити» (19%). Симптоми: 
невиявлені перевантаження; компенсаційні 
механізми; відсутність дозвілля; нехтування 
власними потребами; нехтування відносинами; 
підвищена дратівливість/стан стресу; ускладнення  
засинання. 
Етап 2: «Я все ще можу» – перехідний етап (17%). 
Симптоми: свідоме перевантаження; вегетативна 
дистонія; відсутність дозвілля; загальна концентрація 
на роботі; посилення соціальної ізоляції; стан стресу 
/внутрішній неспокій (особливо коли не працює) і 
тривоги; труднощі засипання і сну вночі; підвищена 
дратівливість/дистимія; неспецифічні 
психосоматичні скарги/соматоформні розлади. 
Етап 3: «Я більше нічого не можу» – стадія хвороби 
(8%). Симптоми: повна перевтома; недієздатність до 
роботи (суб’єктивна/об’єктивна); соціальний 
висновок/соціальна фобія; дисфория/депресія; 
хронічні больові синдроми; зменшений/розширений 
сон (роздратування пробудження); фізична хвороба; 
узагальнена виражена депресія; безнадійність/ 
втомлення від життя. 
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Продовження табл. 4.24 

1 2 3 
Чеська 
Республіка 
(2015) 

Репрезентативна 
вибірка з працівників 
25–50 років, які 
опитані за допомогою 
онлайнової анкети, та 
осіб у віці 51–65 років, 
опитаних особисто 
інтерв’юером. 
Підхід: Shirom-
Melamed Burnout 
Measure. Опитаним 
також було 
запропоновано описати 
своє власне сприйняття 
перевтоми 

20% працівників зазнали специфічних симптомів 
перевтоми  (не включаючи симптоми легкого 
розвитку). 
З трьох підрозділів перевтоми найчастіше згадується 
фізична стомлюваність, при цьому 39% згаданих 
симптомів є фізичними. Особи, що відчувають такі 
симптоми: часто втомлювалися або відчували, що їх 
сили майже виснажені. Це має наслідки на 
когнітивному рівні (32% всіх згаданих симптомів є 
когнітивними), що означає, що їм складно 
зосередитись і / або думати про складні проблеми або 
відчувають, що вони не здатні чітко продумати. 
Емоційні симптоми перевтоми становили лише 29% 
усіх симптомів. 

Естонія (2010) Вибірка 1200 зайнятих 
у віці 15–74 років. 
Використовувався 
Індикатор стандартів 
управління 
стандартами 
менеджменту охорони 
здоров’я та безпеки 
(Великобританія) та 
Копенгагенський 
психосоціальний 
опитувальник. 
Особисті інтерв’ю 
проводились в 
будинках опитуваних 
осіб 

Середнє значення коефіцієнта перевтоми, виміряне 
силою перевтоми, тобто як часто люди відчували 
перевтому (фізичну та емоційну) та втому – 40,8 у 
шкалі від 0 до 100. Фактори ризику Копенгагенської 
психосоціальної анкети (емоційні вимоги, 
навантаження, темпи тощо) пояснюють 27% 
відхилення коефіцієнта перевтоми. Протягом 
чотирьох тижнів до співбесіди приблизно 15% людей 
відчували симптоми перевтоми «весь час або більшу 
частину часу». 

Німеччина 
(2016) 

Вибірка 4511 зайнятих, 
не включаючи 
пенсіонерів та 
самозайнятих. 
Підхід: Oldenburg 
Burnout Inventory  

Результати показують, що 10% чоловіків і 11% жінок 
повідомляють про перевтому, а 7% чоловіків і 9% 
жінок повідомляють про симптоми депресії. 

Люксембург 
(2016–2017) 

Вибірка 1500 осіб, 
сформована на основі 
телефонних інтерв’ю з 
працівниками, які 
працюють у 
Люксембурзі. 
У індекс якості роботи 
включалося 10 питань, 
пов’язаних з 
перевтомою, на підставі 
підходу Copenhagen 
Burnout Inventory  

Результати останніх опитувань показали, що рівень 
поширеності перевтоми за індексом якості роботи 
серед чоловіків склав 14,9%, серед жінок – 16,9%. 
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Продовження табл. 4.24 

1 2 3 
Швеція  
(2010–2011)  

Вибірка з 1000 осіб 
населення, сформована 
на базі дослідження 
2004 року в Північній 
Швеції та п’ятирічного 
спостереження того ж 
населення (N=626).  
Опитувальних сформо-
ваний відповідно до 
підходу: Shirom 
Melamed Burnout  

Дослідження оцінює поширеність перевтоми серед 
працюючого населення Північної Швеції і свідчить 
про «високий рівень» перевтоми. За 2004 р. її рівень 
склав 12,9%, а в 2009 р. – 13,1% 

Джерело: узагальнено автором за [136]. 

 

Крім того, перевтома піддавалася медичній інтерпретації, оскільки 

дослідники намагалися перейти від стратегії постійної перевтоми, де були 

виділені рівні перевтоми, до подвійної стратегії, за якої сплески перевтоми 

можна було б відрізняти від випадків відсутності перевтоми, з метою 

полегшення доступу до лікування розвитку перевтоми. Деякі дослідники 

використовували медичні критерії, зокрема діагностичний код Міжнародної 

класифікації захворювань МКХ-10 (F43-8) («інші реакції на сильний стрес») 

[327] для виявлення сплесків перевтоми та калібрування самостійно 

повідомлених відповідей на запитання про перевтому. 

Класифікація перевтоми як медичного діагнозу. Що стосується 

використання порівняльних класифікаційних систем для запису та збору даних 

для діагностики перевтоми, МКХ-10 дозволяє систематично записувати, 

аналізувати, інтерпретувати та порівнювати дані про смертність та 

захворюваність, зібрані в різних країнах або областях та в різний час [327]. 

В МКХ-10 ВООЗ класифікує перевтому не як розлад, а навпаки, під 

залишковим кодом «Z: чинники, що впливають на стан здоров’я та контакти 

з медичними послугами», а в рамках цього – під групою «Z73: Проблеми, 

пов’язані з труднощами в життєдіяльності». «Z73.0 Перевтома» – окрема 

підкатегорія, що описується як «стан життєвого виснаження». Класифікація 
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Z73 вводить перевтому як одну з індивідуальних проблем, пов’язаних з 

плином життя. 

Ця класифікація відрізняється від групи Z56, що включає проблеми, 

пов’язані з зайнятістю та безробіттям (за винятком професійного впливу 

факторів ризику та проблем, пов’язаних з житлом та економічними 

обставинами). Це включає зміну місця роботи, загрозу втрати роботи, 

стресовий графік роботи, розбіжність поглядів з керівником та колегами, 

неконфесійне робоче середовище та інші фізичні та психічні навантаження, 

пов’язані з роботою. 

Дослідження в різних державах-членах застосовують цю класифікацію до 

теми перевтоми різними способами. Більшість країн уважно дотримуються 

останньої класифікації ВООЗ, такі як Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, 

Чеська Республіка, Кіпр, Данія, Естонія, Франція, Фінляндія, Греція, Італія, 

Латвія, Нідерланди, Норвегія, Словаччина, Португалія та Словенія. Така 

класифікація підкреслює надмірну перевтому і не пов’язує перевтому з 

зайнятістю та її умовами. 

Швеція є єдиною країною, яка використовує МКХ-10 код F43.8A, 

(«синдром втоми») як затверджену медичну діагностику, яка класифікується 

під «адаптаційні розлади та відповідь на сильний стрес». 

Поверхневі уявлення про різні національні довідники з МКХ не 

дозволяють проаналізувати, як саме термін «перевтома» згадується на 

національних мовах, і як ці терміни перекладаються на англійську, свідчить про 

труднощі, пов’язані з обговоренням концепції у порівняльному контексті між 

країнами. Слід також зазначити, що ці терміни не завжди відповідають 

«популярним» термінологіям, що використовуються в обговоренні медіа про 

перевтому, і містять різні ступені важливості щодо вимірів втоми та перевтоми. 

Перевтома як професійне захворювання. Тільки в двох країнах ЄС 

перевтома вважається «професійним захворюванням», а саме в Італії та Латвії. 

У Франції пропозиція про визнання перевтоми як професійного захворювання 

була відхилена в 2017 р. і знову в 2018 р. 
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В Італії Національний інститут страхування від нещасних випадків на 

виробництві (INAIL) включає перевтому в списки професійних захворювань. 

Перевтома може бути пов’язана з психічними та психосоматичними 

захворюваннями, що виникають у результаті праці, а саме: (хронічним) 

адаптаційним розладом та «хронічним посттравматичним стресовим розладом» 

(посттравматичним стресовим порушенням). 

В Латвії перевтома визнається професійним захворюванням: 

«захворювання, спричинені перевантаженням (загальне фізичне 

перевантаження або перевантаження окремих органів чи систем)».  

Доцільно ввести загальне трудове законодавство, яке встановить 

стандарти для запобігання перевтомі на робочому місці. 

У Франції визнання перевтоми як однієї з форм стресу, пов’язаного з 

роботою, було предметом великої кількості дебатів, так що в лютому 2017 р. 

Національна асамблея прийняла доповідь від парламентської місії, яка була 

створена для вирішення проблеми перевтоми у якості основи для її визнання як 

пов’язаної з роботою хвороби. Проте ця законодавча пропозиція, а також нова 

законодавча пропозиція щодо перевтоми, спрямована на визнання проблем 

психічного здоров’я, пов’язаних з перевантаженням як професійні 

захворювання, були відхилені після їх подання в 2018 р. 

У Бельгії міністр охорони здоров’я Меггі Дебло вже з осені 2016 р. кілька 

разів оголосила, що вона введе нове законодавство про визнання перевтоми як 

хвороби, пов’язаної з роботою. Це визнання відрізняється від його визнання як 

професійного захворювання, яке може призвести до конкретних переваг, коли 

працівник більше не може працювати повний робочий день через це 

захворювання. 

У Нідерландах перевтома вже визнана як захворювання, пов’язане з 

роботою, а в Болгарії це визнано як захворювання, пов’язане з роботою 

головним чином у сфері охорони здоров’я, освіти та соціальної роботи. 

В Словаччині перевтома не розглядається як медичний діагноз, але її 

наслідки можна класифікувати як захворювання, оскільки «посттравматичний 
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стресовий розлад (F43.1)» був визнаний професійним захворюванням або 

«загрозою професійного захворювання». У Румунії вона включає в себе 

нейропсихологічні перевантаження, розглядається як чинник, який може 

спричинити певні професійні захворювання, такі як гіпертонія, ішемічна 

хвороба серця, неврози та інші нервові захворювання, а надмірна робоча 

тривалість, що призводить до смерті, також може бути визнана як нещасний 

випадок на роботі. 

Лише в кількох країнах (Італія, Бельгія та Німеччина) респонденти 

Eurofound змогли зібрати дані про випадки перевтоми, виходячи з медичної 

діагностики. 

У Італії, де перевтома є професійним захворюванням, визначено 128 

випадків перевтоми в період з 2012 по 2016 роки з загальної кількості 1555, про 

які повідомлялося за той же період (табл. 2.16). Серед визнаних випадків у 59 

чоловіків та 69 жінок за цей період рівень відчуття перевтоми зменшився, а 

кількість повідомлених випадків дещо збільшилась, однак ця тенденція 

повинна бути підтверджена більш поглибленим вивченням професійних 

захворювань в Італії. 

У Бельгії поширеність перевтоми, що діагностується лікарями загальної 

практики та спеціалістами з професійної медицини, надзвичайно низька. У 

великомасштабному дослідженні, проведеному на основі 135131 пацієнтів 

протягом трьох місяців, лікарі встановили 1089 випадків перевтоми, що 

свідчить про оцінку поширеності у розмірі 0,8%. 

У Німеччині BKK – один з державних медичних страховиків – публікує 

дані про випадки та кількість днів відсутності на роботі через діагностичний 

код Z73. Дані ВКК свідчать про збільшення поширеності випадків з 0,7% 

населення у 2006 р. до 2,8% в 2016 р. (кількість жінок збільшилася з 1% до 

3,3%, а серед чоловіків – з 0,5% до 2,3%). 

У рамках дослідження DEGS1 7, проведеного Інститутом Роберта Коха у 

2016 р., 7987 особам (у віці від 18 до 79 років, включаючи пенсіонерів та 

самозайнятих осіб) було запропоновано повідомити, чи діагностували їм 
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перевтому лікар або психотерапевт протягом їхнього життя або протягом 

останніх 12 місяців. Це дослідження було проведено на тлі того факту, що 

медична класифікація (тобто класифікація «Z») для такого діагнозу не існувала, 

а відпустка по хвороби залежить від діагнозу якоїсь форми розладу здоров’я. У 

додатковому дослідженні DEGS1-MH (модуль психічного здоров’я) 4483 

респондентів, які раніше мали діагноз «розлад психічного здоров’я», були 

знову додатково опитані за допомогою комп’ютерного персонального 

анкетування. Застосована модифікована версія Мюнхенського композитного 

міжнародного діагностичного інтерв’ю (DIA-X / M-CIDI), німецької версії 

міжнародного діагностичного інтерв’ю міжнародної організації. 

DEGS1-MH виявив, що 5,2% усіх жінок та 3,3% усіх чоловіків (у 

середньому 4,2%) повідомили, що їх у них діагностували перевтому принаймні 

один раз у своєму житті. Близько 1,9% жінок-респондентів та 1,1% чоловіків-

респондентів заявили, що вони були діагностовані протягом попередніх 12 

місяців. З цих діагнозів 71% мали психічний розлад, 59% мали тривожний 

синдром, 58% мали афективний розлад (депресивний епізод або депресія) та 

27% соматоформний розлад.  

Зроблено висновок, що діагностика перевтоми зустрічається не так часто, 

як можна було б очікувати, надаючи громадськості обізнаність про проблему з 

боку засобів масової інформації. З огляду на нечіткі визначення показників, 

діагнози перевтоми ґрунтуються на оцінці лікаря або психотерапевта і тому 

залежать від суб’єктивності. Результати показують, що діагностика лікаря та 

самооцінка пацієнта можуть відрізнятися, і що самооцінка може варіюватися 

залежно від соціально-економічного та освітнього стану пацієнта. Наприклад, 

більшість чоловіків з діагнозом перевтома мають високий соціально-

економічний статус, мають високий рівень соціальної підтримки та 

перебувають у середині своєї кар’єри (в середньому у віці 40–49 років). Для них 

діагноз перевтоми легше сприймається, ніж діагноз депресії. Навпаки, учасники 

нижчого соціально-економічного статусу зазвичай повідомляють про депресію, 

а не про перевтому (табл. 4.25). 
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Таблиця 4.25 – Дані про поширеність перевтоми серед різних груп 

працівників 

Країна / Вивчення Стать Вікова група 
1 2 3 

Австрія (2017)  Не є статистично значущим 12% тих, хто безпосередньо 
постраждав від перевтоми як  
хвороби (третя стадія), молодше 30 
років, 11% у віці від 30 до 39 років 
та 9% у віці від 50 до 59 років 

Бельгія (2010) З тих, у кого діагностовано 
перевтому, 62% були жінками 

Найбільш поширеною вікової 
групою у дослідженні були люди у 
віці 45–55 років (32%) 

Чеська Республіка 
(2015)  

Перевтома була найчастіше серед 
жінок. Більш конкретна інформація 
недоступна 

Перевтома було найчастіше у 
людей у  віці до 44 років 

Фінляндія (2012) Відмінності, виходячи з статі та 
вікової групи, не були статистично 
значущими. Частота виявлення 
перевтоми дещо знизилася в період з 
2000 по 2011 рік, у статистично 
значущій мірі серед жінок та як 
референції серед чоловіків (у випадку 
останнього ці показники не були 
статистично значимими / точними, 
але показовими / ймовірними) 

Для жінок легка перевтома  
збільшилася з віком, з 21% 
респондентів у віці 30-44 років до 
29% серед тих, хто у віці 55–64 
років. Для чоловіків рівень м’якої 
перевтоми варіював від 25% 
респондентів у віці 30–44 років до 
19,3% у віці 45-54 років і 24,3% 
людей у віці від 55 до 64 років 

Німеччина (2016)  Поширеність перевтоми  протягом 
життя людини була значно вищою 
для жінок (5,2%), ніж для чоловіків 
(3,3%), а також її поширеністю у 
останні 12 місяців (1,9% для жінок та 
1,1% для чоловіків) 

Найвища поширеність 
спостерігається серед чоловіків у 
віці 40–59 років та у жінок у віці 
30–59 років 

Німеччина (2016)  10% чоловіків та 11% жінок 
повідомили, що зазнали перевтому, а 
7% чоловіків та 9% жінок 
повідомляють про депресивні 
симптоми 

Ніякої різниці у поширеності не 
виявлено серед вікової групи 31–50 
років; у віковій групі 51–60 років 
поширеність перевтоми  становила 
11% для жінок та 9% для чоловіків 

Люксембург  
(2016–2017)  

За Індексом якості роботи 
Люксембургу жінки, швидше за все, 
зазнали перевтому, хоча конкретні 
показники не були повідомлені в 2017 
р. У 2016 році індекс (Sischka and 
Steffgen, 2016a) повідомив, що рівень 
поширеності серед чоловіків у 2013 р. 
склав 16,2%, у 2014 р. – 15%, а в 2015 
р. – 14,9%. Для жінок це було 20,7% в 
2013 р., 17,5% в 2014 р. і 16,9% у 
2015 р. 

Не повідомляється в 2017 р. На 
підставі даних від 2013–2015 рр. 
вікові групи у віці від 25 до 34 
років менш постраждали від 
перевтоми, тоді як у віці 35–44 
років і 45–54 років більш високий 
рівень перевтоми. Дані, що 
стосуються поширеності пере-
втоми серед людей віком від 16 до 
24 років і 55 років, більш 
змінювалися з часом, що може бути 
пов’язано з невеликими розмірами 
вибірки 
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Продовження табл. 4.25 

1 2 3 

Нідерланди 
(2017)  

Відповідно до опитування робочих 
умов Нідерландів, у жінок, як 
виявилось, більше виявлено 
перевтому (15,3% проти 14,0% 
чоловіків) 

У людей у віці 25–34 років 
найбільший ризик перевтоми, а 
потім у віковій групі 55–64 років 

Словенія (2010) Жодних істотних відмінностей між 
жінками та чоловіками не виявлено, 
хоча дослідження показали, що 
жінки, які займають керівні посади 
та жіночі підприємці, переживають 
найвищий рівень перевтоми 

Не є статистично значущим 

Швеція (2010)  Жінки мали вищий рівень 
перевтоми, ніж чоловіки, причому 
найвизначніша різниця 
спостерігалась у віковій групі 35–44 
років 

В обох статтях рівень перевтоми  
знижувався з віком. Найвищі рівні 
перевтоми були виявлені у 
молодих людей 

Джерело: узагальнено автором за [136]. 

 

Спочатку, коли з’явилася концепція перевтоми, зв’язок з роботою 

здавався дуже ясним. Проте останнім часом окремі детермінанти та 

особливості, як видається, досліджуються частіше, ніж детермінанти, пов’язані 

з роботою, і більш фрагментарно. Це також зрозуміло, коли аналізують 

детальні дослідження (як міжгалузеві, так і професійні), про які повідомляють 

респонденти Eurofound: лише деякі з них розглядали вплив роботи на ризик 

перевтоми, тоді як ті, хто це зробив, створили довгі, фрагментовані списки 

можливих детермінант робіт. 

Робочі детермінанти, висвітлені респондентами Eurofound у дослідженні, 

пов’язані з психосоціальними ризиками, з особливим акцентом на високі 

вимоги (наприклад, тривалий робочий день та швидкий розвиток). Крім того, 

респонденти згадували про ризики, пов’язані з конкретними професіями 

(наприклад, людські послуги), а також ризики, пов’язані з конфліктами етики та 

цінностей, рольовими конфліктами, низькими кар’єрними перспективами та 

низьким рівнем права на роботі, незабезпеченістю роботою. 
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Загалом, люди, які працюють у місцях або на роботах, які 

характеризуються високим рівнем психологічних ризиків, таких як висока 

інтенсивність праці, тривалий робочий час, емоційні вимоги, низький рівень 

автономії та напружені соціальні відносини на роботі, наприклад, високий 

рівень конфліктів, ризик залякування, відсутність підтримки колег, складні 

стосунки з клієнтами чи зацікавленими сторонами, низька якість лідерства та 

конфлікти етики та цінностей – виявилося, що вони перебувають у більш 

високому ступені ризику перевтоми або, швидше за все, вона частіше 

розвивається. 

Респонденти також підкреслили вплив винагород на роботі на показники 

перевтоми. Цей зв’язок можна пояснити моделлю «вимоги до роботи», яка 

стосується двох процесів, які пояснюють зв’язок між залученням та 

перевтомою. Модель розрізняє характеристики праці, які мають позитивний 

вплив на здоров’я та добробут, і ті, які мають негативний ефект. Це можуть 

бути як трудові ресурси, так і вимоги до роботи. Модель «попит на ресурси» 

передбачає два можливі шляхи: один, що веде до залучення (мотиваційна 

модель), а інший – до перевтоми (процес деформації). 

Конфлікти на робочому місці. Конфлікти на робочому місці є одними з 

чотирьох найбільш поширених факторів роботи, пов’язаних з перевтомою. 

Організаційні конфлікти є одним з визначальних факторів перевтоми  

викладачів, а особи, які переживають конфлікти чи знущання на робочому 

місці, представлені серед тих, хто має симптоми депресії та перевтоми. 

Періодичним фактором дослідження перевтоми є соціальна підтримка 

колег (або, скоріше, відсутність такої підтримки) з метою пом’якшення або 

зменшення ризику перевтоми. Однак, підтримка колег, зазвичай, не компенсує 

наслідки надмірного робочого тиску. 

Інший чинник, який, як було встановлено, пов’язаний з перевтомою, – це 

важке робоче навантаження та тривалий робочий день. Це часто пов’язано з 

іншими аспектами, пов’язаними з організацією роботи та робочим часом, 
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такими як наявність достатньої кількості ресурсів, автономія на роботі та 

відповідний робочий час. Вплив надмірного робочого навантаження виявився 

особливо високим серед лікарів-чоловіків та пов’язаний із вищим рівнем 

перевтоми серед сімейних лікарів та викладачів.  

Також виявлено, що значно впливають на ризик перевтоми серед 

працівників допоміжних професій, які повинні працювати з великою кількістю 

клієнтів. 

Інший важливий чинник, що впливає на вірогідність перевтоми, – це 

ступінь автономії на роботі. Рівень перевтоми є значно вищим, коли автономія 

нижча, і навпаки. 

Іншим визначальним фактором перевтоми є роль керівництва та 

лідерства, особливо з точки зору взаємовідносин людей та рівня довіри до їх 

керівників. 

Визначено, що відсутність підтримки керівництва означає, що ризик 

перевтоми може бути більше, ніж у 2 рази вище. Дослідження мотивації, 

показали, що найбільш мотивуючим чинником для працівників є їх взаємини з 

менеджерами. 

Нагороди різної природи були ще одним фактором, який враховувався в 

деяких дослідженнях перевтоми. Одним з припущень може бути те, що 

дисбаланс між бажаними нагородами та отриманими нагородами збільшує 

ймовірність перевтоми. 

Дослідження про взаємозв’язок між перевтомою та стресом у роботі 

виявило зв’язок із несправедливістю, тобто невідповідністю між тим, що 

робить працівник і що він отримує і емоційною перевтомою. 

Встановлено, що відсутність фінансової винагороди чи недостатня 

винагорода за роботу пов’язані з перевтомою серед соціальних працівників, 

кардіохірургічних медсестер та педагогів. Дослідження серед ортопедів-

хірургів показало, що 17,3% респондентів суб’єктивно підкреслювали 

невідповідність між заробітною платою та відповідальністю як фактором 
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перевтоми, а 12,5% – про відсутність визнання своєї роботи – як 

роботодавцями, так і пацієнтами. Навпаки, дослідження професіоналів 

показало, що рівень емоційної перевтоми лише помірно впливає на їхні 

можливості для просування по службі. 

У небагатьох країнах існує конкретна статистика про зв’язок між 

відпусками у зв’язку з хворобою та перевтомою. Згідно з останніми даними 

(травень 2017 р.), 6% працівників перебували у стаціонарі у випадку хвороби. 

Німецькі дані про поширеність перевтоми відповідно до коду діагностики 

Z73 надаються одним із статутних медичних страховиків BKK. Звіт BKK від 

2016 р. показав, що кількість періодів відпустки у зв’язку з хворобами 

збільшилася з 0,7 на 1000 осіб у 2006 р. до 2,7 на 1000 осіб у 2015 р. У жінок 

відсоток від хвороб більше, ніж чоловіків (3,3 на 1000 застрахованих жінок 

проти 2,3 на 1000 чоловіків у 2015 р.). 

Проте медичні дані свідчать, що кількість випадків та днів відпустки у 

зв’язку з хворобою насправді є більшою, оскільки лікарі також використовують 

категорії ISC-10 F43 («реакції на сильні розлади стресу та перебудови»), F48 

(«інші непсихотичні психічні розлади») і R53 («нездужання та втома»), крім 

Z73 («детермінанти роботи, пов’язані з перевтомами та наслідками 

перевтоми»). 

Згідно з результатами дослідження BKK, відсутність на роботі внаслідок 

перевтоми збільшилася з 16 днів на 1000 осіб у 2006 р. до 87,5 днів у 2012 р., 

однак у 2015 р. вона скоротилася до 67,3 дня, що, як вважається, пояснюється 

змінами у наданні терапії медичними страховиками. 

Окрім цих досліджень, нещодавні інвентаризовані дослідження в Данії та 

Нідерландах знайшли зв’язки між рівнями перевтоми та довжиною відпустки у 

зв’язку з хворобою. Відповідно до датського дослідження PUMA, середня 

довжина відпустки у зв’язку з хворобою становила 13,9 днів та 6 днів на рік 

відповідно серед учасників найвищого та найнижчого рівня перевтоми.  



348 

 

Запобігання стресовій ситуації, що пов’язані з роботою, та перевтома: 

останні події у сфері державної політики. Бельгія була першою країною, яка у 

1996 р. встановила спеціальне законодавство про добробут на роботі. 

Запобігання психологічним ризикам на роботі та захист психічного здоров’я на 

робочому місці є одним з пріоритетних завдань і є частиною Бельгійської 

національної стратегії добробуту на рівні роботи 2016–2020 рр. У новому 

законі в березні 2017 р. була запроваджена система пожертвувань, згідно з якою 

один колега може передати відпустку іншому, з тим щоб полегшити робоче та 

особисте співвідношення працівників та зменшити перевтому. Нове 

законодавство дозволило соціальним партнерам створити комітет, присвячений 

обговоренню проблем перевтоми, таких як проведення інформаційно-

просвітницьких кампаній. У жовтні 2017 р. працівники, роботодавці та 

державні органи влади підписали нову соціальну угоду для персоналу, що 

працює в державних та приватних організаціях охорони здоров’я. План 

передбачає чотирирічний період (2017–2020 рр.) і був створений під час 

переговорів на чолі з міністром соціальних справ та міністром зайнятості. Він 

спрямований, зокрема, на підвищення рівня оплати праці та умов праці, а також 

на розробку політики запобігання психосоціальним ризикам, таким як 

перевтома. 

За даними профспілок Німеччини, головними причинами психічних 

розладів є інтенсифікація роботи, брак персоналу, організація роботи, 

відсутність періодів відпочинку, труднощі в роботі балансу та приватному 

житті та відсутність оцінки. Перевтома як така не розглядається конкретно; 

скоріше, ініціативи стосуються умов праці, які можуть становити ризик для 

психічного здоров’я. 

Нижче, в табл. 4.26 наведено приклади дій для запобігання перевтоми на 

робочому місці та сучасні світові практики. 
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Таблиця 4.26 – Приклади дій для запобігання перевтоми на робочому 

місці та сучасні світові практики 

Країна Приклади дій для запобігання перевтоми на робочому місці 

1 2 

Австрія Контрольні списки різних державних та приватних установ доступні, 
наприклад, Австрійському фонду сприяння здоров’ю. Програми 
запобігання перевтоми забезпечуються установами соціального 
страхування, наприклад, інститутом соціального страхування для 
самозайнятості, для якого більшість витрат компенсується за рахунок 
страхування. Консультування також надаються безкоштовно різними 
установами. 

Бельгія З 1 вересня 2014 р. компанії зобов’язані запровадити заходи для 
запобігання виникненню перевтоми своїх працівників шляхом їх 
сенсибілізації та проведення аналізу ризиків. Федеральна служба зайнятості 
населення, праці та соціального діалогу розробила інструмент для раннього 
виявлення перевтоми, який спрямований на будь-якого медичного 
працівника, який стикається з працівниками, які переживають перевтому. 
Інспекція з питань праці в країні перевіряє, чи застосовують у компанії 
відповідні заходи щодо запобігання перевтомі, а також виявляють компанії, 
які, як виявилось, не мають достатніх заходів, з накладанням штрафів до 
6000 євро. Кілька заходів сприяють покращенню рівня праці та життя 
працівників та допомагають запобігти перевтомі, наприклад, передача 
відпустки від одного колеги до іншого або іноді довга робота. 

Болгарія Болгарський національний інститут освіти та інклюзивної політики створив 
програму запобігання перевтомі, звернувшись до викладачів на всіх рівнях 
освіти та адміністративного персоналу. Метою програми є покращення 
балансу між витратами праці та ресурсами (фізичні та психічні зусилля), 
розуміння характеристик, факторів появи стресу та професійної перевтоми, 
визнання можливої перевтоми та доступу до особистих ресурсів для 
контролю стресу та запобігання професійної перевтоми. Іншим прикладом 
профілактики шляхом спеціалізованої підготовки серед уразливих груп 
фахівців є програма «Попередження стресу в навчанні» для вчителів. Курс 
вивчає найпоширеніші причини стресу вчителів та негативні наслідки, які 
він спричиняє, а також як і чому хронічний стрес впливає на фізичне та 
психічне здоров’я. 

Чеська 
Республіка 

Як національні, так і галузеві соціальні партнери організовують 
інформаційні семінари, спрямовані на запобігання виникненню перевтоми. 
Вони, як правило, фінансуються Європейським соціальним фондом (ESF) та 
проводяться у співпраці з низкою зацікавлених сторін, таких як профспілки, 
роботодавці, уряд та великі регіональні компанії. Чеська торговельна палата  
провела лекції з профілактики стресу та перевтоми в 2015 р. У тому ж році 
Чеська Конфедерація промисловості організувала у співпраці семінар з 
питань стресу та перевтоми з Чехо-Моравською конфедерацією 
профспілок. Викладачі початкової школи в столиці також мають право 
відвідувати безкоштовний навчальний курс, що фінансується з ESF, щодо 
профілактики стресу та перевтоми вчителів. 
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 Продовження табл. 4.26 

1 2 

Німеччина У Німеччині створена Баварська економічна асоціація, яка фінансувала 
дослідження з перевтоми серед вчителів та опублікувала 16 звіт про 
моніторинг профілактичних заходів та заходів щодо участі федеральних 
земель (2014). На федеральному рівні запроваджена нова ініціатива якості 
роботи. Громадська ініціатива з багатьма зацікавленими сторонами, 
підкреслила значимість програми запобігання перевтомі, що проводиться 
адміністрацією державних фінансів Північного Рейну Вестфалії з 2010 р. 
Шість тижнів програми включають лекції та семінари для працівників і 
діалог з керівним персоналом. Крім того, працівники можуть навчатися 
працювати тренерами з профілактики перевтоми. 

Естонія Естонська інспекція праці розробила веб-сторінку, присвячену стресу, 
пов’язаному з роботою, який включає в себе інструмент самоаналізу 
(Інструмент індикатора стандартів управління HSE, заснований на моделі 
Великобританії) для компаній для вимірювання стресу, пов’язаного з 
роботою. Вона також зібрала корисні практики компаній щодо боротьби зі 
стресом, пов’язаним з роботою, та провела соціальні кампанії в 2010, 2012 
та 2014-2015 рр. (зосереджуючись на секторах охорони здоров’я, послуг та 
транспорті). Крім того, Конфедерація Естонських профспілок та Естонська 
конфедерація роботодавців сприяють здоров’ю, безпеці та добробуту на 
роботі. EAKL має інформацію на своїй веб-сторінці стосовно стресу, 
пов’язаного з роботою, пояснюючи причини та проблеми та даючи поради 
щодо вирішення таких стресів. Обидва соціальні партнери співпрацювали з 
Інспекцією праці у 2009–2010 рр., коли вони брали участь у проекті, який 
включав національну соціальну кампанію та створення вищезгаданої веб-
сторінки, присвяченої стресовій роботі. Коаліція психічного здоров’я та 
добробуту в Естонії, яка є незалежним фондом громадських інтересів, 
об’єднує організації охорони психічного здоров’я по всій Естонії. ВАТ 
«ВАТЕК» розробило стратегію охорони психічного здоров’я на період 
2016–2025 рр., в якій обговорюється стан психічного здоров’я на робочому 
місці, посилання на робочий стрес та необхідність підтримувати розвиток 
робочих середовищ, дружніх з працівниками. Існує також веб-сторінка, 
розроблена у співпраці з Міністерством соціальних справ, Робочою 
інспекцією, Національним інститутом розвитку здоров’я та Радою з питань 
охорони здоров’я, яка присвячена загальному рівню праці та життя і надає 
статті, інформацію та посилання на відповідні матеріали. 

Фінляндія Інструкції фітосанітарного інституту гігієни праці, зокрема, призначені 
для виявлення перевтоми та визначення її причин, але немає інформації 
про те, якою мірою слід дотримуватися керівних принципів, чи про їхній 
вплив. Центр професійної безпеки пропонує рекомендації, моделі та 
настанови, які зазвичай розроблені для забезпечення добробуту на роботі 
в цілому та можуть використовуватися для запобігання перевтомі. Проте 
жодна з них не може вважатися дією, оскільки вони не є обов’язковими. 
Законодавство, зокрема Закон про безпеку та гігієну праці (738/2002) та 
Закон про охорону праці (1383/2001), визначають обов’язки                
щодо безпеки та охорони здоров’я роботодавців та працівників               
на дуже загальному рівні. 
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 Продовження табл. 4.26 

1 2 

Франція У 2015 р. Міністерство праці Франції оприлюднило посібник із перевтоми, 
підготовлений Національним інститутом досліджень та безпеки та 
Національним агентством з поліпшення умов праці, адресований 
роботодавцям, службовцям людських ресурсів, представникам персоналу, 
лікарям загальної практики, професійним лікарям та службам охорони 
здоров’я та безпеки. Посібник також пропонує рекомендації для визначення 
можливих джерел або ризиків перевтоми. У 2016 р. Федерація дій осіб, що 
займаються профілактикою психосоціальних ризиків, також опублікувала 
посібник з належної практики запобігання перевтомі, адресований відділам 
людських ресурсів та консалтинговим компаніям з профілактики 
психологічних ризиків. Цей посібник оцінює запобігання перевтомі як 
нагальну потребу в громадському здоров’ї, підкреслюючи критичний 
аспект запобігання, і зазначає, що публічні дебати зосереджені на питанні 
про її визнання як хвороби, що пов’язана з роботою. 

Люксембург Ресурсний центр для профілактики та лікування хронічного стресу був 
створений для надання рекомендацій та підтримки щодо запобігання 
перевтомі та допомоги потерпілим від перевтоми. У липні 2017 р. Палата 
працівників опублікувала довідник для персоналу, щодо запобігання 
психологічних ризиків, включаючи перевтому. Асоціація охорони здоров’я 
на роботі у фінансовому секторі також надає анкету для самооцінки та 
інформацію про перевтоми на порталі Sante.lu. 

Румунія Румунська національна стратегія охорони здоров’я на 2014–2020 рр. 
містить компоненту, присвячену поліпшенню психічного здоров’я на 
робочому місці. Територіальні інспекції праці започаткували та 
організували на місцевому рівні заходи, спрямовані на підвищення 
обізнаності та надання інформації про управління стресом та 
психосоціальні ризики на робочому місці, з метою забезпечення безпечних і 
здорових робочих місць для працівників 

Словенія У 2016 р. Національний інститут громадського здоров’я оприлюднив 
рекомендації роботодавцям і працівникам про стан психічного здоров’я на 
роботі, в тому числі про те, як визнавати, вимірювати та запобігати стресу, 
виснаженню та депресії на роботі на індивідуальному та організаційному 
рівнях. 

Джерело: узагальнено автором за [136]. 

 

Головною проблемою концепції перевтоми є те, що фактори, які можуть 

сприяти пов’язаним або дублюючим проблемам психологічного здоров’я, не 

розглядаються одночасно. Перевтома рідко вивчається або обговорюється 

спільно з депресією або стресом. Це перешкоджає створенню комплексного 

розуміння факторів, що визначають психічний стан здоров’я. 
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Висновки до розділу 4 

 

Дослідження безпеки праці як основної складової якості зайнятості, 

дозволило сформувати методологічні засади оцінювання впливу неформальної 

та неповної зайнятості на травматизм та професійну захворюваність; 

програмно-методологічні засади удосконалення національної системи 

спостереження щодо травматизму; визначити вплив забруднення 

навколишнього середовища на умови праці в містах України; охарактеризувати 

особливості статистичного оцінювання професійної захворюваності та 

проаналізувати підходи до аналітики «великих» даних у сфері охорони 

професійного здоров’я. 

1. Виявлено, що неформальна зайнятість має значний вплив на якість 

зайнятості через відсутність соціальних гарантій від робочих відносин, дефіцит 

гідної праці, низький рівень заробітної плати та небезпечні умови праці, що 

вказує на необхідність вимірювати, контролювати та вирішувати проблеми 

неформальної зайнятості. Основною проблемою визначено те, що країни 

використовують різні операційні критерії для виявлення неформальної 

зайнятості та зайнятості в неформальному секторі або, якщо вони 

використовують ті ж критерії, можуть поєднувати їх по-різному. Це впливає на 

результати отриманих даних та можливості їх міжнародного порівняння. 

За результатами ґрунтовного аналізу міжнародних стандартів і 

класифікацій визначено, що Резолюція I 19-ї ICLS та переглянута ICSE разом 

змінили основу, на якій будуються статистичні рамки неформальної зайнятості 

та зайнятості в неформальному секторі. Ці зміни вимагають перегляду 

статистичної основи неформальної зайнятості та зайнятості в неформальному 

секторі з метою приведення її у відповідність із останніми розробками 

стандартів статистики праці. 

2. Вивчення підходів до визначення неформальної зайнятості на основі 

опитувань домашніх господарств, обстежень робочої сили, доходів та житлових 

умов у 112 країнах світу дозволило зробити висновок про відсутність 
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уніфікованих у міжнародному сенсі критеріїв неформальності: частина країн 

враховувала аспекти інституційного сектора; критерії реєстрації були включені 

майже половиною обстежених країн, а повний набір рахунків – майже чвертю з 

них. Критерії, що стосуються визначення неформальних робочих місць серед 

працівників, враховувались значно частіше. Майже усі країни враховували 

внески роботодавців у соціальне страхування, і більше половини країн – 

інформацію про щорічну оплачувану відпустку. Інформація про оплачувану 

відпустку, пов’язану з хворобою, надавалася менш ніж 40% зі 112 країн. 

Визначено, що в національній практиці доцільним є застосування єдиного 

набору операційних критеріїв для визначення неформальної зайнятості та 

зайнятості в неформальному секторі. Це створює більші можливості для 

міжнародного порівняння та вирішує проблеми гармонізації даних між країнами 

та регіонами. 

3. За результатами проведеного дослідження розвитку країн світ 

визначено, що на сучасному етапі у більшості з них відбувається процес 

трансформації стандартних трудових відносин, зростає нестабільність праці та 

поширюються нестандартні форми неповної та неформальної зайнятості. 

Чисельність працівників з неповною зайнятістю зросла більше, ніж удвічі 

протягом 90-х років у більшості країн-членів Європейського Союзу, 

Сполучених Штатів Америки та Австралії. Системи соціального захисту і 

законодавча база майже в усіх країнах світу не відповідають таким явищам у 

тому розумінні, що права, переваги та захист працюючих залишаються 

пов’язаними лише зі стандартною зайнятістю.  

4. У результаті вивчення впливу змін у міжнародній організації праці на 

охорону праці виявлено, що неповна та нестабільна зайнятість пов’язані з 

незадовільним рівнем охорони праці. Працівники з неповною зайнятістю є 

особливо вразливими, при цьому мають більшу кількість випадків травм на 

робочому місці та більшу ймовірність виникнення професійних захворювань у 

порівнянні зі стандартною зайнятістю. У більшості розвинених країн 

працівники з неповною зайнятістю працюють на низькокваліфікованих і часто 
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небезпечних роботах та галузях промисловості, а їх зайнятість створює тиск на 

рівень заробітної плати, умови праці, безпеку та членство в профспілках. 

Проведені в роботі дослідження дозволили визначити та докладно 

охарактеризувати унікальні фактори ризику, що притаманні неповній 

зайнятості, а саме: недостатня підготовка та досвід; менший вік робочої сили та 

нижча кваліфікація; виконання завдань з підвищеним ризиком; відсутність 

права голосу у працівників; недостатнє регулювання трудової діяльності, що 

дозволило обґрунтувати наявність підвищеного ризику травмування та 

професійної захворюваності таких працівників. 

5. У ході дослідження виявлено, що в Україні проведення статистичного 

аналізу та визначення чинників впливу на більш високий ризик травматизму та 

професійної захворюваності працівників з неформальною та неповною 

зайнятістю, на сьогоднішній день, ускладнені відсутністю оперативних даних, 

та досвіду таких досліджень. В національних наукових дослідженнях 

використовуються різноманітні, часто суперечливі визначення неповної та 

неформальної зайнятості та понять, споріднених із цим терміном. З 2000 р. по 

теперішній час дані щодо зайнятості населення у неформальному секторі в 

Україні отримуються за результатами вибіркового обстеження населення 

(домогосподарств) з питань економічної активності. Все це не відповідає 

міжнародним підходам і не може забезпечити отримання адекватної, зіставної 

на міжнародному рівні статистичної інформації. 

6. Визначено, що у багатьох країнах з низьким і середнім рівнями доходів 

однією з основних причин смерті є травми та насильство. Однак, смертність є 

лише одним із аспектів загальної проблеми травматизму. Не тільки смертельні 

травми, а й проблеми від травмування різного ступеня тяжкості, що 

спричиняють втрати від захворюваності, є величезними, не тільки в контексті 

зменшення економічних можливостей і витрат національних бюджетів на 

охорону здоров’я, але й з точки зору особистих страждань. 

Встановлено, що всесвітньою організацією охорони здоров’я травми були 

визнані головною загрозою для економічного та соціального розвитку 

європейського регіону. Дієвим інструментом для збирання достовірних даних 
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про стан здоров’я, використання медичних послуг та детермінанти здоров’я 

визнано Європейське медичне опитування (EHIS). Ці статистичні дані 

застосовують для розрахунку показників «портфеля здоров’я», що 

використовуються для моніторингу соціального захисту та соціальної 

інтеграції, а також набору показників, відомих як основні європейські 

індикатори стану здоров’я (ECHI). Серед основних індикаторів стану здоров’я 

чотири стосуються категорій травм. 

Доведено, що найбільш надійним джерелом даних для проведення 

досліджень з проблем травматизму є міжнародна уніфікована база даних IDB – 

Європейська база даних травматизму. 

7. Визначено, що в Україні статистичні дані щодо нещасних випадків на 

виробництві наведені різними державними органами і установами та містять 

дуже істотні розбіжності, що зумовило нагальну потребу в формуванні єдиної 

статистичної бази даних щодо травматизму, якою у скороченому форматі, 

враховуючи конфіденційність даних, зможуть користуватися всі зацікавлені 

особи. За основу формування національної бази даних щодо травматизму 

доцільно взяти елементи Європейської бази даних травматизму IDB. 

Розроблені в роботі програмно-методологічні й організаційні засади 

формування національної системи статистичного спостереження щодо 

травматизму дозволили обґрунтувати доцільність формування та розробити 

загальні рамки національної бази даних, яка ґрунтується на національних і 

міжнародних статистичних класифікаціях і стандартах, а саме: Класифікаторі 

об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), 

Міжнародній стандартній класифікація освіти (МСКО-2011), Класифікаторі 

професій (ДК 003:2010), Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД, 

ДК 009:2010), Міжнародній класифікації зовнішніх причин травматизму (ICECI). 

8. Встановлено, що у зв’язку зі зростанням рівня смертності, інвалідності 

та захворюваності серед зайнятого населення в Україні особливо актуальною 

стає проблема безпеки праці та охорони здоров’я зайнятих. Існує тісний зв’язок 

між станом здоров’я працюючих і станом навколишнього середовища, яке має 
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прямий вплив на умови праці. Особливо гостро постає це питання у зв’язку з 

постійно зростаючою урбанізацією та концентрацією зайнятості у великих 

містах країни. Визначено, що, з одного боку, високі темпи урбанізації 

призводять до погіршення стану навколишнього середовища, з іншого боку, 

сучасні технології дозволяють в режимі реального часу відслідковувати вміст 

та зміст різних шкідливих речовин у навколишньому середовищі та вживати 

превентивних заходів. З урахуванням зазначеного, доведено, що в Україні є 

доцільним розроблення системи еко-моніторингу, яка має включати контроль 

основних компонентів еко-системи, таких як рівень шуму, якість повітря, стан 

ґрунтів, зелених насаджень, підземних і поверхневих вод тощо. 

9. Визначено, що одним із важливих якісних показників стану здоров’я 

працюючого населення є рівень професійної захворюваності, який узагальнює 

комплексний вплив екологічних, соціально-економічних, медико-біологічних і 

демографічних факторів. Важливе значення для запобігання та зменшення 

захворюваності зайнятого населення має розроблення та регулярне оновлення 

стандартизованого та міжнародно-узгодженого переліку професійних 

захворювань, встановлених у міжнародній та національній правовій системі, 

який би відповідав останнім тенденціям і змінам на національному ринку праці, 

особливостям формування зайнятості в країні та процесів виробництва, 

пов’язаним із повсюдним впровадження ІКТ та стрімкими змінами у 

технологічному рівні розвитку економіки. 

Проілюстровані в межах проведеного дослідження особливості 

оцінювання рівня професійної захворюваності в динаміці та територіальному 

розрізі дозволили зробити висновок щодо неможливості побудови зіставного 

динамічного ряду та ряду розподілу захворюваності за країнами та регіонами 

світу. У зв’язку із цим запропоновано переглянути застосовуваний на даний 

момент в України перелік професійних захворювань, затверджений у 2000 році, 

та привести його у відповідність з європейським переліком, переглянутим у 

2010 році, який додатково включає психічні та поведінкові розлади.  

10. Встановлено, що однією з поширених проблем сучасності у світі є 

стан здоров’я працюючих, званий, «перевтома» (або синдром «вигорання»), 
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який і досі однозначно не визначено як захворювання або синдром. Визначено, 

що поширеність перевтоми, як правило, є вищою за дані самооцінки, і є 

частішою серед жінок, ніж серед чоловіків. Загалом, дані важко порівняти, 

оскільки вони ґрунтуються на різних визначеннях цього поняття. У зв’язку із 

цим, доцільно ввести загальне трудове законодавство, яке встановить стандарти 

для визначення та запобігання перевтоми на робочому місці. 

Визначено, що діагностика перевтоми зустрічається не так часто, як 

можна було б очікувати, надаючи громадськості обізнаність про проблему 

лише з боку засобів масової інформації. З огляду на нечіткі визначення 

показників, діагнози перевтоми ґрунтуються на оцінці лікаря або 

психотерапевта і тому залежать від суб’єктивності. Результати показують, що 

діагностика лікаря та самооцінка пацієнта можуть відрізнятися, і що самооцінка 

може варіюватися залежно від соціально-економічного та освітнього стану 

пацієнта. 

Головною проблемою концепції перевтоми є те, що фактори, які можуть 

сприяти пов’язаним або дублюючим проблемам психологічного здоров’я, не 

розглядаються одночасно. Перевтома рідко вивчається або обговорюється 

спільно з депресією або стресом. Це перешкоджає створенню комплексного 

розуміння факторів, що визначають психічний стан здоров’я. 

Узагальнені результати проведених досліджень, що викладені у Розділі 4, 

опубліковані у наукових працях автора [32, 37, 41, 45, 48, 49]. 
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РОЗДІЛ 5 

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ 

 

 

5.1. Моніторинг якості зайнятості в Україні: запровадження 

європейської системи обстеження умов праці 

 

Для створення науково обґрунтованої бази удосконалення територіальних 

та місцевих програм зайнятості населення в Україні необхідним кроком є 

всебічне вивчення та адаптація міжнародних підходів інтегрального оцінювання 

якості зайнятості до національних умов, розроблення методичного 

забезпечення проведення опитування щодо умов праці. 

Важливість інтегрального оцінювання якості зайнятості в рамках своєї 

роботи підкреслюють багато міжнародних організацій, особливо Міжнародна 

організація праці – МОП (International Labour Organisation – ILO) та 

Європейський фонд поліпшення умов життя і праці – Єврофонд (European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions – Eurofound) 

[108, 239]. 

Єврофонд, який є тристоронньою агенцією Європейського Союзу, є 

провідною організацією, яка приділяє особливу увагу дослідженню умов праці 

та якості зайнятості.  

Дослідження, що здійснює Єврофонд, спрямовані на підтримку цілей 

стратегії «Європа 2020» [237], розроблення науково обґрунтованих, 

неупереджених, своєчасних та значущих даних, які сприяють більш 

обґрунтованій політиці зближення умов життя та праці в Європі, забезпеченню 

розумного, сталого та всеохоплюючого розвитку європейських країн. 

Виконуючи дослідження, в ході якого узагальнюється та аналізується 

практичний досвід та визначаються чинники для успішних змін, Єврофонд 

прагне документувати і розуміти зміни, розробляти ідеї щодо постійного 

покращення умов праці та життя європейських громадян. 
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Єврофонд обрав шість стратегічних напрямків для проведення заходів, 

спрямованих на забезпечення знань і умінь для отримання поглибленого 

уявлення про умови життя та праці в ЄС: 

– умови праці та сталість зайнятості; 

– економічні відносини; 

– зміни на ринку праці; 

– якість життя та суспільні послуги; 

– цифрова ера: можливості та проблеми праці та зайнятості; 

– моніторинг конвергенції в ЄС. 

За допомогою цих шести тем Єврофонд вивчає як можна покращити 

умови життя та праці за допомогою вдосконалення державної політики та 

законодавства. У багаторічній програмі 2017–2020 рр. визначена конкретна 

робоча програма для кожного року програмного періоду. 

Перші чотири теми є основними напрямами, де Єврофонд має значний 

досвід проведення досліджень протягом чотирьох десятиліть та забезпечує 

безперервність роботи Агенції. Останні два (цифрова ера та конвергенція в ЄС) 

вносять новий вимір у діяльність Єврофонду, оскільки вони відображають 

наскрізні проблеми та парадигматичні зміни, які, ймовірно, матимуть 

трансформаційний вплив на центральні сфери досліджень Єврофонду.  

Кожне загальноєвропейське обстеження, проведене Єврофондом, 

спрямоване на населення країни, щоб збирати якісну інформацію про умови 

життя, праці та практику роботи. Серед обстежень можна виділити наступні: 

– Європейське обстеження умов праці (European Working Conditions 

Survey – EWCS) – це опитування працівників, спрямоване на отримання 

розуміння якості роботи та зайнятості; 

– Європейське обстеження компаній (European Company Survey – ECS) – 

це обстеження, спрямоване на керівників та представників працівників 

компаній для збору інформації щодо практичних питань роботи; 
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– Європейське обстеження якості життя (European Quality of Life Survey – 

EQLS) – це інтерв’ю з людьми, спрямоване на умови життя та уявлення про 

якість життя. 

Обов’язки компанії Єврофонд щодо надання високоякісної інформації 

відображені у стратегії забезпечення якості опитувань. 

Європейське опитування робочої сили (The European Labour Force Survey – 

LFS) часто використовується як джерело довідкових даних для визначення 

того, наскільки дані є репрезентативними для населення. 

В кожній хвилі опитувань випадкова вибірка працівників (робітників та 

самозайнятих) була обстежена із використанням особистого анкетування. Після 

розширення Європейського Союзу та інтересів країн Європейської асоціації 

вільної торгівлі (ЄАВТ, англ. European Free Trade Association – EFTA) 

географічне покриття опитування розширилося (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 – Хвилі опитування зайнятих EWCS щодо умов праці та 

якості зайнятості в країнах Європи у 1990–2015 рр. 

Хвилі 
опитування 

Роки 
опитування 

Країни, які приймали участь в опитуванні 

Перша 1990–1991 ЄC-12 (Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, 
Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, 
Німеччина, Португалія, Франція) 

Друга 1995–1996 ЄС-15 (країни ЕС-12, а також Австрія, Фінляндія, 
Швеція) 

Третя 2000 15 країн ЄС та Норвегія 
2001 обстеження поширено на 12 нових держав-членів 

(Болгарія, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, 
Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, 
Угорщина, Чехія) 

2002 обстеження поширено на Туреччину 
Четверта 2005 ЄС-27, а також Норвегія, Хорватія, Туреччина та 

Швейцарія 
П’ята 2010 ЄС-27, а також Норвегія, Хорватія, колишня 

Югославська Республіка Македонія, Туреччина, 
Албанія, Чорногорія та Косово 

Шоста 2015 ЄС-28, а також Норвегія, Швейцарія, Албанія, 
колишня Югославська Республіка Македонія, 
Чорногорія, Сербія та Туреччина 

Джерело: узагальнено автором за [239]. 
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ЄС охоплює різноманітні системи виробничих відносин, які розвиваються 

у відповідь на політичні та економічні події та змінюються з плином часу. На 

цьому тлі Єврофонд створив інструмент для систематичного моніторингу та 

аналізу того, як європейські системи економічних відносин адаптуються до 

посткризових часів та еволюціонують. Цей інструмент передбачає проведення 

анкетування, яке базується на чотирьох ключових вимірах промислових 

відносин: промисловій демократії, конкурентоспроможності промисловості, 

соціальній справедливості та якості праці й зайнятості. 

Респонденти були випадково вибрані зі статистичної вибірки, що 

складається з усіх шарів суспільства. Залежно від розміру країни та національних 

домовленостей вибірка становила від 1000 до 3300 осіб на одну країну. 

Останнє опитування EWCS – шоста хвиля – відбулося у 2015 р. Анкета 

була підготовлена на тридцяти двох різних мовах, одинадцять з яких були 

використані в більше ніж одній країні та адаптовані до культурного контексту. 

Всі мовні версії доступні на веб-сайті Єврофонду [455]. 

Шоста хвиля опитування EWCS включала запитання попередніх 

опитувань, що дозволяють проводити аналіз з плином часу. Вона також містить 

нові запитання, що стосуються виникаючих професійних та політичних 

проблем, що представляють інтерес. З метою забезпечення повної картини 

якості зайнятості чоловіків і жінок з моменту проведення першої хвилі 

опитування перелік запитань анкети значно розширився. Врахування гендерної 

проблематики є важливим аспектом для розроблення останніх варіантів анкети. 

В Україні запропоновано започаткувати проведення аналогічного 

спеціального обстеження (опитування) умов праці та якості зайнятості 

населення на основі сформованих програмно-методологічних та організаційних 

засад з використанням розробленої анкети, адаптованої до національних умов 

України. На основі вивчення та узагальнення теоретико-методологічних засад 

організації та проведення Європейського обстеження умов праці (EWCS) 

визначені основні принципи організації такого обстеження, що викладені 

нижче. 
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Так, незважаючи на відмінності цільової аудиторії, методологія 

опитування має бути узгодженою, щоб забезпечити порівнянність та зіставність 

інформації, отриманої в ході певного опитування, для можливості її 

застосування в інших сферах. Як і у всіх дослідницьких проектах у розробці, 

впровадженні та оцінюванні кожного опитування мають брати участь 

зацікавлені сторони, експерти у відповідній галузі, забезпечуючи їх 

відповідність європейським та національним політикам. 

При розробленні анкети для застосування в Україні, були проведені 

консультації з відповідними експертами на національному рівні з метою 

забезпечення реального відображення у запропонованих питаннях тих явищ, які 

вони мають охопити. 

Важливо також забезпечити узгодженість результатів опитування. Це 

можливо за умови забезпечення репрезентативності відбору, обираючи 

найбільш вдалий спосіб адміністрування анкет, використовуючи найсучасніші 

технології, набираючи досвідчених інтерв’юерів та забезпечуючи всебічну 

підготовку для інтерв’ювання та кодування, а також шляхом миттєвої перевірки 

зібраних даних, застосовуючи складні ваги та відповідний аналіз. 

Необхідним є використання системи відбору одиниць для опитування 

(респондентів) найвищої якості. Для цього доцільно використовувати реєстр, який 

охоплює щонайменше 95% цільового населення. Для об’єктної системи 

зберігання даних краще, щоб ці реєстри містили контактну інформацію 

респондентів, в іншому випадку має використовуватися бази даних компаній 

(організацій, установ). Для європейського опитування якості життя (EQLS) та 

європейського опитування умов праці (EWCS), реєстри зазвичай містять адреси 

домашніх господарств або окремих осіб [245, 249]. Якщо такого реєстру немає, 

використовується, так звана, процедура «випадковий маршрут» для створення 

списку можливих респондентів. 

Для отримання надійних результатів в Україні необхідно опрацьовувати 

вибірки, які є достатньо великими та адекватно відображають розподіл 
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населення. Визначено, що для зменшення похибки обстеження розмір вибірки 

має становити принаймні 1000 респондентів. 

Іноді доцільно ставити відкриті запитання, які не входять у список 

заздалегідь визначених відповідей. Наприклад, інтерв’юер спочатку отримає 

детальну відповідь, а потім включить її до відповідної категорії в статистичній 

класифікації видів економічної діяльності (КВЕД 2010). 

Кодування повинно застосовуватися для відкритих питань, пов’язаних із 

доходом, рівнем освіти респондентів, а також регіоном, в якому вони живуть (із 

використанням відповідних класифікацій). 

Коли фаза збору даних завершена, набори даних мають бути зважені, щоб 

компенсувати різні можливі причини дисбалансу у вибірці. Той факт, що різні 

люди мають різну ймовірність відбору для опитування, має бути враховано 

статистично. Чим більша кількість людей, які живуть або працюють, тим менша 

їхня можливість взяти участь в інтерв’ю. Також варіація рівня готовності брати 

участь в опитуванні може призвести до недостатньої представленості окремих 

груп респондентів. Відмінності у розмірі робочої сили в різних країнах не 

повністю відображаються у національних вибірках. Отже, зважування гарантує, 

що великі країни більше впливають на результати. 

Надалі доцільно адаптувати методологію до конкретних вимог кожного 

наступного опитування. 

Запропоноване національне опитування умов праці та якості зайнятості в 

Україні надасть інформацію щодо умов праці для того, щоб: 

– визначати та кількісно оцінювати з використанням сформованої 

системи показників якості зайнятості як умови праці, так і якість зайнятості як 

найманих працівників України, так і самозайнятих працівників;  

– аналізувати зв’язки між різними аспектами умов праці; 

– визначати групи ризику та актуальні питання; 

– здійснювати моніторинг тенденції шляхом надання однорідних та 

співставних у часі показників з цих питань; 
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– сприяти розвитку національної політики, зокрема, у сфері якості праці 

та зайнятості. 

Особисте інтерв’ю доцільно проводити в будинках людей і воно має 

охоплювати вичерпний перелік питань щодо умов їхньої праці. Уся зібрана 

інформація має розглядатися з гарантованою конфіденційністю та анонімністю 

кожного інтерв’юера.  

Високоякісна анкета є ключовим елементом успішного опитування. 

Кожного разу, коли проводиться опитування, анкету доцільно переглядати за 

підтримки експертів, політичних діячів та спеціалістів Держстату. 

Метою запропонованого спеціального обстеження є систематизація 

певних аспектів досвіду працівників. Вона включає в себе наступні напрями: 

– фізичні та психосоціальні фактори ризику; 

– робочий час: тривалість, організація, передбачуваність та гнучкість; 

робочий і життєвий баланс; 

– місце роботи; 

– швидкість роботи, детермінанти темпу; 

– участь працівників, політика щодо кадрових ресурсів та організація 

роботи (наприклад, обертання завдань); представництво працівників; 

– використання навичок, пізнавальні аспекти роботи, прийняття рішень та 

навчання на роботі; 

– умови праці: безпека роботи та незахищеність; 

– соціальні відносини на роботі: підтримка, довіра, співпраця, 

дискримінація, насильство; 

– гендерні питання: сегрегація, склад сім’ї, неоплачувана робота, розмір 

жінок на контрольних посадах; 

– добробут та здоров’я, заробіток та фінансова безпека. 

Теми, що на охоплені даним обстеженням, включають: 

– статус у зайнятості;  

– тривалість та організацію робочого часу;  

– організацію праці;  
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– навчання та підготовку;  

– фактори фізичного та психосоціального ризику; 

– охорону здоров’я та безпеку;  

– баланс праці та особистого життя;  

– участь працівників;  

– прибуток та фінансову безпеку;  

– стан здоров’я. 

Розроблена версія анкети включає такі блоки питань (частини) та 

підрозділи, що представлені на рис. 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Структура адаптованої версії анкети для оцінювання умов праці 

Джерело: розроблено автором на базі [455]. 
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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. Питання щодо освіти і доходу 
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національного культурного контексту (розроблена на базі останнього 6-го 

Європейського обстеження умов праці (EWCS), яке мало місце у 2015 р.). 

ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПРО ЧЛЕНІВ ДОМОГОСПОДАРСТВА 

[ЗАПИТАТИ ВСІХ] 

Q1. Скільки всього людей, включаючи Вас, живе у Вашому 

домогосподарстві? (від 1 до 50) 

Кількість осіб, які проживають в домогосподарстві:   □□ 

1.1. ДАНІ ПРО РЕСПОНДЕНТА 

[ЗАПИТАТИ ВСІХ] 

Q2a. Ваша стать (стать респондента)? 

[ЗАЗНАЧИТИ У ТАБЛ. 1 НИЖЧЕ (CARD А)] 

Q2b. Ваш вік? (від 15 до 100 & 888 & 999) 

[ЗАЗНАЧИТИ У ТАБЛ. 5.2 НИЖЧЕ (CARD В)] 

Q2c. Яка з цих категорій найкраще описує Вашу нинішню ситуацію? 

[ЗАЗНАЧИТИ У ТАБЛ. 5.2 НИЖЧЕ (CARD С)] 

[ЗАПИТАТИ, ЯКЩО Q2c = 01] 

Q2d. Чи працюєте Ви з частковою або з повною зайнятістю? 

[ЗАЗНАЧИТИ У ТАБЛ. 5.2 НИЖЧЕ (CARD D)] 

[ЗАПИТАТИ, ЯКЩО Q1 > 1] 

1.2. ДАНІ ПРО ІНШИХ ЧЛЕНІВ ВАШОГО ДОМОГОСПОДАРСТВА 

(ПОЧИНАЮЧИ З НАЙСТАРШОГО) 

[ЗАПИТАТИ, ЯКЩО Q1 > 1] 

Q3a. Самий старший член Вашого домогосподарства – чоловік чи жінка? 

[ЗАЗНАЧИТИ У ТАБЛ. 5.2 НИЖЧЕ (CARD А)] 

Q3b. Скільки йому/їй років? 

[ЗАЗНАЧИТИ У ТАБЛ. 5.2 НИЖЧЕ (CARD В)] 

Q3c. У яких родинних стосунках він/вона з Вами знаходиться? Це 

ваш/ваша...? 

[ЗАЗНАЧИТИ У ТАБЛ. 5.2 НИЖЧЕ (CARD С)] 

Q3d. Яка з цих категорій найкраще описує ситуацію про цю людину? 
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[ЗАЗНАЧИТИ У ТАБЛ. 5.2 НИЖЧЕ (CARD D)] 

[ЗАПИТАТИ, ЯКЩО Q1 > 1 ТА ЯКЩО Q3d = 01] 

Q3e. Ця людина працює з частковою або повною зайнятістю? 

[ЗАЗНАЧИТИ У ТАБЛ. 5.2 НИЖЧЕ (CARD Е)] 

Таблиця 5.2 – Сітка відповідей про членів домогосподарства (GRID 1) 

 A B C D E 

Стать Вік 
(для дітей 
до 1 року, 
позначте 

1) 

Відношення 
до 

респондента 

Економічна 
діяльність 

Часткова / 
повна 

зайнятість 

Ч Ж 
Не 

знаю 
Від-
мова 

Оберіть 
відповідно до 

переліку 
нижче 

Оберіть 
відповідно до 

переліку  
нижче 

1 – часткова  
2 – повна  

1 
Респон-

дент 
1 2 8 9 □□□ -- 

 

01  02  03  04  05 
06  07  08   09 

 

1 2 8 9 

2 Особа 2 1 2 -- 9 □□□ 
01  02  03  04 
05  06   07  08 

01  02  03  04  05 
06  07  08   09 

1 2 8 9 

3 Особа 3 1 2 -- 9 □□□ 
01  02  03  04 
05  06   07  08 

01  02  03  04  05 
06  07  08   09 

1 2 8 9 

4 Особа 4 1 2 -- 9 □□□ 
01  02  03  04 
05  06   07  08 

01  02  03  04  05 
06  07  08   09 

1 2 8 9 

5 Особа 5 1 2 -- 9 □□□ 
01  02  03  04 
05  06   07  08 

01  02  03  04  05 
06  07  08   09 

1 2 8 9 

6 Особа 6 1 2 -- 9 □□□ 
01  02  03  04 
05  06   07  08 

01  02  03  04  05 
06  07  08   09 

1 2 8 9 

7 Особа 7 1 2 -- 9 □□□ 
01  02  03  04 
05  06   07  08 

01  02  03  04  05 
06  07  08   09 

1 2 8 9 

8 Особа 8 1 2 -- 9 □□□ 
01  02  03  04 
05  06   07  08 

01  02  03  04  05 
06  07  08   09 

1 2 8 9 

9 Особа 9 1 2 -- 9 □□□ 
01  02  03  04 
05  06   07  08 

01  02  03  04  05 
06  07  08   09 

1 2 8 9 

10 Особа 10 1 2 -- 9 □□□ 
01  02  03  04 
05  06   07  08 

01  02  03  04  05 
06  07  08   09 

1 2 8 9 

        
Коди відношення до респондента, коди діяльності, коди часткової / 

повної зайнятості представлені в табл. 5.3. 
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Таблиця 5.3 – Коди відношення до респондента, коди діяльності та 

зайнятості 

C. Коди відношення до 
респондента [CARD C] 

D. Коди діяльності [CARD D] 
E. Коди часткової / 
повної зайнятості 
[CARD Е] 

01 = Чоловік / 
дружина / супутник, 
супутниця життя 
02 = Дитина: син / 
дочка респондента 
або його супутника / 
супутниці життя 
03 = Батько / мати / 
прийомний батько або 
мати / батько чоловіка 
/ дружини, супутника 
/ супутниці життя  
04 = Невістка або зять 
05 = Онук / внучка 
06 = Брат / сестра (в 
т.ч. зведений або 
приймальний) 
07 = Інший родич 
08 = Інша людина, що 
не є родичем 
88 = Не знаю 
(спонтанна відповідь)  
99 = Відмова від 
відповіді (спонтанна) 
 

01 = Працює найманим 
працівником або є роботодавцем 
/ сам собі роботодавцем / працює 
помічником на фермі або 
підприємстві, що належать 
родині ** 
02 = Безробітний (-а) 
03 = Непрацездатний через 
тривалу хворобу або інвалідність 
04 = Працює, але в даний час у 
відпустці по догляду за дитиною 
або з іншої причини  
05 = Пенсіонер 
06 = Домогосподарка / 
домогосподар, відповідає за 
повсякденні покупки і нагляд за 
будинком  
07 = Учень стаціонарної / денної 
форми навчання з повним 
навантаженням (школяр, 
студент)  
08 = Інше (добровільна військова 
служба) 
09 = Дитина до 14 років 
88 = Не знаю (спонтанна 
відповідь)  
99 = Відмова від відповіді 
(спонтанна) 
(* навіть якщо бізнес ще не 
приносить прибутку або доходу) 
(** якщо члени сім’ї не отримують 
оплати, вони включаються у цей 
статус, навіть якщо отримують 
оплату в грошової формі та/або 
людина не отримує будь-якої 
офіційної оплати) 

ЗАПИТУВАТИ 
ТІЛЬКИ, ЯКЩО 
Q2d/Q3d=01 
1 = З частковою 
зайнятістю 
2 = З повною 
зайнятістю 
8 = Не знаю 
(спонтанна 
відповідь) 
9 = Відмова від 
відповіді 
(спонтанна) 
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ЧАСТИНА 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

2.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

[ЗАПИТАТИ ВСІХ, якщо не вказано інше] 

Q4a. Ви і обидва Ваші батьки народилися в Україні? 

1 = Так 

2 = Ні            
______________________________________________________________________________________________________ 

8 = Не знаю (спонтанна відповідь) 

9 = Відмова від відповіді (спонтанна) 

[ЗАПИТАТИ, ЯКЩО Q4a = 2] 

Q4b. Ви народилися в Україні? 

[ОДНА ВІДПОВІДЬ] 

1 = Так 

2 = Ні            
______________________________________________________________________________________________________ 

8 = Не знаю (спонтанна відповідь) 

9 = Відмова від відповіді (спонтанна) 

2.2. ОСНОВНІ ЗАПИТАННЯ ПРО ВАШУ РОБОТУ 

[ЗАПИТАТИ ВСІХ, якщо не вказано інше] 

Q5. Як називається Ваша посада за Вашим основним місцем оплачуваної 

роботи? 

(Під основним оплачуваним місцем роботи мається на увазі місце роботи, 

де Ви зайняті найбільше годин) 

(4-значний код за класифікацією ISCO) 

………………………………………………………...................…  
_______________________________________________________________________________________________________ 

8888 = Не знаю (спонтанна відповідь) 

9999 = Відмова від відповіді (спонтанна) 

Q6. Чим Ви головним чином займаєтеся на своїй роботі? 

(4-значний код за класифікацією ISCO) 

….…………………………………………………….................…  
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8888 = Не знаю (спонтанна відповідь) 

9999 = Відмова від відповіді (спонтанна) 

Q7. Ви є найманим працівником або ви сам собі роботодавець? 

[ОДНА ВІДПОВІДЬ] 

1 = Найманий працівник    → ДО Q11 

2 = Сам собі роботодавець   → ДО Q8b     

8 = Не знаю (спонтанна відповідь)   → ДО Q8a 

9 = Відмова від відповіді (спонтанна) → ДО Q8a 

[ЗАПИТАТИ, ЯКЩО Q7 = 8 або 9] 

Q8a. Ви отримуєте зарплату у роботодавця? 

[ОДНА ВІДПОВІДЬ] 

1 = Так      → ДО Q11 

2 = Ні      → ДО Q8b     
___________________________________________________________________________________________________________ 

8 = Не знаю (спонтанна відповідь)   → ДО Q8b 

9 = Відмова від відповіді (спонтанна)  → ДО Q8b 

[ЗАПИТАТИ, ЯКЩО Q7=2 або Q8a=2, 8 чи 9] 

Q8b. Виберіть категорію або категорії, до яких відноситься Ваша основна 

оплачувана робота? 

[МНОЖИННІ ВІДПОВІДІ] 

1 = Одноосібний директор власної компанії       

2 = Партнер по бізнесу або професійній практиці      

3 = Працюю на себе          

4 = Працюю в якості субпідрядника        

5 = Працюю в якості фрілансера         

6 = Отримую заробітну плату від агентства       

7 = Інше, вкажіть:  

[ВІДКРИТЕ ЗАПИТАННЯ MAX 200 СИМВОЛІВ] 
_______________________________________________________________________________________________________ 

8 = Не знаю (спонтанна відповідь)         
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9 = Відмова від відповіді (спонтанна)        

[ЗАПИТАТИ, ЯКЩО Q8b = 1-5 ТА Q8b НЕ 6-9] 

Q9a. Чи згодні Ви з наступними висловлюваннями щодо Вашого бізнесу...? 

[ЗАЗНАЧИТИ У ТАБЛ. НИЖЧЕ (тільки одна відповідь на рядок)] 

 
Так Ні 

Не 
знаю 

Відмова від 
відповіді 

У Вас є повноваження наймати та звільняти працівників? 1 2 8 9 
Вам платять договірну оплату на постійному, наприклад, на 
щомісячній або щотижневій основі? 

1 2 8 9 

У Вас є працівники (які працюють на Вас)? 1 2 8 9 
Як правило, у Вашої фірми одночасно більше одного клієнта? 1 2 8 9 

 

[ЗАПИТАТИ, ЯКЩО Q8b = 1-5 ТА Q8b НЕ 6-9] 

Q10. Коли Ви стали працювати на себе, це сталося, в основному, з Ваших 

особистих переконань або у Вас не було більш привабливих альтернатив 

працевлаштування? 

[ОДНА ВІДПОВІДЬ] 

1 = В основному, з особистих переконань 

2 = Не було інших альтернатив працевлаштування 

3 = І те, і інше 

4 = Ні з однієї з цих причин         
______________________________________________________________________________________________________ 

8 = Не знаю (спонтанна відповідь)  

9 = Відмова від відповіді (спонтанна) 

[ЗАПИТАТИ, ЯКЩО Q7 = 1 OR Q8a = 1 OR Q8b = 6-9] 

Q11. Трудовий договір якого виду у Вас укладений за основним місцем 

оплачуваної роботи? 

[ОДНА ВІДПОВІДЬ] 

1 = Безстроковий трудовий договір   → ДО Q13 

2 = Трудовий договір на певний термін  → ДО Q12 

3 = Тимчасовий договір з агентством з працевлаштування→ ДО Q12 

4 = Навчання на робочому місці або робота на основі іншої навчальної 

програми        → ДО Q13 
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5 = Немає договору     → ДО Q13    
______________________________________________________________________________________________________ 

6 = Інше (спонтанна відповідь)    → ДО Q13 

8 = Не знаю (спонтанна відповідь)    → ДО Q13 

9 = Відмова від відповіді (спонтанна)   → ДО Q13 

[ЗАПИТАТИ ТІЛЬКИ ЯКЩО  Q11 = 2 чи 3] 

Q12. На який термін укладений договір: на скільки років, місяців? 

(Якщо тривалістю менше одного року, то в рядку «кількість років» позначте «00», а 

місяці запишіть у рядку «кількість місяців». Якщо у респондента була серія договорів, він 

має дати відповідь щодо поточного контракту) 

Кількість років:                

Кількість місяців:               

00 = Тривалістю менше одного року 

77 = Немає точного терміну (спонтанна відповідь)  

88 = Не знаю (спонтанна відповідь) 

99 = Відмова від відповіді (спонтанна) 

Q13. Яка основна діяльність фірми або організації, де Ви працюєте? 

[ВІДКРИТЕ ЗАПИТАННЯ MAX 500 СИМВОЛІВ] 

___________________________________________________________ 

88 = Не знаю (спонтанна відповідь)            

99 = Відмова від відповіді (спонтанна) 

Q14. Ви працюєте ...   [ОДНА ВІДПОВІДЬ] 

1 = В приватному секторі 

2 = В громадському секторі 

3 = У спільній приватно-державній організації або фірмі  

4 = В некомерційній організації (НКО)        

5 = Інше, вкажіть_____________________________________________ 

8 = Не знаю (спонтанна відповідь)  

9 = Відмова від відповіді (спонтанна) 

На рис. 5.2 для ілюстрації результатів європейського опитування за 

блоком основних питань про роботу розділу 2 наведено структуру відповідей 
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респондентів за країнами Європи, що брали участь в опитуванні [249], на 

питання Q.11 – частки працівників, які на запитання «Трудовий договір якого 

виду у Вас укладений за основним місцем оплачуваної роботи?» обрали 

відповідь «Безстроковий трудовий договір». 
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Рисунок 5.2 – Частка відповідей респондентів, що на питання «Трудовий 

договір якого виду у Вас укладений за основним місцем оплачуваної роботи?» 

обрали відповідь «Безстроковий трудовий договір», за країнами світу, які 

приймали участь у опитуванні в 2015 р. 

Джерело: побудовано автором за даними [455]. 
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Так, за результатами опитування країнами з найбільшою часткою 

укладання безстрокових трудових договорів серед найманих працівників 

виявилися Литва (93%) та Люксембург (90%), до другої групи також з 

високими частками безстрокових трудових договорів увійшли: Литва, 

Люксембург, Естонія, Румунія, Болгарія, Об’єднане Королівство, Німеччина, 

Австрія, Фінляндія, Угорщина, Бельгія, Данія, Швеція, Словаччина, Франція, 

Латвія, Чеська Республіка та Словенія; а єдиною країною, де частка 

безстрокових трудових договорів склала менше 50% виявився Кіпр (46%).  

2.3. ЗАПИТАННЯ ЩОДО КОМПАНІЇ АБО ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКА Є 

ВАШИМ ОСНОВНИМ МІСЦЕМ РОБОТИ 

Q15a. Компанія або організація, в якій Ви працюєте, здійснює свою 

діяльність в одному або декількох місцях? 

2.4. ЗАПИТАННЯ ЩОДО ПРИВАТНОГО БІЗНЕСУ (ПРИ ЦЬОМУ ВАШ 

БІЗНЕС МОЖЕ ПЕРЕБУВАТИ В ІНШОМУ МІСЦІ, А НЕ ТАМ, ДЕ 

ВИКОНУЄТЬСЯ ЗНАЧНА ЧАСТИНА ВАШОЇ РОБОТИ) 

Q15b. Ваше підприємство знаходиться в одному або декількох місцях? 

Q16a. Скільки всього людей (враховуючи Вас) працює в місці Вашої 

роботи (тобто в тому місці, де ви працюєте)? 

Q16b. Скільки всього людей працює у Вашій компанії або організації (або 

на Вашому підприємстві)? 

Q17. Скільки років Ви пропрацювали на фірмі або в організації, де 

працюєте зараз? 

Q18. Чи відбулися будь-які з наступних змін на Вашій роботі протягом 

останніх 12 місяців (або з тих пір, як Ви почали працювати, якщо працюєте 

менше року)? 

Q19. Як змінилася кількість співробітників на Вашому місці роботи за 

останні три роки (або з тих пір, як Ви почали працювати, якщо працюєте менше 

3 років): збільшилася, залишилася без змін або зменшилася? 
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Q20. Чи відбулися на Вашому робочому місці за останні три роки (або з 

тих пір, як Ви почали працювати, якщо працюєте менше 3 років) 

реструктуризація або реорганізація, які істотно вплинули на Вашу роботу? 

Q21. Перед реструктуризацією або реорганізацією Вас… 

– поінформували про майбутні зміни? 

– попросили висловити Вашу думку? 

Q22. На Вашому робочому місці працівники з такою ж посадою, як у 

Вас – це ... 

1 = В основному чоловіки  

2 = В основному жінки 

3 = Приблизно рівна кількість чоловіків і жінок  

4 = Ні у кого іншого немає такої посади 

Q23. Скільки людей працює у Вашому підпорядкуванні, тобто людей, 

підвищення зарплати яких, премії та просування по службі безпосередньо 

залежать від Вас? 

Q24. Скільки годин на тиждень Ви зазвичай працюєте на своїй основній 

оплачуваній роботі? 

Q25. За умови, що Ви могли б вільно вибирати Ваші робочі години і 

беручи до уваги необхідність заробляти на життя: скільки годин на тиждень Ви 

б віддали перевагу працювати на даний момент? 

Q26. Скільки днів на тиждень Ви зазвичай працюєте на своїй основній 

оплачуваній роботі? 

Q27. Чи є у Вас крім свого основного місця роботи ще й інша оплачувана 

робота? 

Q28. Скільки в середньому годин на тиждень Ви працюєте на іншій 

оплачуваній регулярній роботі (роботах)? 

На рис. 5.3 проілюстровано результати європейського опитування за 

блоком питань, що стосуються приватного бізнесу, з розділу 2, а саме, наведено 

структуру відповідей респондентів за країнами Європи, що брали участь в 

опитуванні [249], а саме, частку респондентів, які на питання Q.24 «Скільки 
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годин на тиждень Ви зазвичай працюєте на своїй основній оплачуваній 

роботі?» відповіли «35–40 годин». 

 

Рисунок 5.3 – Частка відповідей респондентів за країнами Європи, що брали 

участь в опитуванні, які на питання Q.24 «Скільки годин на тиждень Ви зазвичай 

працюєте на своїй основній оплачуваній роботі?» зазначили «35–40 годин» 

Джерело: за даними [455]. 

 

Так, за результатами опитування країнами з найбільшою часткою 

респондентів, що на питання «Скільки годин на тиждень Ви зазвичай працюєте 

на своїй основній оплачуваній роботі?» зазначили «35-40 годин», виявилися 

Естонія (65%), Литва (64%), Фінляндія (63%), Болгарія (61%), Угорщина (61%), 

Латвія (60%), а з найменшою – Греція (32%), Нідерланди (34%), 

Великобританія (39%), Ірландія (41%), Італія (45%).  

2.5. ЗАПИТАННЯ ЩОДО ОСНОВНОЇ ОПЛАЧУВАНОЇ РОБОТИ 

Q29. Чи стикаєтеся Ви на роботі з... 
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– вібрацією від інструментів, від обладнання? 

– таким сильним шумом, що розмовляючи з іншими Ви повинні 

підвищувати голос? 

– високою температурою, від якої потієш, навіть не працюючи? 

– низькою зовнішньою температурою або з низькою температурою 

всередині приміщення? 

– вдиханням диму, газів (зварювальні або вихлопні гази), порошку або 

пилу (деревна або мінеральна пил) і т.д.? 

– вдиханням парів, наприклад, від розчинників і розріджувачів? 

– ручною обробкою або шкірним контактом з хімікатами? 

– тютюновим димом від інших людей? 

– ручною обробкою або прямим контактом з матеріалами, які можуть 

бути заразними, наприклад, сміття, біологічні рідини, лабораторні матеріали 

і т.д.? 

Q30. Ваша основна оплачувана робота пов’язана з ... 

– стомлюванням і біллю зі зміною положення тіла? 

– підняттям або переміщенням людей? 

– переміщенням або перенесенням тягарів? 

– знаходженням в сидячому положенні? 

– повторюваними рухами рук або передпліч? 

– прямим спілкуванням з людьми, які не є працівниками вашої фірми, 

напр. з клієнтами, пасажирами, учнями, пацієнтами та т.п.? 

– спілкуванням з розсердженими клієнтами, замовниками, пацієнтами, 

учнями і т.п.? 

– знаходженням в дискомфортних з емоційної точки зору ситуаціях? 

– користуванням комп’ютерами, ноутбуками, смартфонами і т.п.? 

1 = Весь час  

2 = Майже весь час 

3 = Приблизно 3/4 всього часу  

4 = Приблизно половину всього часу  
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5 = Приблизно 1/4 всього часу  

6 = Майже ніколи 

7 = Ніколи 

8 = Не знаю (спонтанна відповідь)  

9 = Відмова від відповіді (спонтанна) 

Q31. Ваша робота вимагає, щоб Ви інколи носили засоби індивідуального 

захисту? 

Q32. Ви завжди використовуєте їх, коли це потрібно? 

Q33. Як Ви вважаєте, наскільки добре Ви поінформовані щодо ризику для 

здоров’я і безпеки при виконанні Вашої роботи? 

Q34. Чи включає Ваша робота відвідування замовників, пацієнтів, 

клієнтів або роботу в їх приміщеннях або у них вдома? 

Q35. Як часто Ви працювали в кожному з наступних місць протягом 

останніх 12 місяців, виконуючи Вашу основну оплачувану роботу (або з тих 

пір, як Ви почали працювати на Вашій основній оплачуваній роботі): 

[GRID DOWN] 

– у приміщеннях вашого роботодавця / вашого власного підприємства 

(офіс, завод, магазин, школа і т.д.)? 

– у приміщеннях клієнтів? 

– в автомобілі або іншому транспортному засобі? 

– на відкритому повітрі (будівельний майданчик, сільськогосподарське 

поле, вулиці міста)? 

– у себе вдома? 

– у громадських місцях, таких як кафе, аеропорти і т.п.? 

Q36. В цілому скільки всього хвилин на день у Вас зазвичай іде на 

поїздку на роботу і повернення з роботи додому? 

Q37a. У середньому скільки разів на місяць Ви зазвичай працюєте вночі 

(мінімум 2 години з 22.00 до 05.00)? 

Q37b. Скільки разів на місяць Ви працюєте по неділях? 
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Q37c. Скільки разів на місяць Ви працюєте по суботах? 

Q37d. Скільки разів на місяць Ви працюєте більше 10 годин на день? 

Q38. Протягом останнього місяця хоч раз траплялося так, що у Вас між 

закінченням одного робочого дня і початком наступного робочого дня було 

менше 11 годин? 

Q39. Ви працюєте ... 

– однакову кількість годин кожен день; 

– однакова кількість днів кожного тижня; 

– однакова кількість годин щотижня; 

– з певними годинами початку і кінця робочого дня; 

– позмінно. 

Q40. Як часто протягом останніх 12 місяців (або з тих пір, як Ви почали 

працювати на Вашій основній оплачуваній роботі) Вас просили негайно 

з’явитися на роботу? 

Q41. Ви працюєте ... 

1 = На позмінній роботі в денний час (між змінами є мінімум 4-х годинна 

перерва)  

2 = В постійну зміну (в ранкову, денну або нічну) 

3 = Позмінно / зміни змінюються 

4 = Інше (спонтанна відповідь) 

Q42. Як складається графік Вашої роботи? 

Q43. Зміни в графік Вашої роботи вносяться регулярно? Якщо «так», то 

за який термін до внесення змін Вам повідомляють про майбутні зміни? 

Приклад результатів опитування за блоком питань щодо основної 

оплачуваної роботи розділу 2 щодо структури відповідей респондентів за 

країнами Європи, що брали участь в опитуванні [249], на питання Q37d 

«Скільки разів на місяць Ви працюєте більше 10 годин на день?» обрали 

відповідь «Ніколи», наведено на рис. 5.4. 
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Рисунок 5.4 – Частка відповідей респондентів, що на питання «Скільки разів на 

місяць Ви працюєте більше 10 годин на день?» обрали відповідь «Ніколи», за 

країнами світу, які приймали участь у опитуванні в 2015 р. 

Джерело: побудовано автором за даними [455]. 
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Так, за результатами опитування країнами з найбільшою часткою 

працівників, які ніколи не працювали більше 10 годин на день, виявилися 

Португалія (82%), Італія (82%), Болгарія (80%), Кіпр (78%), Німеччина (76%), 

Угорщина (74%), Хорватія (73%), Іспанія (72%) та Латвія (71%); а до країн з 

найменшою часткою працівників, які ніколи не працювали більше 10 годин на 

день, увійшли Данія (52%), Фінляндія (49%) та Швеція (45%).  

2.6. ЗАПИТАННЯ ЩОДО БАЛАНСУ МІЖ РОБОТОЮ ТА 

ОСОБИСТИМ ЖИТТЯМ 

Q44. Як, загалом, графік Вашої роботи дозволяє виконувати свої сімейні 

обов’язки, а також займатися громадською діяльністю поза робочим місцем? 

Q45. Як часто за останні 12 місяців (або з тих пір, як Ви почали 

працювати на Вашій основній оплачуваній роботі ) Ви ... 

– турбувалися про роботу в неробочий час? 

– відчували себе після роботи дуже втомленим, щоб займатися 

необхідною роботою по дому? 

– виявляли, що робота не дозволяє проводити з сім’єю стільки часу, 

скільки Ви хочете? 

– виявляли, що Вам важко зосередитися на роботі через сімейні 

обов’язки? 

– виявляли, що Ваші сімейні обов’язки не дозволяють Вам приділяти 

необхідний час роботі? 

Q46. Як часто за останні 12 місяців (або з тих пір, як Ви почали 

працювати на Вашій основній оплачуваній роботі) траплялося, що Ви 

працювали в свій вільний час, щоб виконати робочі вимоги? 

Q47. Ви б сказали, що відпроситися на одну-дві години в робочий час для 

вирішення особистих або сімейних питань - це ... 

1 = Дуже легко  

2 = Досить легко  

3 = Досить складно  

4 = Дуже складно 
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На рис. 5.5 для ілюстрації результатів європейського опитування за 

блоком питань стосовно рівноваги між роботою та особистим життям розділу 2 

наведено структуру відповідей респондентів за країнами Європи, що брали 

участь в опитуванні [249], на питання Q46 «Як часто за останні 12 місяців 

траплялося, що Ви працювали в свій вільний час, щоб виконати робочі 

вимоги?» обрали відповідь «Ніколи». 

 

 

Рисунок 5.5 – Частка відповідей респондентів, що на питання «Як часто за 

останні 12 місяців траплялося, що Ви працювали в свій вільний час, щоб 

виконати робочі вимоги?» обрали відповідь «Ніколи», за країнами світу, які 

приймали участь у опитуванні в 2015 р. 

Джерело: за даними [455]. 
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На карті використані такі скорочення: 

AT Austria Австрія 

BE Belgium Бельгія 

BG Bulgaria Болгарія 

CY Cyprus Кіпр 

CZ Czech Republic Чеська Республіка 

DE Germany Німеччина 

DK Denmark Данія 

EE Estonia Естонія 

EL Greece Греція 

ES Spain Іспанія 

FI Finland Фінляндія 

FR France Франція 

HR Croatia Хорватія 

HU Hungary Угорщина 

IE Ireland Ірландія 

IT Italy Італія 

LT Lithuania Литва 

LU Luxembourg Люксембург 

LV Latvia Латвія 

MT Malta Мальта 

NL Netherlands Нідерланди 

PL Poland Польща 

PT Portugal Португалія 

RO Romania Румунія 

SE Sweden Швеція 

SI Slovenia Словенія 

SK Slovakia Словаччина 

UK United Kingdom Об’єднане Королівство 
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За результатами опитування країнами з найбільшою часткою 

респондентів, що відповіли «Ніколи» на питання «Як часто за останні 12 

місяців траплялося, що Ви працювали в свій вільний час, щоб виконати 

робочі вимоги?», виявилися Німеччина (67%) та Угорщина (65%), а країнами 

з найбільшою часткою – Данія (45%), Великобританія (45%) та Естонія 

(44%).  
 

2.7. ЗАПИТАННЯ ЩОДО ОРГАНІЗЗАЦІЇ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ 

Q48. Чи характерні для Вашої роботи короткі повторювані робочі 

завдання, що тривають менше ... 

– 1 хвилини? 

– 10 хвилин? 

Q49. Чи пов’язана Ваша робота з... 

– роботою з дуже великою швидкістю? 

– напруженими термінами? 

Q50. Чи залежить зазвичай темп Вашої роботи від... 

– роботи, виконуваної колегами? 

– безпосередніх вимог людей, наприклад, клієнтів, пасажирів, учнів, 

пацієнтів і т.д.? 

– кількісних виробничих цілей або робочих завдань? 

– автоматичної швидкості руху машин або продукції? 

– прямого контролю з боку Вашого начальника? 

Q51. Як часто Вам доводиться переривати свою роботу, щоб зайнятися 

непередбаченими дорученнями? 

Q52. Для Вашої роботи такі перерви ... 

1 = Заважають 

2 = Не мають жодних наслідків  

3 = Надають позитивний ефект  

Q53. Чи потребує Ваша основна оплачувана робота ... 

[GRID DOWN) 
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– відповідності точним стандартам якості? 

– самооцінки якості своєї роботи? 

– самостійного рішення непередбачених проблем? 

– виконання монотонних завдань? 

– виконання складних завдань? 

– придбання нових знань? 

Q54. Ви можете обирати або змінювати ... 

[GRID DOWN) 

– порядок виконання своїх робочих завдань? 

– свої методи праці? 

– швидкість або темп виконання своєї роботи? 

Q55. Чи потребує Ваша робота обміну з колегами своїми робочими 

завданнями? 

Q56. Чи потребують ці робочі завдання інших навичок і вмінь? 

Q57. Хто вирішує, ЯК розподіляти ці робочі завдання? 

– Ваш начальник / директор 

– Вирішують ті люди, які обмінюються з колегами робочими завданнями 

Q58. Чи працюєте Ви в групі або команді, яка має спільні завдання і може 

планувати свою роботу? 

Q59. Чи працюєте Ви завжди в одній і тій же групі або команді або в 

декількох групах або командах? 

Q60. В команді, в якій Ви в основному працюєте, чи вирішують члени 

команди самі ... 

– як розподілити між собою завдання? 

– хто в команді буде керівником? 

– графік роботи? 

Q61. По кожному з наступних тверджень виберіть відповідь, яка 

найкраще описує Вашу робочу ситуацію: 

– Ваші колеги допомагають Вам і підтримують Вас 
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– Ваш керівник допомагає Вам і підтримує Вас 

– З Вами радяться перед тим, як визначити Ваші робочі завдання 

– Ви залучені в поліпшення організації роботи або робочих процесів 

Вашого відділу чи організації 

– Ви можете висловити свою думку при виборі колег, з ким ви будете 

працювати 

– Ви можете зробити перерву, коли захочете 

– У Вас достатньо часу на виконання своєї роботи 

– Ваша робота дає Вам відчуття добре зробленої роботи 

– Ви можете застосовувати свої власні ідеї у вашій роботі 

– Ви відчуваєте, що робите корисну роботу 

– Ви знаєте, чого від Вас чекають на роботі 

– До Вас ставляться справедливо на роботі 

– Ви відчуваєте стрес на своїй роботі 

– Ви можете впливати на рішення, які важливі для Вашої роботи 

– Ваша робота вимагає від Вас приховувати свої почуття 

 

На рис. 5.6 для ілюстрації результатів опитування за блоком питань 

стосовно того, як організована ваша робота, розділу 2 наведено структуру 

відповідей респондентів за країнами Європи, що брали участь в 

опитуванні [249], на питання Q53 «Чи потребує Ваша основна оплачувана 

робота самооцінки якості своєї роботи?» обрали відповідь «Так». 

Так, за результатами опитування країнами з найбільшою часткою 

респондентів, що на питання «Чи потребує Ваша основна оплачувана робота 

самооцінки якості своєї роботи?» обрали відповідь «Так», виявилися 

Мальта (88%) та Естонія (88%), а країною з найменшою часткою виявилася 

Угорщина (48%).  
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Рисунок 5.6 – Частка відповідей респондентів, що на питання «Чи потребує 

Ваша основна оплачувана робота самооцінки якості своєї роботи?» обрали 

відповідь «Так», за країнами світу, які приймали участь у опитуванні в 2015 р. 

Джерело: побудовано автором за даними [455]. 

 

2.8. ЗАПИТАННЯ ЩОДО БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО КЕРІВНИКА  

Q62. Ваш безпосередній начальник - це чоловік або жінка? 

Q63. Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступними твердженнями? 

Ваш безпосередній начальник ... 
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– Поважає Вас як особистість 

– Хвалить і заохочує Вас, якщо Ви добре попрацювали 

– Успішно домагається того, щоб люди спрацювалися 

– Допомагає виконувати роботу 

– Надає Вам відгуки про Вашу роботу 

– Заохочує і підтримує Ваш розвиток 

2.9. ЗАПИТАННЯ ПРО НАВИЧКИ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ 

Q64. Яке з наступних висловлювань найкраще описує Ваші вміння і 

навички у Вашій роботі? 

1 = Я потребую подальшого навчання, щоб добре справлятися з моїми 

обов’язками 

2 = Мої нинішні навички та вміння досить добре відповідають моїм 

нинішнім обов’язкам  

3 = У мене вистачить навичок і умінь, щоб впоратися і з більш складними 

обов’язками 

8 = Не знаю / важко відповісти (спонтанна відповідь)  

Q65. Чи пройшли Ви за останні 12 місяців (або з тих пір, як Ви почали 

працювати на Вашій основній оплачуваній роботі) будь-який з наступних видів 

навчання, щоб підвищити свою кваліфікацію? 

– Навчання, за яке платив або яке організував Ваш роботодавець 

– Навчання, за яке платили Ви самі 

– Навчання на роботі (від колег, начальників) 

– Інші види навчання 

Q66. Скільки днів за останні 12 місяців (або з тих пір, як Ви почали 

працювати на Вашій основній оплачуваній роботі) Ви провели, проходячи 

навчання, за яке платив або яке організував Ваш роботодавець? 

Q67. Чи згодні Ви або не згодні з наступними твердженнями щодо 

навчання, пройденого Вами протягом останніх 12 місяців, сплаченого чи 

організованого роботодавцем або Вами? 

– Навчання допомогло мені поліпшити якість моєї роботи 
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– Завдяки моєму навчанню я відчуваю себе більш спокійним за своє 

робоче місце 

– Я вважаю, що мої перспективи майбутнього працевлаштування 

покращилися 

Q68. Скільки днів за останні 12 місяців (або з тих пір, як Ви почали 

працювати на Вашій основній оплачуваній роботі) Ви провели, проходячи 

навчання, яке самі оплатили? 

Q69. Чи просили Ви, щоб роботодавець організував для Вас навчання? 

Q70. Наступні питання стосуються Вашого робочого місця. Наскільки Ви 

згодні або не згодні з наступними твердженнями? 

– Працівників цінують і хвалять за хорошу роботу 

– Начальство довіряє працівникам в тому, що вони добре виконують свою 

роботу 

– Конфлікти вирішуються справедливо 

– Обсяг роботи розподіляється справедливо 

– Ви добре взаємодієте зі своїми колегами 

– В цілому, працівники довіряють керівництву 

Q71. Чи є у Вашій компанії або організації ... 

– Профспілка, трудова рада або аналогічний комітет, що представляє 

інтереси працівників? 

– Представник або комітет з питань охорони здоров’я та виробничої безпеки? 

– Регулярні збори, на яких Ви можете висловити свою думку про те, що 

відбувається в організації? 

Q72. За останні 12 місяців (або з тих пір, як Ви почали працювати на своїй 

основній оплачуваній роботі) Ви піддавалися чомусь з переліченого нижче?  

– Дискримінації через вік 

– Дискримінації у зв’язку з расовою чи національною приналежністю, або 

кольором шкіри 

– Дискримінації у зв’язку з громадянством 

– Дискримінації на основі Вашої статі 

– Дискримінації у зв’язку з релігійною приналежністю 
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– Дискримінації у зв’язку з інвалідністю 

– Дискримінації через сексуальну орієнтацію 

Q73. Чи Ваша робота впливає на Ваше здоров’я? 

На рис. 5.7 для ілюстрації результатів європейського опитування наведено 

частки працівників, які відповіли «Ні» на запитання Q73 «Чи ваша робота 

впливає на ваше здоров’я?», за країнами, що брали участь в опитуванні [249]. 
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Рисунок 5.7 – Частка відповідей «Ні» респондентів на питання «Чи ваша робота 

впливає на ваше здоров’я?» за країнами світу, що приймали участь у 

опитуванні в 2015 р. 

Джерело: побудовано автором за даними [455]. 
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Так, за результатами опитування країнами з найбільшою часткою 

респондентів, що відповіли «Ні» на питання «Чи ваша робота впливає на ваше 

здоров’я?», виявилися Португалія, Чеська Республіка, Румунія, а з 

найменшою – Швеція, Словенія, Естонія.  

2.10. ЗАПИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ЗДОРОВ’Ю (НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО У 

ЗВ’ЯЗКУ З ВАШОЮ РОБОТОЮ) 

Q75. Який загальний стан Вашого здоров’я? Чи можете Ви сказати, що воно:  

1 = Дуже гарне  

2 = Гарне  

3 = Середнє  

4 = Погане  

5 = Дуже погане 

8 = Не знаю / важко відповісти (спонтанна відповідь)  

Q76. У Вас є яке-небудь захворювання або проблема зі здоров’ям, які вже 

тривають більше 6 місяців? 

Q77. Чи обмежені Ваші повсякденні дії через це захворювання або 

проблеми зі здоров’ям? 

Q78. Чи були у Вас протягом останніх 12 місяців будь-які з наведених 

нижче проблем зі здоров’ям? 

– Проблеми зі слухом 

– Проблеми зі шкірою 

– Біль у спині 

– Болі в м’язах плечей, шиї і/або верхніх кінцівок (руці, лікті, зап’ясті) 

– Болі в м’язах нижніх кінцівок (стегні, гомілці, коліні, ступні тощо) 

– Головні болі, перенапруження очей 

– Травми 

– Занепокоєння 

– Загальна втома 

– Інше (спонтанна відповідь) 
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Q79. Як часто за останні 12 місяців у Вас траплялися такі проблеми зі сном? 

– Вам складно заснути 

– Ви постійно прокидаєтеся під час сну 

– Ви прокидаєтеся і відчуваєте, що не виспалися, з почуттям втоми 

Q80. За останній місяць чи піддавалися Ви в ході своєї роботи ... 

– словесній образі? 

– небажаній увазі сексуального характеру? 

– загрозам? 

– принизливому поводженню? 

Q81. Чи піддавалися Ви в ході своєї роботи за останні 12 місяців (або з 

тих пір, як Ви почали працювати на своїй основній оплачуваній роботі) ... 

– фізичному насильству? 

– сексуального домагання? 

– залякування / знущанню? 

2.11. ЗАПИТАННЯ ПРО ЧАС ВІДСУТНОСТІ НА РОБОТІ ВПРОДОВЖ 

ОСТАННЬОГО РОКУ 

Q82. Скільки днів за останні 12 місяців (або з тих пір, як Ви почали 

працювати на Вашій основній оплачуваній роботі) Ви були відсутні на роботі 

через перебування на лікарняному або у відпустці через хворобу? 

Q83a. Скільки з цих днів на лікарняному були результатом нещасних 

випадків на роботі? 

Q83b. Скільки з цих днів на лікарняному були результатом проблем зі 

здоров’ям, які були викликані або посилилися через роботу (крім нещасних 

випадків)? 

Q84a. Чи працювали Ви у той час, коли були хворі, за останні 12 місяців 

(або з тих пір, як Ви почали працювати на своїй основній оплачуваній роботі)? 

Q84b. Скільки робочих днів? 

Q85. Раніше Ви згадали про те, що Ви страждаєте захворюванням або 

проблемою зі здоров’ям, які вже тривають більше 6 місяців. Ваше робоче місце 
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або робочі завдання будь-яким чином змінилися так, щоб це могло б полегшити 

Вашу працю в зв’язку з Вашої хворобою або проблемою зі здоров’ям? 

Q86. Чи необхідні в майбутньому зміни на Вашому робочому місці або у 

Вашій трудовій діяльності з тим, щоб Ви могли до них пристосуватися з 

урахуванням своєї хвороби або проблеми зі здоров’ям? 

Q87. Виберіть для кожного з п’яти наведених нижче тверджень варіант, 

що найкраще відображає Ваше самопочуття в останні два тижні. 

– Я відчуваю себе бадьорим і в хорошому настрої 

– Я відчуваю себе спокійним і розкутим 

– Я відчуваю себе активним і енергійним 

– Я прокидаюся і відчуваю себе свіжим і відпочившим 

– Кожен день зі мною відбуваються речі, що представляють для мене інтерес 

2.12. ЗАПИТАННЯ ЩОДО РОБОТИ В ЦІЛОМУ 

Q88. Наскільки Ви задоволені умовами праці на своїй основній 

оплачуваній роботі: дуже задоволені, задоволені, не дуже задоволені або зовсім 

незадоволені? 

Q89. Наскільки Ви згодні або не згодні з наступними твердженнями щодо 

Вашої роботи? 

– Мені здається, що моя зарплата відповідає моїм зусиллям та 

досягненням 

– Моя робота надає мені хороші можливості кар’єрного росту 

– На роботі я отримую визнання, якого заслуговую 

– Як правило, я добре ладжу з колегами 

– Організація, в якій я працюю, мотивує мене до досягнення моїх 

найкращих робочих результатів 

– Я краще ладжу з дітьми завдяки тому, що у мене є робота 

– Я можу втратити роботу протягом наступних 6 місяців 

– Якби я втратив роботу або пішов з роботи, то мені б було легко знайти 

роботу з такою ж зарплатою 



394 

 

Q90. У наступних твердженнях йдеться про те, які відчуття Ви відчуваєте 

від своєї роботи. Для кожного твердження скажіть, як часто Ви відчуваєте такі 

відчуття? 

– На роботі я відчуваю себе повним енергії 

– Я з ентузіазмом ставлюся до своєї роботи 

– Коли я працюю, час пролітає непомітно 

– До кінця робочого дня я відчуваю себе знесиленим  

– Я сумніваюся у важливості моєї роботи 

– На мій погляд, я добре справляюся зі своєю роботою 

Q91. Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступними твердженнями? 

– Якби я надовго захворів, то я був би матеріально забезпечений 

– Мені подобається бути самому собі начальником 

– Мені легко знаходити нових клієнтів 

– Відповідальність за управління власним бізнесом - важка ноша для мене 

– Я приймаю найважливіші рішення про те, як управляти своїм бізнесом 

Q92. До якого віку Ви хочете працювати? 

Q93. Як Ви вважаєте, чи будете Ви здатні виконувати ту ж роботу, що і 

зараз, або аналогічну роботу до тих пір, поки Вам виповниться 60 років (або 

через п’ять років, якщо Вам більше 56 років)? 

Q94. До якого віку, на Ваш погляд, Ви будете здатні виконувати ту ж 

роботу, що і зараз, або аналогічну роботу? 

Приклад результатів опитування за блоком питань, що стосуються роботи 

в цілому, щодо розподілу відповідей респондентів за країнами Європи, що 

брали участь в опитуванні [249], на питання Q88 «Наскільки Ви задоволені 

умовами праці на своїй основній оплачуваній роботі: дуже задоволені, 

задоволені, не дуже задоволені або зовсім незадоволені?» обрали відповідь 

«Дуже задоволений», проілюстровано на рис. 5.8. 
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Рисунок 5.8 – Частка відповідей респондентів, що на питання «Наскільки Ви 

задоволені умовами праці на своїй основній оплачуваній роботі: дуже 

задоволені, задоволені, не дуже задоволені або зовсім незадоволені?» обрали 

відповідь «Дуже задоволений», за країнами світу, які приймали участь у 

опитуванні в 2015 р. 

Джерело: за даними [455]. 

 

За результатами опитування можна виділити чотири країни з найбільшою 

часткою працівників, які дуже задоволені умовами праці на своїй основній 

оплачуваній роботі, до них відносяться Данія (47%), Австрія (41%), 

Ірландія (38%) та Великобританія (37%); а до країн з найменшою часткою 

працівників, які задоволені умовами праці на своїй основній оплачуваній 

роботі, увійшли Естонія (16%), Латвія (16%) та Румунія (11%).  
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2.13. ЗАПИТАННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗА РОБОЧИМ ЧАСОМ 

Q95. В цілому, як часто Ви займаєтеся наступними видами діяльності 

поза робочим часом? 

– Добровольчою або благодійною діяльністю 

– Політичною / профспілковою діяльністю 

– Дбаєте про своїх дітей, онуків і займаєтеся їх освітою 

– Приготуванням їжі та роботою по дому 

– Дбаєте про старих родичів / інвалідів 

– Вчитеся або проходите курс навчання 

– Займаєтесь спортивною, культурною діяльністю або проведенням 

вільного часу поза домом 

Q96. В середньому, скільки годин на день Ви проводите, займаючись цим 

видом діяльності? (Округлити години до наступного цілого; якщо менше 

години на день - впишіть «00», а потім впишіть кількість хвилин). 

– Добровольчою або благодійною діяльністю 

– Політичною / профспілковою діяльністю 

– Дбаєте про своїх дітей, онуків і займаєтеся їх освітою 

– Приготуванням їжі та роботою по дому 

– Дбаєте про старих родичів / родичів-інвалідів 

– Вчитеся або проходите курс навчання 

– Займаєтесь спортивною, культурною діяльністю або проведенням 

вільного часу поза домом 

Q97. Ви згадали, що разом з Вами проживає супутник (супутниця) життя. 

Скільки годин на тиждень зазвичай працює Ваш супутник / Ваша супутниця 

життя, включаючи оплачувану і неоплачувану роботу, у тому числі в 

надурочний час? 

Q98. Скільки годин на тиждень Ви б хотіли, щоб працював Ваш супутник 

(супутниця) життя? 
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2.14. ЗАПИТАННЯ ЩОДО ОСВІТИ І ДОХОДУ 

Q99. Чи Ви є в своєму домогосподарстві людиною, яка вносить 

найбільший вклад у дохід домогосподарства? 

Q100. Домогосподарство може має різні джерела доходу, і одночасно 

кілька членів сім’ї можуть вносити свій внесок у зміст домогосподарства. Що 

стосується загального щомісячного доходу Вашого домогосподарства, чи в 

змозі Ваше домогосподарство зводити кінці з кінцями? 

Q101. Що стосується Вашого заробітку на основній роботі, що він в себе 

включає? 

– Фіксована зарплата 

– Відрядна оплата або оплата на основі вироблення 

– Доплата за додаткові години / оплата за понаднормові 

– Додаткова оплата в якості компенсації за погані або небезпечні умови 

праці 

– Додаткова оплата за роботу в недільні дні 

– Оплата, заснована на індивідуальних результатах праці 

– Оплата, заснована на результатах праці Вашого колективу / відділу 

– Виплати, що залежать від загального результату роботи Вашої фірми 

(схема участі в прибутку), де Ви працюєте 

– Дохід від наявності у Вас акцій / частки участі фірми, де Ви працюєте 

– Інші форми винагороди (наприклад, медичні послуги, магазини і т.д.) 

– Інше (спонтанна відповідь) 

Q102. Яку частину доходу Ви отримуєте від свого найважливішого 

клієнта? 

Q103. Що включають в себе заробіток від Вашої основної роботи? 

– Дохід від самостійної підприємницької діяльності (у своїй фірмі, по 

своїй спеціальності, на фермі) 

– Виплати, що залежать від загальних результатів роботи тієї фірми 

(розподіл прибутку) або товариства, де Ви працюєте 
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– Дохід від наявності у Вас акцій / частки участі фірми, де Ви працюєте 

– Інше (спонтанна відповідь) 

Q104. Скільки становить Ваш щомісячний чистий заробіток за основним 

місцем роботи (що Ви отримуєте «на руки»)? Вкажіть середній заробіток за 

останні місяці (якщо Ви не знаєте точної цифри, вкажіть приблизну). 

Q105. Можливо, Ви зможете вказати приблизний проміжок, який 

найбільш відповідає Вашому загальному чистому місячному заробітку за 

основним місцем роботи? 

Q106. Який рівень освіти Ви маєте? 

Наприкінці анкети розміщено окремий розділ «Протокол інтерв’юера», де 

вказуються: дата опитування; час початку опитування; час закінчення 

опитування; регіон України; кількість осіб, присутніх на опитуванні, 

включаючи інтерв’юера; чи були потрібні респонденту роз’яснення; чи 

виникали у нього труднощі, відповідаючи на питання. 

На основі розробленої анкети із використанням інструментарію Google-

форми [1] проведено пілотне опитування працюючих осіб України щодо умов 

праці та якості зайнятості.  

Перевага опитування за методологією EWCS полягає в тому, що воно 

пропонує детальні показники для вимірювання якості зайнятості на рівні 

окремих працівників, які можна агрегувати за групами працівників (тобто 

гендерною ознакою, віковими групами, підприємствами, видами 

економічної діяльності тощо), а також узагальнювати інформацію на мезо- 

та макрорівні.  
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5.2. Диференціація рівня якості зайнятості в регіонах України 

 

Триваюча в світі дискусія щодо якості зайнятості та якості роботи 

протягом останнього десятиліття характеризується зростаючим науковим 

(академічним) інтересом як у визначенні складових цих понять, так і в 

інструментах оцінювання. У результаті, з цією метою було запропоновано 

приблизно двадцять індикаторів, які ґрунтуються на різних теоретичних 

положеннях, використовують підходи різних рівнів складності та мають різні 

вимоги до даних [382]. 

Вважаємо за доцільне більш детально зупинитись на двох підходах до 

формування складових індексу якості роботи, вихідні дані за якими наявні у 

вільному доступі, а також визначити особливості формування теоретико-

методологічних засад побудови багатовимірного індикатора статистичного 

оцінювання якості роботи на основі вивчення європейського досвіду. 

Європейський індекс якості роботи (European Job Quality Index – JQI) – це 

багатовимірний індикатор, що дозволяє провести оцінювання якості роботи 

(робочих місць) у 28 країнах-членах ЄС, розроблений Європейським 

профспілковим інститутом (European Trade Union Institute – ETUI) [339].  

Центром європейського індексу якості роботи є трудова діяльність, 

виконувана в обмін на оплату або прибуток за головним місцем роботи. Це 

означає, що інші риси ринків праці та системи зайнятості, включаючи 

інституційну систему та політику, є важливими механізмами, які впливають на 

якість робочих місць і які надають різні засоби підтримки окремих осіб у 

боротьбі з низькою якістю роботи, але не є частиною показника якості 

роботи [413].  

Крім того, індекс оцінює робочі місця з точки зору працівників: їх 

здоров’я та безпеку, а також їх психологічний та економічний добробут. Таким 

чином, навіть якщо більш інтенсивна робота, тривалий робочий день або низька 

заробітна плата можуть призвести до збільшення прибутку компаній у 

короткостроковій перспективі, ці характеристики роботи класифікуються як 
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свідчення низької якості роботи, оскільки багато емпіричних досліджень 

довели, що вони мають негативні наслідки для робітників та їхніх родин [137, 

357, 413, 419]. 

Індекс базується на шести субіндексах, що дозволяють охарактеризувати: 

заробітну плату; форми зайнятості та охорони праці; робочий час і баланс 

роботи й особистого життя; умови праці; вміння та кар’єрний розвиток; 

колективне представництво інтересів.  

Кожен із цих шести вимірів, у свою чергу, складається з індивідуальних 

показників, наведених в табл. 5.4.  
 

Таблиця 5.4 – Складові Європейського індексу якості роботи (JQI):  

2005–2015 рр. 

Субіндекси Показники Джерело Вага 
1 2 3 4 

Заробітна 
плата 

Середній чистий місячний дохід за основним місцем 
роботи, скоригований за ПКС (2015 рік) 

EWCS/ 
Eurostat 

1/2 

Реальний заробіток одного працівника AMECO 1/2 

Форми 
зайнятості 
та охорони 
праці 

Частка тимчасово зайнятих у загальній кількості 
працівників (передбачається, що основною 
причиною тимчасової зайнятості є неможливість 
знайти постійну роботу) 

Eurostat 
(LFS) 

1/3 

Частка працівників, зайнятих неповний робочий 
день, у загальній кількості працівників (передбачаєть-
ся, що головна причина неповної зайнятості є 
неможливість знайти роботу із повною зайнятістю) 

Eurostat 
(LFS) 

1/3 

Вірогідність втрати роботи протягом наступних 
шести місяців 

EWCS 1/3 

Робочий 
час і баланс 
роботи та 
особистого 
життя 

Частка працівників, які працюють більше 48 годин 
на тиждень 

EWCS 1/3 

Середня частка працівників з гнучким графіком 
роботи (робота в суботу та/або неділю, нічна робота, 
вечірня робота) 

Eurostat 
(LFS) 

1/3 

Відповідність робочого часу сімейним/соціальним 
обов’язкам 

EWCS 1/3 

Умови 
праці 

Інтенсивність роботи (праця з високою швидкістю, 
напружена праця в короткий термін) 

EWCS 1/3 

Автономність роботи (можна вибрати/змінити 
порядок завдань, методи роботи, швидкість роботи; 
можна зробити перерву за бажанням) 

EWCS 1/3 
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Продовження табл. 5.4 

1 2 3 4 

 

Фізичні фактори впливу на робочому місці (вібрація, 
шум, висока / низька температура, дим, пил, 
шкідливий пар, контакт із хімічними речовинами, 
випромінювання, тютюновий дим від інших людей, 
інфекційні матеріали; виснажливі або болісні 
функції, підйом або переміщення людей, 
перенесення або переміщення важких вантажів, 
повторювання рухів рук) 

EWCS 1/3 

Навички та 
розвиток 
кар’єри 

Частка населення (25-64 років), які брали участь у 
навчанні/тренінгу протягом чотирьох тижнів до 
опитування 

Eurostat 
(LFS) 

3/5 

Перспективи для просування по службі EWCS 2/5 

Колективне 
представ-
ництво 
інтересів 

Покриття колективних договорів 
ICTWSS 
database 

1/3 
(2015) 

3/5 
(2005-
2015) 

Профспілкова щільність 
ICTWSS 
database 

1/3 
(2015) 

2/5 
(2005-
2015) 

Представництво працівника в компанії/організації 
(профспілкова або робоча рада, делегат з питань 
охорони здоров’я та безпеки, регулярні зустрічі з 
працівниками) 

EWCS 
1/3 

(2015) 

Джерело: сформовано за [412]. 

 

Джерелами даних для розрахунку індексу є Європейське обстеження 

умов праці (European Working Conditions Survey – EWCS) [249], Європейське 

обстеження трудових ресурсів ЄС (EU Labour Force Survey – LFS) [231] та бази 

даних, що стосуються інституційних характеристик профспілок, встановлення 

заробітної плати, державної допомоги та соціальної підтримки (Institutional 

Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention and Social Pacts – 

ICTWSS) [311]. 

На рис. 5.9 представлені складові індексу якості роботи (Job Quality 

Index – JQI) в країнах Європи (EU-28) з розподілом за статтю у 2015 р. 
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Рисунок 5.9 – Індекс якості роботи (Job Quality Index – JQI) та його складові з 

розподілом за статтю в країнах Європи (EU-28) у 2015 р. 

Джерело: побудовано за даними [339, 355]. 

 

За винятком заробітної плати, всі складові Індексу мають значення від 0 

до 100 і наводяться у відсотках; тобто є часткою респондентів, які 

повідомляють про певну організацію роботи чи характеристику. При 

необхідності ці значення «перевертаються», щоб більш високі показники в 

складі Індексу завжди відображали кращу якість робочих місць. Заробітна 

плата представляється в грошовому вираженні: в євро з поправкою на паритет 

купівельної спроможності (ПКС). Коригування проводиться з урахуванням 

різниці в рівнях цін між країнами і, таким чином, надає змогу порівнювати 

доходи між країнами. Врахування викидів відбувається шляхом виключення 

0,25% респондентів з найнижчими та найбільшими заробітками; зроблено 

припущення, що незвично високі або низькі значення, виникають у результаті 

помилок при введенні даних. 
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У ході розрахунку інтегральної оцінки якості роботи, яка узагальнює всі 

шість вимірювань, значення кожного показника були стандартизовані в 

діапазоні від 0 до 1. Це було необхідно, оскільки показник заробітної плати 

виражається в грошових одиницях (Євро), а інші п’ять показників за шкалою 

від 0 до 100, що відповідає відсоткам. Щоб отримати загальний JQI, оцінки 

шести субіндексів були рівновагомо усереднені. 

Показники якості роботи мають обчислюватися та подаватися за статтю, 

якщо це можливо через наявність даних, що дозволяє виявляти гендерні 

прогалини у різних аспектах якості роботи.  

Єдиним винятком є представництво колективних інтересів, в якому два 

показники, взяті з бази даних ICTWSS [311], тобто щільність профспілок та 

охоплення колективними переговорами, не розбиваються за статтю. Лише 

третій показник представлення колективних інтересів, тобто представлення 

працівників на рівні компанії, який випливає з EWCS, може бути розрахований 

окремо для чоловіків і жінок. 

Після детального обговорення методологічних альтернатив і рішень, 

необхідних для побудови багатовиміврного індексу якості роботи, Муньос де 

Бустілло (Muñoz de Bustillo) з групою інших науковців [382] розробили Індекс 

якості роботи (JQI), який складається з п’яти різних вимірів:  

1) оплата;  

2) внутрішня якість роботи;  

3) якість зайнятості;  

4) охорона здоров’я та безпека;  

5) баланс роботи та особистого життя.  

У базовій формулі JQI кожне вимірювання отримує однакову вагу (20%), 

а агрегація здійснюється з використанням вагового середнього геометричного 

значення.  

В табл. 5.5 представлено показники, що входять у базову модель індексу, 

запропонованого Муньосом де Бустілло.  
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Таблиця 5.5 – Складові базової моделі індексу якості роботи (JQI), 

запропонованого Муньосом де Бустілло 

Субіндекси 
Вага, 

% 
Показники 

Вага, 
% 

Оплата праці 20,0 Дохід від основної оплачуваної роботи, 
скорегований за ПКС  

20,0 

Внутрішня 
якість роботи 

20,0 Об’єктивні характеристики: 10,0 
навички 5,0 
автономія 5,0 
Суб’єктивні характеристики 10,0 
впливовість 2,5 
значущість 2,5 
соціальна підтримка 2,5 
самореалізація 2,5 

Якість 
зайнятості 

20,0 Контрактна стабільність 10,0 
Можливості розвитку 10,0 

Охорона 
здоров’я та 
безпека 

20,0 Фізичні ризики 15,0 
Психологічні ризики 

5,0 

Баланс роботи 
і особистого 
життя 

20,0 Робочий час 15,0 
тривалість 5,0 
планування 5,0 
гнучкість 5,0 
Інтенсивність 5,0 

Джерело: узагальнено автором за [382]. 

 

Оцінка для кожного субіндексу обчислюється за допомогою середнього 

арифметичного значень його елементів.  

Формально, для певного об’єкта i, JQI розраховується за 

формулою 5.1 [380]: 

 

∏
=

=

5

1

5/1

j
ijXiJOI       (5.1) 

 

де  Xij – значення j-го субіндексу для i-го об’єкту, має значення від 0 до 100. 
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Для диференціації країн Європи за рівнем якості роботи були використані 

п’ять складових Індексу якості роботи за методологією Муньосі де Бустілло та 

ін. (2011 р.), [382]. Значимість обраних ознак розглядалась як рівновагома. 

Класифікація країн Європи проводилася за допомогою різних алгоритмів 

кластерного аналізу. Застосування методу повного зв’язку та методу Уорда 

дозволило зробити припущення про можливість об’єднання країн світу в три 

кластери. Дендрограма проведеного об’єднання наведена на рис. 5.10. 
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Рисунок 5.10 – Дендрограма об’єднання країн Європи за рівнем якості роботи 

(метод Уорда) 

Джерело: побудовано автором за [231, 249, 311]. 

 

Найкращі результати щодо змістовної інтерпретації були отримані після 

використання ітеративного методу кластерного аналізу, зокрема його алгоритму k-

середніх з розбиттям на три кластери. Зазначимо, що початкові умови, які мали 

бути задані для здійснення алгоритму k-середніх, зокрема необхідна кількість 

виділених кластерів, була отримана в результаті проведення кількох алгоритмів 

ієрархічного кластерного аналізу (зокрема, методу Уорда – рис. 5.10).  



406 

 

При об’єднанні країн світу у три групи з використанням методу k-

середніх одержана класифікація, що наведена у табл. 5.6. 

Таблиця 5.6 – Групування країн Європи за рівнем якості роботи 

(3 кластери) 

№ групи  Країни світу 
Кількість 

країн у групі 

1 
Кіпр, Іспанія, Греція, Італія, Мальта, Португалія, 
Словенія 

7 

2 
Австрія, Бельгія, Німеччина, Данія, Фінляндія, 
Франція, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, 
Швеція, Великобританія 

11 

3 
Чехія, Естонія, Угорщина, Литва, Латвія, Польща, 
Словаччина, Болгарія, Румунія 

9 

Джерело: побудовано автором за [231, 249, 311]. 

 

Для визначення основних характеристик виділених груп за значеннями 

досліджуваних ознак проаналізовані їх середні значення за виділеними групами 

країн (k-середніх – 3 кластери). Графічне зображення середніх значень ознак за 

групами наведено на рис. 5.11.  
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Рисунок  5.11 – Середні значення досліджуваних ознак – складових якості 

роботи за виділеними групами країн (k-середніх – 3 кластери) 

Джерело: побудовано автором за [231, 249, 311]. 
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Проаналізувавши середні значення ознак (табл. 5.6 і рис. 5.11), можна 

зробити висновок про те, що країни, які належать до другої групи, 

характеризуються високим рівнем якості роботи за усіма ознаками. Країни, які 

належать до першої та третьої груп, мають нижчий рівень якості роботи за 

усіма складовими. Крім того, країни третьої групи у порівнянні з країнами 

першої групи характеризуються більш низьким рівнем якості роботи за 

складовою оплати праці. 

В оригінальній версії індексу, що включає заробітну плату за паритетом 

купівельної спроможності, застосовуються додаткові процедури нормалізації 

до шкали 0–100 [382] з використанням найвищої та найнижчої заробітної плати, 

наявної в базі даних. 

Аналіз якості роботи, що здійснюється в динамічному аспекті, має 

враховувати можливості використання співставної інформації. Тому в 2014 р. в 

базовий індекс Муньосом були внесені відповідні зміни.  

Під час оновлення JQI акцент було зроблено на забезпеченні 

порівнянності з Індексом, що розраховувався у попередні роки (2005 та 

2010 рр.), і можливості проведення аналізу змін у якості роботи із плином 

часу [353, 356]. Це ускладняється зміною умов формування даних, наприклад, 

пов’язаних із переглядом опитувальника EWCS протягом багатьох років. Тому 

оновлений JQI був розрахований за порівнянною інформацією, яка була 

доступна протягом усіх трьох років: 2005, 2010 та 2015 рр. У разі відсутності 

інформації в статистичних базах даних за 2005, 2010 або 2015 рp. (джерелах 

даних, крім EWCS) були використані дані за найближчі доступні роки. 

З точки зору порівняння JQI у часі, індикатор представлення колективних 

інтересів є винятком, оскільки він був розрахований у двох версіях. Перша 

версія доступна лише для 2015 р., але вона включає більш детальну інформацію 

про представництво працівників на рівні компанії, на додаток до щільності 

профспілок та охоплення колективними переговорами. Таке розширення 

можливе завдяки новим питанням, доданим до EWCS лише у 2015 р. Друга 

версія доступна для порівняння у часі протягом усього періоду 2005–2015 рр., 
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але містить лише інформацію про щільність профспілок та охоплення 

колективними переговорами, доступними з бази даних ICTWSS. 

Крім того, дані про щомісячний дохід, доступні в EWCS, не можна 

порівнювати у часі через зміни анкети та складових доходів у 2015 році. Тому 

заробітна плата розраховується на 2015 р. за допомогою даних EWCS, але 

аналіз змін у часі здійснюється на основі індексу AMECO, що показує зміни 

реальної компенсації на одного працівника. З цієї причини зіставлення змін у 

загальному JQI у часі здійснюється лише на основі складових індексу за 

виключенням даних, пов’язаних із заробітною платою. 

Структура, елементи субіндексів, джерела даних оновленого JQI 

представлені в табл. 5.7.  

Таблиця 5.7 – Структура індексу JQI Муньоса, оновленого в 2014 р. 

Субіндекси Вага, % Показники Вага, % Джерело даних 

Внутрішня якість 
роботи 

25,0 

Навички 8,3 ISCO; EWCS  
Автономія 8,3 EWCS  
Соціальна 
підтримка 

8,3 EWCS  

Якість зайнятості 25,0 

Контрактна 
стабільність 

12,5 EWCS  

Можливості 
розвитку 

12,5 EWCS  

Охорона здоров’я та 
безпека 

25,0 Фізичний ризик 25,0 EWCS  

Робочий час і 
баланс роботи та 
особистого життя 

25,0 
Тривалість 8,3 EWCS  
Планування 8,3 EWCS  
Інтенсивність 8,3 EWCS  

Джерело: узагальнено за [261]. 

 

Зміни в структурі індексу були здійснені з подвійною метою. По-перше, 

спрощення JQI пов’язане з його адаптацією до відмінностей у трьох хвилях 

EWCS (2000–2005–2010 рр.), для забезпечення порівнянності в ході аналізу 

динамічних змін, і, по-друге, деякі поправки в початковому індексі спричинені 

необхідністю вирішення незначних проблем, виявлених з його розвитком.  

Основна зміна – це виключення з індексу компоненти оплати праці. Хоча 

оплата є очевидним важливим аспектом якості роботи, на жаль, методика 
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EWCS зазнала стількох змін у різних хвилях опитування, що неможливо було 

створити порівнянний часовий ряд. Це головний недолік, який змусив 

обмежити аналіз нематеріальними аспектами якості роботи. 

Інші чотири компоненти, в основному, відповідають оригінальній версії 

індексу, хоча в багатьох випадках вони менш всебічні (на основі меншого числа 

змінних), що також спрямовано на забезпечення узгодженості змінних у 

часі [261]. 

Щодо виміру внутрішньої якості роботи, оновлена версія JQI виключає 

суб’єктивну компоненту, отриману з моделі Блейнера (1964), оскільки, по-

перше, вона практично не працювала (ця компонента мала дуже малу 

мінливість, з найменшою дисперсією), і, з іншого боку, була дещо несумісна з 

основною моделлю (яка підкреслює об’єктивну перспективу якості роботи). В 

результаті цей аспект базується на трьох рівновагомих компонентах: 

– навички: враховуються чотири загальні рівні кваліфікації, що 

відповідають Міжнародній стандартній класифікації професій (ISCO), та показник 

когнітивних вимог до робочих місць (ідентичний попередній версії індексу); 

– автономія: враховуються чотири змінні, що вимірюють автономію 

відповідно до методів та критеріїв планування роботи. Ідентична попередній 

версії, за винятком однієї змінної, яка зараз відсутня (показник, що 

характеризує механізми деталізації робочого часу); 

– соціальна підтримка: враховується лише одна дихотомічна змінна, 

можлива для формування порівнянного ряду. 

Вимірювання якості зайнятості зберігає оригінальний підхід до побудови 

індексу за двома складовими: контрактна стабільність та можливості розвитку: 

– контрактна стабільність: розглядається статус зайнятості та тип 

контракту, плюс показник стажу роботи (0, якщо менше, ніж рік; 100, якщо 

більше шести років; проміжні значення між ними). Виключена змінна щодо 

можливості втрати поточної роботи, оскільки ця інформація не була включена в 

EWCS 2000 року. 
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– можливості розвитку: розглядається лише одна з двох оригінальних 

змінних (навчання). Друга змінна, наявна в базовому індексі (перспективи 

просування по службі), не була включена в огляд 2000 року. 

Таким чином, JQI демонструє дві переваги, які варто підкреслити. По-

перше, деревоподібний дизайн дозволяє отримати сукупний остаточний 

індикатор якості роботи, не поставивши під загрозу можливість вивчення ролі 

різних компонентів та підгруп, компоненти індексу у загальній вартості. По-

друге, JQI може бути побудований на рівні окремого працівника, що дозволяє 

оцінювати комплементарність чи заміщення атрибутів на одній роботі та 

обчислювати JQI для будь-якої групи конкретних працівників (жінок, молоді, за 

статтю та ін.). 

Індекс якості роботи, маючи високий рівень агрегації, дозволяє легко та 

всебічно оцінити рівні та тенденції якості роботи. Але існує ряд інших 

методологічних питань, які слід розглянути. Тут має бути ясність щодо того, що 

потрібно виміряти, та вимірювальний підхід. Необхідно прийняти рішення щодо: 

чи включати об’єктивні та / або суб’єктивні показники; чи слід використовувати 

набір показників або багатовимірний індекс; на якому рівні проводити аналіз – 

макро або мікро; і чи повинен аналіз бути статичним або повинен бути 

динамічним. Нарешті, потрібно зробити практичне, але важливе рішення про те, 

як оцінити будь-які виміри та показники. Знову ж таки, важливу методологічну 

основу можна отримати, оцінюючи існуючі показники та індекси.  

Хоча ми показали, як рекомендована багатовимірна модель якості роботи 

може бути побудована на основі міжнародних джерел даних, перетворення даних 

в багатовимірний синтетичний індикатор, що характеризуватиме якість зайнятості 

в регіонах України вимагає подальшої методологічної роботи та обговорення.  

Робота та зайнятість мають трансформаційний характер для людей, їх 

сімей, роботодавців та для суспільства в цілому. Ряд останніх тенденцій та змін 

у роботі та зайнятості викликають занепокоєння щодо сталого економічного 

зростання та якості зайнятості в Україні. Це зумовило необхідність розроблення 

статистичної основи для її покращення. Метою дослідження є формування 
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теоретико-методологічних засад побудови багатовимірного індикатора 

статистичного оцінювання якості зайнятості для створення науково 

обґрунтованої бази удосконалення територіальних та місцевих програм 

зайнятості населення в Україні. Мета побудови індексу – запропонувати 

інструмент, який дозволить порівнювати якість зайнятості на рівні окремих 

осіб, видів економічної діяльності, а також за регіонами України. 

Статистичне оцінювання якості зайнятості має ґрунтуватися на сучасному 

розумінні та визначенні «зайнятості» та пов’язаних категорій: «трудової 

діяльності» та «роботи», викладених у першому розділі. 

Для Європейських країн був розроблений багатовимірний індекс 

статистичного оцінювання якості роботи (European Job Quality Index – JQI) [339], 

який є синтетичним індикатором, легко порівнюваним між країнами та у часі й 

охоплює широкий діапазон характеристик трудової діяльності, здійснюваної за 

оплату та/або для отримання прибутку.  

Основою європейського індексу якості роботи є трудова діяльність, 

виконувана в обмін на оплату або для отримання прибутку за основним місцем 

роботи. Це означає, що інші аспекти зайнятості, такі як форми зайнятості, 

сполучення декількох місць роботи, а також інші види трудової діяльності не є 

складовими інтегрального індексу якості роботи [413].  

Інтегральний індекс якості зайнятості має оцінювати сполучення всіх 

видів трудової діяльності, виконуваної за оплату та/або для отримання 

прибутку з точки зору працівників: їх здоров’я та безпеку, а також їх 

психологічний та економічний добробут.  

Він може бути використаний як простий та швидкий діагностичний 

інструмент, який дає емпіричні докази для обговорення результатів управління, 

поточної політики зайнятості та майбутніх викликів, що стоять перед 

регіональними ринками праці. З цією метою його синтетичний характер є 

корисним.  

Для оцінювання якості зайнятості за регіонами України та за видами 

економічної діяльності (ВЕД) запропоновані інтегральний регіональний індекс 



412 

 

якості зайнятості (РІЯЗ) та інтегральний індекс якості роботи за видами 

економічної діяльності (ІІЯР), які базуються на чотирьох субіндексах, що 

дозволяють охарактеризувати:  

– оплату праці (заробітну плату);  

– форми зайнятості та охорону праці; 

– охорону здоров’я та безпеку;  

– умови праці. 

Кожен із цих чотирьох вимірів, у свою чергу, складається з показників, 

наведених в табл. 5.8 і табл. 5.9. У табл. 5.8 представлено складові субіндекси 

регіонального індексу якості зайнятості, статистичні показники для їх 

розрахунку та відповідні джерела даних. 
 

Таблиця 5.8 – Складові регіонального індексу якості зайнятості  

Суб-
індекси 

Показники Джерело Вага 

Оплата 
праці 
(25,0%) 

Середньомісячна заробітна плата, 
нарахована штатному працівнику, грн 

Держстат  
Статзбірник 
«Регіони 
України» [87] 

1/2 

Середньомісячна заробітна плата, за одну 
відпрацьовану годину, грн 

Держстат  
Статзбірник 
«Регіони 
України» [87] 

1/2 

Форми 
зайнятості 
та охорона 
праці 
(25,0%) 

Частка неформально зайнятого населення, 
у % до кількості зайнятого населення у 
відповідному регіоні 

Держстат 
Доповідь 
«Ринок праці» 
[11] 

1/3 

Частка працівників, переведених з 
економічних причин на неповний робочий 
день (тиждень), у % до середньооблікової 
кількості штатних працівників 
(передбачається, що головна причина 
неповної зайнятості є неможливість знайти 
роботу із повною зайнятістю) 

Держстат 
Статзбірник 
«Праця 
України» [86] 

1/3 

Питома вага працівників, які мають право 
на хоча б один із видів пільг і компенсацій 
за роботу зі шкідливими умовами праці 

Держстат 
Статзбірник 
«Праця 
України» [86] 

1/3 
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Продовження табл. 5.8 

Суб-
індекси 

Показники Джерело Вага 

Охорона 
здоров’я 
та 
безпека 
(25,0%) 

Рівень виробничого травматизму без 
смертельного наслідку (кількість 
травмованих на 100 тис. штатних 
працівників) 

Держпраці [10] 1/2 

Рівень виробничого травматизму зі 
смертельним наслідком (кількість 
травмованих на 100 тис. штатних 
працівників) 

Держпраці [10] 1/2 

Умови 
праці 
(25,0%) 

Частка штатних працівників, зайнятих 
важкою працею, у % до облікової кількості 
штатних працівників 

Держстат 
Статзбірник 
«Праця 
України» [86] 

1/3 

Частка штатних працівників, зайнятих 
напруженою працею, у % до облікової 
кількості штатних працівників 

Держстат 
Статзбірник 
«Праця 
України» [86] 

1/3 

Частка штатних працівників, зайнятих на 
роботах зі шкідливими умовами праці, у % 
до облікової кількості штатних працівників 

Держстат 
Статзбірник 
«Праця 
України» [86] 

1/3 

Джерело: побудовано автором за [10, 11, 86, 87]. 

 

Джерелами даних для розрахунку індексу є об’єктивні статистичні дані, 

представлені Державною службою статистики України (Держстат) [11, 86, 87, 

88] та Державною службою України з питань праці (Держпраці) [10]. 

Процедура розрахунку інтегрального індексу якості зайнятості 

складається з таких етапів: нормування показників; визначення ваги показників 

у блоках; розрахунок субіндексу за кожним блоком показників; розрахунок 

інтегрального регіонального індексу якості зайнятості. 

За винятком заробітної плати та рівня виробничого травматизму, всі 

складові індексів мають значення від 0 до 100 і наводяться у відсотках; тобто є 

часткою працівників, які мають певну організацію праці чи її характеристику.  

Оскільки показник заробітної плати виражається в грошових одиницях 

(грн), рівень виробничого травматизму характеризується кількістю 
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травмованих на 100 тис. штатних працівників, а інші показники – за шкалою від 

0 до 100, що відповідає відсоткам, значення кожного показника були нормовані 

в діапазоні від 0 до 1. 

Нормування здійснювалось за формулою (5.2) для показників-

стимуляторів та за формулою (5.3) для показників-дестимуляторів [13]: 
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де  rijx  – фактичне значення j-го показника у i-му блоці показників по r-му 

регіону; 

rijZ  – нормоване значення j-го показника у i-му блоці показників по r-му 

регіону; 

rijx
k

r 1
max
=

 та rijx
k

r 1
min
=

 – максимальне та мінімальне значення j-го показника, 

що використовується для оцінки індексу для r-го регіону, kr ,1= ; 

k  – кількість регіонів, для яких розраховується індекс якості зайнятості. 

Оцінка для i-го субіндексу обчислюється як середнє арифметичне значень 

з його нормованих елементів. Субіндекс по блоку показників розраховується за 

формулою (5.4): 

 

∑
=

=
l

j
rijijir ZwI

1

     (5.4) 
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де  ijw  – ваговий коефіцієнт j-го показника у i-му блоці, )1;0(∈ijw , 1=∑
j

ijw , 

4,1=i , lj ,1= ; 

l – кількість показників, що входить до відповідного блоку. 

Регіональний індекс якості зайнятості (РІЯЗ) та індекс якості роботи за 

ВЕД (ІІЯР) запропоновано розраховувати як зважену суму індексів за всіма 

чотирма блоками показників за формулою (5.5): 

 

∑
=

⋅=
4

1

25,0)(
i

irrr IІІЯРРІЯЗ       (5.5) 

 

де  irІ  – нормоване значення i-го субіндексу для r-го регіону або ВЕД, має 

значення від 0 до 1.  

Для диференціації регіонів України за рівнем якості зайнятості 

розраховані складові регіонального індексу якості зайнятості в 2017 р., 

представлені в табл. 5.9.  

Таблиця 5.9 – Складові регіонального індексу якості зайнятості (РІЯЗ) за 

регіонами України в 2017 р. 

Регіони України 
Субіндекс 
«Оплата 
праці» 

Субіндекс 
«Форми 

зайнятості 
та охорона 

праці» 

Субіндекс 
«Охорона 

здоров’я та 
безпека» 

Субіндекс 
«Умови 
праці» 

РІЯЗ Ранг 

1 2 3 4 5 6 7 
Вінницька 0,100 0,553 0,488 0,675 0,454 17 
Волинська 0,041 0,700 0,442 0,607 0,448 19 
Дніпропетровська 0,232 0,817 0,422 0,042 0,378 24 
Донецька 0,434 0,635 0,000 0,076 0,286 25 
Житомирська 0,054 0,636 0,661 0,752 0,526 7 
Закарпатська 0,160 0,518 0,653 1,000 0,583 3 
Запорізька 0,222 0,513 0,518 0,350 0,401 23 
Івано-Франківська 0,120 0,369 0,577 0,644 0,428 20 
Київська 0,288 0,777 0,622 0,710 0,599 2 
Кіровоградська 0,029 0,628 0,642 0,629 0,482 11 
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Продовження табл. 5.9 

1 2 3 4 5 6 7 
Луганська 0,096 0,414 0,815 0,347 0,418 21 
Львівська 0,161 0,707 0,458 0,496 0,456 16 
Миколаївська 0,205 0,603 0,638 0,672 0,529 6 
Одеська 0,165 0,713 0,774 0,667 0,580 4 
Полтавська 0,169 0,681 0,528 0,529 0,477 12 
Рівненська 0,109 0,528 0,392 0,602 0,408 22 
Сумська 0,070 0,402 0,743 0,672 0,472 14 
Тернопільська 0,008 0,544 0,576 0,840 0,492 9 
Харківська 0,105 0,632 0,817 0,590 0,536 5 
Херсонська 0,031 0,374 0,730 0,826 0,490 10 
Хмельницька 0,063 0,582 0,487 0,667 0,450 18 
Черкаська 0,077 0,566 0,466 0,749 0,464 15 
Чернівецька 0,021 0,331 0,780 0,851 0,496 8 
Чернігівська 0,007 0,574 0,574 0,745 0,475 13 
м. Київ 1,000 0,783 0,763 0,646 0,798 1 

Джерело: розраховано автором за даними [10]. 

 

Застосування розробленої методики розрахунку запропонованого індексу 

для оцінювання якості зайнятості у регіональному розрізі дозволило ранжувати 

регіони України за рівнями якості зайнятості та проаналізувати стан розвитку 

регіонів за кожною із виділених складових, таких як: «Оплата праці», «Форми 

зайнятості та охорона праці», «Охорона здоров’я та безпека» та «Умови праці» 

(табл. 5.9, рис. 5.12).  

На рис. 5.12 представлено ранжування регіонів України за складовими 

індексу якості зайнятості в 2017 р. 

За результатами проведеного дослідження визначено явних лідерів серед 

регіонів України за рівнем якості зайнятості, якими виявилися м. Київ, а також 

Київська, Закарпатська та Одеська області. Регіоном із найнижчим значенням 

інтегрального індексу якості зайнятості є Донецька область, незважаючи на те, 

що складові «Оплата праці» й «Форми зайнятості та охорона праці» мають 

значення, вищі за середні, субіндекси «Охорона здоров’я та безпека» і «Умови 

праці» мають мінімальні значення. 
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Рисунок 5.12 – Ранжування регіонів України за значеннями Інтегрального 

індексу якості зайнятості з розподілом за складовими у 2017 р. 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками. 

 

Для характеристики регіонів України за кожним із виділених вимірів 

окремо, а саме: за оплатою праці, формами зайнятості та охороною праці, 

охороною здоров’я та безпекою і умовами праці, здійснено ранжування регіонів 

України за кожним із запропонованих субіндексів. Ранжування регіонів 

України за значеннями субіндексу «Оплата праці» наведено на рис. 5.13. 
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Рисунок 5.13 – Ранжування регіонів України за значеннями субіндексу «Оплата 

праці» у 2017 р. 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками. 

 

Проведений аналіз свідчить про те, що за виміром «оплата праці» за 

регіонами України існує дуже велика диференціація. Так, серед регіонів 

України з найвищим рівнем оплати праці значно виділяється м. Київ, серед 

інших регіонів можна виділити Донецьку область. До регіонів з найнижчим 

рівнем оплати праці відносяться Херсонська, Кіровоградська, Тернопільська та 

Чернігівська області. Проте, як бачимо за значеннями розрахованого 
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регіонального індексу якості зайнятості, лише сам рівень оплати праці не має 

вирішального значення при формуванні загального рівня якості зайнятості у 

регіональному розрізі. 

На рис. 5.14 представлено ранжування регіонів України за значеннями 

субіндексу «Форми зайнятості та охорона праці». 

0,33
0,37
0,37

0,40
0,41

0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,57
0,57
0,58
0,60

0,63

0,64
0,64

0,68
0,70
0,71
0,71

0,78
0,78

0,82

0,63

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Чернівецька
Івано-Франк.
Херсонська

Сумська
Луганська
Запорізька

Закарпатська
Рівненська

Тернопільська
Вінницька
Черкаська

Чернігівська
Хмельницька

Миколаївська
Кіровоградська

Харківська
Донецька

Житомирська
Полтавська
Волинська
Львівська

Одеська
Київська

м. Київ
Дніпропетровська

Р
ег

іо
н

и
 У

к
ра

їн
и

Значення індексів
РІЯЗ

Субіндекс «Форми зайнятості та охорона праці»
 

Рисунок 5.14 – Ранжування регіонів України за значеннями субіндексу «Форми 

зайнятості та охорона праці» у 2017 р. 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками. 

 

За результатами проведеного аналізу до регіонів з низьким рівнем 

розвитку за виміром «форми зайнятості та охорона праці» можна віднести 
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Луганську, Сумську, Івано-Франківську та Чернівецьку області.  

До регіонів з високим рівнем розвитку форм зайнятості та охорони праці 

відносяться Одеська, Львівська, Волинська та Полтавська області. Найбільш 

розвиненими регіонами за цим виміром є Дніпропетровська область, Київська 

та м. Київ. 

На рис. 5.15 представлено ранжування регіонів України за значеннями 

субіндексу «Охорона здоров’я та безпека». 
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Рисунок 5.15 – Ранжування регіонів України за значеннями субіндексу «Охорона 

здоров’я та безпека» у 2017 р. 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками.  
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Проведений аналіз значень регіонального субіндексу «Охорона здоров’я 

та безпека» показав, що за станом охорони здоров’я та безпеки серед усіх 

регіонів України виділяється лише Донецька область, яка характеризується 

найнижчим рівнем за цим виміром.  

Ранжування регіонів України за значеннями ще одного із субіндексів, що 

входить до складу регіонального індексу якості зайнятості – субіндексу «Умови 

праці» наведено на рис. 5.16. 
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Рисунок 5.16 – Ранжування регіонів України за значеннями субіндексу «Умови 

праці» у 2017 р. 
Джерело: побудовано автором за власними розрахунками.  
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До регіонів з високим рівнем охорони здоров’я та безпеки можна віднести 

Херсонську, Сумську, Одеську, Чернівецьку області та м. Київ. Регіоном з 

найвищим рівнем охорони здоров’я та безпеки визначено Харківську область.  

Побудовані рейтинги регіонів України за значеннями складових 

регіонального індексу якості зайнятості (а саме, субіндексів «Охорона здоров’я 

та безпека», «Оплата праці», «Форми зайнятості та охорона праці» та «Умови 

праці») дозволяють дослідити рівень якості зайнятості загальний або за 

певними його складовими за регіонами України. Отриману інформацію 

доцільно використовувати потенційним працівникам в 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.  

Щодо характеристики регіонів України за виміром «умови праці», то слід 

зазначити, що незважаючи на значну диференціацію регіонів за значеннями 

даного субіндексу, все ж таки більшу половину регіонів України можна 

охарактеризувати як такі, що мають сприятливі умови праці. Регіоном з 

найвищим рівнем умов праці було визначено Закарпатську область. До регіонів 

з доволі високим рівнем умов праці віднесено Чернівецьку, Тернопільську та 

Херсонську області. Найнижчим рівнем умов праці характеризуються Донецька 

та Дніпропетровська області. 

 

 

5.3.  Багатовимірне оцінювання рівня якості роботи на підприємствах 

за видами економічної діяльності в Україні 

 

Розроблення індексу якості роботи розкриває ряд можливостей в 

залежності від рівня його застосування. 

Мотивація створення інтегральних показників оцінювання якості роботи 

на мікрорівні є більш комплексною. На етапі працевлаштування, наприклад, 

розміщені на сайті підприємства субіндекси за групами факторів, дозволять 

більш детально зрозуміти умови праці на підприємстві та врахувати 

особливості певного виду економічної діяльності. 
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Розраховані субіндекси та інтегральний індекс можливо порівнювати із 

загальною оцінкою, яку працівники підприємства надають своїй роботі, –

суб’єктивною оцінкою своїх робочих місць, та ідентифікувати визначальні 

фактори зайнятості для певних осіб. З цих причин, багатовимірний підхід 

доцільно використовувати при розгляді якості роботи з мікро-перспективи.  

На практичному рівні розробка індексів, як правило, обмежується 

наявністю даних. 

Якість роботи може вимірюватися в статиці, або в разі наявності 

зіставних даних більш ніж за один період часу – в динаміці. Використання 

динамічного підходу до вимірювання якості роботи вимагає наявності 

відповідного часового ряду. 

Отже, якщо метою є відстеження змін у якості роботи з часом, на 

мікрорівні періодичність стає важливим аспектом.  

Запропоновані індикатори мікрорівня ґрунтуються на визначенні якості 

зайнятості, зосереджені на певній роботі і враховують об’єктивні 

характеристики роботи, наведені у табл. 5.10. Агрегація обраних показників у 

складеному індексі включає в себе два етапи: по-перше, агрегування показників 

у кожному субіндексі та, по-друге, підсумовування всіх субіндексів та 

отримання інтегральної оцінки (у цьому випадку загальної багатовимірної 

середньої за підприємством або видом економічної діяльності).  

Ваги неявно передбачають конкретну точку зору щодо того, як якісна 

робота повинна виглядати. У табл. 5.10 наведено складові субіндексів 

інтегрального індексу якості роботи для видів економічної діяльності (ВЕД), 

статистичні показники для їх розрахунку та відповідні джерела даних. 

Як вже було зазначено, якість зайнятості являє собою складну концепцію. 

Її оцінювання та елементи на мікрорівні також залежать від того, з якої 

перспективи оцінюється якість – підприємства або окремої особи. Існують збіги 

між підходами з точки зору підприємства і окремої особи щодо того, що являє 

собою високоякісна зайнятість. Так, і роботодавці, і працівники глибоко 

зацікавлені у скороченні числа нещасних випадків на виробництві. Крім того, 

працівники, як правило, зацікавлені в роботі на прибутковому підприємстві. 
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Однак можуть також існувати і відмінності. Так, наприклад, те, що один 

працівник може вважати «високою заробітною платою» (для своєї вигоди), 

роботодавець може розглядати як високі витрати на робочу силу, що знижує 

прибуток підприємства. 

Таблиця 5.10 – Складові інтегрального індексу якості роботи для видів 

економічної діяльності 

Суб-
індекси 

Показники Джерело Вага 

1 2 3 4 

Оплата 
праці 
(25,0%) 

Середньомісячна заробітна плата, нарахована 
штатному працівнику, грн 

Держстат 
збірник 
«Регіони 
України» [87] 

1/2 

Середньомісячна заробітна плата за одну 
відпрацьовану годину, грн 

Держстат 
збірник 
«Регіони 
України» [87] 

1/2 

Форми 
зайнятості 
та 
охорона 
праці 
(25,0%) 

Знаходились у відпустках без збереження 
заробітної плати (на період припинення 
виконання робіт), у % до середньооблікової 
кількості штатних працівників 

Держстат 
Доповідь 
«Ринок праці» 
[11] 

1/3 

Частка працівників, переведених з 
економічних причин на неповний робочий 
день (тиждень), у % до середньооблікової 
кількості штатних працівників 

Держстат 
збірник «Праця 
України» [86] 

1/3 

Питома вага працівників, які мають право на 
хоча б один із видів пільг і компенсацій за 
роботу зі шкідливими умовами праці 

Держстат 
збірник «Праця 
України» [86] 

1/3 

Охорона 
здоров’я 
та безпека 
(25,0%) 

Частка виробничого травматизму без 
смертельного наслідку, кількість нещасних 
випадків без смертельного наслідку до 
середньооблікової кількості штатних 
працівників, % 

Держпраці [10] 

1/3 

Частка виробничого травматизму зі 
смертельним наслідком, кількість нещасних 
випадків зі смертельним наслідком до 
середньооблікової кількості штатних 
працівників, % 

Держпраці [10] 

1/3 

Кількість професійних захворювань за даними 
актів П-4 за видами економічної діяльності 

Держстат 
збірник «Праця 
України» [86] 

1/3 
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Продовження табл. 5.10 

1 2 3 4 

Умови 
праці 
(25,0%) 

Частка штатних працівників, зайнятих важкою 
працею, у % до облікової кількості штатних 
працівників 

Держстат 
Статзбірник 
«Праця 
України» [86] 

1/2 

Частка штатних працівників, зайнятих 
напруженою працею, у % до облікової 
кількості штатних працівників 

Держстат 
Статзбірник 
«Праця 
України» [86] 

1/2 

Джерело: побудовано автором. 

 

В даному дослідженні на всіх рівнях інтегрального оцінювання 

використовується підхід до оцінювання якості зайнятості, виходячи з 

перспективи окремої особи. Якість зайнятості може бути визначена як вся 

цілісність аспектів зайнятості, здатних впливати на стан та добробут 

зайнятих осіб.  

Для розрахунку складових інтегрального індексу якості роботи за ВЕД в 

Україні використані методологічні підходи, аналогічні до викладених раніше. 

Інтегральний індекс якості роботи за ВЕД ( rІІЯР ) запропоновано 

розраховувати як зважену суму індексів за всіма чотирма блоками показників 

за формулою (5.6): 

 

∑
=

⋅=
4

1

25,0
i

irr IІІЯР      (5.6) 

 

де  irІ  – нормоване значення i-го субіндексу для r-го ВЕД, має значення від 

0 до 1.  

Багатовимірне оцінювання рівня якості роботи на підприємствах за 

видами економічної діяльності в Україні здійснювалось на основі розрахованих 

складових інтегрального індексу якості роботи за ВЕД в Україні у 2017 р., що 

представлені в табл. 5.11.  
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Таблиця 5.11 – Складові інтегрального індексу якості роботи за ВЕД в 

Україні в 2017 р. 

ВЕД 
Код 
за 

КВЕД 

Субіндекс 
«Оплата 
праці» 

Субіндекс 
«Форми 

зайнятості 
та охорона 

праці» 

Субіндекс 
«Охорона 
здоров’я 

та 
безпека» 

Субіндекс 
«Умови 
праці» 

ІІЯР Ранг 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Сільське господарство, 
лісове господарство та 
рибне господарство 

А 0,124 0,622 0,630 0,892 0,567 12 

Промисловість 
В, С, 
D, Е 

0,348 0,438 0,183 0,014 0,246 16 

Будівництво F 0,155 0,417 0,309 0,585 0,366 15 
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

G 0,326 0,586 0,892 0,998 0,700 5 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

H 0,359 0,848 0,623 0,497 0,582 11 

Тимчасове 
розміщування й 
організація харчування 

I 0,003 0,361 0,796 1,000 0,540 14 

Інформація та 
телекомунікації J 0,891 0,778 0,965 0,838 0,868 2 

Фінансова та страхова 
діяльність K 1,000 0,664 0,954 1,000 0,905 1 

Операції з нерухомим 
майном L 0,119 0,444 0,873 1,000 0,609 10 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність M 0,674 0,165 0,870 1,000 0,677 7 

Діяльність у сфері 
адміністративного 
обслуговування 

N 0,064 0,478 0,656 1,000 0,550 13 

Державне управління й 
оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 

O 0,567 0,657 0,803 1,000 0,757 3 

Освіта P 0,180 0,657 0,976 1,000 0,703 4 
Охорона здоров’я та 
соціальна допомога Q 0,000 0,644 0,870 0,981 0,624 9 

Мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок R 0,243 0,647 0,887 0,996 0,693 6 

Надання інших послуг S 0,206 0,521 0,937 0,977 0,660 8 

Джерело: розраховано автором за даними [10, 11, 86, 87].  
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Із застосуванням розробленої методики визначення запропонованого 

інтегрального індексу для оцінювання якості роботи ранжовано види 

економічної діяльності України за рівнями якості роботи та проаналізовано їх 

значення за кожною із виділених складових: «Оплата праці», «Форми 

зайнятості та охорона праці», «Охорона здоров’я та безпека» та «Умови праці» 

(табл. 5.11, рис. 5.17).  

На рис. 5.17 представлено ранжування видів економічної діяльності в 

Україні за складовими інтегрального індексу якості роботи в 2017 р. 
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Рисунок 5.17 – Ранжування видів економічної діяльності за значеннями 

інтегрального індексу якості роботи з розподілом за складовими в Україні 

у 2017 р. 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками.  
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За результатами проведеного дослідження визначено, що видами 

економічної діяльності з найвищим рівнем якості роботи за даними 2017 р. в 

Україні є «Фінансова та страхова діяльність» (К) й «Інформація та 

телекомунікації» (J), а з найнижчим рівнем – «Будівництво» (F) та 

«Промисловість» (В, С, D, Е). 

Ранжування видів економічної діяльності за значеннями субіндексів 

«Оплата праці» та «Форми зайнятості та охорона праці» в Україні наведено на 

рис. 5.18. 
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а)      б) 

Рисунок 5.18 – Ранжування видів економічної діяльності за значеннями 

субіндексів «Оплата праці» (а) й «Форми зайнятості та охорона праці» (б)  

в Україні у 2017 р. 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками. 

 

Проведений аналіз свідчить, що за виміром «оплата праці» за видами 

економічної діяльності існує велика диференціація. Так, до видів діяльності з 
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найнижчим рівнем оплати праці в Україні відносяться «Охорона здоров’я і 

надання соціальної допомоги» (Q), «Тимчасове розміщування й організація 

харчування» (I) та «Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування» (N). До високооплачуваних видів діяльності відносяться 

«Інформація та телекомунікації» (J), «Професійна, наукова та технічна 

діяльність» (M), «Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 

страхування» (O), а найбільш високооплачуваним є «Фінансова та страхова 

діяльність» (K). 

До видів економічної діяльності з низьким рівнем якості за виміром 

«форми зайнятості та охорона праці» можна віднести «Тимчасове розміщування 

й організація харчування» (I), «Будівництво» (F), «Промисловість» (В, С, D, Е) 

та «Операції з нерухомим майном» (L). З найнижчим рівнем – «Професійна, 

наукова та технічна діяльність» (M). До видів діяльності з найвищим рівнем 

якості зайнятості за цим виміром відносяться «Транспорт, складське 

господарство, поштова та кур’єрська діяльність» (H) та «Інформація та 

телекомунікації» (J).  

На рис. 5.19 представлено ранжування видів економічної діяльності в 

Україні за значеннями субіндексів «Охорона здоров’я та безпека» і «Умови 

праці». 

За виміром «охорона здоров’я та безпека» найнижчий рівень якості 

роботи в Україні мають підприємства таких видів діяльності, як 

«Промисловість» (В, С, D, Е) та «Будівництво» (F). Також низьким рівнем 

охорони здоров’я та безпеки характеризуються «Транспорт, складське 

господарство, поштова та кур’єрська діяльність» (H), «Сільське господарство, 

лісове господарство та рибне господарство» (A) та «Діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування» (N). До видів діяльності з 

найвищим рівнем охорони здоров’я та безпеки відносяться «Освіта» (P), 

«Інформація та телекомунікації» (J), «Фінансова та страхова діяльність» (K) і 

«Надання інших видів послуг» (S).  
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а)      б) 

Рисунок 5.19 – Ранжування видів економічної діяльності за значеннями 

субіндексів «Охорона здоров’я та безпека» (а) й «Умови праці» (б) в Україні 

у 2017 р. 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками.  

 

Щодо характеристики видів діяльності за виміром «умови праці», то слід 

зазначити, що більша половина видів економічної діяльності в Україні має 

сприятливі умови праці. Трохи нижчі показники за цим виміром мають 

«Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство» (А), а 

також «Інформація та телекомунікації» (J), значно нижчі значення – 

«Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» (H) і 

«Будівництво» (F), а найнижче значення – у «Промисловості» (В, С, D, Е). 

Порівняємо отримані значення з результатами дослідження [261], що 

наведені в табл. 5.12. 
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Таблиця 5.12 – Європейський індекс якості роботи (JQI) за видами 

економічної діяльності в 2015 р.  
 

Сіль-
ське 

госпо-
дарство 

Проми-
сло-
вість 

Будів-
ництво 

Торгі-
вля  

Транс-
порт 

Фінан-
сові 

послуги 

Держа-
вне 

управ-
ління та 
оборона 

Освіта 
Охоро-
на здо-
ров’я 

Інші 
послуги 

 
А 

В, С, 
D, Е 

F G H K O P Q S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Австрія 79,1 65,1 61,9 69,1 64,9 74,3 76,4 78,7 67,8 74,2 
Бельгія 74,3 67,2 68,6 72,4 64,8 78,1 76,5 77,2 70,0 76,5 
Болгарія 73,4 60,1 64,5 75,4 69,0 80,1 72,2 78,8 73,1 75,2 
Хорватія 79,8 61,2 66,4 66,6 57,8 76,5 62,9 80,8 63,3 73,9 
Кіпр 59,4 54,4 58,3 65,5 62,0 69,8 55,7 71,0 59,8 66,4 
Чехія 71,1 65,2 65,5 73,7 64,7 79,2 68,1 82,8 73,8 79,3 
Данія 81,3 72,2 71,4 72,4 66,8 73,3 78,4 73,7 70,9 76,5 
Естонія 75,5 68,1 71,9 74,9 71,8 77,4 76,1 82,1 74,0 80,5 
Фінляндія 76,1 72,6 69,8 72,8 66,6 74,1 76,2 76,0 72,3 77,7 
Франція 64,6 64,3 63,6 67,3 62,6 78,6 76,7 78,1 70,3 75,2 
Німеччина 75,2 63,8 63,2 71,3 63,6 80,0 77,6 78,4 69,2 75,0 
Греція 65,5 58,5 64,2 63,3 60,7 70,7 65,2 75,2 61,4 66,6 
Угорщина 69,4 59,3 61,1 69,5 58,3 72,1 67,6 72,5 71,7 75,5 
Ірландія 78,9 65,9 72,6 70,7 68,3 69,8 76,3 77,5 64,3 77,3 
Італія 73,2 67,2 68,1 75,3 68,3 80,7 77,7 80,3 70,4 77,3 
Латвія 76,7 69,5 71,5 71,9 67,0 76,9 75,3 80,5 71,8 78,6 
Литва 72,0 64,1 67,5 72,7 65,8 75,0 78,3 76,3 70,9 79,0 
Люксем-
бург 

75,4 68,0 64,6 70,4 64,5 78,9 75,6 79,1 70,0 76,3 

Мальта 72,3 68,8 69,6 76,6 69,1 78,7 76,4 77,9 73,5 78,5 
Нідер-
ланди 

75,3 73,6 69,4 70,6 69,0 80,5 74,1 76,2 72,2 76,6 

Польща 72,8 66,1 65,5 71,9 66,2 78,6 76,7 79,3 74,8 74,6 
Португалія 83,4 60,6 66,4 71,3 61,3 76,5 76,2 74,6 67,4 76,2 
Румунія 69,4 57,1 59,8 66,2 64,1 64,5 64,1 75,4 64,8 69,5 
Словач-
чина 

69,2 59,1 74,3 70,6 67,0 74,1 75,8 79,6 72,0 77,7 

Словенія 74,7 65,8 67,6 69,4 65,4 74,8 74,6 76,3 66,1 76,5 
Іспанія 64,1 62,8 63,2 66,9 60,8 72,4 72,6 75,7 65,5 71,4 
Швеція 77,6 69,6 70,3 67,9 58,4 69,1 73,2 70,7 65,7 73,0 
Велико-
британія 

82,1 68,0 68,9 67,6 62,6 74,4 74,9 72,2 67,0 74,2 

Середній 
рівень за 
ВЕД 

73,6 64,9 66,8 70,5 64,7 75,4 73,3 77,0 69,1 75,3 

Ранг 4 9 8 6 10 2 5 1 7 3 
Україна 
ІІЯР2017 

56,7 24,6 36,6 70,0 58,2 90,5 75,7 70,3 62,4 66,0 

Ранг 8 10 9 4 7 1 2 3 6 5 
 

Джерело: узагальнено автором за [261]. 
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Порівняльний аналіз розрахованих значень інтегрального індексу якості 

роботи за видами економічної діяльності (ІІЯР) в Україні у 2017 р. з середніми 

значеннями Європейського індексу якості роботи (JQI) за видами економічної 

діяльності за країнами світу показав, що в Україні та країнах Європи 

спостерігаються аналогічні тенденції. 

Графічне представлення розрахованих індексів надано на рис. 5.20 і 5.21. 
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Рисунок 5.20 – Європейський індекс якості роботи (JQI) за видами економічної 

діяльності в 2015 р. за країнами Європи 

Джерело: побудовано автором за [261]. 

 

Отримані результати дозволили визначити найбільш привабливі з точки 

зору якості роботи види економічної діяльності в Україні, що корисно 

враховувати населенню в процесі вибору сфери діяльності, а також керівним 

органам на рівні підприємств і загальнодержавному рівні – для розроблення 

управлінських рішень, спрямованих на підвищення якості роботи на 

підприємствах за видами економічної діяльності з низьким рівнем якості роботи.  
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Рисунок 5.21 – Інтегральний індекс якості роботи (ІІЯР2017) в Україні за видами 

економічної діяльності в 2017 р. 

Джерело: побудовано автором за [261]. 

 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що з точки зору окремого 

працівника, якість зайнятості визначається на кількох інституційних рівнях, 

макро-, мезо- та мікрорівні. Деякі елементи якості зайнятості пов’язані з нормами 

на національному (макро) рівні, наприклад, мінімальні умови праці, мінімальна 

заробітна плата або положення стосовно запобігання нещасним випадкам на 

виробництві. Інші елементи, в основному, визначаються на мезо-рівні, тобто, рівні 

регіону, виду діяльності або підприємства. Такі елементи включатимуть конкретні 

умови роботи та оплати праці (визначені, наприклад, колективними договорами). 

Слід зазначити, що ця різниця є аналітичною, тоді як емпірично між рівнями буде 

досить міцний взаємозв’язок. Крім того, розподіл елементів на три рівні певною 

мірою залежить від інституційного та культурного контексту. 

Отриманий багатовимірний індекс узагальнює нові ідеї та може мати 

справжню корисність для підвищення якості зайнятості та вирішення завдань 

регуляторної політики на регіональному та національному рівні.  
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Висновки до розділу 5 

 

Розроблення методологічних засад інтегрального оцінювання якості 

зайнятості в Україні дозволило сформувати методичні й програмно-

організаційні основи моніторингу якості зайнятості в Україні на базі 

європейської системи обстеження умов праці; здійснити диференціацію рівня 

якості зайнятості в регіонах України; провести багатовимірне оцінювання рівня 

якості роботи на підприємствах за видами економічної діяльності в Україні. 

1. Виявлено, що ефективними інструментами для збирання якісної 

інформації про умови життя, праці та практику роботи населення країн Європи 

є Європейське обстеження умов праці (EWCS), Європейське обстеження 

компаній (ECS) та Європейське обстеження якості життя (EQLS), проведені 

Єврофондом. Обґрунтовано, що для зменшення похибки обстеження розмір 

вибірки на рівні країни має становити принаймні 1000 респондентів.  

2. Встановлено, що в Україні доцільно започаткувати проведення 

аналогічного анкетування на основі адаптованої до національних умов анкети, 

яка має охоплювати такі теми, як: статус у зайнятості; тривалість та організацію 

робочого часу; організацію праці; навчання та підготовку; фактори фізичного 

та психосоціального ризику; охорону здоров’я та безпеку; баланс праці та 

особистого життя; участь працівників; прибуток і фінансову безпеку; стан 

здоров’я. Доведено, що високоякісна анкета є ключовим елементом успішного 

опитування. 

З цією метою в рамках проведеного дослідження була розроблена 

відповідна анкета та проведено пробне (пілотне) опитування працюючих в 

Україні щодо умов праці та якості зайнятості з використанням інструментарію 

Google-форми. Проведене опитування дозволило визначити особливості 

структури зайнятості в Україні та розширити анкету з урахуванням 

національного контексту. 

3. Перевага опитування за методологією EWCS полягає в тому, що воно 

пропонує детальні показники для вимірювання якості зайнятості на рівні 

окремих працівників, які можна агрегувати за групами працівників (тобто 
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гендерною ознакою, віковими групами, підприємствами, видами економічної 

діяльності тощо), а також узагальнювати інформацію на мезо- та макрорівні. 

4. Доведено, що оцінювання та диференціацію рівня якості зайнятості за 

регіонами України доцільно проводити на базі багатовимірного індексу. 

Вивчення європейського досвіду щодо особливостей формування теоретико-

методологічних засад побудови багатовимірного індикатора статистичного 

оцінювання якості роботи на основі Європейського індексу якості роботи (JQI) 

дозволило визначити його основні недоліки та запропонувати методику 

розрахунку національного інтегрального індексу якості зайнятості, який має 

оцінювати сполучення всіх видів трудової діяльності, виконуваної за оплату 

та/або для отримання прибутку з точки зору працівників, а саме: їх здоров’я та 

безпеку, а також їх психологічний та економічний добробут. 

Отже, встановлено, що для оцінювання якості зайнятості за регіонами 

України та за видами економічної діяльності доцільно застосовувати 

запропоновані регіональний індекс якості зайнятості (РІЯЗ) та інтегральний 

індекс якості роботи за видами економічної діяльності (ІІЯЗ) – для оцінювання 

рівня якості роботи на підприємствах за видами економічної діяльності, які 

базуються на чотирьох субіндексах, що дозволяють охарактеризувати: оплату 

праці (заробітну плату); форми зайнятості та охорону праці; охорону здоров’я 

та безпеку; умови праці. 

5. Визначено, що джерелами даних для розрахунку Європейського 

індексу є Європейське обстеження умов праці (EWCS), Європейське 

обстеження трудових ресурсів ЄС (LFS) та бази даних, що стосуються 

інституційних характеристик профспілок, встановлення заробітної плати, 

державної допомоги та соціальної підтримки (ICTWSS). Запропоновано для 

розрахунку регіонального індексу якості зайнятості (РІЯЗ) та інтегрального 

індексу якості роботи за видами економічної діяльності (ІІЯЗ) в Україні 

використовувати такі джерела даних, як об’єктивні офіційні статистичні дані 

Державної служби статистики України (Держстат) та Державної служби 

України з питань праці (Держпраці).  



436 

 

Встановлено, що аналітична цінність запропонованих багатовимірних 

індексів може бути розширена за рахунок введення додаткових складових 

субіндексів, розрахованих на основі даних результатів проведення 

національного обстеження умов праці, запропонованого раніше в роботі. 

6. За результатами проведеного дослідження визначено явних лідерів серед 

регіонів України за рівнем якості зайнятості, якими виявилися м. Київ, а також 

Київська, Закарпатська та Одеська області. Регіоном із найнижчим значенням 

інтегрального індексу якості зайнятості є Донецька область, незважаючи на те, 

що складові «Оплата праці» й «Форми зайнятості та охорона праці» мають 

значення, вищі за середні, субіндекси «Охорона здоров’я та безпека» і «Умови 

праці» мають мінімальні значення. Характеристику регіонів України за кожним 

із врахованих вимірів окремо доцільно здійснювати на основі ранжування 

регіонів України за кожним із використовуваних субіндексів. 

Визначено, що видами економічної діяльності з найвищим рівнем якості 

роботи за даними 2017 р. в Україні є «Фінансова та страхова діяльність» (К) й 

«Інформація та телекомунікації» (J), а з найнижчим рівнем – «Будівництво» (F) 

та «Промисловість» (В, С, D, Е). 

7. Проведений аналіз показав, що з точки зору окремого працівника, 

якість зайнятості може визначаєтися на кількох інституційних рівнях, макро-, 

мезо- та мікрорівні. Деякі елементи якості зайнятості пов’язані з нормами на 

національному (макро) рівні, наприклад, мінімальні умови праці, мінімальна 

заробітна плата або положення стосовно запобігання нещасним випадкам на 

виробництві. Інші елементи, в основному, визначаються на мезо-рівні, тобто, 

рівні регіону, виду діяльності або підприємства. Такі елементи включатимуть 

конкретні умови роботи та оплати праці (визначені, наприклад, колективними 

договорами). Слід зазначити, що ця різниця є аналітичною, тоді як емпірично 

між рівнями буде досить міцний взаємозв’язок. Крім того, розподіл елементів 

на три рівні певною мірою залежить від інституційного та культурного 

контексту. 

Узагальнені результати проведених досліджень, що викладені у Розділі 5, 

опубліковані у наукових працях автора [26, 40, 43, 44, 56].  
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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 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 
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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 
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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. 

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 (домашньої і 

добровільної 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 
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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. 
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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 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. Групування травмованих за видом 

нагляду не відповідає класифікації видів економічної діяльності, застосовуваній 

у державній статистиці.  



 442

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 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. 
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14. Аргументовано, що моніторинг якості зайнятості в Україні доцільно 

здійснювати на методологічних засадах Європейського обстеження умов праці 

(European Working Conditions Survey EWCS) – опитування працівників у 

країнах Європи, спрямованого на отримання статистичних даних щодо умов 

праці та якості зайнятості. 

Обґрунтовано доцільність проведення обстеження умов праці та якості 

зайнятості в Україні 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 (рекомендації) 

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 розрахунку показників 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 
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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 

зайнятості 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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ДОДАТКИ 

 

 

Додаток А 

Міжнародні класифікації статусу в зайнятості ICSE-18 

 

Таблиця А.1 – Міжнародна класифікація статусу в зайнятості за типом 

повноважень (ICSE-18-A)  

Classification of Status in Employment 
according to type of authority 

(ICSE-18-A) 

Класифікація статусу в зайнятості за 
типом повноважень 

(КСЗ-18-П) 
INDEPENDENT WORKERS  
A. Employers 
1.1. Employers in corporations 
1.2. Employers in household market 
enterprises 

НЕЗАЛЕЖНІ ПРАЦІВНИКИ  
A. Роботодавці 
1.1. Роботодавці в корпораціях 
1.2. Роботодавці на сімейних 
підприємствах 

В. Independent workers without 
employees 
2.1. Owner-operators of corporations 
without employees 
2.2. Own-account workers in household 
market enterprises without employees 

В. Незалежні працівники без 
найманих працівників 
2.1. Власники, які працюють на 
власних підприємствах без найманих 
працівників 
2.2. Власники сімейних підприємств 
без найманих працівників 

DEPENDENT WORKERS 
С. Dependent contractors 
3.0. Dependent contractors 

ЗАЛЕЖНІ ПРАЦІВНИКИ 
C. Залежні підрядники 
3.0. Залежні підрядники 

D. Employees 
4.1. Permanent employees 
4.2. Fixed-term employees 
4.3. Short-term and casual employees 
4.4. Paid apprentices, trainees and interns 
 

D. Наймані працівники 
4.1. Постійні наймані працівники 
4.2. Строкові працівники (наймані 
працівники, що працюють за 
строковим трудовим договором) 
4.3. Тимчасові працівники 
4.4. Оплачувані підмайстри, стажери і 
практиканти 

E. Contributing family workers 
5.1. Contributing family workers 

E. Неоплачувані працівники 
сімейних підприємств 
5.1. Неоплачувані працівники 
сімейних підприємств 

Джерело: розроблено автором за [442]. 
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Таблиця А.2 – Міжнародна класифікація статусу в зайнятості за типом 

економічного ризику (ICSE-18-R) 

Classification of Status in Employment 

according to type of economic risk 

(ISCE-18-R) 

Класифікація статусу в зайнятості за 

типом економічного ризику 

(КСЗ-18-Р) 

WORKERS IN EMPLOYMENT 

FOR PROFIT 

F. Independent workers in household 

market enterprises 

1.2. Employers in household market 

enterprises 

2.2. Own-account workers in household 

market enterprises without employees 

ЗАЙНЯТІ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ДЛЯ 

ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ 

F. Незалежні працівники сімейних 

підприємств 

1.2. Роботодавці на сімейних 

підприємствах 

2.2. Власники сімейних підприємств без 

найманих працівників  

C. Dependent contractors 

3.0. Dependent contractors 

E.  Contributing family workers 

5.1. Contributing family workers 

C. Залежні підрядники 

3.0. Залежні підрядники 

E. Неоплачувані працівники 

сімейних підприємств 
5.1. Неоплачувані працівники сімейних 

підприємств  

WORKERS IN EMPLOYMENT 

FOR PAY 

G.  Owner-operators of corporations 

1.1. Employers in corporations 

2.1. Owner-operators of corporations 

without employees 

D.  Employees 

4.1. Permanent employees  

4.2. Fixed-term employees 

4.3. Short-term and casual employees 

4.4. Paid apprentices, trainees and 

interns 

ЗАЙНЯТІ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ДЛЯ 

ОТРИМАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

G. Власники-керівники корпорацій 

1.1. Роботодавці в корпораціях 

2.1. Власники, які працюють на власних 

підприємствах без найманих працівників 

D. Наймані працівники 
4.1. Постійні наймані працівники 

4.2. Строкові працівники (наймані 

працівники, що працюють за строковим 

трудовим договором) 

4.3. Тимчасові працівники 

4.4. Оплачувані підмайстри, стажери і 

практиканти 

Джерело: розроблено автором за [442]. 
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Таблиця А.3 – Міжнародна класифікація статусу в трудовій діяльності 

(ICSaW-18) 

Classification of Status at Work 
(ICSaW-18) 

Класифікація статусу в трудовій діяльності 
(КСТР) 

1 2 
INDEPENDENT WORKERS 
1. Employers 
1.1. Employers in corporations 
1.2. Employers in household market 
enterprises 
1.3. Employers in own-use 
provision of services 
1.4. Employers in own-use 
production of goods 

НЕЗАЛЕЖНІ ПРАЦІВНИКИ 
1. Роботодавці  
1.1. Роботодавці в корпораціях  
1.2. Роботодавці на сімейних підприємствах 
1.3. Роботодавці, які надають послуги для 
власного споживання 
1.4. Роботодавці, які виробляють товари для  
власного споживання 

2. Independent workers without 
employees 
2.1. Owner-operators of 
corporations without employees 
2.2. Own-account workers in 
household market enterprises 
without employees 
2.3. Independent workers in own-
use provision of services without 
employees 
2.4. Independent workers in own-
use production of goods without 
employees 
2.5. Direct volunteers 

2. Незалежні працівники без найманих 
працівників  
2.1. Власники, які працюють на власних 
підприємствах без найманих працівників  
2.2. Власники сімейних підприємств без 
найманих працівників  
2.3. Незалежні працівники без найманих 
працівників, що надають послуги для 
власного споживання  
2.4. Незалежні працівники без найманих 
працівників, які виробляють товари для  
власного споживання  
2.5. Прямі волонтери 
 

DEPENDENT WORKERS 
3. Dependent contractors 
3.0. Dependent contractors 

ЗАЛЕЖНІ ПРАЦІВНИКИ 
3. Залежні підрядники  
3.0. Залежні підрядники  

4. Employees 
4.1. Permanent employees 
4.2. Fixed-term employees 
4.3. Short-term and casual 
employees 
4.4. Paid apprentices, trainees and 
interns 

4. Наймані працівники  
4.1. Постійні наймані працівники  
4.2. Строкові працівники (наймані 
працівники, що працюють за строковим 
трудовим договором) 
4.3. Тимчасові працівники  
4.4. Оплачувані підмайстри, стажери і 
практиканти  
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Продовження табл. А.3 

Classification of Status at Work 
(ICSaW-18) 

Класифікація статусу в трудовій діяльності 
(КСТР) 

1 2 
5. Family helpers 
5.1. Contributing family workers 
5.2. Family helpers in own-use 
provision of services 
5.3. Family helpers in own-use 
production of goods 
6. Unpaid trainee workers 
6.0. Unpaid trainee workers 
7. Organization-based volunteers 
7.0. Organization-based volunteers 
9. Other unpaid workers 
9.0. Other unpaid workers 

5. Неоплачувані працівники сімейних 
підприємств 
5.1. Неоплачувані працівники сімейних 
підприємств  
5.2. Сімейні помічники у наданні послуг для  
власного споживання 
5.3. Сімейні помічники у виробництві 
товарів для  власного споживання 
6. Неоплачувані стажери 
6.0. Неоплачувані стажери 
7. Волонтери на основі організацій 
7.0. Волонтери на основі організацій 
9. Інші неоплачувані працівники 
9.0. Інші неоплачувані працівники 

Джерело: розроблено автором за [442]. 
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Додаток Б 

Класифікація видів діяльності  

для статистики використання часу (КВДСВЧ) 

 

ЗМІСТ 

I. Вступ 

II. Що таке КВДСВЧ 2016? 

III. Структура коду КВДСВЧ 2016 

IV. Основні розділи 

V. Основні розділи та підрозділи 

VI. Повна класифікація 

VII. Класифікація видів діяльності для статистики використання часу 

(КВДСВЧ) та пояснювальні примітки 

 

І. Вступ 

Класифікація видів діяльності для статистики використання часу 

(адаптована версія англ. International Classification of Activities for Time Use 

Statistics – ICATUS) – це ієрархічна класифікація всіх видів діяльності, якими 

населення може займатися протягом доби. Її основним завданням є визначення 

набору категорій занять, які можуть бути використані для отримання 

інформативної статистики про використання часу. 

КВДСВЧ є співставною з іншими класифікаціями і стандартами. У зв'язку 

з цим КВДСВЧ розроблена на базі узгоджених на міжнародному рівні 

концепцій, визначень та принципів, з метою покращення узгодженості та 

міжнародної порівнянності використання часу та інших соціальних і 

економічних статистичних даних: 

– визначення діяльності за їх продуктивним статусом відповідає Системі 

національних рахунків 2008 р. (СНР 2008); 

– для розмежування виробничої діяльності враховані положення 

Резолюції про статистику праці, зайнятості та недовикористання робочої сили, 
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прийнятої на 19-й Міжнародній конференції статистиків праці у жовтні 2013 р. 

(ICLS 2013); 

– визначення та категорії видів діяльності відповідають стандартним 

економічним класифікаціям, таким як Міжнародна стандартна промислова 

класифікація всіх видів економічної діяльності (ISIC rev. 4). 

Надійна статистика використання часу може застосовуватися для: 

– виміру і аналізу якості життя або загального добробуту; 

– виміру і оцінки неоплачуваної праці (домашньої і добровільної праці) і 

розробки рахунків продукції домашніх господарств; 

– вдосконалення методів оцінки оплачуваної і неоплачуваної праці; 

– аналізу стратегічних наслідків проблем планування розвитку. 

КВДСВЧ може служити важливим внеском для моніторингу прогресу в 

досягненні Цілей сталого розвитку (ЦРД), включаючи ціль 5.4 («Визнавати і 

цінувати неоплачувану працю з догляду й роботу з ведення домашнього 

господарства, надаючи комунальні послуги, інфраструктуру та системи 

соціального захисту і заохочуючи принцип спільної відповідальності у веденні 

господарства і в сім’ї, з урахуванням національних умов») та відповідних 

Індикаторів SDG 5.4.1 про частку часу, витраченого на неоплачувану працю з 

догляду й роботу з ведення домашнього господарства, за статтю, віком та 

місцезнаходженням.  

 

ІІ. Що таке КВДСВЧ 2016? 

Класифікація видів діяльності для статистики використання часу 

(КВДСВЧ) – це трирівнева ієрархічна класифікація (складається з основних 

підрозділів, підрозділів та груп) всіх можливих видів діяльності, якими населення 

може займатися протягом доби. Мета класифікації полягає в тому, щоб 

забезпечити структуру, яка може бути використана для отримання значущої та 

порівняної статистики про використання часу в різних країнах і з плином часом. 

Взаємовиключні та вичерпні категорії: КВДСВЧ може бути використана 

для класифікації кожного виду діяльності в одну категорію класифікації без 



515 

дублювання або виключення. Опис кожної категорії містить вказівки щодо 

того, які види діяльності слід включити або виключити. Використання 

контекстних змінних (пояснюваних нижче), які будуть зібрані в опитуваннях 

про використання часу, забезпечать додаткову інформацію, щоб правильно 

класифікувати діяльність. Наприклад, додаткова інформація про ціль 

(контекстна змінна) виробничої діяльності допоможе розрізняти дії, призначені 

для отамання оплати або прибутку, від тих, що призначені для власного 

кінцевого використання. 

Порівнянність з іншими класичними стандартними (національними та 

міжнародними) класифікаціями: розробка КВДСВЧ заснована на 

міжнародному, регіональному та національному досвіді статистики 

використання часу та пов'язаних з нею класифікацій.  

Категорії стабільні: КВДСВЧ розроблена відповідно до найновіших 

статистичних понять і стандартів. Вважається, що поточні категорії залишаться 

незмінними. 

Категорії добре описані: категорії КВДСВЧ мають заголовки, що мають 

стандартний формат, а їх пояснення чітко вказує на те, які дії повинні бути 

включені, а які слід виключити. 

Категорії добре збалансовані (тобто включено не дуже багато і не занадто 

мало категорій). КВДСВЧ налічує 165 груп, поділених на 56 підрозділів та 9 

основних розділів, що являє собою керовану кількість категорій, що полегшує 

можливість використання класифікації. 

Усі вищезазначені принципи та характеристики забезпечують 

статистичну доцільність роботи з КВДСВЧ, що означає можливість 

ефективного, точного та послідовного розмежування категорій в класифікації 

на основі наявної інформації.  

Основний принцип, який КВДСВЧ застосовує до класифікації діяльності, 

полягає у тому, що щоденна діяльність може бути класифікована в категорії 

тих, які вважаються виробничими, та ті, які є діяльністю з особистого догляду 

або вважаються «невиробничими» з економічної точки зору. Отримана 
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структура визначає час, витрачений в середньому на всі види діяльності, а 

також час, витрачений людьми на діяльністю з особистого догляду, для 

отримання статистики про час, витрачений на навчання, спілкування, 

відпочинок, працю та багатьох інших видів діяльності, що визначають загальне 

благополуччя населення. У подальшій частині описуються конкретні критерії, 

що використовуються при визначенні різних категорій діяльності.   

 

ІІІ. Структура коду КВДСВЧ  

Рівень 1 Х – Основні розділи (9), ідентифіковані однозначними 

цифровими кодами; 

Рівень 2 ХХХ – Підрозділи (55), ідентифіковані двозначними 

цифровими кодами; 

Рівень 3 ХХХХХХ – Групи (167), ідентифіковані тризначними 

цифровими кодами. 

 

IV. Основні розділи КВДСВЧ 

Таблиця Б.1 – Основні розділи КВДСВЧ 

Основний 
розділ 

Вид діяльності 

1 Зайнятість та пов'язана з нею діяльність 
2 Виробництво товарів для власного кінцевого споживання 
3 Неоплачувані домашні послуги для членів домогосподарства та 

членів родини  
4 Неоплачувані послуги з догляду для членів домогосподарства та 

членів родини 
5 Неоплачувана діяльність волонтерів, стажерів та інші неоплачувані 

види діяльності 
6 Навчання 
7 Спілкування та комунікація, громадська та релігійна діяльність 
8 Культура, дозвілля, засоби масової інформації та спортивна 

діяльність 
9 Особистий догляд та підтримання здоров’я 
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V. Основні розділи та підрозділи КВДСВЧ 

Таблиця Б.2 – Основні розділи та підрозділи КВДСВЧ 

Основний 
розділ 

Під-
розділ 

Вид діяльності 

1  ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ПОВ'ЯЗАНА З НЕЮ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 11 Зайнятість у корпораціях, державних та некомерційних 

установах 
 12 Зайнятість в господарствах для виробництва товарів 
 13 Зайнятість у домогосподарствах та побутових 

підприємствах для надання послуг 
 14 Допоміжні заходи та перерви, пов'язані з зайнятістю 
 15 Навчання та навчання у сфері зайнятості 
 16 Пошуки роботи 
 17 Налагодження бізнесу 
 18 Подорожі та проїзд на роботу 
2  ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ ДЛЯ ВЛАСНОГО 

КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ 
 21 Сільське господарство, лісове господарство, рибальство та 

видобуток для власного кінцевого використання 
 22 Виготовлення та переробка товарів для власного кінцевого 

використання 
 23 Будівельні роботи для власного кінцевого використання 
 24 Постачання води та палива для власного домогосподарства 

або для власного кінцевого споживання 
 25 Подорожі, переміщення, транспортування або супровід 

товарів або осіб, пов'язаних з виробництвом товарів для 
власного використання 

3  НЕОПЛАЧУВАНІ ДОМАШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЧЛЕНІВ 
ДОМОГОСПОДАРСТВА ТА ЧЛЕНІВ РОДИНИ  

 31 Управління та заготовка продуктів і приготування їжі 
 32 Прибирання та підтримка власного житла та околиць 
 33 Декорація, обслуговування та ремонт салону 
 34 Догляд і підтримка в належному стані текстилю та взуття 
 35 Управління домогосподарством для власного кінцевого 

використання 
 36 Догляд за тваринами 
 37 Покупки для членів домогосподарства та членів родини 
 38 Подорожі, переміщення, транспортування або супровід 

товарів чи осіб, пов'язаних із неоплаченими побутовими 
послугами для членів домогосподарства та членів родини 

 39 Інші неоплачені домашні послуги для членів 
домогосподарства та членів родини 
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Продовження табл. Б.2 

Основний 
розділ 

Під-
розділ 

Вид діяльності 

4  НЕОПЛАЧУВАНІ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ ЗА 
ДІТЬМИ ТА ЧЛЕНАМИ СІМЕЙ 

 41 Догляд за дітьми та навчання 
 42 Догляд за залежними дорослими 
 43 Допомога незалежним дорослим домогосподарства і 

членам сім'ї 
 44 Подорожні та супроводжуючі товари або особи, пов'язані з 

неоплачуваними послугами з догляду для членів 
домогосподарств та членів сім'ї 

 49 Інші види діяльності, пов'язані з неоплачуваними послугами з 
догляду для домогосподарств та членів їх сімей 

5  НЕОПЛАЧУВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОНТЕРІВ, 
СТАЖЕРІВ ТА ІНШІ НЕОПЛАЧУВАНІ РОБОТИ 

 51 Безоплатна добровільна робота для інших домогосподарств 
 52 Неоплачувана добровільна діяльність на рівні громади та 

організації 
 53 Неоплачуване стажування на роботі та пов'язана з ним 

діяльність 
 54 Час проїзду, пов'язаний з неоплачуваним волонтерством, 

стажуванням та іншими неоплачуваними роботами 
 59 Інша неоплачувана трудова діяльність 
6 6 НАВЧАННЯ 
 61 Формальна освіта 
 62 Домашня робота, навчання, огляд курсу, дослідження та 

заходи, пов'язані з формальною освітою 
 63 Додаткове навчання, неформальна освіта та курси 
 64 Мандрівний час, пов'язаний з навчанням 
 69 Інші заходи, пов'язані з навчанням 
7  Соціалізація та комунікація, участь у громадських 

заходах та релігійна практика 
 71 Соціалізація та комунікація 
 72 Участь у громадських культурних/соціальних заходах 
 73 Участь у громадських та суміжних обов'язках 
 74 Релігійні практики 
 75 Час проїзду, пов'язаний зі спілкуванням та комунікацією, 

участю громади та релігійною практикою 
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Продовження табл. Б.2 

Основний 
розділ 

Під-
розділ 

Вид діяльності 

 79 Інші заходи, пов'язані зі спілкуванням та комунікацією, 
участю громади та релігійною практикою 

8  КУЛЬТУРА, ДОЗВІЛЛЯ, ЗАСОБИ МАСОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ТА СПОРТИВНІ ПРАКТИКИ 

 81 Наділення увагою/відвідування культурних, розважальних 
та спортивних заходів/місцевостей 

 82 Участь у культурних заходах, хобі, ігри та інші заняття для 
проведення часу 

 83 Участь у спортивних заходах та тренування і пов'язана з 
цим діяльність 

 84 Використання засобів масової інформації 
 85 Діяльність, пов'язана з відпочинком, розважанням, 

розслабленням 
 86 Час подорожей, пов'язаних з культурою, дозвіллям, 

засобами масової інформації та спортивними практиками 
 89 Інші заходи, пов'язані з культурою, дозвіллям, засобами 

масової інформації та спортивними практиками 
9  ОСОБИСТИЙ ДОГЛЯД ТА ПІДТРИМАННЯ 

ЗДОРОВ’Я 
 91 Сон та пов'язані з ним дії 
 92 Приймання їжі та пиття 
 93 Особиста гігієна та догляд 
 94 Отримання особистого та оздоровчого/медичного 

обслуговування від інших 
 95 Час поїздки, пов'язаний з самообслуговуванням та 

технічним обслуговуванням 
 99 Інші заходи з самообслуговування та підтримання здоров’я  
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VII. Повна класифікація КВДСВЧ 

Таблиця Б.3 – Повна класифікація КВДСВЧ 

Розділ 
Під-

розділ 
Група Вид діяльності 

1   ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ПОВ'ЯЗАНА З ЦИМ ДІЯЛЬНІСТЬ 
11  Зайнятість у корпораціях, державних та 

некомерційних установах 
 110 Зайнятість у корпораціях, державних та некомерційних 

установах 
12  Зайнятість в господарствах для виробництва товарів 

 121 Вирощування сільськогосподарських культур для ринку 
господарських підприємств 

 122 Виведення тварин на ринок у господарських 
підприємствах 

 123 Лісове господарство та лісозаготівля на ринку 
господарських підприємств 

 124 Риболовля для продажу на ринку сімейними 
підприємствами 

 125 Аквакультура для продажу на ринку сімейними 
підприємствами 

 126 Гірничодобувна промисловість та видобуток корисних 
копалин для продажу на ринку сімейними 
підприємствами 

 127 Виготовлення та переробка товарів для продажу на ринку 
сімейними підприємствами 

 128 Будівельні роботи для продажу на ринку сімейними 
підприємствами 

 129 Інші види діяльності, пов'язані з зайнятістю на сімейних 
підприємствах для виробництва товарів 

13  Зайнятість у домогосподарствах та сімейних 
підприємствах для надання послуг 

 131 Дрібна торгівля та торгівля товарами на сімейних 
підприємствах 

 132 Надання платного ремонту, монтажу, обслуговування та 
утилізації в домогосподарствах та на сімейних 
підприємствах 

 133 Забезпечення платних комерційних та професійних 
послуг у домогосподарствах та сімейних підприємствах 

 134 Перевезення товарів та пасажирів за плату або прибуток 
у домогосподарствах та сімейних підприємствах 
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135 Забезпечення платних послуг особистої гігієни у 

домогосподарствах та сімейних підприємствах 
 136 Забезпечення оплачуваних внутрішніх послуг 
 139 Інші види діяльності, пов'язані з зайнятістю у 

домогосподарствах та сімейних підприємствах, які 
надають послуги 

14  Допоміжні заходи та перерви, пов'язані з зайнятістю 
 141 Діяльність допоміжна для зайнятості 
 142 Перерви під час робочого часу в рамках трудової 

діяльності 
15  Тренінги та навчання у сфері зайнятості 

 150 Тренінги та навчання у сфері зайнятості 
16  Пошуки роботи 

 160 Пошуки роботи 
17  Налагодження бізнесу 

 170 Налагодження бізнесу 
18  Подорожі та проїзд на роботу 

 181 Подорожі, пов'язані з зайнятістю 
 182 Переїзд 

2   ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ ДЛЯ ВЛАСНОГО 
КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ 

21  Сільське господарство, лісове господарство, 
рибальство та видобуток для власного кінцевого 
використання 

 211 Вирощування сільськогосподарських культур та 
садівництво для власного кінцевого споживання 

 212 Сільське господарство – тваринництво та виробництво 
продуктів тваринного походження для власного 
кінцевого споживання 

 213 Полювання, виробництво шкур тварин для власного 
кінцевого споживання 

 214 Лісозаготівля та лісозаготівля, для власного кінцевого 
використання 

 215 Збір диких рослин для власного кінцевого використання 
 216 Риболовля для власного кінцевого користування 
 217 Аквакультура для власного кінцевого використання 
 218 Видобуток корисних копалин і видобуток корисних 

копалин для власного кінцевого використання 
22  Виготовлення та переробка товарів для власного 

кінцевого використання 
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 221 Виготовлення, переробка продуктів харчування, напоїв і 
тютюну для власного кінцевого використання 

 222 Виготовлення, обробка текстилю, одягу, шкіри та інших 
суміжних виробів для власного кінцевого використання 

 223 Виготовлення, обробка виробів з деревини та кору для 
власного кінцевого використання 

 224 Виготовлення, обробка цегли, бетонні плити, пустотілі 
блоки, плитка для власного кінцевого використання 

 225 Виготовлення, обробка трав'яних та лікарських 
препаратів для власного кінцевого використання 

 226 Виготовлення, обробка металів та металевих виробів для 
власного кінцевого використання 

 227 Виготовлення, обробка виробів з використанням інших 
матеріалів для власного кінцевого використання 

 229 Придбання та розпорядження продуктами та інша 
діяльність, пов'язана з виготовленням та переробкою 
товарів для власного кінцевого споживання 

23  Будівельні роботи для власного кінцевого 
використання 

 230 Будівельні роботи для власного кінцевого використання 
24  Постачання води та палива для власного 

домогосподарства або для власного кінцевого 
споживання 

 241 Збір дров та інших натуральних продуктів, що 
використовуються як паливо для власного кінцевого 
споживання 

 242 Отримання води з природних та інших джерел для 
власного кінцевого використання 

25  Подорожі, переміщення, транспортування або 
супровід товарів або осіб, пов'язаних з виробництвом 
товарів власного використання 

 250 Подорожі, переміщення, транспортування або супровід 
товарів або осіб, пов'язаних з виробництвом товарів 
власного використання 

3   НЕОПЛАЧЕНІ ДОМАШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЧЛЕНІВ 
ДОМОГОСПОДАРСТВА ТА РОДИНИ 

31  Управління та заготовка продуктів і приготування 
їжі 

 311 Приготування їжі / закуски 
 312 Обслуговування страви / закусок 
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 313 Прибирання після приготування їжі / харчування / 
закусок 

 314 Заготівля, організація, зберігання запасів продовольства 
 319 Інші види діяльності, пов'язані з управлінням та 

підготовкою харчових продуктів та харчування 
32  Прибирання та підтримка власного житла та околиць 

 321 Прибирання в приміщенні 
 322 Зовнішнє прибирання 
 323 Переробка та утилізація сміття 
 324 Зберігання рослин у приміщенні / на відкритому повітрі, 

огород, сад, парк, ландшафт тощо 
325 Обслуговування печей, котлів, камінів для опалення та 

водопостачання 
329 Інші заходи, пов'язані з прибиранням та утриманням 

житла та околиць 
33  Декорація, обслуговування та ремонт салону 

 331 Самовдосконалення, обслуговування та ремонт власного 
житла 

 332 Встановлення, обслуговування та ремонт особистих та 
побутових виробів, включаючи обладнання для ІКТ 

 333 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 
 339 Інші види діяльності, пов'язані з оформленням, 

технічним обслуговуванням та ремонтом власних виробів 
34  Догляд і підтримка в належному стані текстилю та 

взуття 
 341 Ручне / машинне прання 
 342 Сушіння; розвішування, складання білизни 
 343 Прасування / віджим / складання 
 344 Відновлення / ремонт та догляд за одягом і взуттям; 

чищення та полірування взуття 
 349 Інші види діяльності, пов'язані з доглядом за 

текстильними та взуттєвими товарами 
35  Управління домогосподарством для власного 

кінцевого використання 
 351 Оплата рахунків по господарству 
 352 Бюджетування, планування, організація обов'язків та 

діяльності у домогосподарстві 
 359 Інші види діяльності, пов'язані з управлінням 

господарством 
36  Догляд за тваринами 
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 361 Щоденний догляд за домашніми тваринами 
 362 Використання ветеринарної допомоги або інших послуг з 

догляду за домашніми тваринами (догляд, стайнінг, 
відпочинок або денний догляд) 

 369 Інші види діяльності, пов'язані з доглядом за тваринами 
37  Покупки для членів сім’ї та членів домогосподарства  

 371 Покупки для / покупки товарів та пов'язаних з ними 
заходів 

 372 Покупки / користування послугами та пов'язана з ними 
діяльність 

38  Подорож, переміщення, транспортування або 
супровід товарів чи осіб, пов'язаних із неоплаченими 
побутовими послугами для членів сім'ї та членів 
домогосподарства 

 380 Подорож, переміщення, транспортування або супровід 
товарів чи осіб, пов'язаних із неоплаченими побутовими 
послугами для членів сім'ї та членів домогосподарства 

39  Інші неоплачені домашні послуги для членів сім’ї та 
членів домогосподарства 

 390 Інші неоплачені домашні послуги для членів сім’ї та 
членів домогосподарства 

4   НЕОПЛАЧУВАНІ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ ЗА 
ДІТЬМИ ТА ЧЛЕНАМИ СІМЕЙ 

41  Догляд за дітьми та навчання 
 411 Догляд за дітьми, включаючи годування, чищення, 

фізичне догляду 
 412 Надання медичної допомоги дітям 
 413 Інструктування, навчання, тренування, допомога дітям 
 414 Розмова з дітьми та читання їм 
 415 Ігри та заняття спортом з дітьми 

416 Дбання за дітьми (пасивна допомога) 
417 Зустрічі та домовленості з школами та постачальниками 

послуг з догляду за дітьми 
419 Інші заходи, пов'язані з доглядом за дітьми та навчанням 

42  Догляд за залежними дорослими 
 421 Допомога дорослим залежним особам із завданнями 

повсякденного життя 
 422 Медична допомога залежним дорослим 
 423 Допомога залежним дорослим з документами, 

адміністрацією, рахунками 
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 424 Афективна / емоційна підтримка залежних дорослих 
 425 Пасивна допомога дорослій людині 
 426 Зустрічі та заходи з постачальниками послуг з догляду за 

дорослими 
 429 Інші заходи, пов'язані з доглядом за залежними 

дорослими 
43  Допомога незалежним дорослим домогосподарства і 

членам сім'ї 
 431 Годування, прибирання, фізичний догляд за дорослими 

домогосподарств та членами їх сімей, незалежними, у 
тому числі в разі тимчасової хвороби 

 432 Афективна / емоційна підтримка дорослих 
домогосподарств та членів сім'ї незалежних осіб 

 439 Інші заходи, пов'язані з доглядом за незалежними 
дорослими домогосподарствами та членами їх сімей 

44  Подорожні та супроводжуючі товари або особи, 
пов'язані з неоплачуваними послугами з догляду для 
членів домогосподарств та членів сім'ї 

 441 Подорожі, пов'язані з наданням послуг для 
домогосподарств та членів сім'ї 

 442 Супровід власних дітей 
 443 Супровід залежних дорослих 
 444 Супровід незалежних дорослих домогосподарства та 

членів сім'ї 
49  Інші види діяльності, пов'язані з неоплачуваними 

послугами з догляду для домогосподарств та членів їх 
сімей 

 490 Інші види діяльності, пов'язані з неоплачуваними 
послугами з догляду для домогосподарства та членів їх 
сімей 

5   НЕОПЛАЧУВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОНТЕРІВ, 
СТАЖЕРІВ ТА ІНШІ НЕОПЛАЧУВАНІ РОБОТИ 

51  Безоплатна добровільна робота для інших 
домогосподарств 

 511 Неоплачувані волонтерські побутові послуги, 
управління, будівництво, реконструкція та ремонт 

 512 Неоплачувані добровільні покупки та придбання товарів 
та послуг 

 513 Неоплачувані волонтери по догляду за дітьми та 
навчанням 
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 514 Неоплачувана допомога волонтерів для дорослих 
 515 Неоплачувана безкоштовна допомога волонтерів на 

підприємствах, що належать іншим домогосподарствам 
 519 Інші заходи, пов'язані з прямим неоплаченим 

волонтерством для інших домогосподарств 
52  Неоплачувана добровільна діяльність на рівні 

громади та організації 
 521 Неоплачувана волонтерська робота з ремонту доріг / 

будівництва, очищення та підготовки землі, прибирання 
(вулиці, ринки тощо) та будівництво 

 522 Неоплачувана волонтерська діяльність з готування / 
подачі їжі, прибирання 

 523 Неоплачені добровільні культурні заходи, відпочинок та 
спортивні заходи 

 524 Неоплачувана волонтерська робота / адміністративна 
робота 

529 Інші заходи, пов'язані з неоплачуваною добровільною 
діяльністю на рівні громади та організації 

53  Неоплачуване стажування на роботі та пов'язана з 
ним діяльність 

 530 Неоплачуване стажування на роботі та пов'язана з ним 
діяльність 

54  Час проїзду, пов'язаний з неоплаченим 
волонтерством, стажуванням та іншими 
неоплачуваними роботами 

 540 Час проїзду, пов'язаний з неоплаченим волонтерством, 
стажуванням та іншими неоплачуваними роботами 

59  Інша неоплачувана трудова діяльність 
 590 Інша неоплачувана трудова діяльність 

6   НАВЧАННЯ 
61  Формальна освіта 

 611 Відвідування школи / університету 
 612 Позакласні заходи 
 613 Перерви на місці формальної освіти 
 614 Самостійне навчання для курсової роботи з дистанційної 

освіти (відео, аудіо, онлайн) 
 619 Інші види діяльності, пов'язані з формальною освітою 

62  Домашня робота, навчання, огляд курсу, дослідження 
та заходи, пов'язані з формальною освітою 
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 620 Домашні завдання, навчання, огляд курсу, дослідження 
та заходи, пов'язані з формальною освітою 

63  Додаткове навчання, неформальна освіта та курси 
 630 Додаткове навчання, неформальна освіта та курси 

64  Мандрівний час, пов'язаний з навчанням 
 640 Мандрівний час, пов'язаний з навчанням 

69  Інші заходи, пов'язані з навчанням 
 690 Інші заходи, пов'язані з навчанням 

7   СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ, УЧАСТЬ У 
ГРОМАДСЬКИХ ЗАХОДАХ ТА РЕЛІГІЙНА 
ПРАКТИКА 

71  Соціалізація та комунікація 
 711 Розмови, спілкування, спілкування в чаті 
 712 Спілкування / збирання / збирання заходів 
 713 Читання та письмо (включаючи електронну пошту) 
 719 Інші види діяльності, пов'язані зі спілкуванням та 

комунікацією 
72  Участь у громадських культурних / соціальних 

заходах 
 721 Участь у громадських святках культурно-історичних 

подій 
 722 Участь у спільних обрядах / заходах (нерелігійних) 

весіль, похорон, народжень та подібних обрядах 
 723 Участь у соціальних функціях громади (музика, танці 

тощо) 
 729 Інші заходи, пов'язані з громадською діяльністю 

73  Участь у громадських та суміжних обов'язках 
 730 Участь у громадських та суміжних обов'язках 

74  Релігійні практики 
 741 Приватна молитва, медитація та інші духовні заходи 
 742 Участь у колективній релігійній практиці 

749 Інші види діяльності, пов'язані з релігійною практикою 
75  Час проїзду, пов'язаний із спілкуванням та 

комунікацією, участю громади та релігійною 
практикою 

 750 Час проїзду, пов'язаний із спілкуванням та комунікацією, 
участю громади та релігійною практикою 

79  Інші заходи, пов'язані зі спілкуванням та спілкуванням, 
участю громади та релігійною практикою 
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 790 Інші види діяльності, пов'язані з спілкуванням  та 
комунікацією, участю у громаді та релігійною практикою 

8   КУЛЬТУРА, ДОЗВІЛЛЯ, ЗАСОБИ МАСОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ТА СПОРТИВНІ ПРАКТИКИ 

81  Наділення увагою / відвідування культурних, 
розважальних та спортивних заходів / місцевостей 

 811 Відвідування організованих масових культурних заходів 
та шоу 

 812 Відвідування парків / садів 
 813 Відвідування спортивних заходів 
 819 Інші заходи, пов'язані з відвідуванням культурних, 

розважальних та спортивних заходів 
82  Участь у культурних заходах, хобі, ігри та інші 

заняття для проведення часу 
 821 Візуальне, літературно-виконавське мистецтво (як хобі) 
 822 Захоплення (хобі) 
 823 Гра в ігри та інші заняття для проведення часу 
 829 Інші заходи, пов'язані з культурною участю, хобі, ігри 

83  Участь у спортивних заходах та тренування і 
пов'язана з цим діяльність 

 831 Участь у спорті 
 832 Вправи 

84  Використання засобів масової інформації 
 841 Читання для відпочинку 
 842 Перегляд / прослуховування телебачення та відео 
 843 Прослуховування радіо та аудіопристроїв 
 849 Інші заходи, пов'язані з використанням засобів масової 

інформації 
85  Діяльність, пов'язана з відображенням, відпочинком, 

розслабленням 
 850 Діяльність, пов'язана з відображенням, відпочинком, 

розслабленням 
86  Час подорожей, пов'язаних з культурою, дозвіллям, 

засобами масової інформації та спортивними 
практиками 

 860 Час подорожей, пов'язаних з культурою, дозвіллям, 
засобами масової інформації та спортивними практиками 

89  Інші заходи, пов'язані з культурою, дозвіллям, засоба-
ми масової інформації та спортивними практиками 
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Продовження табл. Б.3

Розділ 
Під-

розділ 
Група Вид діяльності 

 890 Інші заходи, пов'язані з культурою, дозвіллям, засобами 
масової інформації та спортивними практиками 

9   ОСОБИСТИЙ ДОГЛЯД ТА ПІДТРИМАННЯ 
ЗДОРОВ’Я 

91  Сон та пов'язані з ними дії 
 911 Нічний сон / суттєвий сон 
 912 Випадковий сон / дрімота 
 913 Безсоння 
 919 Інший сон та пов'язані з ним дії 

92  Приймання їжі та пиття 
 921 Приймання їжі / закуски 
 922 Пиття, крім їжі або закуски 

93  Особиста гігієна та догляд 
 931 Особиста гігієна та догляд 
 932 Підтримка здоров'я / медичне обслуговування для себе 
 939 Інші заходи, пов'язані з особистою гігієною та доглядом 

94  Отримання особистого та оздоровчого / медичного 
обслуговування від інших 

 941 Отримання особистої допомоги від інших 
 942 Отримання оздоровчої / медичного допомоги  від інших 
 949 Інші види діяльності, пов'язані з отриманням особистого 

та медичного / медичного обслуговування 
95  Час поїздки, пов'язаний з самообслуговуванням та 

технічним обслуговуванням 
 950 Час проїзду, пов'язаний з самообслуговуванням та 

технічним обслуговуванням 
99  Інші заходи з самообслуговування та технічного 

обслуговування 
 990 Інші заходи з самообслуговування та підтримання 

здоров’я  
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VIII. Міжнародна класифікація видів діяльності для статистики 

використання часу (КВДСВЧ) та пояснювальні примітки 

Таблиця Б.4 – Міжнародна класифікація видів діяльності для статистики 

використання часу (КВДСВЧ) та пояснювальні примітки 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

1 ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ПОВ'ЯЗАНА З ЦИМ ДІЯЛЬНІСТЬ 
Визначення 

 
Належить до сфери зайнятості, яка визначається як діяльність з 
виготовлення товарів або надання послуг за оплату або для 
отримання прибутку, та інших видів діяльності, безпосередньо 
пов'язаних з зайнятістю. 
- Під діяльністю за оплату або для отримання прибутку 
розуміється робота, яка виконується у рамках операцій в обмін 
на винагороду, яка виплачується у формі заробітної плати за 
робочий час або роботу, або прибуток, отриманий від продажу 
товарів та послуг, що виробляються в результаті операцій, 
зазначених в останніх міжнародних статистичних стандартах 
стосовно доходів, пов'язаних із зайнятістю. 
- а) винагорода може бути готівкою чи натурою, незалежно від 
того, дійсно вона отримана чи ні, і може також включати 
додаткові компоненти грошового доходу або доходу в натурі. 
- (b) Винагорода може бути сплачена безпосередньо особі, що 
виконує роботу, або непрямим чином домогосподарству або 
члену родини. 
- Пов'язані види діяльності – це подорожування та проїзд на 
роботу, перерви під час робочого часу, практика та навчання у 
зв'язку з зайнятістю, пошук роботи та інші пов'язані з ними 
заходи поза робочим часом. 
- Діяльність у підрозділах 11, 12 та 13 прирівнюється до часу 
виконання завдань і обов'язків роботи, а також визначається як 
"прямі години" в пункті 11 (2) (a) резолюції, що стосується 
вимірювання робочого часу прийнятої на 18-й Міжнародній 
конференції статистиків праці (2008). 

Включає Включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 12 Зайнятість у сімейних підприємствах для виробництва 
товарів 
- 13 Зайнятість у домогосподарствах та сімейних 
підприємствах для надання послуг 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

 - 14 допоміжних заходів та перерв, пов'язаних із зайнятістю 
- 15 Практика та навчання у сфері зайнятості 
- 16 Пошук роботи 
- 17 Налагодження бізнесу 
- 18 Подорож та проїзд на роботу 
- Діяльність у всіх галузях економічної діяльності як 
самозайнятості, так і оплачуваної роботи 

Не включає Не включає: 
- 2 Виробництво товарів для власного кінцевого використання 
- 3 Неоплачувані побутові послуги для членів сім'ї  
- 4 Ноплачувані послуги з догляду за членами сім'ї  
- 5 Неоплачуване волонтерство, стажування та інші 
неоплачувані роботи 

  

11 
Зайнятість у корпораціях, державних та некомерційних 
установах 

110 Зайнятість у корпораціях, державних та некомерційних 
установах 

Визначення Відносяться до часу, витраченого на прямі види діяльності, для 
виготовлення товарів або надання послуг за оплату або для 
отримання прибутку на всіх роботах у корпораціях, державних 
та некомерційних установах, які обслуговують домашні 
господарства (КППП). 
- Корпорації, державні та неприбуткові організації 
визначаються як у СНР. Це юридичні особи, створені для цілей 
виробництва, переважно корпорації та неприбуткові 
організації, що обслуговують домашні господарства (непрямі 
господарства), або організації, створені політичними 
процесами, зокрема урядовими підрозділами. 
- корпорації є інституційними підрозділами, які в основному 
займаються виробництвом ринкових товарів та послуг. 
- уряд складається з інституційних підрозділів, які, крім 
виконання своїх політичних обов'язків та їхньої ролі 
економічного регулювання, виробляють послуги (і, можливо, 
товари) для індивідуального або колективного споживання 
переважно на неринковій основі та перерозподіляють доходи та 
багатства. 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Неприбуткові організації, що обслуговують домашні 
господарства (ДППСН), є юридичними особами, які в 
основному займаються виробництвом неринкових послуг для 
домогосподарств чи спільноти в цілому та основними 
ресурсами яких є добровільні внески.  

Включає Включає: 
- діяльність з виготовлення товарів або надання послуг з 
оплатою праці або прибутку на всіх робочих місцях у 
корпораціях, урядових та некомерційних установах, що 
обслуговують домашні господарства (КППП персоналу). 
- діяльність з виробництва товарів або надання послуг в 
кооперативах, дрібних товаровиробників та 
мікропідприємствах тощо, які є "об'єднаними підприємствами". 
- Тривалість випробування або випробувального терміну для 
нових працівників. 
- Понаднормова робота. 
- Робота вдома. 

Не включає Не включає: 
- 12 Зайнятість у сімейних підприємствах для виробництва 
товарів 
- 13 Зайнятість у домогосподарствах та сімейних 
підприємствах для надання послуг 
- 14 Допоміжні заходи та перерви, пов'язаних із зайнятістю 
- 15 Практика та навчання у сфері зайнятості 
- 16 Пошук роботи 
- 17 Налагодження бізнесу 
- 18 Подорожі та проїзд на роботу 

Приклади Приклади: 
- Ділова зустріч під час перерви на обід 
- Зустріч з діловим партнером після робочого дня 
- Робочий обід з колегами 
- Конференц-зв'язок, пов'язаний з зайнятістю, що відбувся 
вдома 
- Студентська робота або контрактна робота, яка виконується 
за плату або прибуток 
- Аварія на роботі 
- Працівник, який працює з дому для корпорації 
- Вироблені товари на заводі працівником 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- вироблене молоко та молочні продукти в кооператив як 
працівник 

  

12 Зайнятість в господарствах для виробництва товарів 

Визначення Відноситься до часу, витраченого на прямі види діяльності, для 
виробництва товарів за оплату або для отримання прибутку на 
підприємствах некомерційного ринку. 
- Підприємства, що не входять до складу ринку, створюються з 
метою виготовлення товарів або послуг для продажу або 
бартеру на ринку. Вони можуть займатися практично будь-
якою виробничою діяльністю: сільське господарство, 
видобувна промисловість, виробництво, будівництво (12 
зайнятості в господарствах для виробництва товарів), роздрібна 
торгівля або виробництво інших видів послуг (13 зайнятості в 
домашніх господарствах та сімейних підприємствах, що 
надають послуги). Вони можуть відрізнятись від окремих осіб, 
які працюють як торговці вулицею чи очищувачі взуття, 
практично без капіталу чи власних приміщень, до великих 
виробничих, будівельних або сервісних підприємств з багатьма 
співробітниками. (Джерело: SNA 2008, пункт 4.155) 
- Підприємства, що не входять до складу ринку нерухомості, 
також включають неінкорпоровані 
товариства, які займаються виробництвом товарів або послуг 
для продажу або бартеру на ринку. Партнери можуть належати 
до різних домогосподарств. (Джерело: SNA 2008, пункт 4.156) 
Розглядаються в цій класифікації особи, які працюють за плату 
або прибуток, що підлягають сплаті домогосподарству чи 
родині: 
(і) у підрозділах ринку, якими керує член сім'ї, який проживає в 
одній або іншій родині; або 
(іі) виконання завдань чи обов'язків службової зайнятості члена 
сім'ї, яка проживає в одній або іншій сім'ї 
(Джерело: 19-та ICLS параграф 30f) 
- Цей підрозділ охоплює тільки виробництво товарів для ринку. 
- Цей підрозділ відноситься до діяльності респондента 
протягом певного періоду часу, яка може відрізнятись від 
основної діяльності підприємства, де він працює. 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Включає Включає: 
- всі заходи, що проводяться в сімейних підприємствах для 
виробництва товарів, головним чином призначених для ринку, 
такі як: 
- 121 Вирощування сільськогосподарських культур для ринку 
господарських підприємств 
- 122 Виведення тварин для ринку господарських підприємств 
- 123 Лісове господарство та лісозаготівлі для ринку 
господарських підприємств 
- 124 Риболовля для ринку господарських підприємств 
- 125 аквакультури для ринку господарських підприємств  
- 126 Гірничодобувна промисловість та виробництво кар'єрів 
для ринку господарських підприємств 
- 127 Виготовлення та переробка товарів для ринку 
господарських підприємств 
- 128 Будівельні роботи на ринку господарських підприємств 
- 129 Інші види діяльності, пов'язані з зайнятістю у сімейних 
підприємствах для виробництва товарів 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 13 Зайнятість у домогосподарствах та сімейних 
підприємствах для надання послуг 
- 14 Допоміжні заходи та перерви, пов'язані із зайнятістю 
- 15 Практика та навчання у сфері зайнятості 
- 16 Пошук роботи 
- 17 Налагодження бізнесу 
- 18 Подорож та проїзд на роботу 
- 2 Виробництво товарів для власного кінцевого використання 

  
121 Вирощування сільськогосподарських культур для ринку 

господарських підприємств 
 

Визначення Належить до діяльності з виробництва (вирощування та збору 
врожаю) продукції рослинництва, головним чином 
призначеного для ринку господарських підприємств. Ця група 
також розглядає послуги, пов'язані з вирощуванням 
сільськогосподарських культур, такі як підтримка сільського 
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розділу або 
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Назва розділу або підрозділу, 
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господарства та діяльність після збирання врожаю, наприклад 
підготовка родовищ, обрізка дерев, збирання врожаю, 
підготовка сільськогосподарських культур на первинних 
ринках (очищення, обрізка, сортування, дезінфекція ) та ін 
Вважається фермою, садом, кухнею або садом для дворі. 
- Ця група стосується діяльності респондента протягом певного 
періоду часу, яка може відрізнятись від основної діяльності 
підприємства, де він працює. 
- (Дії, здійснені у зв'язку з господарською діяльністю, 
описаною в розділі А, розділ 01, Групи 011-013 та Класи 0161, 
0163 та 0164 МСІК, версія 4) 

Включає Включає: 
- вирощування зернових та інших культур, овочів, фруктів, 
горіхів, прянощів, квітів, грибів та ягід, а також інших видів 
садівництва та ін. (У тому числі сільськогосподарські, садові, 
або садівництва на задньому дворі); обробка для зберігання / 
використання (для оплати або прибутку) 
- підготовка землі, включаючи оранку, використання кодил, 
боронування, побиття грудок, вирубку та спалення (за плату 
або прибуток) 
- посівні та посадкові роботи, включаючи підготовку насіння, 
посів, пересадку (за плату або прибуток); 
- Збір та підготовка органічних добрив, перевезення та 
розповсюдження органічних / хімічних добрив (за плату або 
прибуток); 
- Обслуговування поля / саду, включаючи прополку, полив, 
обрізку (за плату або прибуток) 
- Збирання врожаю, включаючи збір, помел та очищення зерна, 
сушіння залишків рослин (за плату або прибуток) 
- проведення збору врожаю, включаючи сушіння, відбір 
насіння, виготовлення та зберігання мішків (за плату або 
прибуток); 
- Інші види діяльності в галузі сільського господарства, 
включаючи плановий ремонт зрошувальних каналів, 
охорона/захист врожаю, технічне обслуговування та плановий 
ремонт інструментів та обладнання (за плату або прибуток) 
- Інші зазначені види діяльності, пов'язані з вирощуванням 
сільськогосподарських культур (за плату або прибуток) 
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- Ця група включає в себе вирощування різдвяних ялин та 
операції деревних розплідників (за плату або прибуток) 

Не включає Не включає: 
- будь-яку подальшу обробку сільськогосподарської продукції 
(127 або 22), крім того, що необхідно для підготовки її до 
первинних ринків. Проте підготовка продуктів для первинних 
ринків включається тут. 
- Поле будівництво (наприклад, терапевтизація 
сільськогосподарських земель, дренаж, підготовка рисових 
площадок тощо) (128 або 23) 
- 211 Вирощування сільськогосподарських культур та 
садівництво, для власного кінцевого споживання 
- 221 Виготовлення, переробка харчових продуктів, напоїв та 
тютюну для власного кінцевого споживання 
- Надання агрономічних послуг (133) 
- Надання послуг ландшафтної архітектури (133) 
- Відвідування сільськогосподарських виставок / ярмарок (811) 
- збереження плодів та овочів, у тому числі зневоднення 
штучними засобами на ринку (127) 

Приклади Приклади: 
- Поливні поля (за плату або прибуток) 
- Збірні яблука для продажу 
- Підготовлені поля (для оплати або прибутку) 
- Оброблені культури (за плату або прибуток); 
- Оприскувані посіви (у тому числі повітрям) (за плату або 
прибуток) 
- зрізані фруктові дерева та виноградні лози (за плату або 
прибуток); 
- пересаджений рис (за плату або прибуток) 
- консервований буряк (за плату або прибуток); 
- Зібраний врожай (за плату або прибуток) 
- праця у фермі (за плату або прибуток); 
- Вирощування таро / кави (за плату або прибуток) 

  
122 Виведення тварин на ринок у сімейних підприємствах 

 
Визначення Належить до заходів, спрямованих на вирощування тварин та 

виробництво продуктів тваринного походження, головним 
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чином призначених для ринку на підприємствах побутового 
виробництва. Ця група також розглядає службові заходи, 
пов'язані з вирощуванням тварин та виробництвом продуктів 
тваринного походження, такими як підтримка тваринницької 
діяльності, заходи щодо сприяння розмноженню, росту тварин, 
а також полювання, захоплення та пов'язані з цим дії з метою 
отримання м'яса, волосся, шкіри або інші продукти для ринку. 
- Виробництво тварин визначається як вирощування 
(скотарство) та виведення всіх тварин, крім водних, таких як 
вирощування худоби та буйволів; вирощування коней та їх 
сімейства; вирощування верблюдів і верблюдових; 
вирощування овець та кіз; вирощування свиней; вирощування 
птиці; тощо. 
- Ця група стосується діяльності респондента протягом певного 
періоду часу, яка може відрізнятись від основної діяльності 
підприємства, де він працює. 
- (Дії, що проводяться у зв'язку з господарською діяльністю, 
описаною в розділі А, розділ 01, групи 014 та 017 та класу 
0162, версія 4, ISIC) 

Включає Включає: 
- сільське господарство / вирощування домашніх та 
напівдомащніх тварин (за плату або прибуток); 
- доїння / виробництво сирого молока (за плату або прибуток); 
- стрижка овець; виробництво хутряних шкір, шкір рептилій і 
птахів з поголів'я (за плату або прибуток) 
- виробництво продуктів живих тварин, таких як яйця, мед (за 
плату або прибуток); 
- Експлуатація птахофабрики (за плату або прибуток) 
- Полювання та захоплення тварин (за плату або прибуток) 
- збір кормів; підготовка кормів; годування, полив; випас 
худоби (за плату або прибуток) 
- Догляд, кування, чищення (за плату або прибуток); 
- миття сараю, чистка кооперації (за плату або прибуток) 
- Робота, пов'язана з розведенням; висиджування (за плату або 
прибуток) 
- збір, зберігання, сортування яєць (за плату або прибуток); 
- Стрижка, для вироблення шкури та шкури з ранчо (за плату 
або прибуток) 
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- Збирання гною та виготовлення гною (за плату або прибуток) 
- Інші зазначені види діяльності, пов'язані з тваринництвом, 
виробництвом продукції тваринництва, службами 
тваринництва (за плату або прибуток) 

Не включає Не включає: 
- 127 Виготовлення та переробка товарів для ринку 
господарських підприємств 
- 212 – ведення господарства тварин та виробництво продуктів 
тваринного походження для власного кінцевого використання 
- 213 Полювання, захоплення та виробництво шкур тварин для 
власного кінцевого споживання 
- 221 Виготовлення, переробка харчових продуктів, напоїв та 
тютюну для власного кінцевого споживання 
- Переробка молока (127 або 221) 
- Виробництво водних тварин (124, 125 або 216, 217) 

Приклади Приклади: 
- Досвідне стадо (зібрані зразки для вимірювання врожайності 
та складу виробництва молока) (за плату або прибуток) 
- Стадо великої рогатої худоби (за плату або прибуток) 
- Посівна худоба (доглядаючи і годуючи худобу для оплати) 
- Капонізована птиця (за плату або прибуток) 
- Очищений курник (для оплати або прибутку) 
- Штучне запліднення корів (за плату або прибуток) 
- Молочні корови (за плату або прибуток) 
- Стрижені вівці (за плату або прибуток) 
- Зібраний та виготовлений перегній (за плату або прибуток); 

  
123 Лісове господарство та лісозаготівля на ринку господарських 

підприємств 
 

Визначення Належить до діяльності з виробництва круглого лісу, а також 
для видобутку та збирання дикорослих недеревних лісових 
продуктів, головним чином призначених для ринку 
господарських підприємств.  Крім виробництва деревини, 
лісогосподарська діяльність призводить до продуктів, які мало 
обробляються, таких як дрова, деревне вугілля та кругляк 
в необробленому вигляді (наприклад, копальневі стійки, 
балансова деревина та ін.). Ці заходи можуть бути здійснені в 
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природних або посаджених лісах. Ця група також розглядає 
послуги, пов'язані з лісовим господарством та лісозаготівлею. 
- Ця група стосується діяльності респондента протягом певного 
періоду часу, яка може відрізнятись від основної діяльності 
підприємства, де він працює. 
- (Дії, здійснені у зв'язку з господарською діяльністю, 
описаною в розділі A, розділ 02 МСКО, розділ 02 Лісове 
господарство та лісозагтівля) 

Включає Включає: 
- Лісогосподарська діяльність та інша діяльність у лісовому 
господарстві: вирощування постійної деревини (посадка, 
пересадка, випорожнення та збереження лісів та лісових 
масивів), вирощування лісових масивів, деревні породи та 
дрова, експлуатація лісових ялинок (за плату або прибуток) 
- Лісозаготівля: виготовлення круглого лісу для 
лісогосподарських виробництв, виготовлення круглого лісу, що 
використовується в непереробленому вигляді, такі як 
копальневі стійки, огорожі та корисні стовпи, збір та 
виробництво дров для ринку, виробництво деревного вугілля в 
лісі ( використовуючи традиційні методи) (за плату або 
прибуток) 
- Збір недеревних лісових продуктів та інших рослин, що 
вирощуються в дикій природі: гриби, трюфелі, ягоди, горіхи, 
балата та інші резиноподібні жуйки, лак та смоли, бальзами, 
рослинні волосся, зелень, жолуді, кінські каштани, мохи та 
лишайники тощо (за плату або прибуток) 
- Підтримка лісового господарства для проведення операції: 
інвентаризація лісів, консалтинг лісового господарства, оцінка 
деревини, боротьба з пожежею та охорона лісу, контроль 
лісових шкідливих організмів, перевезення колод у лісі (за 
плату або прибуток) 

Не включає Не включає: 
- 214 Лісове господарство та лісозаготівля, для власного 
кінцевого споживання 
- 215 Збір диких продуктів для власного кінцевого споживання 
- 241 Збір дров та інших натуральних продуктів, що 
використовуються як паливо для власного кінцевого 
споживання 
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- Вирощування різдвяних ялин на ринку (121) 
- експлуатація деревних садів (121 або 211) 
- Вирощування (виробництво) грибів або трюфелів, 
вирощування (виробництво) ягід та горіхів (121) 

Приклади Приклади: 
- різана деревина (за плату або прибуток); 
- Виявлені дерева, які будуть вирублені (за плату або прибуток) 
- Допомога лісовідновлення в районі, вирощування лісових 
дерев, пересаджування лісових дерев (за плату або прибуток) 

  
124 Риболовля для продажу на ринку сімейними підприємствами 

 
Визначення Відноситься до діяльності з риболовлі сімейними 

підприємствами, головним чином, призначеної для ринку, 
тобто полювання або інші заходи, спрямовані на вилов або збір 
живих диких водних організмів (переважно риб, молюсків та 
ракоподібних), включаючи рослини з океанічних, прибережних 
або внутрішніх вод для споживання людиною та інших цілей 
вручну або частіше за допомогою різних видів рибальського 
спорядження, таких як сітки та стаціонарні пастки. Такі заходи 
можуть бути проведені на прибережній береговій лінії 
(наприклад, збирання молюсків, таких як мідії та устриці) або 
за допомогою сітки на березі, саморобних човнів або, 
найчастіше, з використанням комерційних судів в 
прибережних, прибережних або морських водах. 
- Ця група стосується діяльності респондента протягом певного 
періоду часу, яка може відрізнятись від основної діяльності 
підприємства, де він працює. 
- (Дії, здійснені у зв'язку з господарською діяльністю, 
описаною в розділі A, розділ 03, група 031 "Риболовля", версія 
МСОК) 

Включає Включає: 
- Морське рибальство та рибальство на прісноводних ринках 
(за плату або прибуток) 
- ловля риби та інших форм водного життя та продуктів (за 
плату або прибуток); 
- Збір морських матеріалів, таких як натуральні перли, губки, 
корали, водорості, морські мушлі (за плату або прибуток) 
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- Інші зазначені види діяльності, пов'язані з рибальством (за 
плату або прибуток) 

Не включає Не включає: 
- 122 Виведення тварин для ринку у сімейних підприємствах 
- 125 аквакультури для ринку господарських підприємств 
- 127 Виготовлення та переробка товарів для ринку 
господарських підприємств 
- 213 Полювання, захоплення та виробництво шкур тварин для 
власного кінцевого споживання 
- 216 Риболовля, для власного кінцевого користування 
- 217 аквакультури, для власного кінцевого використання 
- 221 Виготовлення, переробка харчових продуктів, напоїв та 
тютюну для власного кінцевого споживання 
- захоплення морських ссавців, крім китів, наприклад моржів, 
тюленів (122 або 213) 
- обробка риби, ракоподібних та молюсків на фабричних 
кораблях або на заводах на березі (127) 
- Ремонт, догляд та обслуговування риболовецьких суден та 
обладнання (132) 
- Будівництво та ремонт суден та човнів (127 або 22) 
- обробка риби, ракоподібних або молюсків (127 або 227); 

Приклади Приклади: 
- рибальство на комерційній основі в океанських та 
прибережних водах (за плату або прибуток); 
- зібрані морські ракоподібні та молюски (за плату або 
прибуток); 
- зібрані морські водні тварини: черепахи, покриті оболонкою, 
морські їжаки тощо (за плату або прибуток) 

  
125 Аквакультура для продажу на ринку сімейними 

підприємствами 
 

Визначення Відноситься до діяльності, головним чином призначеної для 
продажу на ринку сімейних підприємств, яка передбачає 
культивування або землеробство (включаючи збирання) водних 
організмів (риб, молюсків, ракоподібних рослин, крокодилів, 
алігаторів та земноводних) за допомогою методів, призначених 
для збільшення виробництва таких організмів за межами 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

природної здатності навколишнього середовища (наприклад, 
регулярне годування та захист від хижаків). Вирощування / 
обробка означає вирощування до своєї повнолітньої та / або 
дорослої фази у штучних умовах життя вищезгаданих 
організмів. 
- аквакультура або аквапарк 
- Ця група стосується діяльності респондента протягом певного 
періоду часу, яка може відрізнятись від основної діяльності 
підприємства, де він працює. 
- (Дії, здійснені у зв'язку з господарською діяльністю, 
описаною в розділі A, розділ 03, група 032 "Аквакультура", 
версія МСОК) 

Включає Включає: 
- рибне господарство (за плату або прибуток); 
- Морська та прісноводна аквакультура (за плату або прибуток) 
- Риба / водне господарство: вирощування (за плату або 
прибуток) 
- Рибне / водне господарство: чищення акваріумів, годування 
(за плату або прибуток) 
- Інші зазначені види діяльності, пов'язані з рибою / водним 
господарством (за плату або прибуток) 

Не включає Не включає: 
- 122 Виведення тварин для ринку у сімейних підприємствах 
- 124 Риболовля для ринку у сімейних підприємствах 
- 127 Виготовлення та переробка товарів для ринку 
господарських підприємств 
- 213 Полювання, захоплення та виробництво шкур тварин для 
власного кінцевого споживання 
- 216 Риболовля, для власного кінцевого користування 
- 217 аквакультура, для власного кінцевого споживання 
- 221 Виготовлення, переробка харчових продуктів, напоїв та 
тютюну для власного кінцевого споживання 
- Полювання на морських ссавців, крім китів, наприклад моржі, 
тюлені (122 або 213) 
- обробка риби, ракоподібних та молюсків на фабричних 
кораблях або на заводах на березі (127) 
- Ремонт, догляд та обслуговування риболовецьких суден та 
обладнання (132) 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- Будівництво та ремонт суден та човнів (127 або 22) 
- обробка риби, ракоподібних або молюсків (127 або 227); 

Приклади Приклади: 
- перевірений рибний інвентар (за плату або прибуток); 
- Перевірена ферма морського хробака (за плату або прибуток) 
- Фермовані жаби (за плату або прибуток) 

  
126 Гірничодобувна промисловість та видобуток корисних копалин 

для продажу на ринку сімейними підприємствами 
 

Визначення Відноситься до діяльності, в основному призначеної для 
продажу на ринку сімейних підприємств з видобутку 
корисних копалин, що зустрічаються в природі, в основному 
тверді речовини (вугілля і руди). Видобуток можна досягти 
різними методами, такими як підземне чи поверхневе 
видобування, експлуатація свердловини, видобуток на 
морському дні тощо. Ця група також розглядає додаткові 
заходи, спрямовані на підготовку неочищених матеріалів 
для збуту, наприклад, дроблення, подрібнення, очищення, 
сушіння, сортування, концентрація руди та агломерація 
твердого палива. Ці операції часто виконуються 
підрозділами, які видобувають ресурс та / або іншими, 
розташовані неподалік. Ця група стосується діяльності 
респондента протягом певного періоду часу, яка може 
відрізнятись від основної діяльності підприємства, де він 
працює.  

Включає Включає: 
- Гірничодобувна промисловість / видобуток солі (за плату або 
прибуток); 
- Свердління свердловини, свердлильні отвори тощо (за плату 
або прибуток) 
- видобуток кам'яних плит (за плату або прибуток); 
- дроблення та руйнування каменів (за плату або прибуток); 
- видобуток глини, гравію та піску (за плату або прибуток); 
- видобуток торфу (за плату або прибуток); 
- Золоте панорамування, гірничодобувна діяльність тощо (за 
плату або прибуток); 
- Перевезення, сортування та зберігання (за плату або прибуток) 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- Інші зазначені операції з видобутку корисних копалин та 
видобутку корисних копалин (за плату або прибуток) 

Не включає Не включає: 
- 218 Видобуток корисних копалин для власного кінцевого 
споживання 
- Виготовлення або обробка металів на ринку (127) 

Приклади Приклади: 
- Збір непереробленої солі на продаж 
- Копання / укріплення опальної шахти, "виготовлення 
локшини" (пошук через відкинуті шахтні хвости для опалів) (за 
плату або прибуток) 
- Видобутий торф (за плату або прибуток) 

  
127 Виготовлення та переробка товарів для продажу на ринку 

сімейними підприємствами 
 

Визначення Відноситься до діяльності з виготовлення або переробки 
продуктів / товарів, головним чином призначених для ринку 
господарських підприємств. 
- Ця група стосується діяльності респондента протягом певного 
періоду часу, яка може відрізнятись від основної діяльності 
підприємства, де він працює. 

Включає Включає: 
- виготовлення, перероблення харчових продуктів, напоїв, 
тютюну (за плату або прибуток); 
- виготовлення, обробка текстилю, одягу, шкіри, супутніх 
товарів та виробів (за плату або прибуток); 
- виготовлення, обробка виробів з деревини та кору (за плату 
або прибуток); 
- Виготовлення, обробка цегли, бетонних плит, порожнистих 
блоків, черепиці тощо (за плату або прибуток) 
- виготовлення, обробка трав'яних і лікарських препаратів (за 
плату або прибуток); 
- виготовлення, обробка металів і металевих виробів, ... 
інструментів, ремонт і монтаж машин, автотранспортних 
засобів тощо (за плату або прибуток) 
- виготовлення, обробка судів використовуючи інші матеріали 
(за плату або прибуток); 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Не включає Не включає: 
- 22 Виготовлення та переробка товарів для власного кінцевого 
споживання 
- 128 Будівельні роботи на ринку господарських підприємств 
- 23 Будівельні роботи для власного кінцевого використання 

Приклади Приклади: 
- Перероблене молоко на продаж 
- Зроблене мило на продаж 
- Виготовлені свічки на продаж 
- Продаж творів мистецтва 
- Виготовлені традиційні лікарські рослинні ліки в сімейних 
підприємствах для продажу 
- Виготовлені невеликі меблі для дому на продаж 
- Пошиття одягу вдома на продаж 

  
128 Будівельні роботи для продажу на ринку сімейними 

підприємствами 
 

Визначення Відноситься до будівництва та спеціалізованої будівельної 
діяльності для будівельних і цивільно-будівельних робіт, 
головним чином призначених для ринку господарських 
підприємств, таких як нові роботи, ремонт будівель, 
спорудження збірних будівель або споруд на об'єкті, а також 
будівництво, що має тимчасовий характер та інженерні роботи. 
- загальною конструкцією є спорудження цілих житлових 
приміщень, офісних будівель, магазинів та інших громадських 
та комунальних будинків, фермерських будівель тощо, або 
будівельні роботи, такі як автомагістралі, вулиці, мости, тунелі, 
залізниці, аеродроми, 
гавані та інші водні об'єкти, іригаційні системи, каналізаційні 
системи, промислові об'єкти, трубопроводи та електричні лінії, 
спортивні споруди тощо. 
- Ця група стосується діяльності респондента протягом певного 
періоду часу, яка може відрізнятись від основної діяльності 
підприємства, де він працює. 

Включає Включає: 
- Будівництво та ремонт будівель, доріг, дамб та інших споруд, 
включаючи підготовку будівництва (за плату або прибуток); 
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- Знесення або руйнування будівель та інших споруд (за плату 
або прибуток); 
- Будівництво повних конструкцій, монтаж та завершення робіт 
(за плату або прибуток); 

Не включає Не включає: 
- 23 Будівельні роботи для власного кінцевого використання 

Приклади Приклади: 
- Праця на будівельному майданчику (за плату або прибуток); 
- Знесення стара будівля (за плату або прибуток) 
- Праця у будівництві мосту (за плату або прибуток) 

  
129 Інші види діяльності, пов'язані з зайнятістю на сімейних 

підприємствах для виробництва товарів 
 

Визначення Належить до інших видів діяльності, пов'язаних з зайнятістю у 
сімейних підприємствах, для виробництва товарів, головним 
чином призначених для ринку, таких як придбання запасів або 
продаж продукції. 
- Ця група стосується діяльності респондента протягом певного 
періоду часу, яка може відрізнятись від основної діяльності 
підприємства, де він працює 

Включає Включає: 
- Витрати на придбання /одержання (за плату або прибуток) 
- Продаж / розпорядження результатами (за плату або 
прибуток) 

Не включає Не включає: 
- 139 Інші види діяльності, пов'язані з зайнятістю у 
домогосподарствах та сімейних підприємствах, які надають 
послуги 
- 18 Подорож та проїзд на роботу 
- 37 Покупки для членів сім’ї та членів домогосподарства  

Приклади Приклади: 
- Куплені добрива для полів (за плату або прибуток) 
 

  
13 Зайнятість у домогосподарствах та сімейних підприємствах 

для надання послуг 
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Визначення Відносяться до часу, витраченого на прямі види діяльності, для 
надання послуг за оплату або для отримання прибутку на 
підприємствах та домогосподарствах, що не належать 
інкорпораціям. 
- Домогосподарство визначається як група осіб, які мають 
однакове житло, які об'єднують частину або всі свої доходи та 
багатства та котрі споживають певні види товарів і послуг 
спільно, головним чином житло та їжу. Взагалі, кожен член 
домогосподарства має претендувати на колективні ресурси 
домашнього господарства. Принаймні, деякі рішення, що 
впливають на споживання або інші види господарської 
діяльності, повинні бути прийняті для домашнього 
господарства в цілому.  
- Підприємства, що не входять до складу ринку, створюються з 
метою виготовлення товарів або послуг для продажу або 
бартеру на ринку. Вони можуть займатися практично будь-
якою виробничою діяльністю: сільським господарством, 
видобувною промисловістю, виробництвом, будівництвом (12 
Зайнятість у господарствах для виробництва товарів), 
роздрібна торгівля або виробництво інших видів послуг (13 
Зайнятість у домогосподарствах та сімейних підприємствах, що 
надають послуги). Вони можуть відрізнятись від окремих осіб, 
які працюють як торговці вулицею чи очищувачі взуття, 
практично без капіталу чи власних приміщень, у великих 
виробничих, будівельних або службових підприємствах з 
великою кількістю працівників.  
- Підприємства з некорпоративним ринком домашніх 
господарств, також включають некорпоративні товариства, які 
займаються виробництвом товарів або послуг для продажу або 
бартеру на ринку. Партнери можуть належати до різних 
домогосподарств.  
Розглядаються в цьому відділенні особи, які працюють за 
платню або прибуток, що підлягають сплаті домогосподарству 
чи родині: 
(і) у підрозділах ринку, якими керує член сім'ї, який проживає в 
одному або іншому домогосподарстві; або 
(іі) виконання завдань чи обов'язків службової зайнятості члена 
сім'ї, який проживає в одному або іншому домогосподарстві 
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- Цей розділ охоплює лише надання послуг за плату або 
прибуток. 
- Цей підрозділ відноситься до діяльності респондента 
протягом певного періоду часу, яка може відрізнятись від 
основної діяльності підприємства, де він працює. 

Включає Включає: 
- Заходи, що проводяться в домашніх господарствах та 
сімейних підприємствах для надання послуг за плату або 
прибуток, такі як: 
- 131 Дрібна торгівля та торгівля товарами в сімейних 
підприємствах 
- 132 Надання платного ремонту, монтажу, обслуговування та 
утилізації в господарствах та сімейних підприємствах 
- 133 Надання пільгових послуг та професійних послуг у 
господарствах та сімейних підприємствах 
- 134 Перевезення товарів та пасажирів за плату або прибуток у 
домогосподарствах та сімейних підприємствах 
- 135 надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
сімейних підприємствах 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 139 Інші види діяльності, пов'язані з зайнятістю у 
домогосподарствах та сімейних підприємствах, які надають 
послуги 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 12 Зайнятість у сімейних підприємствах для виробництва 
товарів 
- 14 допоміжні заходи та перерви, пов'язані із зайнятістю 
- 15 Практика та навчання у сфері зайнятості 
- 16 Пошук роботи 
- 17 Налагодження бізнесу 
- 18 Подорожі та проїзд на роботу 

  
 

131 
 
Дрібна торгівля та торгівля товарами на сімейних 
підприємствах 
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Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Визначення Належить до дрібної торгівлі та торгівлі товарами в сімейних 
підприємствах, такої як: 
- Дрібна торгівля та торгівля продуктами харчування 
- Дрібна торгівля, вулична торгівля, розпродаж 
- (Діяльність, здійснювана у зв'язку з господарською 
діяльністю, описаною в розділі G, розділ G, розділ G "Оптова 
та роздрібна торгівля, за винятком ремонту автомобілів та 
мотоциклів під 452 та 454) 
- Ця група відноситься до діяльності респондента протягом 
певного періоду часу, яка може відрізнятися від основної 
діяльності установи 
де він чи вона працює. 

Включає Включає: 
- продаж їжі та напоїв, включаючи упаковку продуктів 
харчування та напоїв; продаж готових продуктів та напоїв для 
негайного споживання (за плату або прибуток) 
- упаковка продуктів харчування та напоїв (за плату або 
прибуток); 
- Продаж / доставка продуктів харчування та напоїв (за плату 
або прибуток); 
- Введення продовольчих лавок; прибирання та обслуговування 
(за плату або прибуток) 
- Інші конкретні заходи, пов'язані з підготовкою та продажем 
продуктів харчування та напоїв (за плату або прибуток) 
- Дрібна торгівля, від дверей до дверей, вулична торгівля, 
розпродаж, включаючи перепродаж нових та уживаних товарів 
у фіксованих місцях, відкритих приміщеннях, закритих 
просторах та купівля товарів для перепродажу (за плату або 
прибуток) 
- Примітка. Продаж власної продукції під розділом 12 
класифікується за групою 129. 
- Примітка. Торгівля від дверей до дверей, вулична торгівля та 
розпродаж, переміщення до району, де проводиться торгівля, 
підпадає під 182 пункт призначення. Проте переміщення, 
перебуваючи в загальній зоні, де проходить торгівля та продаж, 
вважаються невід'ємними для діяльності. 
- Дрібна торгівля, включаючи купівлю та продаж на звичайному 
місці або в постійному місці (за плату або прибуток) 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- Внутрішня торгівля від дверей до дверей, в тому числі 
продаж, з будинку в будинок, з будівлі в будівлю, з кімнати в 
кімнату (за плату або прибуток) 
- Вулична дрібна торгівля, розпродаж та інші виїзні операції (за 
плату або прибуток). 
- Інші зазначені види діяльності, пов'язані з дрібними 
торгівельними операціями (за плату або прибуток) 

Не включає Не включає: 
- 182 Поїздки 

Приклади Приклади: 
- Праця у їдальні (за плату або прибуток) 
- купівля старих газет, використання бляшок, використання 
пластмаси та інших вилучених предметів для продажу на 
переробку (за плату або прибуток) 
- Продаж овочів, фруктів з дверей до дверей (за плату або 
прибуток) 

  
132 Надання платного ремонту, монтажу, обслуговування та 

утилізації в домогосподарствах та на сімейних підприємствах 
 

Визначення Посилається на послуги з ремонту, монтажу, технічного 
обслуговування та утилізації за плату або прибуток у 
домогосподарствах та сімейних підприємствах 
- (Дії, що здійснюються у зв'язку з господарською діяльністю, 
описаною в розділі 33, 38, 39, 95) 
- Ця група стосується діяльності респондента протягом певного 
періоду часу, яка може відрізнятись від основної діяльності 
підприємства, де він працює. 

Включає Включає: 
- Монтаж, установка, установка інструменту, обслуговування 
та ремонт інструментів та машин (за плату або прибуток) 
- Ремонт транспортних засобів (за плату або прибуток) 
- Ремонт одягу, включаючи ремонт одягу, взуття, сумок (за 
плату або прибуток) 
- ремонт господарських товарів, включаючи ремонт побутової 
техніки, меблів, білизни (за плату або прибуток); 
- діяльність, що проводиться збирачами відходів та особами, 
які займаються переробкою (за плату або прибуток); 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Не включає Не включає: 
- 133 Надання пільгових послуг та професійних послуг у 
господарствах та сімейних підприємствах 
- 134 Перевезення товарів та пасажирів за плату або прибуток у 
домогосподарствах та сімейних підприємствах 
- 135 надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
сімейних підприємствах 
- 136 Забезпечення оплати побутових послуг 

Приклади Приклади: 
- Праця у автогаржі (за плату або прибуток) 
- Праця у майстерні по ремонту взуття (за плату або прибуток). 
- Вибирання пляшок зі сміття (за плату або прибуток) 
 

  
133 Забезпечення платних комерційних та професійних послуг у 

домогосподарствах та сімейних підприємствах 
 

Визначення Належить до надання комерційних та професійних послуг за 
оплату або для отримання прибутку у домогосподарствах та 
сімейних підприємствах. 
- Ця група стосується діяльності респондента протягом певного 
періоду часу, яка може відрізнятись від основної діяльності 
підприємства, де він працює. 

Включає Включає: 
- кредитування та збір грошей; іноземна валюта (за плату або 
прибуток) 
- введення, обробка текстів, програмування, кодування (за 
плату або прибуток); 
- бухгалтерські, юридичні та пов'язані послуги (за плату або 
прибуток); 
- Репетиторство (за плату або прибуток) 
- Надання медичних та стоматологічних послуг (за плату або 
прибуток) 

Не включає Не включає: 
- 132 Здійснення платного ремонту, монтажу, обслуговування 
та утилізації в господарствах та сімейних підприємствах 
- 134 Перевезення товарів та пасажирів за плату або прибуток у 
домогосподарствах та сімейних підприємствах 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- 135 надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
сімейних підприємствах 
- 136 Надання оплачених побутових послуг 

Приклади Приклади: 
-Клієнт, щоб перевірити свої податки (за плату або прибуток); 
- Спів на вулицях для грошей (як робота) (за плату або 
прибуток) 
- Надання ветеринарних послуг (за плату або прибуток); 

  
134 Перевезення товарів та пасажирів за плату або прибуток у 

домогосподарствах та сімейних підприємствах 
 

Визначення Відноситься до забезпечення пасажирським чи вантажним 
транспортом, незалежно від того, чи це заплановано, чи ні, 
залізничним, трубопровідним, автомобільним, водним або 
повітряним транспортом, а також пов'язаними з їх діяльністю, 
такими як експлуатація терміналу і парковки, обробка 
вантажів, зберігання тощо. Ця група розглядає оренду 
транспортного обладнання з водієм або оператором, а також 
кур'єрську діяльність. 
- Ця група стосується діяльності респондента протягом певного 
періоду часу, яка може відрізнятись від основної діяльності 
підприємства, де він працює. 
- (Дії, здійснені у зв'язку з господарською діяльністю, 
описаною в розділі МICIC, версія 4, розділ Н Транспортування 
та зберігання (крім 531 поштової діяльності)) 
- Ця група стосується діяльності респондента протягом певного 
періоду часу, яка може відрізнятись від основної діяльності 
підприємства, де він працює. 

Включає Включає: 
- керування моторизованими транспортними засобами, 
ручними та педальними транспортними засобами, колясками 
для тварин тощо; вітрильні / гребні човни, баржі тощо; 
пілотовані літаки (за плату або прибуток) 
- Перевезення, завантаження та транспортування товарів (за 
плату або прибуток) 
- Очікування пасажирів, вантажів (за плату або прибуток) 
- Перевезення пасажирів (за плату або прибуток) 
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Номер 
розділу або 
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Назва розділу або підрозділу, 
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Не включає Не включає: 
- 181 поїздки, пов'язані з зайнятістю 
- 182 Поїздки 
- Обслуговування та ремонт автомобілів, човнів тощо, що 
використовуються для перевезення вантажів та пасажирів (132) 

Приклади Приклади: 
- Поїздка мікроавтобуса, щоб привезти пасажирів до іншого 
міста (за плату або прибуток) 
- Поїздка на таксі або найняти автомобіль (за плату або 
прибуток) 

  
135 Забезпечення платних послуг особистої гігієни у 

домогосподарствах та сімейних підприємствах 
 

Визначення Відноситься до надання послуг особистої гігієни за оплату або 
для отримання прибутку у домогосподарствах та сімейних 
підприємствах. 
- (Дії, здійснені у зв'язку з господарською діяльністю, 
описаною в розділі ISIC rev. 4, розділ Q, клас 869 та підрозділи 
87 та 88) 
- Ця група стосується діяльності респондента протягом певного 
періоду часу, яка може відрізнятись від основної діяльності 
підприємства, де він працює. 

Включає Включає: 
- надання послуг з особистої гігієни, включаючи стрижки, 
перукарні, косметичні процедури, манікюр / педикюр, масаж, 
проституція (за плату або прибуток); 
- надання непрофесійної медичної допомоги (за плату або 
прибуток) 
- надання допомоги з особистої гігієни та одягання (за плату 
або прибуток); 
- надання сестринських послуг (за плату або прибуток) 

Не включає Не включає: 
- 4 неоплачувані послуги з догляду для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
- 931 Особиста гігієна та догляд 
- 932 Здоров'я / медичне обслуговування для себе 
- 941 Отримання особистої допомоги від інших осіб 
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- 942 Отримання медичної допомоги від інших 
Приклади Приклади: 

- масаж клієнту (за плату або прибуток) 
- епіляція ніг клієнта з воском (за плату або прибуток); 
- Підготовка кімнати вдома для перукарень (за плату або 
прибуток) 
- стрижка волосся замовника (як послуги перукаря) (за плату 
або прибуток) 
- Надання послуг під час народження дитини на дому клієнта 
(як акушерка) (за плату або прибуток) 

  
136 Забезпечення оплачуваних внутрішніх послуг 

 
Визначення Посилається на надання домашніх послуг для оплати або 

прибутку. 
- (Інформація щодо використання домашніх працівників 
домашніми господарствами може бути визначена за допомогою 
підрозділу ISIC 97) 
- Ця група стосується діяльності респондента протягом певного 
періоду часу, яка може відрізнятись від основної діяльності 
підприємства, де він працює. 

Включає Включає: 
- Забезпечення оплачених внутрішніх послуг включає всю 
роботу домашніх працівників за винагороду готівкою чи 
натурою, що здійснює всі види діяльності, як визначено в 
основних підрозділах 3 та 4. 

Не включає Не включає: 
- Неоплачені побутові послуги для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 

Приклади Приклади: 
- Очищений дім роботодавця 
- Садівництво будинку роботодавця 

  
139 Інші види діяльності, пов'язані з зайнятістю у 

домогосподарствах та сімейних підприємствах, які надають 
послуги 
 

Визначення Належить до інших видів діяльності, пов'язаних із зайнятістю у 
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господарських підприємствах, для надання послуг, не 
класифікованих в інших місцях, та інших видів діяльності, 
пов'язаних з зайнятістю у господарських підприємствах, таких 
як придбання запасів або розпорядження продуктами. 

Включає Включає: 
- Надання житлових та харчових послуг (включаючи оренду 
приміщень, спальних місць та пов'язаних з ними робіт та 
громадського харчування) (ISIC Rev. 4 Розділ I) (за плату або 
прибуток) 
- Витрати на купівлю / придбання (за плату або прибуток) 
- Розпорядження результатами (за плату або прибуток); 

Не включає Не включає: 
- 129 Інші види діяльності, пов'язані з зайнятістю у 
господарських підприємствах для виробництва товарів 
- 18 Подорож та проїзд на роботу 
- 37 Покупки для членів сім’ї та членів домогосподарства  

Приклади Приклади: 
- Займається свічками та лосьйонами для клієнтів масажу 

  
139 Інші види діяльності, пов'язані з зайнятістю у 

домогосподарствах та сімейних підприємствах, які надають 
послуги  
 

Визначення Належить до інших видів діяльності, пов'язаних із зайнятістю у 
господарських підприємствах, для надання послуг, не 
класифікованих в інших місцях, та інших видів діяльності, 
пов'язаних з зайнятістю у господарських підприємствах, таких 
як придбання запасів або розпорядження продуктами. 
 

Включає Включає: 
- Надання житлових та харчових послуг (включаючи оренду 
приміщень, спальних місць та пов'язаних з ними робіт та 
громадського харчування) (ISIC Rev. 4 Розділ I) (за плату або 
прибуток) 
- Витрати на купівлю / придбання (за плату або прибуток) 
- Розпорядження результатами (за плату або прибуток); 

Не включає Не включає: 
- 129 Інші види діяльності, пов'язані з зайнятістю у 
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господарських підприємствах для виробництва товарів 
- 18 Подорож та проїзд на роботу 
- 37 Покупки для членів сім’ї та членів домогосподарства  

Приклади Приклади: 
- Займається свічками та лосьйонами для клієнтів масажу 

  
14 Допоміжні заходи та перерви, пов'язані з зайнятістю 

 
Визначення Відноситься до діяльності, яка безпосередньо не призначена 

для виробництва товарів чи послуг, але яка необхідна для того, 
щоб зробити таке виробництво можливим, а також короткі 
паузи / перерви у виробництві, що є необхідним наслідком 
організації робочої діяльності або використання робочої сили, 
наприклад короткі періоди відпочинку 

Включає Включає: 
- 141 Діяльність допоміжної сфери зайнятості 
- 142 Перерви під час робочого часу у межах зайнятості 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 12 Зайнятість у господарських підприємствах для 
виробництва товарів 
- 13 Зайнятість у домогосподарствах та господарських 
підприємствах для надання послуг 
- 15 Тренінги та навчання у сфері зайнятості 
- 16 Пошук роботи 
- 17 Налагодження бізнесу 
- 18 Подорож та проїзд на роботу 

  
141 Діяльність допоміжна для зайнятості 

 
Визначення Посилається на ті випадкові заходи, що здійснюються для 

полегшення основних заходів 
зайнятості, але зазвичай не призводять до товарів та послуг, які 
можуть бути продані. 
- Прирівнюється до "пов'язаних годин", як це визначено в 
пункті 11 (2) (b) Резолюції про вимірювання робочого часу, 
прийнятої на 18-й Міжнародній конференції статистиків праці 
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Включає Включає: 

- Всі види діяльності на всіх роботах під час зайнятості, які не є 
прямими заходами для виробництва товарів або надання послуг 
за плату або прибуток 
- час простою під час очікування, щоб розпочати роботу, 
незабаром після або в очікуванні бізнесу або клієнтів 
- Обслуговування інструментів 
- Переодягання в робочий одяг і з нього 

Не включає Не включає: 
- 142 Перерви під час робочого часу у межах зайнятості 
- 18 Подорож та проїзд на роботу (включаючи час очікування 
під час роботи) 

Приклади Приклади: 
- Змінений одяг 
- Зачекав, коли машина розігріється 
- Очікування сухого матеріалу (у настінному фарбуванні) 
- Опитано помічника для (домашнього) бізнесу 
- Пішов у поштовий офіс, щоб розмістити продані товари з 
eBay бізнесу 
- Чекав на людину в наступній зміні 

  
142 Перерви під час робочого часу в рамках трудової діяльності 

 
Визначення Відносяться до часу під час робочого часу в роботі, який не дає 

товарів чи послуг, таких як короткі перерви та час спустошення 
внаслідок поломки обладнання чи технологічного процесу. 
- Прирівнюється до "часу впуску" та "часу відпочинку", як це 
визначено в пункті 11 (2) (c та d) резолюції, що стосується 
вимірювання робочого часу, прийнятої на 18-й Міжнародній 
конференції статистиків праці 
- Застосування: як класифікувати заходи, які виконуються під 
час перерви, такі як розмову, куріння, релігійні заняття тощо. 
При одночасній реєстрації діяльності, кожна діяльність 
повинна бути записана. Якщо діяльність визначена як 
пріоритетна як основна, вторинна тощо, то конкретна 
діяльність, яка виконується під час перерви, повинна 
розглядатися як основна діяльність та код 142 як посилання на 
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пояснювальні примітки 

вторинну діяльність. Якщо одночасна діяльність не 
записується, правило визначення пріоритетів має бути 
визначено. 

Включає Включає: 
- Перерви для куріння  
- Кава-брейки 

Не включає Не включає: 
- 141 Діяльність допоміжної сфери зайнятості 

Приклади Приклади: 
- Мав перерву на каву 
- Час випав через вимикання потужності 

  
15 Тренінги та навчання у сфері зайнятості 

 
Визначення Див. Групу 150 

  
150 Тренінги та навчання у сфері зайнятості 

 
Визначення Відноситься до тренінгів та навчання у зв'язку з зайнятістю. 

- Для працівників відвідуваність повинна бути санкціонована 
роботодавцем; тобто відвідування вважається частиною 
робочого часу або офіційного часу. 
- Роботодавець може або не може покривати фактичну вартість 
тренінгів або навчання. 
- Відвідування може відбуватися протягом звичайного 
робочого дня або за межами звичайного робочого дня. 
- Для самозайнятих працівників, тренінги та навчання повинні 
бути безпосередньо пов'язані з роботою. 

Включає Включає: 
- Відвідування короткотермінових курсів, таких як мовні курси, 
курси програмного забезпечення тощо, семінари з питань 
управління часом, виплати праці, технічні / ділові конференції 
- Відвідування неповний робочий день бакалаврату / 
аспірантури 
- Навчання як підготовка до початку нової роботи, коли є 
винагорода 

Не включає Не включає: 
- Отримання навичок або досвід роботи на роботі 
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неоплачуваними слухачами, учнями, стажистами та 
пов'язаними з ними діями (53) 
- 6 Навчання 

Приклади Приклади: 
- Брала участь у внутрішньому тренінгу 
- Відвідування навчальних курсів, семінарів, конференцій за 
офіційним часом та навчання за офіційним часом 
- Відвідування заняття неповний робочий день в офіційному 
часі 

  
16 Пошуки роботи 

 
Визначення Див. Групу 160 

  
160 Пошуки роботи 

 
Визначення Відноситься до діяльності, щоб знайти роботу на платній 

роботі. Це також передбачає неповний робочий день, 
неофіційну, тимчасову, сезонну або випадкову зайнятість, на 
території країни або за кордоном. (Джерело: 19-та ICLS 
параграф 47b) 

Включає Включає: 
- Шукаєте можливості для зайнятості 
- Екзамен та інтерв'ю для роботи 
- Шукаю допомоги друзів, родичів чи інших посередників 
- Звернення безпосередньо до роботодавців, перевірка на 
робочих місцях, фермах, заводських воротах, ринках та інших 
місцях збирання 
- Розміщення або відповідь на газети чи оголошення в режимі 
он-лайн 
- Розміщення або оновлення резюме на професійних або 
соціальних мережах в Інтернеті 

Не включає Не включає: 
- Екзамени, пов'язані з навчанням (6) 
- Інтерв'ю на неоплачуване стажування (53) 

Приклади Приклади: 
- Зателефонував або відвідав бюро праці або агентство 
- Читали і відповіли на (онлайн) оголошення про роботу 
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- Поїхав, щоб побачити нового роботодавця 
- Відвідали майбутнє робоче місце 
- Був на інтерв'ю для нової роботи 

  
17 Налагодження бізнесу 

 
Визначення Див. Групу 170 

  
170 Налагодження бізнесу 

 
Визначення Відноситься до діяльності з організації бізнесу чи 

сільськогосподарського підприємства. Це також передбачає 
неповний робочий день, неофіційну, тимчасову, сезонну або 
випадкову зайнятість, на території країни або за кордоном. 
(Джерело: 19-та ICLS параграф 47b) 

Включає Включає: 
- Налагодження бізнесу під наймом 
- Дослідження можливостей створення бізнесу 
- Організація фінансових ресурсів, подання заяв на видачу 
дозволів, ліцензій 
- Шукаєте землю, приміщення, машини, матеріали, 
сільськогосподарські матеріали 
- Шукаю допомоги друзів, родичів чи інших посередників 
- Реєстрація в державних або приватних службах зайнятості 
або з ними 

Не включає Не включає: 
- Екзамени, пов'язані з навчанням (6) 
- Інтерв'ю на неоплачуване стажування (53) 

Приклади Приклади: 
- Призначення Банку на комерційну позику 
- Шукав магазин в оренду 

  
18 Подорожі та проїзд на роботу 

 
Визначення Відноситься до подорожей до та з місця роботи та подорожей, 

пов'язаних із зайнятістю, а не здійснюванням роботи. 
- Якщо подорожувати є невід'ємною частиною роботи 
(наприклад, водій, пілот, стюардеса авіакомпанії, смітник, 
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матрос тощо), діяльність класифікується відповідно відповідно 
до 11 – зайнятості в корпораціях, урядових та некомерційних 
установах, 12 – зайнятість у господарських підприємствах по 
виробництву товарів або послуги з зайнятості. 

Включає Включає: 
- 181 Поїздки, пов'язані з зайнятістю 
- 182 Переїзд 

Не включає Не включає: 
- Час, що витрачається на виконання звичайних завдань та 
робочих обов'язків , наприклад, експлуатація товарного 
транспортного засобу для транспортування вантажів або 
підготовка відповідної кореспонденції з роботою під час 
використання громадського транспорту 
- Виїзд на вулицю 

  
181 Подорожі, пов'язані з зайнятістю 

 
Визначення Відноситься до будь-яких подорожей, пов'язаних з зайнятістю, 

відмінним від поїздок на роботу та з місця роботи. 
Включає Включає: 

- Подорож, переїзд, переміщення, транспортування або 
супровід товарів чи осіб, пов'язаних з зайнятістю, які не 
здійснюють роботу. 
- Подорож між місцями зайнятості, для досягнення польових 
проектів, риболовних територій, призначень, конференцій або 
зустрічі з клієнтами 

Не включає Не включає: 
- 182 Проїзд (поїздка до та з місця роботи) 

Приклади Приклади: 
- Виїхав з офісу на завод 
- Брав автобус, щоб відвідати клієнта з офісу 
- Ішов до заводу з офісу 
- Переміщення між робочими місцями 

  
182 Переїзд 

 
Визначення Посилається на подорож до та з місця роботи, не виконуючи 

завдання та обов'язки роботи. 
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Включає Включає: 
- Поїздка до та з місця роботи 

Не включає Не включає: 
- Подорож здійснюється від місця перебування та від місця 
роботи 

Приклади Приклади: 
- Заїхали до офісу 
- Пішов додому з заводу 
- Брав автобус до компанії 
- Пішов у наступне село на роботу 

  
2 Виробництво товарів для власного кінцевого використання 

 
Визначення Відноситься до діяльності з виготовлення товарів для власного 

кінцевого споживання, якщо передбачуване призначення 
продукції є головним чином для кінцевого використання 
виробником у формі формування капіталу або кінцевого 
споживання членами домогосподарства або членами сім'ї, які 
проживають в інших домогосподарствах. 
- Виробництво "товарів" визначається в рамках межі 
виробництва СНР 2008 року та охоплює: 
- (i) виготовлення та / або переробку для зберігання продукції 
сільського господарства, риболовлі, полювання та збирання; 
- (ii) збирання та / або обробка для зберігання гірничодобувної 
та лісової продукції, включаючи дрова та інші види палива; 
- (iii) вилучення води з природних та інших джерел; 
- (iv) виробництво предметів домашнього вжитку (таких як 
меблі, текстиль, одяг, взуття, кераміка або інші види тривалого 
використання, включаючи човни та каное); 
- (v) будівництво або здійснення капітального ремонту 
власного житла, господарських будівель тощо. 
- "Для особистого кінцевого споживання" трактується як 
виробництво, де передбачуване призначення випуску є 
головним чином для кінцевого використання виробником у 
формі формування капіталу або кінцевого споживання членами 
родини або членами сім'ї, які проживають в інших 
домогосподарствах: 
- (i) передбачуване призначення продукту встановлюється з 
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урахуванням конкретних виробів або послуг, що надаються, як 
само-заявлені (тобто головним чином для власного кінцевого 
споживання); 
- (ii) у випадку сільськогосподарських, рибальських, 
мисливських або збірних товарів, призначених головним чином 
для власного споживання, частина або надлишок, проте, 
можуть бути продані або обмінені. 
- Примітка. У цих підрозділах діяльності передбачається, що 
механізми роботи на робочому місці, як правило, більш 
неформальні або гнучкі порівняно з тими, що знаходяться в 
Головному дивізіоні 1. Отже, цей основний підрозділ не 
включає конкретних груп для коротких перерв та перерв на 
обід. Діяльність, пов'язана з такими перервами в роботі, 
класифікується у відповідному класі; Наприклад, їжа, закуска 
класифікується під номером 921. Їжа  / закуска. 
- Застосування: виробництво товарів, призначених як для 
власного споживання, так і для продажу або бартеру, повинно 
бути класифіковане в Основний підрозділ 1, якщо головне 
призначення – для продажу, а також у Великому відділі 2, якщо 
головне передбачуване призначення є власністю. Якщо деякі 
товари, вироблені в господарському підприємстві, в основному 
призначені для продажу, а інші – переважно для власного 
використання, виробництво цих товарів для продажу повинно 
бути класифіковане у Основний відділ 1, зайнятість та пов'язані 
з ним роботи. 

Включає Включає: 
- 21 Сільське господарство, лісове господарство, рибальство та 
видобуток для власного кінцевого використання 
- 22 Виготовлення та переробка товарів для власного кінцевого 
споживання 
- 23 Будівельні роботи для власного кінцевого використання 
- 24 Постачання води та палива для власного домогосподарства 
або для власного кінцевого споживання 
- 25 Подорож, переміщення, транспортування або супровід 
товарів чи осіб, пов'язаних з виробництвом товарів власного 
використання 

Не включає Не включає: 
- 1 Зайнятість та пов'язана з цим діяльність 
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- 3 Неоплачувані побутові послуги для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
- 4 Неоплачуваних послуг з догляду для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
- 5 Неоплачуваних волонтерів, стажерів та інших 
неоплачуваних робіт 
- Заняття з цілком рекреаційними цілями (8) 

  
21 Сільське господарство, лісове господарство, рибальство та 

видобуток для власного кінцевого використання 
 

Визначення Мається на увазі виробництво товарів з сільського 
господарства, лісозаготівлі, рибальства та видобутку, головним 
чином для власного кінцевого споживання 

Включає Включає: 
- 211 Вирощування сільськогосподарських культур та 
садівництво, для власного кінцевого споживання 
- 212 Ведення господарства тварин та виробництво продуктів 
тваринного походження для власного кінцевого використання 
- 213 Полювання, захоплення та виробництво шкур тварин для 
власного кінцевого споживання 
- 214 Лісорозробки та лісозаготівля, для власного кінцевого 
споживання 
- 215 Збір диких продуктів для власного кінцевого споживання 
- 216 Риболовля, для власного кінцевого користування 
- 217 Аквакультури, для власного кінцевого споживання 
- 218 Розвідка корисних копалин та видобуток корисних 
копалин, для власного кінцевого споживання 

Не включає Не включає: 
- 22 Виготовлення та переробка товарів для власного кінцевого 
споживання 
- 23 Будівельні роботи для власного кінцевого використання 
- 24 Постачання води та палива для власного домогосподарства 
або для власного кінцевого споживання 
- 25 Подорож, переміщення, транспортування або супровід 
товарів чи осіб, пов'язаних з виробництвом товарів власного 
використання 
- Заняття з цілком рекреаційними цілями (8) 
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211 Вирощування сільськогосподарських культур та садівництво 

для власного кінцевого споживання 
 

Визначення Належить до діяльності з виробництва (вирощування та 
заготівлі) продукції рослинництва, головним чином 
призначеного для власного кінцевого споживання. Ця група 
також розглядає службові заходи, пов'язані з сільським 
господарством, такі як підтримка сільського господарства і 
після врожаю сільськогосподарських культур, таких як 
підготовка родовищ, обрізка дерев, збір врожаю, підготовка 
культур для споживання або обробки (очищення, обрізка, 
сортування, знезараження) і т. д. Вважається фермою, садом, 
кухнею або садівництвом на задньому дворі. 
- (Дії, здійснені у зв'язку з господарською діяльністю, 
описаною в розділі А, розділ 01, Групи 011-013 та Класи 0161, 
0163 та 0164 МСІК, версія 4) 

Включає Включає: 
- вирощування зернових та інших культур, овочів, фруктів, 
горіхів, прянощів, квітів, грибів та ягід, а також інших видів 
садівництва та ін. (У тому числі сільськогосподарські, садові, 
кухонні або садівництва на задньому дворі); обробка для 
зберігання / використання (для власного кінцевого 
використання) 
- підготовка землі, включаючи оранку, використання кодил, 
боронування, побиття кола, косьба та випалювання (для 
власного кінцевого споживання) 
- посів та посадкові операції, включаючи підготовку посівних, 
посів, пересадку 
(для власного кінцевого користування) 
- Збір та підготовка органічних добрив, перевезення та 
розповсюдження органічних / хімічних добрив (для власного 
кінцевого споживання) 
- Обслуговування поля / саду, включаючи прополку, полив, 
обрізку (для власного кінцевого споживання) 
- збирання врожаю, включаючи зчеплення, обмолот та 
очищення зерна, сушіння залишків рослин (для власного 
кінцевого споживання) 
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- проведення заходів збору урожаю, включаючи сушіння, 
виділення насіння, виготовлення та зберігання мішків (для 
власного кінцевого споживання) 
- Інші види діяльності в галузі сільського господарства, 
включаючи плановий ремонт іригаційних каналів, охорона / 
захист врожаю, технічне обслуговування та плановий ремонт 
інструментів та обладнання (для власного кінцевого 
споживання) 
- Інші зазначені види діяльності, пов'язані з вирощуванням 
сільськогосподарських культур (для власного кінцевого 
споживання) 

Не включає Не включає: 
- Польове будівництво (наприклад, терапевтизація 
сільськогосподарських земель, дренаж, підготовка рисових 
площадок тощо) (128 або 23) 
- 212 – ведення тваринного господарства та виробництво 
продуктів тваринного походження для власного кінцевого 
використання 
- 221 Виготовлення, переробка харчових продуктів, напоїв та 
тютюну для власного кінцевого споживання 
- Надання агрономічних послуг (133) 
- Надання послуг ландшафтної архітектури (133) 
- Відвідування сільськогосподарських виставок / ярмарок (811) 
- збереження плодів та овочів, у тому числі зневоднення 
штучними засобами для ринку (127) 
- Діяльність по виробництву сільськогосподарських культур 
для ринку (121) 
- Будь-яка подальша обробка сільськогосподарської продукції 
(127 або 22) 

Приклади Приклади: 
- Поливні поля (для власного кінцевого використання) 
- Зібрні яблука (для власного кінцевого використання) 
- Підготовлені поля (для власного кінцевого використання) 
- Оброблені культури (для власного кінцевого споживання) 
- Обприскувані культури (у тому числі повітря) (для власного 
кінцевого споживання) 
- Обрізані фруктові дерева та виноградні лози (для власного 
кінцевого споживання) 
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- Пересаджений рис (для власного кінцевого споживання) 
- Різання буряка (для власного кінцевого споживання) 
- Збір (для власного кінцевого використання) 
- Вирощування таро / кави (для власного кінцевого 
використання) 

  
212 Сільське господарство – тваринництво та виробництво 

продуктів тваринного походження для власного кінцевого 
споживання 

Визначення Відноситься до діяльності з вирощування тварин та 
виробництва продуктів тваринного походження, головним 
чином призначених для власного використання. Ця група 
також розглядає службові заходи, пов'язані з вирощуванням 
тварин та виробництвом продуктів тваринного походження, 
таких як підтримка діяльності тваринництва, такі як заходи 
щодо сприяння розмноженню, росту та випуску тварин. 
- Виробництво тварин визначається як вирощування 
(тваринництво) та виведення всіх тварин, крім водних тварин, 
таких як вирощування худоби та буйволів; вирощування коней 
та інших лошаїв; підняття верблюдів і верблюдових; 
вирощування овець та кіз; вирощування свиней / свиней; 
вирощування птиці; тощо. 
- (Дії, здійснені у зв'язку з господарською діяльністю, 
описаною в розділі А, розділ 01, група 014 та клас 0162, ISIC-
версія 4) 

Включає Включає: 
- Тваринництво / вирощування домашніх та 
напівприготовлених тварин (для власного кінцевого 
споживання) 
- Стрижка; виробництво хутряних шкір, шкір рептилій і птахів 
з ранчо (для власного фінального 
використання) 
- Пиробництво продуктів живих тварин, таких як яйця, мед 
(для власного кінцевого споживання) 
- Експлуатаційні птахофабрики (для власного кінцевого 
використання) 
- Збір фуражу; підготовка кормів; годування, полив; пасіння 
(для власного кінцевого споживання) 
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- Вбирання, підшивання, чищення (для власного кінцевого 
споживання) 
- Прибирання сараїв, чистка курників (для власного кінцевого 
використання) 
- Роботи, пов'язані з розведенням та виведенням неводних 
тварин (для власного кінцевого споживання) 
- Доїння та виробництво сирого молока (для власного 
кінцевого споживання) 
- Збір, зберігання, сортування яєць (для власного кінцевого 
використання); 
- Стрижка (для власного кінцевого використання) 
- Збирання гною та виготовлення гною (для власного кінцевого 
використання) 
- Інші зазначені види діяльності, пов'язані з тваринництвом, 
виробництвом продукції тваринництва, службами 
тваринництва (для власного кінцевого споживання) 

Не включає Не включає: 
- 122 Виведення тварин на ринок у господарських 
підприємствах 
- 127 Виготовлення та переробка товарів для ринку 
господарських підприємств 
- 213 Полювання, захоплення та виробництво шкур тварин для 
власного кінцевого споживання 
- 221 Виготовлення, переробка харчових продуктів, напоїв та 
тютюну для власного кінцевого споживання 
- 36 Догляду за домашніми тваринами 
- Переробка молока (127 або 221) 
- Виробництво водних тварин (124, 125 або 216, 217) 

Приклади Приклади: 
- Протестували стадо (зібрали зразки для вимірювання 
врожайності та складу виробництва молока) (для власного 
кінцевого споживання) 
- Вигнала худобу (для власного кінцевого споживання) 
- Капонізували птицю (для власного кінцевого споживання) 
- Почистили курники (для власного кінцевого споживання) 
- Штучне запліднення корів (для власного кінцевого 
споживання) 
- Подоїли коров (для власного кінцевого споживання) 
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- Підстригли овечку (для власного кінцевого споживання) 
- Брикетували навоз для власного пального (для власного 
кінцевого споживання) 
- Нагодували і напоїли тварин (для власного кінцевого 
споживання) 

  
213 Полювання, виробництво шкур тварин для власного кінцевого 

споживання 
 

Визначення Посилається на полювання, захоплення тварин для отримання 
м'яса, волосся, шкіри або інших продуктів, головним чином 
призначених для власного кінцевого споживання. 

Включає Включає: 
- Полювання та захоплення диких тварин: копання ям, 
встановлення пасток, підстерігати  тощо (для власного 
кінцевого користування) 
- Полювання на птахів (для власного кінцевого споживання) 
- Захоплення тварин (мертвих або живих) для харчування, 
хутра, шкіри, виробництва хутра (для власного кінцевого 
споживання) 
- Виробництво хутра, шкір рептилії або птахів від полювання 
та захоплення (для власного кінцевого споживання) 
- Наземна ловля морських ссавців, таких як моржа та тюленя 
(для власного кінцевого споживання) 
- Інші зазначені види діяльності, пов'язані з полюванням та 
виробництвом шкур тварин (для власного кінцевого 
споживання) 

Не включає Не включає: 
- Ловля морських ссавців, крім моржів та тюленів (216) 
- Полювання з рекреаційними цілями (8) 

Приклади Приклади: 
- Вполювали гусака (для власного кінцевого споживання) 
- Оброблено шкіру ведмедя (для власного кінцевого 
використання) 

  
214 Лісозаготівля та лісозаготівля, для власного кінцевого 

використання 
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Визначення Відноситься до діяльності з виробництва круглого лісу, 
головним чином призначеного для власного кінцевого 
використання. Крім виробництва деревини, лісогосподарська 
діяльність призводить до продуктів, які мало переробляють, 
таких як деревне вугілля, деревні чіпси та круглі лісоматеріали, 
які використовуються в необробленому вигляді (наприклад, 
ями-реквізити, целюлоза і т.д.). Ці заходи можуть бути 
здійснені в природних або посаджених лісах. Ця група також 
розглядає послуги, пов'язані з лісовим господарством та 
лісозаготівкою. 

Включає Включає: 
- Лісогосподарську діяльність та інша діяльність у лісовому 
господарстві: вирощування постійної деревини (посадка, 
пересадка, пересадка, випорожнення та збереження лісів та 
лісових масивів), вирощування родзинки та м'якоть, 
функціонування лісових ясел (для власного кінцевого 
споживання) 
- Лісозаготівля: виготовлення круглого лісу для 
лісогосподарських виробництв, виготовлення круглого лісу, що 
використовується в непереробленому вигляді, такі як ями-
реквізити, огорожі та корисні стовпи, збір та виробництво дров 
для ринку, виробництво деревного вугілля в лісі ( 
використовуючи традиційні методи) (для власного кінцевого 
використання) 
- Підтримка лісового господарства для здійснення операції: 
інвентаризація лісів, консалтинг лісового господарства, оцінка 
деревини, лісове пожежогасіння та охорона навколишнього 
середовища, контроль лісових шкідників, транспортування 
колоди у лісі (для власного кінцевого споживання) 

Не включає Не включає: 
- 123 Лісозаготівля та лісозаготівля для ринку господарських 
підприємствах 
- 215 Збір диких продуктів для власного кінцевого споживання 
- 241 Збір дров та інших натуральних продуктів, що 
використовуються як паливо для власного кінцевого 
споживання 
- Вирощування різдвяних ялин для ринку (121) 
- Експлуатація ялинки (121) 
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- Вирощування грибів або трюфелів, вирощування ягід та 
горіхів (121) 

Приклади Приклади: 
- Оброблена деревина (для власного кінцевого використання) 
- Виявлені дерева, які будуть вирубані (для власного кінцевого 
використання) 
- Сприяння лісовідновленню в районі, зростанню лісових 
дерев, пересадкою лісових дерев (для власного кінцевого 
споживання) 

  
215 Збір диких рослин для власного кінцевого використання 

 
Визначення Належить до збору фруктів, дикорослих фруктів, диких грибів 

та ягід, лікарських та інших рослин; збирання незначних 
лісових продуктів, листя, бамбука тощо, головним чином 
призначені для власного кінцевого споживання. 

Включає Включає: 
- Збір недеревних лісових продуктів та інших рослин, що 
вирощуються в дикій природі: гриби, трюфелі, ягоди, горіхи, 
балата та інші резиноподібні ясна, пробка, лак та смоли, 
бальзами, рослинні волосся, зелень, жолуді, кінські каштани, 
мохи та лишайники тощо (для власного кінцевого 
використання) 
- Збір лікарських та інших рослин для ремісничого 
виробництва, включаючи: коноплі, бетель 
горіхи, бамбук, листя тощо (для власного кінцевого 
використання) 
- Збір дикорослих фруктів, ягід або інших некультурених 
рослин, інших їстівних продуктів (для власного кінцевого 
споживання) 

Не включає Не включає: 
- 123 Лісорозробка та лісозаготівля на ринку господарських 
підприємств 
- 214 Лісорозробка та лісозаготівля, для власного кінцевого 
споживання 
- 241 Збір дров та інших натуральних продуктів, що 
використовуються як паливо для власного кінцевого 
споживання 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- Нарізання торфу (126 або 218) 
- Вирощування грибів та ягід (121 або 211) 

Приклади Приклади: 
- Зібрані ягоди для моєї домашньої пиріжки (для власного 
кінцевого використання) 
- Зібрані листи та овочі для власного користування (для 
власного кінцевого споживання) 

  
216 Риболовля для власного кінцевого користування 

 
Визначення Відноситься до діяльності, головним чином призначеної для 

власного кінцевого споживання для захоплення рибного 
господарства, тобто полювання, збору та збору діяльності, 
спрямованої на видалення або збір живих диких водних 
організмів (переважно риб, молюсків та ракоподібних), 
включаючи рослини з океанічних, прибережних та внутрішніх 
вод для людини споживання та інші цілі вручну або частіше за 
допомогою різних видів рибальського спорядження, таких як 
сітки, лінії та стаціонарні пастки. Такі заходи можуть бути 
проведені на прибережній береговій лінії (наприклад, колекція 
молюсків, таких як мідії та устриці) або сітка на березі, або з 
домашніх земляних каменів або більш широко використовуючи 
комерційну лодку в прибережних, прибережних водах або 
морських водах. 

Включає Включає: 
- морське рибальство та рибальство на прісноводних ринках 
(для власного кінцевого споживання) 
- Ловля риби та інших форм водного життя та продуктів (для 
власного кінцевого споживання) 
- Збір морських матеріалів, таких як природні перли, губки, 
корали, водорості, черепашки (для власного кінцевого 
споживання) 
- Ремонт, догляд та обслуговування риболовецьких суден та 
обладнання, інструментів, рибних мереж (для власного 
кінцевого використання) 
- Інші зазначені види діяльності, пов'язані з рибальством (для 
власного кінцевого використання) 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Не включає Не включає: 
- 122 Виведення тварин на ринок у господарствах підприємств 
- 124 Риболовля на ринку господарських підприємств 
- 125 аквакультури для ринку господарських підприємств 
- 127 Виготовлення та переробка товарів для ринку 
господарських підприємств 
- 213 Полювання, захоплення та виробництво шкур тварин для 
власного кінцевого споживання 
- 217 аквакультури, для власного кінцевого споживання 
- 221 Виготовлення, переробка харчових продуктів, напоїв та 
тютюну для власного кінцевого споживання 
- захоплення морських ссавців, крім китів, наприклад моржі, 
тюлені (122 або 213) 
- обробка риби, ракоподібних та молюсків на фабричних 
кораблях або на заводах на березі (127) 
- Будівництво суден та човнів (127 або 22) 
- обробка риби, ракоподібних або молюсків (127 або 227); 
- Риболовля в цілях відпочинку (8) 

Приклади Приклади: 
- Риболовля в океанських та прибережних водах (для власного 
кінцевого використання) 
- Зібрання морських ракоподібних та молюсків (для власного 
кінцевого використання) 
- Зібрано морських водних тварин: черепах, морських 
калачиків, рукавичок, морських їжаків тощо (для власного 
кінцевого споживання) 

  
217 Аквакультура для власного кінцевого використання 

 
Визначення Відноситься до діяльності, головним чином призначеної для 

власного кінцевого використання для виробництва, що включає 
в себе культивування або землеробство (включаючи збирання) 
водних організмів (риба, молюски, ракоподібні рослини, 
крокодили, алігатори та земноводні) за допомогою методів, 
призначених для збільшення виробництва організмів в питанні, 
що виходить за рамки природної здатності середовища 
(наприклад, регулярне введення, годування та захист від 
хижаків). Культура / сільське господарство означає 
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Номер 
розділу або 
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Назва розділу або підрозділу, 
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вирощування до своєї неповнолітньої та / або дорослої фази в 
умовах нетримання вищезгаданих організмів. 
- аквакультура або аквапарк 

Включає Включає: 
- Рибне господарство (для власного кінцевого споживання) 
- морська аквакультура та аквакультура пресної води (для 
власного кінцевого використання) 
- Риба / водне господарство: розведення, вирощування (для 
власного кінцевого споживання) 
- Рибне / водне землеробство: чищення ліжок, годівля (для 
власного кінцевого споживання) 
- Ремонт, догляд та обслуговування риболовецьких суден та 
обладнання, інструментів, рибних мереж (для власного 
кінцевого використання) 
- Інші зазначені види діяльності, пов'язані з рибою / водним 
господарством (для власного кінцевого споживання) 

Не включає Не включає: 
- 122 Виведення тварин на ринок у господарствах підприємств 
- 124 Риболовля на ринку господарських підприємств 
- 125 аквакультури для ринку господарських підприємств 
- 127 Виготовлення та переробка товарів для ринку 
господарських підприємств 
- 213 Полювання, захоплення та виробництво шкур тварин для 
власного кінцевого споживання 
- 216 Риболовля, для власного кінцевого користування 
- 221 Виготовлення, переробка харчових продуктів, напоїв та 
тютюну для власного кінцевого споживання 
- захоплення морських ссавців, крім китів, наприклад моржі, 
тюлені (122 або 213) 
- обробка риби, ракоподібних та молюсків на фабричних 
кораблях або на заводах на березі (127) 
- Будівництво суден та човнів (127 або 22) 
- обробка риби, ракоподібних або молюсків (127 або 227); 
- Риболовля в цілях відпочинку (8) 
 

Приклади Приклади: 
- Перевірені рибні інвентари (для власного кінцевого 
споживання) 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- Перевірена ферма морського хробака (для власного кінцевого 
споживання) 
- Фермовані жаби (для власного кінцевого споживання) 

  
218 Видобуток корисних копалин і видобуток корисних копалин 

для власного кінцевого використання 
 

Визначення Відноситься до діяльності, головним чином призначеної для 
власного кінцевого використання, пов'язаного з видобуванням 
корисних копалин, які природно зустрічаються в основному як 
тверді речовини (вугілля, руди та каміння). Ця група також 
розглядає додаткові заходи, спрямовані на підготовку 
неочищених матеріалів для використання або зберігання, 
наприклад, дроблення, подрібнення, очищення, сушіння, 
сортування, концентрація руд та агломерація твердого палива. 

Включає Включає: 
- видобуток / видобуток солі (для власного кінцевого 
споживання); 
- видобуток кам'яних плит (для власного кінцевого 
використання) 
- видобуток вугілля (для власного кінцевого використання); 
- дроблення та розбивання каменів (для власного кінцевого 
використання) 
- Видобуток глини, гравію та піску (для власного кінцевого 
використання) 
- Видобуток торфу (для власного кінцевого споживання) 
- Інші зазначені видобувні та кар'єрні види діяльності (для 
власного кінцевого споживання) 

Не включає Не включає: 
- 126 Гірничодобувна промисловість та виробництво кар'єрів на 
ринку підприємств господарських підприємств 

Приклади Приклади: 
- зібрана неперероблена сіль для власного використання (для 
власного кінцевого використання) 
- викопані породи з кар'єру (для власного кінцевого 
споживання) 
- Видобутий торф (для власного кінцевого споживання) 
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розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
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22 Виготовлення та переробка товарів для власного кінцевого 

використання 
 

Визначення Відноситься до виготовлення товарів / товарів, головним чином 
призначених для власного кінцевого споживання 

Включає Включає: 
- 221 Виготовлення, переробка харчових продуктів, напоїв та 
тютюну для власного кінцевого споживання 
- 222 Виготовлення, обробка текстилю, одягу, шкіри та інших 
суміжних виробів для власного кінцевого використання 
- 223 Виготовлення, обробка виробів з деревини та кору для 
власного кінцевого використання 
- 224 Виготовлення, обробка цегли, бетонні плити, пустотілі 
блоки, плитка для власного кінцевого використання 
- 225 Виготовлення, переробка трав'яних та лікарських 
препаратів для власного кінцевого споживання 
- 226 Виготовлення, обробка металів та металевих виробів для 
власного кінцевого використання 
- 227 Виготовлення, обробка виробів з використанням інших 
матеріалів для власного кінцевого використання 
- 229 Придбання та розпорядження продукцією та інша 
діяльність, пов'язана з виготовленням та переробкою товарів 
для власного кінцевого споживання 

Не включає Не включає: 
- 21 Сільське господарство, лісове господарство, рибальство та 
видобуток для власного кінцевого використання 
- 23 Будівельні роботи для власного кінцевого використання 
- 24 Постачання води та палива для власного домогосподарства 
або для власного кінцевого споживання 
- 25 Подорож, переміщення, транспортування або супровід 
товарів чи осіб, пов'язаних з виробництвом товарів власного 
використання 
 

  
221 Виготовлення, переробка продуктів харчування, напоїв і 

тютюну для власного кінцевого використання 
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Визначення Мається на увазі всі види діяльності, головним чином, 
призначені для власного кінцевого використання, пов'язані з 
виробництвом харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів. 
- виробництво харчових продуктів передбачає переробку та 
консервування м'яса, риби, ракоподібних та молюсків, фруктів 
та овочів; виробництво рослинних та тваринних олій та жирів, 
молочних продуктів, виробів з виробництва зерна, крохмалю та 
крохмалю, хлібобулочних виробів, цукру, какао, шоколаду та 
цукристих кондитерських виробів, макаронних виробів, 
локшини, кускуса та аналогічних продуктів борошна, готових 
страв та страв; виробництво готових кормів для тварин. 
- виробництво напоїв включає перегонку, випрямлення та 
змішування спирту; виготовлення вин, солодових напоїв та 
солоду; безалкогольні напої; виробництво мінеральних вод 
та інших пляшках води. 

Включає Включає: 
- Виробництво, переробка та консервування м'яса та м'ясних 
продуктів: забій, перев'язка, відвердження, куріння, сушіння, 
зберігання солі та ін м'яса (для власного кінцевого споживання) 
- Виробництво молочних продуктів: переробка молока, 
виробництво вершкового масла, гви, сиру, сиру, сиру, крему 
тощо (для власного кінцевого споживання) 
- обробка та консервування риби та рибних продуктів: сушіння, 
паління, соління, занурення у розсол тощо; виробництво 
рибного борошна (для власного кінцевого споживання) 
- Переробка та консервування фруктів та овочів: 
протруювання, соління, сушіння, обсмажування, шліфування, 
пресування / виготовлення масла, джему і желе; консервування 
та розлив та всі види діяльності, пов'язані з ними, наприклад, 
прибирання ягід, кип'ятіння варення або соку (для власного 
кінцевого споживання) 
- обробка зерна: лущення, сушіння, обтинання зерна, 
виноградарство (для власного кінцевого споживання) 
- виготовлення борошна, виробів з борошна, крохмалю та 
крохмалю та готових кормів для тварин (для власного 
кінцевого споживання) 
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- Пивоварення та виготовлення інших напоїв, вин або спиртних 
напоїв (для власного кінцевого споживання) 
- випічка хліба, тістечок, рисових пирогів, тістечок, пирогів, 
пирогів, печива (для власного кінцевого споживання) 
- Виготовлення локшини, макарони та аналогічних виробів (для 
власного кінцевого споживання) 
- Виготовлення цукерок, варених цукерок, карамелі, шоколаду 
та інших цукрових кондитерських виробів (для власного 
кінцевого споживання) 
- Насіння смажене, горіхи (для власного кінцевого споживання) 
- Обсмажування, подрібнення кавових зерен (для власного 
кінцевого споживання) 
- Інші зазначені види діяльності, пов'язані з переробкою 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (для 
власного кінцевого споживання) 

Не включає Не включає: 
- Виготовлення, переробка продуктів харчування, напоїв та 
тютюнових виробів на ринку (127) 
- виробництво сирого молока (123 або 212) 
- Підготовка їжі для негайного споживання (31) 

Приклади Приклади: 
- Запечений торт (для власного кінцевого використання) 
- Готувати джеми (для власного кінцевого споживання) 
- переміщення та переміщення тютюну (для власного кінцевого 
споживання) 
- Виготовлені солоні (для власного кінцевого споживання) 
- сушена риба (для власного кінцевого споживання) 

  
222 Виготовлення, обробка текстилю, одягу, шкіри та інших 

суміжних виробів для власного кінцевого використання 
 

Визначення Належить до виготовлення, обробки текстилю, одягу, шкіри та 
пов'язаних товарів, головним чином призначених для власного 
кінцевого використання. 
- виробництво текстилю передбачає підготовку та прядіння, 
ткацтво та обробку текстилю; виробництво трикотажних та 
в'язаних тканин, готових текстильних виробів 
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- виробництво одягу вважається виробництвом одягу, 
включаючи хутряні вироби та вироби з хутра; в'язані та в'язані 
одягу. 
- Виробництво шкіри та супутніх товарів – розпилення шкіри; 
виготовлення багажу, сумок, сідла та джгутів; одягання та 
фарбування хутра та виробництво взуття. 

Включає Включає: 
- прядіння, ткацтво, обробка текстилю (для власного кінцевого 
використання) 
- Виготовлення виробів з текстилю, таких як виготовлення 
ковдр, килимів, подушок, ганчірок / пиловловлювачів, 
виготовлення килимів або мати під час ткацтва, зшивання, 
плетіння тощо, виробів з в'язання або в'язання гачком; вишивка 
і рукоділля (для власного кінцевого використання) 
- одягання в одязі (для власного кінцевого користування) 
- Вилікування шкурок та виробництво шкіри, засмаги та одягу 
шкіри (для власного кінцевого використання) 
- Виготовлення взуття, взуття, сумок, багажу (для власного 
кінцевого користування) 
- Інші зазначені види діяльності, пов'язані з виробництвом 
текстилю, одягу, шкіри та пов'язаних з ними продуктів (для 
власного кінцевого використання) 

Не включає Не включає: 
- Виготовлення, обробка текстилю, одягу, шкіри та пов'язаних з 
нею товарів і ремесел на ринку (127) 

Приклади Приклади: 
- Склав костюм для мого чоловіка (для власного кінцевого 
користування) 
- Трикотажний светр (для власного кінцевого користування) 
- Виготовлений джутовий килим для власного користування 
(для власного кінцевого використання) 

  
223 Виготовлення, обробка виробів з деревини та кору для 

власного кінцевого використання 
 

Визначення Мається на увазі виготовлення та обробку виробів з деревини 
та кору, головним чином призначених для власного кінцевого 
використання. 
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- Ця група розглядає лісопилку та планування деревини; 
виробництво виробів з дерева, пробки, соломки та плетінки; 
виробництво шпону та дерев'яних панелей; виробництво 
будівельних столярних та столярних виробів; виробництво 
дерев'яних контейнерів; виробництво інших виробів з 
деревини; виробництво виробів з пробки, соломки та плетінки; 
виробництво меблів. 

Включає Включає: 
- Виготовлення виробів з дерева, включаючи меблі, 
світильники або меблі, статуетки та інші прикраси (для 
власного кінцевого використання) 
- різання, різьблення, шліфування, лакування, фарбування 
деревини, складання (для власного кінцевого використання) 

Не включає Не включає: 
- Виготовлення, обробка виробів з деревини та кору та виробів 
для ринку (127) 
- Лісозаготівля та виробництво дерев (122 або 214) 

Приклади Приклади: 
- Вирізати дерево для столу (для власного кінцевого 
використання) 
- вирізана рамка (для власного кінцевого використання) 
- Виготовлено невеликі меблі для власного користування 

  
224 Виготовлення, обробка цегли, бетонні плити, пустотілі блоки, 

плитка для власного кінцевого використання 
 

Визначення Відноситься до виготовлення та обробки цегли, бетонних плит, 
пустотілих блоків, плиток та інших неметалевих виробів, 
головним чином призначених для власного кінцевого 
використання. 

Включає Включає: 
- Виготовлення цегли, бетонних плит, пустотілих блоків, 
плиток та інших неметалевих виробів для власного кінцевого 
використання 

Не включає Не включає: 
- Виготовлення, обробка цегли, бетонні плити, пустотілі блоки, 
плитка та інше на ринку (127) 
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- 128 Будівельні роботи на ринку господарських підприємств 
- 23 Будівельні роботи для власного кінцевого використання 

Приклади Приклади: 
- Вироблена цегла для мого будинку (для власного кінцевого 
споживання) 

  
225 Виготовлення, обробка трав'яних та лікарських препаратів для 

власного кінцевого використання 
 

Визначення Належить до виготовлення та обробки трав'яних і лікарських 
препаратів, головним чином призначеним для власного 
кінцевого споживання. 
- Ця група розглядає підготовку фармацевтичних, лікарських 
хімічних та ботанічних продуктів. 

Включає Включає: 
- Виготовлення трав'яних та лікарських препаратів для 
власного кінцевого використання 

Не включає Не включає: 
- Виготовлення, переробка трав'яних і лікарських препаратів на 
ринок (127) 
- 412 Надання медичної допомоги дітям 
- 422 Допомога дорослим незалежним медичним працівникам 
- 932 Здоров'я / медичне обслуговування для себе 
- 942 Отримання медичної допомоги від інших 

Приклади Приклади: 
- Готові гомеопатичні препарати для власного кінцевого 
застосування 
- Виготовлення аюрведичних (традиційних) лікарських засобів 
для власного використання 
- Виробництво лікарських трав для власного використання 

  
226 Виготовлення, обробка металів та металевих виробів для 

власного кінцевого використання 
 

Визначення Відноситься до виготовлення та обробки металів, металевих 
виробів та інструментів, головним чином, призначених для 
власного кінцевого споживання. 
Оброблені метали відносяться до виплавки та переробки; 



582 

Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

ливарне виробництво; кування та штампування; зварювання та 
термічна різання; верстат; шліфування та полірування 
(Джерело: енциклопедія МОП з охорони праці та безпеки 
праці, доступна за адресою http://www.iloencyclopaedia.org/part-
xiii-12343/metal-processing-andmetal-working- industry, 26 
вересня 2016 р.) 

Включає Включає: 
- обробка металу, включаючи: виготовлення віконних грилів, 
металевих воріт, кузова автомобіля (для власного кінцевого 
споживання) 
- ремонт, монтаж машин, автотранспортних засобів (для 
власного кінцевого споживання) 

Не включає Не включає: 
- 127 Виготовлення та переробка товарів для ринку 
господарських підприємств 

Приклади Приклади: 
- Виготовлення невеликих металевих інструментів для 
власного використання 
- Ремонт власних машин для власного використання 

  
227 Виготовлення, обробка виробів з використанням інших 

матеріалів для власного кінцевого використання 
 

Визначення Відноситься до виготовлення та обробки виробів та виробів з 
використанням інших матеріалів, які не зазначені або 
класифіковані в основному для власного кінцевого 
використання. 

Включає Включає: 
- Виготовлення посуду, столові прилади, ручні інструменти та 
інші металеві вироби (для власного кінцевого використання) 
- Виготовлення кераміки, печей і кухонних плиток, прикрас 
тощо з глини, штукатурки або цементу (для власного кінцевого 
використання) 
- виготовлення паперу та паперової продукції; паперові 
ремесла (для власного кінцевого використання) 
- виготовлення мила, парфуми, свічок тощо (для власного 
кінцевого використання) 
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Не включає Не включає: 
- 222 Виготовлення, обробка текстилю, одягу, шкіри та інших 
суміжних виробів для власного кінцевого використання 
- 223 Виготовлення, обробка виробів з деревини та кору для 
власного кінцевого використання 
- 227 Виготовлення, обробка виробів з використанням інших 
матеріалів для власного кінцевого використання 
- Виготовлення, обробка ремесел з використанням інших 
матеріалів для ринку (127) 
- Виготовлення кошиків, плетінки та інших подібних виробів 
(ткацтво, лакування та ін.) (223) 

Приклади Приклади: 
- Виготовлено скляне дзеркало для моєї ванної кімнати (для 
власного кінцевого користування) 
- Зроблено іграшку для моєї дитини (для власного кінцевого 
користування) 
- Виготовлені для себе ювелірні вироби (для власного 
кінцевого користування) 
- Виготовлені печі з глиною (для власного кінцевого 
використання) 

  
229 Придбання та розпорядження продуктами та інша діяльність, 

пов'язана з виготовленням та переробкою товарів для власного 
кінцевого споживання 
 

Визначення Відносно інших видів діяльності, пов'язаних з виготовленням 
та переробкою товарів, головним чином призначеними для 
власного кінцевого споживання, включаючи придбання запасів 
або реалізацію продукції 

Включає Включає: 
- Витрати на придбання / придбання / постачання, що 
використовуються для виробничої діяльності для власного 
кінцевого використання 
- Утилізація випусків виробничої діяльності для власного 
кінцевого використання 
- Включає: Продаж ремесел, продуктів харчування та ін., 
Виготовлених для відпочинку або проведення часу або у 
зв'язку з хобі, у продажу гаража або двору 
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Не включає Не включає: 
- 37 магазинів (для членів сім’ї та членів домогосподарства) 
- придбання запасів та розпорядження продукцією, пов'язаною 
з діяльністю з виробництва товарів або надання послуг на 
ринку (129) 

Приклади Приклади: 
- Купило скло, щоб зробити дзеркало для моєї ванної кімнати 
(для власного кінцевого користування) 
- покупка тканини для зшивання штор для власного 
користування 

  
23 Будівельні роботи для власного кінцевого використання 

 
Визначення Див. Групу 230 

 
  

230 Будівельні роботи для власного кінцевого використання 
 

Визначення Належить до діяльності з будівництва для формування 
власного капіталу, такому як прокладання цегли, штукатурка, 
скління, ошукування, різання скла, сантехніки, столярні 
роботи, плитка, електропроводка, шліфування підлоги, 
встановлення килимів, а також будівництво та ремонт власних 
потреб будівель , дороги, дамби та інші споруди. 
 

Включає Включає: 
- Будівництво власного будинку для формування власного 
капіталу 
- Основні вдосконалення та ремонт будинку, такі як 
доповнення, реконструкція та капітальний ремонт будинку, 
гаража, даху для формування власного капіталу 
- Будівництво та ремонт приміщень тварин і птахів / житлових 
приміщень, ділового місця, польових стін / парканів, сховищ 
для сільськогосподарської продукції, зрошення для 
формування власного капіталу 
- Інші конкретні заходи, пов'язані з будівництвом та ремонтом 
для формування власного капіталу 
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Не включає Не включає: 
- 128 Будівельні роботи на ринку господарських підприємств 
- 331 Самовдосконалення, обслуговування та ремонт власного 
житла 

Приклади Приклади: 
- Побудована стіна / огородження вдома (для формування 
власного капіталу) 
- побудований власний будинок / хатина (для формування 
власного капіталу); 
- капітальний ремонт власного будинку (для формування 
власного капіталу); 

  
24 Постачання води та палива для власного домогосподарства 

або для власного кінцевого споживання 
 

Визначення Відносно колекції води та палива, призначеного для власного 
кінцевого споживання. 

Включає Включає: 
- 241 Збір дров та інших натуральних продуктів, що 
використовуються як паливо для власного кінцевого 
споживання 
- 242 Отримання води з природних та інших джерел для 
власного кінцевого споживання 

Не включає Не включає: 
- 21 Сільське господарство, лісове господарство, рибальство та 
видобуток для власного кінцевого використання 
- 22 Виготовлення та переробка товарів для власного кінцевого 
споживання 
- 23 Будівельні роботи для власного кінцевого використання 
- 25 Подорож, переміщення, транспортування або супровід 
товарів чи осіб, пов'язаних з виробництвом товарів власного 
використання 
 

  
241 Збір дров та інших натуральних продуктів, що 

використовуються як паливо для власного кінцевого 
споживання 
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Визначення Відносно колекції дрова / гілочки та інші натуральні продукти, 
які використовуються як паливо, головним чином призначені 
для власного кінцевого використання. 
- Інші натуральні продукти, що використовуються в якості 
палива, такі як суха трава, сухий перегній, сухий мох, кокосова 
шкура та ін 

Включає Включає: 
- Вибір мертвих або падших гілок та ін (для власного кінцевого 
споживання) 

Не включає Не включає: 
- 123 Лісозаготівля та лісозаготівля на ринку господарських 
підприємств 
- 214 Лісозаготівля та лісозаготівля, для власного кінцевого 
споживання 

Приклади Приклади: 
- Зібрана деревина для вогню для нагрівання нашого будинку 
(для власного кінцевого споживання) 

  
242 Отримання води з природних та інших джерел для власного 

кінцевого використання 
 

Визначення Належить до збирання, зберігання, обробки та розподілу води, 
головним чином призначеного для власного кінцевого 
використання. Вода може бути з будь-якого джерела 
(природного, прослуховуючого, вільного тощо) 

Включає Включає: 
- збір води (для власного кінцевого споживання); 
- Лікування, дезінфекція, очищення води (для власного 
кінцевого споживання) 
- Зберігання води (для власного кінцевого споживання) 
- розподіл води для різних цілей (для власного кінцевого 
споживання); 

Не включає Не включає: 
- 325 печі, котли, каміни для опалення та водопостачання 

Приклади Приклади: 
- Принесли воду для прання (для власного кінцевого 
споживання) 
- несуча вода (для власного кінцевого споживання) 
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- Зібрана вода з річок, озер, колодязів тощо (для власного 
кінцевого споживання) 
- зібрана дощова вода (для власного кінцевого споживання) 
- Очищена вода для водопостачання (для власного кінцевого 
використання) 
- оброблена вода для промислових та інших цілей (для 
власного кінцевого споживання) 
- Осоронені морські або грунтові води для виробництва води 
для використання домогосподарства (для власного кінцевого 
споживання) 

  
25 Подорожі, переміщення, транспортування або супровід 

товарів або осіб, пов'язаних з виробництвом товарів 
власного використання 
 

Визначення Див. Групу 250 
 

250 Подорожі, переміщення, транспортування або супровід товарів 
або осіб, пов'язаних з виробництвом товарів власного 
використання 
 

Визначення Відноситься до подорожей, переміщенням, транспортуванням 
або супроводженням товарів чи осіб, пов'язаних з 
виробництвом товарів, головним чином призначеним для 
власного кінцевого споживання. 

Включає Включає: 
- керування моторизованими транспортними засобами, 
ручними та педальними транспортними засобами, колясками 
для тварин тощо; вітрильні / гребні човни, баржі тощо; 
пілотовані літаки 
- Перевезення та завантаження товарів 
- Обслуговування та ремонт автомобілів, човнів та ін. 
- Очікування пасажирів, вантаж 

Не включає Не включає: 
- 181 поїздки, пов'язані з зайнятістю 
- 38 Подорож, переміщення, транспортування або супровід 
товарів або осіб, пов'язаних із неоплаченими побутовими 
послугами для членів сім’ї та членів домогосподарства 
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- 44 Пасажирські та супроводжуючі товари або особи, пов'язані 
з неоплаченими послугами з догляду для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 

Приклади Приклади: 
- Взяв таксі, щоб привезти додому склянку для дзеркала для 
нашої ванної кімнати 
- Очікування автомобіля, автобуса або громадського 
транспорту для переходу на місце виготовлення товарів 
- носіння дерева з лісу для побудови власних дверей 

  
3 Неоплачені домашні послуги для членів домогосподарства 

та родини 
Визначення Відноситься до діяльності з надання послуг для власного 

кінцевого користування (за винятком неоплачених послуг з 
догляду для домогосподарств та членів сім'ї, що підпадають під 
дію основного підрозділу 4). 
- Надання "послуг" не перевищує межі виробництва СНД 2008 
року, але в межах Загального виробничого кордону та 
охоплює: 
- (i) облік та управління домом, придбання та / або 
транспортування товарів; 
- (ii) підготовка та / або обслуговування порцій, видалення та 
переробка побутових відходів; 
- (iii) прибирання, оздоблення та обслуговування власного 
житла або приміщень, товарів тривалого використання та 
інших товарів та садівництва; 
- (iv) турбота про тварин або домашніх тварин; 
- (v) догляд за дітьми та навчання, транспортування та догляд 
за людьми похилого віку, залежними або іншими членами сім'ї 
та сім'ї тощо (основний підрозділ 4) 
- "Домогосподарства та члени сім'ї" означає "членів 
домогосподарства та пов'язаних з ними членів сім'ї, які живуть 
в інших домогосподарствах", які пов'язані з певною мірою 
через кров, усиновлення або одруження. 
- Примітка. У цих розділах діяльності передбачається, що 
механізми робочого часу, як правило, більш неформальні або 
гнучкі порівняно з тими, що знаходяться в межах 1. Таким 
чином, це розділення не включає конкретних груп для 
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коротких перерв та перерв на обід. Діяльність, пов'язана з 
такими перервами з роботи, класифікується у відповідному 
класі; Наприклад, їжа закуска / страви підпадає під категорію 
921 "Харчування їжею чи закусками". 

Включає Включає: 
- 31 Управління та підготовка продуктів харчування та 
харчування 
- 32 Очищення та обслуговування власного житла та околиць 
- 33 Прикраса, обслуговування та ремонт самостійно 
- 34 Догляд та підтримки текстилю та взуття 
- 35 Управління господарством для власного кінцевого 
використання 
- 36 Догляд за домашніми тваринами 
- 37 Покупки для членів сім’ї та членів домогосподарства  
- 38 Подорож, переміщення, транспортування або супровід 
товарів або осіб, пов'язаних із неоплаченими побутовими 
послугами для членів сім’ї та членів домогосподарства 
- 39 Інші неоплачені домашні послуги для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 

Не включає Не включає: 
- 1 Зайнятість та пов'язана з цим діяльність 
- 2 Виробництво товарів для власного кінцевого використання 
- 4 Неоплачуваниі послуги з догляду за членами сім'ї та 
членами родини 
- 5 Неоплачуваних волонтерів, стажерів та інша неоплачуваних 
робота 

  
  

31 Управління та заготовка продуктів та приготуванням їжі 
 

Визначення Належить до всіх видів діяльності, пов'язаних з організацією та 
приготуванням їжі для членів сім’ї та членів домогосподарства 

Включає Включає: 
-311 Приготування їжі / закуски 
-312 Обслуговування їжі / закуски 
-313 Прибирання після приготування продуктів / їжі / 
закуски 
-314 Зберігання, організація та збереження запасів 
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продовольства 
319 Інші види діяльності, пов'язані з організацією та 
приготуванням харчових продуктів 
 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 221 Виготовлення, переробка харчових продуктів, напоїв та 
тютюну для власного кінцевого споживання 
- 32 Очищення та обслуговування власного житла та околиць 
- 33 Прикраса, обслуговування та ремонт самостійно 
- 34 Догляд та підтримка в належному стані текстилю та взуття 
- 35 Управління господарством для власного кінцевого 
використання 
- 36 Догляд за домашніми тваринами 
- 37 Покупки для членів сім’ї та членів домогосподарства  
- 38 Подорож, переміщення, транспортування або супровід 
товарів або осіб, пов'язаних із неоплаченими побутовими 
послугами для членів сім’ї та членів домогосподарства 
- 39 Інші неоплачені домашні послуги для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

  
311 -311 Приготування їжі / закуски 

 
Визначення Належить до приготування їжі (харчування / закуски) для 

членів сім’ї та членів домогосподарства 
Включає Включає: 

- Приготування їжі 
- Підігріти деяку їжу 
- Готувати страви, закуски, напої для власних дітей 
- Підготовка кави, закуски, аперитивів, страв та ін. 
- Підготувати обідній ящик 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 221 Виготовлення, переробка харчових продуктів, напоїв та 
тютюну для власного кінцевого споживання 
- 312 Подача їжі / закусок 
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- 313 Прибирання після приготування їжі / харчування / закусок 
- 314 Заготівля, організація, зберігання запасів продовольства 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

Приклади Приклади: 
- Приготована вечеря 
- Підготовка сімейних обідів 

  
312 Обслуговування страви / закусок 

 
Визначення Відноситься до порції їжі / закуски 

Включає Включає: 
- Обслуговування їжі 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 311 Підготовка їжі / закуски 
- 313 Прибирання після приготування їжі / харчування / закусок 
- 314 Заготівля, організація, зберігання запасів продовольства 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

Приклади Приклади: 
- Подається їжа моїй сім'ї 
 

  
313 Прибирання після приготування їжі / харчування / закусок 

 
Визначення Відноситься до діяльності до і після промивання, наприклад 

висушування, прибирання страв та інше, пов'язане з 
приготуванням їжі. 

Включає Включає: 
- Миття посуду 
- Витирання столу 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 311 Підготовка їжі / закусок 
- 312 Обслуговування їжі / закусок 
- 314 Заготівля, організація, зберігання запасів продовольства 
- 321 Прибирання приміщень 



592 

Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

Приклади Приклади: 
- Завантаження / вивантаження посудомийної машини 
- Очищення столу після сніданку / обіду / закусок / обіду / 
вечері / кави 
- Миття посуду 
- Миття власної кухні після їди 

  
314 Заготівля, організація, зберігання запасів продовольства 

 
Визначення Стосується заготівлі, організації, зберігання запасів 

продовольства 
Включає Включає: 

- сортування ягід для зберігання 
Не включає Не включає: 

- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 311 Підготовка їжі / закусок 
- 312 Обслуговування їжі / закусок 
- 313 Прибирання після приготування їжі / харчування / 
закуски 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

Приклади Приклади: 
- Прибрати їжу назад до холодильника 
- Очистили овочі / фрукти, консервовані помідори 

  
319 Інші види діяльності, пов'язані з управлінням та підготовкою 

харчових продуктів та харчування 
 

Визначення Стосується всіх видів діяльності, пов'язаних з управлінням та 
підготовкою харчових продуктів та харчуванням, які не 
зазначені або класифіковані в інших місцях, у тому числі 
приналежність до печі або вогню для приготування їжі 

Включає Включає: 
- Створення вогню 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
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- 311 Підготовку їжі / закусок 
- 312 Обслуговування їжі / закусок 
- 313 Прибирання після приготування їжі / харчування / 
закуски 
- 314 Зберігання, організація, зберігання запасів продовольства 
- 325 Печі, котли, каміни для опалення та водопостачання 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

Приклади Приклади: 
- Вбудований вогонь 
- Включена духовка 

  
32 Прибирання та підтримка власного житла та околиць 

 
Визначення Це стосується прибирання та обслуговування житла та 

околиць. 
Включає Включає: 

- 321 Прибирання приміщень 
- 322 Прибирання придомової території 
- 323 Переробка та утилізація сміття 
- 324 Зберігання рослин у приміщенні / на відкритому повітрі, 
огород, сад, парк, ландшафт тощо. 
- 325 Печі, котли, каміни для опалення та водопостачання 
- 329 Інші види діяльності, пов'язані з прибиранням та 
утриманням житла та околиць 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 31 Організація та підготовка продуктів харчування та 
харчування 
- 33 Прикраса, обслуговування та ремонт самостійно 
- 34 Догляд та підтримка в належному стані текстилю та взуття 
- 35 Управління господарством для власного кінцевого 
використання 
- 36 Догляд за домашніми тваринами 
- 37 Покупки для членів сім’ї та членів домогосподарства  
- 38 Подорож, переміщення, транспортування або супровід 
товарів або осіб, пов'язаних із неоплаченими побутовими 
послугами для членів сім’ї та членів домогосподарства 
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- 39 Інші неоплачені домашні послуги для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

  
321 Прибирання в приміщенні 

 
Визначення Належить до прибирання та обслуговування приміщень житла. 

Включає Включає: 
- регулярне прибирання приміщень, ванних кімнат, кухні та ін. 
- підмітання, чистка пилососом, прибирання, миття, чищення, 
прибирання ліжок, витирання пилу, миття вікон, облаштування 
дому 
- Полірування / натирання воском підлоги та меблів 
- Сезонне прибирання 
- Прибирання після ремонту 
- Прибирання до / після гостей 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 322 Прибирання придомової території 
- 323 Переробка та утилізація сміття 
- 324 Зберігання рослин у приміщенні / на відкритому повітрі, 
огород, сад, парк, ландшафт тощо. 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

Приклади Приклади: 
- Поліровані підлоги 
- Приготована дитяча кімната 

  
322 Зовнішнє прибирання 

 
Визначення Відноситься до прибирання та обслуговування зовнішніх 

приміщень житла. 
Включає Включає: 

- Звичайне зовнішнє прибирання гаража, двора, басейна, 
фасада, тротуара та газонів, домика та ін. 
- Згрібання листів, снігоуборка, установка штормових вікон 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 321 Прибирання приміщень 
- 323 переробка та утилізація сміття 
- 324 Зберігання рослин у приміщенні / на відкритому повітрі, 
огород, сад, парк, ландшафт тощо. 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

Приклади Приклади: 
- Метений вхід 

  
323 Переробка та утилізація сміття 

 
Визначення Відноситься до утилізації та переробки сміття 

Включає Включає: 
- Сортування сміття 
- Вивіз сміття 

Не включає Не включає: 
- 129 Інші види діяльності, пов'язані з зайнятістю у побутових 
підприємствах для виробництва товарів 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 139 Інші види діяльності, пов'язані з зайнятістю у 
домогосподарствах та побутових підприємствах, які надають 
послуги 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

Приклади Приклади: 
- Сортування сміття 
- відділення документів, пляшок, банок та ін 
- Вивіз сміття, відходів 
- Вивезення великого сміття до сміттєзбірника 

  
324 Зберігання рослин у приміщенні / на відкритому повітрі, 

огород, сад, парк, ландшафт тощо 
 

Визначення Належить до догляду за внутрішніми та зовнішніми рослинами. 
Включає Включає: 

- Догляд за кімнатними і відкритими рослинами 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- Догляд за відкритим садом, озеленення, обрізка, ремонт 
приміщень / подвір'я / газону 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 121 Вирощування сільськогосподарських культур на ринку 
побутових підприємств 
- 211 Вирощування сільськогосподарських культур та 
садівництво, для власного кінцевого споживання 
- 322 Прибирання на придомовій території 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

Приклади Приклади: 
- Полив рослин 
-Триммед / косіння трави 
- Висадка  дерев в моєму саду; або для огорожі 
- Висадка дерев за межами власного дому для тіні 

  
325 Обслуговування печей, котлів, камінів для опалення та 

водопостачання 
 

Визначення Належить до діяльності, пов'язаної з використанням печі, 
котла, каміна для опалення та водопостачання. 

Включає Включає: 
- Опалювальна піч, бойлер, камін для опалення 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 241 Збір дров та інших натуральних продуктів, що 
використовуються як паливо для власного кінцевого 
споживання 
- 242 Отримання води з природних та інших джерел для 
власного кінцевого споживання 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

Приклади Приклади: 
- Перевірити котел 
- Підігріти сауну 
- Запалити котел 
- Підготований нагрівальний матеріал 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- Зігріти воду для ванни 
- Потрапити в підвал і підкласти дрова в котел 

  
329 Інші заходи, пов'язані з прибиранням та утриманням житла та 

околиць 
 

Визначення Належить до інших видів діяльності, пов'язаних з прибиранням 
та утриманням житла та околиць, не класифікованих в інших 
місцях, таких як різноманітні види домовленостей щодо 
завдань вдома або у вихідні; зателефонувати відносно товару та 
оформить замовлення. Відноситься до власних товарів або 
товарів, що належать членам домогосподарства. 

Включає Включає: 
- Проведення різноманітних заходів щодо вирішення завдань 
вдома, у вихідному будинку 
- Підвісні штори 
- Упаковка / розпакування для відправлення або видалення / 
видалення або зберігання 
- Збір пошти з поштової скриньки 

Не включає Не включає: 
- 321 Прибирання приміщень 
- 322 Прибирання на відкритому повітрі 
- 323 Переробка та утилізація сміття 
- 324 Зберігання рослин у приміщенні / на відкритому повітрі, 
огород, сад, парк, ландшафт тощо. 
- 325 печі, котли, каміни для опалення та водопостачання 

Приклади  
  

33 Декорація, обслуговування та ремонт салону 
 

Визначення Належить до оформлення, обслуговування та ремонту власного 
житла, особистих та побутових виробів. 

Включає Включає: 
- 331 Самовдосконалення, обслуговування та ремонт власного 
житла 
- 332 Монтаж, обслуговування та ремонт особистих та 
побутових виробів, включаючи обладнання ІКТ 
- 333 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- 339 Інші види діяльності, пов'язані з оформленням, технічним 
обслуговуванням та ремонтом власних виробів 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 31 Організація та підготовка продуктів харчування та 
харчування 
- 32 Прибирання та обслуговування власного житла та 
придомової території 
- 34 Догляд та підтримка в належному стані текстилю та взуття 
- 35 Управління господарством для власного кінцевого 
використання 
- 36 Догляд за домашніми тваринами 
- 37 Покупки для членів сім’ї та членів домогосподарства   
- 38 Подорож, переміщення, транспортування або супровід 
товарів або осіб, пов'язаних із неоплаченими побутовими 
послугами для членів сім’ї та членів домогосподарства 
- 39 Інші неоплачені домашні послуги для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

  
  

331 Самовдосконалення, обслуговування та ремонт власного житла 
 

Визначення Посилається на самовіддану діяльність щодо вдосконалення, 
обслуговування та ремонту власного житла. 

Включає Включає: 
- фарбування, штукатурку, незначний ремонт стелі, підлоги, 
стін, даху; мощення під'їзної дороги, столярні роботи, 
сантехніку, електропроводку 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 128 Будівельні роботи на ринку побутових підприємств 
- 23 Будівельні роботи для власного кінцевого використання 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

Приклади Приклади: 
- Пофарбувати стіни вітальні 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- Оздоблення власного будинку,  дизайн фарбування та фіксації 
художніх предметів 
- Дизайн дитячої спальні 
- Перефарбовування 
- Криті підлоги з мокрою глиною для їх підтримки 
- Прикладна глина на стінах для їх підтримки 
- Відремонтувати котел, масляний бак і т. д. 

  
332 Встановлення, обслуговування та ремонт особистих та 

побутових виробів, включаючи обладнання для ІКТ 
 

Визначення Відносно встановлення та ремонту побутових та особистих 
речей, включаючи інформаційно-комунікаційні технології 
(ІКТ) та медіа-обладнання. 

Включає Включає: 
- Складання побутової техніки та приладів, прибирання / 
обслуговування / ремонт побутової техніки, меблів та інших 
товарів тривалого використання 
- Встановлення комп'ютерів або інших пристроїв 
- Встановлення медіа-обладнання 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 333 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 
- 344 Відновлення / ремонт та догляд за одягом та взуттям; 
чищення та полірування взуття  
- 37 Покупки для членів сім’ї та членів домогосподарства  
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

Приклади Приклади: 
- Встановив свій робочий стіл 
- Встановлена пральна машина 
- Ремонт власного ноутбука / забеспечення 
- Встановлений принтер 
- Встановлена Playstation / Xbox 

  
333 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Визначення Належить робити самостійні заходи з підтримки та ремонту 
транспортних засобів для членів сім’ї та членів 
домогосподарства . 

Включає Включає: 
- Очищення, змащення, інше технічне обслуговування та 
ремонт автомобілів, мотоциклів, велосипедів тощо. 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 227 Виготовлення, обробка виробів з використанням інших 
матеріалів для власного кінцевого використання 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

Приклади Приклади: 
- Перевірено повітря шин автомобіля (себе / вдома) 
- Обслуговування газонокосарки 
- Змінений мастило і фільтри в автомобільному двигуні 
- Замінений зламаний ремінний вентилятор 

  
339 Інші види діяльності, пов'язані з оформленням, технічним 

обслуговуванням та ремонтом власних виробів 
 

Визначення Відноситься до інших видів діяльності, пов'язаних з 
самообслуговуванням, технічним обслуговуванням та 
ремонтом, не класифікованими в інших місцях. 

Включає  
Не включає Не включає: 

- 331 Самовдосконалення, обслуговування та ремонт власного 
житла 
- 332 Монтаж, обслуговування та ремонт особистих та 
побутових виробів, включаючи обладнання ІКТ 
- 333 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 

Приклади  
  

34 Догляд і підтримка в належному стані текстилю та взуття 
 

Визначення Відноситься до догляду та підтримки в належному стані 
текстилю та взуття для членів сім’ї та членів 
домогосподарства. 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Включає Включає: 
- 341 Ручне / машинне прання 
- 342 Сушіння; розвісіти, витягнути білизну 
- 343 Прання / віджим / складання 
- 344 Відновлення / ремонт та догляд за одягом та взуттям; 
чищення та полірування взуття  
- 349 Інші види діяльності, пов'язані з доглядом за 
текстильними та взуттєвими продуктами 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 31 Управління та підготовка продуктів харчування та 
харчування 
- 32 Очищення та обслуговування власного житла та околиць 
- 33 Прикраса, обслуговування та ремонт самостійно 
- 35 Управління господарством для власного кінцевого 
використання 
- 36 Догляду за домашніми тваринами 
- 37 Покупки для членів сім’ї та членів домогосподарства  
- 38 Подорож, переміщення, транспортування або супровід 
товарів або осіб, пов'язаниі із неоплаченими побутовими 
послугами для членів сім’ї та членів домогосподарства 
- 39 Інші неоплачені домашні послуги для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
- 51 неоплачуване пряме волонтерство для інших 
домогосподарств 

  
  

341 Ручне / машинне прання 
 

Визначення Відноситься до діяльності, пов'язаної з чищенням текстилю та 
одягу для членів сім’ї та членів домогосподарства. 

Включає Включає: 
- миття рук, завантаження та розвантаження пральної машини, 
сортування прання 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 342 Сушіння; розвішування, витягуючи білизну 
- 343 Прання / віджим / складання 



602 

Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 
Час, поки пральна машина працює, не входить. Респондент 
повинен повідомляти про заходи, що здійснюються тим часом. 

Приклади Приклади: 
- миття рук, замочування, промивання 
- сортування прання 

  
342 Сушіння; розвішування, складання білизни 

 
Визначення Відноситься до діяльності з висушування текстилю та одягу 

для членів сім’ї та членів домогосподарства. 
Включає Включає: 

- Розвішування білизни 
- Сушка / Віджимання центрифугою 
- Витягувати білизну 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 341 Ручне / машинне прання 
- 343 Прання / віджим / складання 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, ремонт та ремонт будинку 
Час роботи сушарки не входить. Респондент повинен 
повідомляти про заходи, що здійснюються тим часом. 

Приклади Приклади: 
- Розвісити білизну 
- Покладіть одяг у машину для сушіння 
- Завантажена сушарка для білизни 

  
343 Прасування / віджим / складання 

 
Визначення Належить до заходів з прасування, віджиму та складання 

текстилю та одягу для членів сім’ї та членів домогосподарства. 
Включає Включає: 

- Прасування та віджим 
- Завдання, пов'язані з прасуванням та віджимом 
- Складання та вигрузка речей 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 341 Ручне / машинне прання 
- 342 Сушіння; розвісити, витягуючи білизну 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, ремонт та ремонт будинку 

Приклади Приклади: 
- Покласти випране в шафу / ящик 
- Сортування / складання одягу 
- Вигладити сорочку 
- Скласти простирадла  і розмістити їх у шафі 
- Очистити сушарку 

  
344 Відновлення / ремонт та догляд за одягом і взуттям; чищення 

та полірування взуття  
 

Визначення Належить до підтримки, ремонту та догляду за одягом та 
взуттям для членів сім’ї та членів домогосподарства. 

Включає Включає: 
- відновлення, ремонт одягу та взуття 
- нарізання, ремонт інших тканин, таких як простирадла, 
скатертини, штори та ін. 
- Полірування взуття 

Не включає Не включає: 
- 127 Виготовлення та переробку товарів для ринку 
господарських підприємств 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 22 Виготовлення та переробку товарів для власного кінцевого 
споживання 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

Приклади Приклади: 
- Ремонт одягу 
- Ремонт та полірування взуття 
- Розміщення сезонного одягу в сховище 
- Невизначені виготовлення та догляд за текстильними 
виробами 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- Зміна одягу (у тому числі прасування на перекладі на 
футболки, фарбування одягу) 
- Заміна блискавки 
- Чищення чобіт 

  
349 Інші види діяльності, пов'язані з доглядом за текстильними та 

взуттєвими товарами 
 

Визначення Належить до інших заходів, пов'язаних із доглядом за 
текстильними та взуттєвими товарами, не класифікованими в 
інших місцях. 

Включає  
Не включає  
Приклади  

  
35 Управління домогосподарством для власного кінцевого 

використання 
 

Визначення Відноситься до керівництва домогосподарством. Діяльність 
може бути проведена за межами або вдома. 

Включає Включає: 
- 351 Оплата рахунків по господарству 
- 352 Бюджетування, планування, організація обов'язків та 
діяльності у домогосподарстві 
- 359 Інші види діяльності, пов'язані з управлінням 
господарством 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 31 Управління та підготовка продуктів харчування та 
харчування 
- 32 Прибирання та обслуговування власного житла та околиць 
- 33 Прикраса, обслуговування та ремонт самостійно 
- 34 Догляд та підтримка в належному стані текстилю та взуття 
- 36 Догляд за домашніми тваринами 
- 37 Покупки для членів сім’ї та членів домогосподарства  
- 38 Подорож, переміщення, транспортування або супровід 
товарів або осіб, пов'язаних із неоплаченими побутовими 
послугами для членів сім’ї та членів домогосподарства 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- 39 Інші неоплачені домашні послуги для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

  
  

351 Оплата рахунків по господарству 
 

Визначення Відноситься до часу, витраченого на сплату власних рахунків. 
Включає Включає: 

- Оплату оренди, комунальних послуг, кабельне телебачення, 
Інтернет тощо. 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 372 Покупки / користування послугами та пов'язаною з ними 
діяльністю 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, ремонт та ремонт будинку 

Приклади Приклади: 
- Платний Інтернет 
- Платний рахунок за електрику 
- Плата за паливо / газ приготування їжі 

  
352 Бюджетування, планування, організація обов'язків та діяльності 

у домогосподарстві 
 

Визначення Відноситься до складання бюджету, планування, організації 
обов'язків або діяльності у домогосподарстві. 

Включає Включає: 
- планування щомісячного бюджету, 
- планування свят, 
- планування господарських робіт. 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 351 Оплата рахунків по господарству 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкцію та ремонт будинку 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Приклади Приклади: 
- планування сімейної поїздки 
- запозичення для побутових витрат 
- організовані виплати 

  
359 Інші види діяльності, пов'язані з управлінням господарством 

 
Визначення Відноситься до іншої діяльності, пов'язаної з управлінням 

господарством, не класифікованою в інших місцях. 
Включає Включає: 

- Переїзд до нового місця проживання, коли конкретні види 
діяльності не згадуються 
- Продаж, розпорядження майном, включаючи автомобіль 

Не включає Не включає: 
- 129 Інші види діяльності, пов'язані з зайнятістю у побутових 
підприємствах для виробництва товарів 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 139 Інші види діяльності, пов'язані з зайнятістю у 
домогосподарствах та побутових підприємствах, які надають 
послуги 
- 351 Оплата рахунків по господарству 
- 352 Бюджетування, планування, організація обов'язків та 
діяльності у домогосподарстві 
- 371 Покупки / придбання товарів та пов'язані з ними заходи 
- 372 Покупки / користування послугами та пов'язана з ними 
діяльність 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 
- Пошук нерухомості для покупки (371) 

Приклади Приклади: 
- Реконфігуровані меблі в номерах 
- Поставити машину в гараж 
- Переїзд в нове місце проживання 
- Упакували / розпакували 
- Продажа автомобілю 
- Розмістити рекламу, щоб продати автомобіль 
- Продаж посуду або світильників 
- Утилізація пральних машин, мікрохвильових печей 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

36 Догляд за тваринами 
 

Визначення Відноситься до догляду за власними домашніми тваринами або 
тваринами членів сім'ї. 

Включає Включає: 
- 361 Щоденний догляд за домашніми тваринами 
- 362 Використання ветеринарної допомоги або інших послуг з 
догляду за домашніми тваринами (догляд, стайнінг, відпочинок 
або денний догляд) 
- 369 Інші види діяльності, пов'язані з доглядом за домашніми 
тваринами 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 31 Управління та підготовка продуктів харчування та 
харчування 
- 32 Прибирання та обслуговування власного житла та 
придомової теритолрії 
- 33 Прикраса, обслуговування та ремонт самостійно 
- 34 Догляд та підтримка в належному стані текстилю та взуття 
- 35 Управління господарством для власного кінцевого 
використання 
- 37 Покупки для членів сім’ї та членів домогосподарства  
- 38 Подорож, переміщення, транспортування або супровід 
товарів або осіб, пов'язаних із неоплаченими побутовими 
послугами для членів сім’ї та членів домогосподарства 
- 39 Інші неоплачені домашні послуги для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
- 51 неоплачуване пряме волонтерство для інших 
домогосподарств 
- Покупки для домашніх тварин (37) 
- Час подорожі та очікування, пов'язані з доглядом за 
домашніми тваринами (38); 

  
361 Щоденний догляд за домашніми тваринами 

 
Визначення Пов'язані з повсякденною діяльністю, щоб подбати про 

домашніх тварин, таких як годування, чищення, догляд за 
волоссям, ходьба, тренування та гра з домашніми тваринами 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Включає Включає: 
- годування, чищення, доглядання, ходьба, тренування та гри з 
домашніми тваринами 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 362 Використання ветеринарної допомоги або інших послуг з 
догляду за домашніми тваринами (догляд, стайнінг, відпочинок 
або денний догляд) 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

Приклади Приклади: 
- Почистили акваріум 
- Вигуляли собак 
- Приготували їжу для домашніх тварин 
- Вихована домашня тварина 
- Пограли з котом 

  
362 Використання ветеринарної допомоги або інших послуг з 

догляду за домашніми тваринами (догляд, стайнінг, відпочинок 
або денний догляд) 
 

Визначення Відноситься до використання ветеринарної допомоги або 
інших послуг з догляду за домашніми тваринами, такими як 
догляд, стайнінг, святкова чи денна допомога 

Включає Включає: 
- Використання ветеринарної допомоги 
- Використання інших послуг з догляду за домашніми 
тваринами, включаючи догляд за волоссям, стайнінг, святковий 
або повсякденний догляд 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 361 Щоденний догляд за домашніми тваринами 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 

Приклади Приклади: 
- Вітальний візит 
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369 Інші види діяльності, пов'язані з доглядом за тваринами 
 

Визначення Належить до інших видів діяльності, пов'язаних з доглядом за 
домашніми тваринами, не класифікованих в інших місцях 

Включає  
Не включає Не включає: 

- 361 Щоденний догляд за домашніми тваринами 
- 362 Використання ветеринарної допомоги або інших послуг з 
догляду за домашніми тваринами (догляд, стайнінг, святковий 
або повсякденний догляд) 

Приклади  
  

37 Покупки для членів сім’ї та членів домогосподарства  
 

Визначення Стосовно придбання споживчих та капітальних товарів та 
послуг для членів сім’ї та членів домогосподарства . 
- Ця група розглядає ціни та порівняння цін, а також покупки в 
Інтернеті. 

Включає Включає: 
- 371 Покупки / придбання товарів та пов'язаних з ними заходів 
- 372 Покупки / користування послугами та пов'язана з ними 
діяльність 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 229 Придбання та розпорядження продукцією та інша 
діяльність, пов'язана з виготовленням та переробкою товарів 
для власного кінцевого споживання 
- 31 Управління та підготовка продуктів харчування та 
харчування 
- 32 Прибирання та обслуговування власного житла та околиць 
- 33 Прикраса, обслуговування та ремонт самостійно 
- 34 догляду та підтримки текстилю та взуття 
- 35 Управління господарством для власного кінцевого 
використання 
- 36 Догляд за домашніми тваринами 
- 38 Подорож, переміщення, транспортування або супровід 
товарів або осіб, пов'язаних із неоплаченими побутовими 
послугами для членів сім’ї та членів домогосподарства 
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- 39 Інші неоплачені домашні послуги для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
- 512 неоплачуваних добровільних покупців / покупців товарів 
та послуг 

  
371 Покупки для / покупки товарів та пов'язаних з ними заходів 

 
Визначення Посилання на покупку споживчих та виробничих товарів, огляд 

та порівняння цін на продукт, інтернет-магазини товарів 
Включає Включає: 

- покупки / придбання товарів народного споживання, 
включаючи покупки / придбання товарів народного 
споживання: продукти харчування та побутові товари; їжа на 
виніс; медичні вироби; поставки до шкіл; бензин; одяг 
- покупки / придбання довгострокових / капітальних товарів, 
включаючи автомобілі, побутові прилади, вироби та 
обладнання; меблі; будинок 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 372 Покупки / користування послугами та пов'язана з ними 
діяльність 
- 512 Неоплачуваних добровільних покупців / покупців товарів 
та послуг 
- Вікна-шопінг (829) 

Приклади Приклади: 
- Закупки для бакалії 
- Закупки для газу 
- Закупки для мікрохвильової печі 
- Пошук в Інтернеті книжкових магазинів для певної книги 
- Замовлення одягу / взуття онлайн 
- Придбання квитків на шоу 

  
372 Покупки / користування послугами та пов'язана з ними діяльність 

 
Визначення Відноситься до покупки / надання послуг. 

- Ця група розглядає телефонні дзвінки стосовно замовлень, 
встановлення зустрічей тощо, даючи вказівки ремонтникам, 
монтажникам та відправляючи на місце обслуговування 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- Використання всіх видів державних послуг 
Включає Включає: 

- Покупки / використання послуг з ремонту та технічного 
обслуговування 
- Шопінг для адміністративних послуг, включаючи банківську, 
юридичну, оренду, використання банкомату, листування 
(включаючи зустрічі / обговорення з фінансовими 
планувальниками та консультантами); 
- Покупки для особистої гігієни (не для себе) 
- Покупки для медичних послуг та послуг по охороні здоров я 
(не для себе) 
- Покупки / послуги з догляду за дітьми 
- Шопінг для освітніх послуг 
- Використання державних / громадських послуг 
- Інші вказані покупки / користування послугами 

Не включає Не включає: 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
- 351 Оплата рахунків по господарству 
- 352 Бюджетування, планування, організація обов'язків та 
діяльності у домогосподарстві 
- 38 Подорож, переміщення, транспортування або супровід 
товарів або осіб, пов'язаних із неоплаченими побутовими 
послугами для членів сім’ї та членів домогосподарства 
- 417 Зустрічі та домовленості з школами та постачальниками 
послуг з догляду за дітьми 
- 426 Зустрічі та заходи з постачальниками послуг з догляду за 
дорослими 
- 512 Неоплачуваних добровільних покупців / покупців товарів 
та послуг 
- 94 Отримання особистого та медичного / медичного 
обслуговування від інших 
- Використання особистих та медичних / по охороні здоров я 
послуг для власного самопочуття (94) 
- Використання освітніх, навчальних, інших супутніх послуг 
для власних потреб (6 або 8) 
- Подорож до та з місця служби (38) 

Приклади Приклади: 
- Інтернет встановлений вдома 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- Купити квитки на концерт 
  

38 Подорож, переміщення, транспортування або супровід 
товарів чи осіб, пов'язаних із неоплаченими побутовими 
послугами для членів сім'ї та членів домогосподарства 
 

Визначення Див. Групу 380 
  

380 Подорож, переміщення, транспортування або супровід товарів 
чи осіб, пов'язаних із неоплаченими побутовими послугами для 
членів сім'ї та членів домогосподарства 
 

Визначення Відноситься до подорожей, переміщень, транспортувань або 
супровід товарів або осіб, пов'язаних з наданням послуг для 
власного кінцевого споживання. 

Включає Включає: 
- керування моторизованими транспортними засобами, 
ручними та педальними транспортними засобами, колясками 
для тварин тощо; вітрильні / гребні човни, баржі тощо; 
пілотовані літаки 
- Перевезення та завантаження товарів 
- Бути пасажиром на моторному транспортному засобі 
- Очікування пасажирів, вантаж 

Не включає Не включає: 
- 181 Поїздки, пов'язані з зайнятістю 
- 25 Подорож, переміщення, транспортування або супровід 
товарів чи осіб, пов'язаних з виробництвом товарів власного 
використання 
- 333 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 
- 44 Подорожуючі та супроводжуючі товари або особи, 
пов'язані з неоплаченими послугами з догляду за членами сім'ї 
та членами родини 

Приклади Приклади: 
- Поїхали в центр переробки, щоб скинути утилізатори 
- Взяв автобус, щоб забрати мою собаку у ветеринара 
- Доставлений одяг до найближчого джерела води (звичайний 
кран, ставок тощо) для прання 
- Привезено додому одяг для сушіння 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- Доставляється одяг в прачечну поряд 
- Зібраний одяг для прання 
- Пішов до магазинів 

  
39 Інші неоплачені домашні послуги для членів сім’ї та членів 

домогосподарства 
 

Визначення Див. Групу 390 
  

390 Інші неоплачені домашні послуги для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
 

Визначення Відноситься до інших неоплачуваних побутових послуг для 
членів сім’ї та членів домогосподарства, не класифікованих в 
інших місцях. 

Не включає Не включає: 
- 31 Управління та підготовку продуктів харчування та 
харчування 
- 32 Прибирання та обслуговування власного житла та 
придомової території 
- 33 Прикраса, обслуговування та ремонт самостійно 
- 34 Догляду та підтримкою в належному стані текстилю та 
взуття 
- 35 Управління господарством для власного кінцевого 
використання 
- 36 Догляду за домашніми тваринами 
- 37 Покупки для членів сім’ї та членів домогосподарства  
- 38 Подорож, переміщення, транспортування або супровід 
товарів або осіб, пов'язаних із неоплаченими побутовими 
послугами для членів сім’ї та членів домогосподарства 

Приклади  
  
4 Неоплачувані послуги з догляду за дітьми та членами сімей 

 
Визначення Відноситься до діяльності з надання послуг з догляду за 

власним кінцевим споживанням (за винятком неоплачуваних 
побутових послуг для членів домогосподарства та членів 
родини, які віднесені до основного підрозділу 3). 



614 

Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- Надання "послуг" не перевищує межі виробництва СНД 2008 
року, але в межах Загального виробничого кордону та 
охоплює: 
(і) облік і управління господарством, придбання та / або 
транспортування товарів (основний розділ 3); 
(іі) підготовка та / або обслуговування харчових продуктів, 
утилізація та переробка побутових відходів (основний розділ 
3); 
(iii) прибирання, оздоблення та обслуговування власного житла 
або приміщень, товарів тривалого використання та інших 
товарів, а також садівництва (класифікується за основними 
підрозділами 3); 
(iv) догляду за домашньою худобою або домашніми тваринами 
(класифіковані в основному розділі 3); 
(v) догляд та навчання дітей, транспортування та догляд за 
людьми похилого віку, несамостійними або іншими членами 
господарства або сім'ї  тощо. 
- Догляд за роботою стосується всіх тих заходів, які 
проводяться для членів сім'ї, включаючи ті, що належать 
іншому домогосподарству або для дотримання закону, або поза 
любов'ю / моральними зобов'язаннями (зобов'язання або в 
деяких країнах за законом). 
- "Домогосподарства та члени сім'ї" означає "членів 
домогосподарства та пов'язаних з ними членів сім'ї, які живуть 
в інших домогосподарствах", які пов'язані з певною мірою 
через кров, усиновлення або одруження. 
- Примітка. У цих підрозділах діяльності передбачається, що 
механізми робочого часу, як правило, більш неформальні або 
гнучкі порівняно з тими, що не досягли 11 років. Таким чином, 
це розділення не включає конкретних груп для коротких 
перерв та перерв на обід. Діяльність, пов'язана з такими 
перервами в роботі, класифікується у відповідному класі; 
Наприклад, їжа закуска / страви підпадає під категорію 921 
"Харчування їжею та закусками". 

Включає Включає: 
- 41 Догляд за дітьми та навчання 
- 42 Догляд за  недієздатними дорослими 
- 43 Допомога дорослим членам домогосподарства та членам 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

сім'ї незалежних осіб 
- 44 Дорожні та супроводжуючі товари або особи, пов'язані з 
неоплачуваними послугами з догляду за членами сім'ї та 
членами родини 
- 49 Інші види діяльності, пов'язані з неоплачуваними 
послугами з догляду за членами сім'ї та членами родини 

Не включає Не включає: 
- 1 Зайнятість та пов'язана з цим діяльність 
- 2 Виробництво товарів для власного кінцевого використання 
- 3 Неоплачувані побутові послуги для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
- 5 Неоплачуваних волонтерів, стажерів та інших 
неоплачуваних робіт 

  
  

41 Догляд за дітьми та навчання 
 

Визначення Відноситься до надання догляду (фізичного та медичного) та 
навчання дітям. 
Відповідно до Конвенції про права дитини, дитина 
визначається як особа молодше 18 років, якщо закони 
конкретної країни не встановлюють законного віку для 
дорослого населення нижче. Комітет з прав дитини, орган 
моніторингу Конвенції, закликав держави переглянути вік 
більшості, якщо він встановлений нижче 18 років, і підвищити 
рівень захисту для всіх дітей віком до 18 років. 
Відповідно до Принципів та рекомендацій щодо перепису 
населення та перегляді житлових переписів 3 (пункт 3.441), для 
статистичних цілей "діти" визначаються як особи віком до 15 
років, а "молоді" визначаються як такі, що складаються з віку 
15-24 років. 

Включає Включає: 
- 411 Догляд за дітьми, включаючи годування, прибирання, 
фізичний догляд 
- 412 Надання медичної допомоги дітям 
- 413 Інструктування, навчання, тренування, допомога дітям 
- 414 Розмови з дітьми та читання їм 
- 415 Ігрові та спортивні заняття з дітьми 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- 416 Догляд за дітьми (пасивна допомога) 
- 417 Зустрічі та домовленості з школами та постачальниками 
послуг з догляду за дітьми 
- 419 Інші види діяльності, пов'язані з доглядом за дітьми та 
навчанням 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 Надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
побутових підприємствах 
- 42 Догляд за несамостійними дорослими  
- 43 Допомога дорослим домогосподарства та членам сім'ї 
незалежних осіб 
- 44 Дорожні та супроводжуючі товари або особи, пов'язані з 
неоплачуваними послугами з догляду за членами сім'ї та 
членами родини 
- 49 Інші види діяльності, пов'язані з неоплачуваними 
послугами з догляду для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
- 513 Неоплачуваний волонтерський догляд за дітьми та 
навчання 

  
  

411 Догляд за дітьми, включаючи годування, чищення, фізичне 
догляду 
 

Визначення Належить догляду за дуже маленькими дітьми або дітьми, які 
потребують постійного догляду та нагляду: носіння, годування 
/ догляд, умивання, купання, зміна підгузників. 

Включає Включає: 
- Укладення дітей в ліжко 
-  Підготовка до дошкільного / дитячого садочку / школи / 
навчального закладу 
- Надання особистої допомоги дітям 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 Надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

побутових підприємствах 
- 412 Надання медичної допомоги дітям 
- 413 Інструктування, навчання, тренування, допомога дітям 
- 414 Розмова з дітьми та читання їм 
- 415 Ігрові і спортивні розваги з дітьми 
- 416 Догляд за дітьми (пасивна допомога) 
- 417 Зустрічі та домовленості з школами та постачальниками 
послуг з догляду за дітьми 
- 513 Неоплачувані волонтерські догляд за дітьми та навчання 

Приклади Приклади: 
- Кормили дитину 
- Купали дитину 
- Одягнули дітей 
- Доглядав маленького брата 
- Обійми з моєю дитиною 
- Заплели волосся та застібнули кнопки, щоб діти були готові 
до школи 

  
412 Надання медичної допомоги дітям 

 
Визначення Відноситься до надання медичної /охорни здоров’я допомоги 

дітям. 
Включає Включає: 

- Надання оздоровчої / медичної допомоги дітям 
Не включає Не включає: 

- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 Надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
побутових підприємствах 
- 411 Догляд за дітьми, включаючи годування, умивання, 
фізичний догляд 
-  413 Інструктування, навчання, тренування, допомога дітям 
- 414 Розмова з дітьми та читання їм 
- 415 Ігрові і спортивні розваги з дітьми 
- 416 Догляд за дітьми (пасивна допомога) 
- 417 Зустрічі та домовленості з школами та постачальниками 
послуг з догляду за дітьми 
- 513 Неоплачувані волонтерські догляд за дітьми та навчання 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Приклади Приклади: 
- Дбав про мою хвору дитину 
- Надав ліки моїй дитині 
- Наклав бандаж на коліно моєї дитини 

  
413 Інструктування, навчання, тренування, допомога дітям 

 
Визначення Належить до інструктажу, навчання, тренування, підготовки та 

допомоги дітям. 
Включає Включає: 

- Виховання дітей (у ролі піклувальника) 
- Інше конкретне навчання, тренування, допомога в діяльності 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 Надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
побутових підприємствах 
- 411 Догляд за дітьми, включаючи годування, умивання, 
фізичний догляд 
- 412 Надання медичної допомоги дітям 
- 414 Розмова з дітьми та читання їм 
- 415 Ігрові і спортивні розваги з дітьми 
- 416 Догляд за дітьми (пасивна допомога) 
- 417 Зустрічі та домовленості з школами та постачальниками 
послуг з догляду за дітьми 
- 513 Неоплачувані волонтерські догляд за дітьми та навчання 
- зайнятість вчителем (1) 

Приклади Приклади: 
- Допомагав моїй дитині в домашньому завданні 
- Навів інструкції для моєї дитини 
- Навчав мою дитину 

  
414 Розмова з дітьми та читання їм 

 
Визначення Відноситься до спілкування та читання дітям як частина 

догляду за дитиною. 
- Ця група відрізняється від "711 Розмовляти, спілкуватися, 
спілкуватися в чаті ", яка є соціалізацією. 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Включає Включає: 
- Розмова з дітьми 
- Читання дітям 
- Надання емоційної підтримки (підбадьорювання) дітям 

Не включає  Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 Надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
побутових підприємствах 
- 411 Догляд за дітьми, включаючи годування, умивання, 
фізичний догляд 
- 412 Надання медичної допомоги дітям 
-413 Інструктування, навчання, тренування, допомога дітям 
- 415 Ігрові і спортивні розваги з дітьми 
- 416 Догляд за дітьми (пасивна допомога) 
- 417 Зустрічі та домовленості з школами та постачальниками 
послуг з догляду за дітьми 
711 Розмовляти, спілкуватися, спілкуватися в чаті 
- 513 Неоплачувані волонтерські догляд за дітьми та навчання 
 

Приклади Приклади: 
- Читай книгу дітям 
- Розмовляв з дітьми 
- Читай історію дітям 

  
415 Ігри та заняття спортом з дітьми 

 
Визначення Діяльність відносно ігор та спортивних змагань з дітьми. 

Включає Включає: 
- Ігри 
- Спорт 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
побутових підприємствах 
- 411 Догляд за дітьми, включаючи годування, умивання, 
фізичний догляд 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- 412 Надання медичної допомоги дітям 
- 413 Інструктування, навчання, тренування, допомога дітям 
- 414 Розмова з дітьми та читання їм 
- 416 Догляд за дітьми (пасивна допомога) 
- 417 Зустрічі та домовленості з школами та постачальниками 
послуг з догляду за дітьми 
- 513 Неоплачувані волонтерські догляд за дітьми та навчання 
 

Приклади Приклади: 
- Зіграв футбол з моєю дитиною 
- Були головоломки з моїми дітьми 
- Грали настільні ігри з моїми онуками 
- Зроблено палець з дітьми 

  
416 Дбання за дітьми (пасивна допомога) 

 
Визначення Належить догляду за дітьми без активного залучення, 

передбаченого в 411, 412, 413, 414 та 415. 
Включає Включає: 

- Моніторинг дітей, які грають на вулиці або сплять, 
зберігаючи безпечне середовище 
- бути дорослою присутністю, щоб діти могли звертатися за 
потреби 
- Контроль ігор 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
побутових підприємствах 
- 411 Догляд за дітьми, включаючи годування, умивання, 
фізичний догляд 
- 412 Надання медичної допомоги дітям 
- 413 Інструктування, навчання, тренування, допомога дітям 
- 414 Розмова з дітьми та читання їм 
- 415 Ігрові і спортивні розваги з дітьми 
- 417 Зустрічі та домовленості з школами та постачальниками 
послуг з догляду за дітьми 
- 513 Неоплачувані волонтерські догляд за дітьми та навчання 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Приклади Приклади: 
- Дивлячись, як моя дитина грає в саду 

  
417 Зустрічі та домовленості зі школами та постачальниками 

послуг з догляду за дітьми 
 

Визначення Відноситься до зустрічей та організації роботи шкіл та догляду 
за дітьми. 

Включає Включає: 
- Дзвінки до шкіл 
- відвідування шкіл 
- Зустрічайте нянь 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
побутових підприємствах 
- 411 Догляд за дітьми, включаючи годування, умивання, 
фізичний догляд 
- 412 Надання медичної допомоги дітям 
- 413 Інструктування, навчання, тренування, допомога дітям 
- 414 Розмова з дітьми та читання їм 
- 415 Ігрові і спортивні розваги з дітьми 
- 416 Догляд за дітьми (пасивна допомога 
- 513 Неоплачувані волонтерські догляд за дітьми та навчання 

Приклади Приклади: 
- Відвідувані школи 
- Опитані няні 
- Розмовляв з вчителями 
- Відбулася зустріч батьків-вчителів (PTA) 
- Наем няні 

  
419 Інші заходи, пов'язані з доглядом за дітьми та навчанням 

 
Визначення Відноситься до інших заходів, пов'язаних із доглядом за дітьми 

та інструкціями, не класифікованими в інших місцях. 
Включає  
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Не включає Не включає: 
- 411 Догляд за дітьми, включаючи годування, умивання, 
фізичний догляд 
- 412 Надання медичної допомоги дітям 
- 413 Інструктування, навчання, тренування, допомога дітям 
- 414 Розмова з дітьми та читання їм 
- 415 Ігрові і спортивні розваги з дітьми 
- 416 Догляд за дітьми (пасивна допомога) 
- 417 Зустрічі та домовленості з школами та постачальниками 
послуг з догляду за дітьми 
 

Приклади  
  

42 Догляд за залежними дорослими 
 

Визначення Відноситься до допомоги та догляду, що надається дорослим 
залежним. 
Залежні дорослі означають людей, що страждають на будь-які 
фізичні або психічні захворювання або будь-які інвалідності чи 
порушення, які потребують допомоги або догляду від іншої 
особи для здійснення повсякденної діяльності, включаючи 
людей похилого віку. 
Це не стосується дорослих, які потребують тимчасової 
допомоги. 
 

Включає Включає: 
- 421 Допомога дорослим несамостійним особам із завданнями 
повсякденного життя 
- 422 Медична допомога дорослим залежним 
- 423 Допомога дорослим залежним з формами, адміністрацією, 
рахунками 
- 424 Афективна / емоційна підтримка залежних дорослих осіб 
- 425 Пасивна допомога залежному дорослому 
- 426 Зустрічі та заходи з постачальниками послуг з догляду за 
залежними дорослими 
- 429 Інші види діяльності, пов'язані з доглядом за залежними 
дорослими 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
побутових підприємствах 
- 41 Догляд за дітьми та навчання 
- 43 Допомога дорослим домогосподарствам та членам сім'ї 
незалежних осіб 
- 44 Дорожні та супроводжуючі товари або особи, пов'язані з 
неоплачуваними послугами з догляду за членами сім'ї та 
членами родини 
- 49 Інші види діяльності, пов'язані з неоплачуваними 
послугами з догляду для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
- 51 неоплачуване пряме волонтерство для інших 
домогосподарств 

  
  

421 Допомога дорослим залежним особам із завданнями 
повсякденного життя 
 

Визначення Відносно догляду за незалежними дорослими, які потребують 
постійного догляду та нагляду. 

Включає Включає: 
- Надання особистої допомоги дорослим 
- Годування, миття, одягання, підготовка їх до ліжка 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 Надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
побутових підприємствах 
- 422 Медична допомога дорослим залежним – 423 Допомога 
дорослим залежним з формами, адміністрацією, рахунками 
- 424 Афективна / емоційна підтримка залежних дорослих осіб 
- 425 Пасивна допомога залежному дорослому 
- 426 Зустрічі та заходи з постачальниками послуг з догляду за 
залежними дорослими 
- 514 Неоплачувана допомога волонтерів для дорослих 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Приклади Приклади: 
- Годування молодшими осіб старшого віку 
- Допомога з прийняттям душа залежним дорослим 
- Виготовили ліжко та прибрали приміщення для залежної 
особи 

  
422 Медична допомога залежним дорослим  

 
Визначення Відноситься до надання медичної / медичної допомоги 

дорослим залежним. 
Включає Включає: 

- надання медичних / медичних послуг дорослим залежним 
Не включає Не включає: 

- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 Надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
побутових підприємствах 
- 421 Допомога дорослим незалежним особам із завданнями 
повсякденного життя 
- 423 Допомога дорослим залежним з формами, адміністрацією, 
рахунками 
- 424 Афективна / емоційна підтримка залежних дорослих осіб 
- 425 Пасивна допомога залежному дорослому 
- 426 Зустрічі та заходи з постачальниками послуг з догляду за 
дорослими 
- 514 Неоплачувана допомога волонтерів для дорослих 

Приклади Приклади: 
- Приготувати ліки для літньої матері 
 

  
423 Допомога залежним дорослим з документами, адміністрацією, 

рахунками 
 

Визначення Відноситься до допомоги залежним дорослим з формами, 
адміністрацією та рахунками (банківські рахунки) 

Включає Включає: 
- Заповнення документів для дорослої залежності 
- Читання форм для незалежного дорослого 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 Надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
побутових підприємствах 
- 421 Допомога дорослим залежним особам із завданнями 
повсякденного життя 
- 422 Медична допомога дорослим залежним 
- 424 Афективна / емоційна підтримка залежних дорослих осіб 
- 425 Пасивна допомога залежного дорослого 
- 426 Зустрічі та заходи з постачальниками послуг з догляду за 
дорослими 
- 514 Неоплачувана допомога волонтерів для дорослих 

Приклади Приклади: 
- Заповнити банківські форми для моєї матері 
- Завершено страхову вимогу мого дідуся 
- Забрати пенсія для мого батька 
- Заплатити податки для мого батька 

  
424 Афективна / емоційна підтримка залежних дорослих 

 
Визначення Відноситься до догляду та надання емоційної підтримки 

дорослим залежним. 
Включає Включає: 

- Підбадьорювати дорослих, що залежні 
- Говоріть та слухайте дорослих, що залежні 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 Надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
побутових підприємствах 
- 421 Допомога дорослим залежним особам із завданнями 
повсякденного життя 
- 422 Медична допомога дорослим залежним 
- 424 Афективна / емоційна підтримка залежних дорослих осіб 
- 425 Пасивна допомога залежному дорослому 
- 426 Зустрічі та заходи з постачальниками послуг з догляду за 
дорослими 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- 514 Неоплачувана допомога волонтерів для дорослих 
Приклади Приклади: 

- Підбадьорювала мою бабусю 
  

425 Пасивна допомога дорослій людині 
 

Визначення Відноситься до догляду за дорослими залежними без активної 
участі, передбачених у 421, 422, 423 та 424. 
 

Включає Включає: 
- Моніторинг залежних дорослих під час здійснення діяльності 
або сну, збереження безпечного середовища 
- Бути присутньою, щоб можна було звернутися в разі потреби 
- Наглядова діяльність 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 Надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
побутових підприємствах 
- 421 Допомога дорослим незалежним особам із завданнями 
повсякденного життя 
- 422 Допомога дорослим незалежним медичним працівникам 
 – 423 Медична допомога дорослим залежним 
- 424 Афективна / емоційна підтримка залежних дорослих осіб 
- 425 Пасивна допомога залежному дорослому 
- 426 Зустрічі та заходи з постачальниками послуг з догляду за 
дорослими 
- 514 Неоплачувана допомога волонтерів для дорослих 

Приклади Приклади: 
- Наглядав мій батько 

  
426 Зустрічі та заходи з постачальниками послуг з догляду за 

дорослими 
 

Визначення Відноситься до зустрічей та домовленостей про послуги з 
догляду за залежними дорослими. 

Включає Включає: 
- Дзвінки до установ 
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- Відвідування установ 
- Зустріч опікунів 

Не включає Не включає: 
- 372 Покупки / користування послугами та пов'язана з ними 
діяльність 
- 421 Допомога дорослим незалежним особам із завданнями 
повсякденного життя 
- 422 Допомога дорослим незалежним медичним працівникам 
- 423 Медична допомога дорослим залежним 
- 424 Афективна / емоційна підтримка залежних дорослих осіб 
- 425 Пасивна допомога залежного дорослого 

Приклади Приклади: 
- Зустрічався з татом опікуном 

  
429 Інші заходи, пов'язані з доглядом за залежними дорослими 

 
Визначення Відноситься до іншої діяльності, пов'язаної з доглядом за 

залежними дорослими, які не класифікуються в інших місцях. 
Включає  

Не включає Не включає: 
- 421 Допомога дорослим незалежним особам із завданнями 
повсякденного життя 
- 422 Допомога дорослим незалежним медичним працівникам 
- 423 Медична допомога дорослим залежним 
- 424 Афективна / емоційна підтримка залежних дорослих осіб 
- 425 Пасивна допомога залежного дорослого 
- 426 Зустрічі та заходи з постачальниками послуг з догляду за 
дорослими 
 

Приклади  
  

43 Допомога незалежним дорослим домогосподарства і членам 
сім'ї 
 

Визначення Посилається на надання допомоги незалежним дорослим 
домогосподарства та членам сім'ї. 
- "Домогосподарство та члени сім'ї" означає "членів 
домогосподарства та пов'язаних з ними членів сім'ї, які живуть 
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в інших домогосподарствах", які пов'язані з певною мірою 
через кров, усиновлення або одруження. 
- Незалежний дорослий означає осіб, які не страждають на 
фізичні або психічні захворювання або інвалідність або 
порушення. Незалежні дорослі можуть вимагати тимчасової 
опіки та нагляду у зв'язку з тимчасовою хворобою. 

Включає Включає: 
- 431 Годування, прибирання, фізичний догляд за дорослими 
домогосподарства та членами їх сімей, незалежними, у тому 
числі для тимчасової хвороби 
- 432 Афективна / емоційна підтримка для незалежних 
дорослих членів сім'ї та членів сім'ї 
- 439 Інші види діяльності, пов'язані з доглядом за 
незалежними дорослими домогосподарствами та членами їх 
сімей 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 Надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
побутових підприємствах 
- 41 Догляд за дітьми та навчання 
- 42 Догляд за дорослими залежними 
- 44 Дорожні та супроводжуючі товари або особи, пов'язані з 
неоплачуваними послугами з догляду для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
- 49 Інші види діяльності, пов'язані з неоплачуваними 
послугами з догляду для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
- 51 Неоплачуване пряме волонтерство для інших 
домогосподарств 

  
  

431 Годування, прибирання, фізичний догляд за дорослими 
домогосподарств та членами їх сімей, незалежними, у тому 
числі в разі тимчасової хвороби 

Визначення Відноситься до надання особистих догляду та оздоровчого / 
медичного обслуговування дорослим, які потребують 
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Включає Включає: 
- Надання особистої допомоги тимчасово хворим дорослим 
- надання оздоровчих / медичних послуг тимчасово хворим 
дорослим 
- Інше зазначене фізичне обслуговування тимчасово хворих 
дорослих 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 Надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
побутових підприємствах 
- 42 Догляд за дорослими залежними 
- 513 Неоплачуваний волонтерський догляд за дітьми та 
навчання 
- 514 Неоплачувана допомога волонтерів для дорослих 

Приклади Приклади: 
- Доглянув за моєю (незалежною) матір'ю з грипом 

  
432 Афективна / емоційна підтримка дорослих домогосподарств та 

членів сім'ї незалежних осіб 
 

Визначення Відноситься до догляду та наданням емоційної підтримки 
незалежним членам домогосподарства та членам сім'ї. 

Включає Включає: 
- Підбадьорювати дорослих, незалежних 
- Говорити та слухати незалежних дорослих 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
побутових підприємствах 
- 41 Догляд за дітьми та навчання 
- 71 Соціалізацію та комунікацію 
- 513 Неоплачуваний волонтерський догляд за дітьми та 
навчання 
- 514 Неоплачувана допомога волонтерів для дорослих 

Приклади Приклади: 
- Підбадьорював мій чоловік 
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439 Інші заходи, пов'язані з доглядом за незалежними дорослими 
домогосподарствами та членами їх сімей 
 

Визначення Відноситься до іншої діяльності, пов'язаної з доглядом за 
незалежними домогосподарствами та членами сім'ї, не 
класифікованими в інших місцях. 

Включає  
Не включає Не включає: 

- 431 Годування, прибирання, фізичного догляду за дорослими 
домогосподарства та членами їх сімей, незалежними, у тому 
числі в разі тимчасової хвороби 
- 432 Афективна / емоційна підтримка для незалежних 
дорослих членів домогосподарства та членів сім'ї 

Приклади  
  

44 Подорожні та супроводжуючі товари або особи, пов'язані з 
неоплачуваними послугами з догляду для членів 
домогосподарств та членів сім'ї 
 

Визначення Відноситься до подорожуючих та / або супутніх товарів або 
осіб, пов'язаних із неоплачуваними послугами з догляду для 
членів сім’ї та членів домогосподарства 

Включає Включає: 
- 441 Подорож, пов'язана з наданням послуг для 
домогосподарств та членів сім'ї 
- 442 Супровід власних дітей 
- 443 Супровід дорослих підлеглих 
- 444 Супровід  незалежних дорослих домогосподарства та 
членів сім'ї 

Не включає Не включає: 
- 41 Догляд за дітьми та навчання 
- 42 Догляд за дорослими залежними 
- 43 Допомога незалежних дорослим домогосподарства та 
членам сім'ї  
- 49 Інші види діяльності, пов'язані з неоплачуваними 
послугами з догляду для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
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441 Подорожі, пов'язані з наданням послуг для домогосподарств та 
членів сім'ї 
 

Визначення Відноситься до часу проїзду до та з місця служби 
Включає Включає: 

- Час проїзду до та з місця служби 
Не включає Не включає: 

- 442 Супровід власних дітей 
- 443 Супровід залежних дорослих  
- 444 Супровід незалежних дорослих домогосподарства та 
членів сім'ї,  

Приклади Приклади: 
- Поїхав з моєю дитиною до школи / центру догляду 
- Взяв автобус з мамою до банку 
- Очікування громадського транспорту для переїзду на місце 
служби 

  
442 Супровід власних дітей 

 
Визначення Відноситься до супроводу дітей до місць. 

Власні діти відносяться до дітей з родини або членів сім'ї, які 
пов'язані, до певного ступеня, через кров, усиновлення або 
шлюби. 

Включає Включає: 
- супроводжуючі діти 

Не включає Не включає: 
- 441 Подорож, пов'язана з наданням послуг для 
домогосподарства та членів сім'ї 

Приклади Приклади: 
- Супроводжував мою дитину до лікаря 
- Супроводжував мою дитину на малювання / спортивний клас 

  
443 Супровід залежних дорослих  

 
Визначення Відноситься до супроводу залежних дорослих до місць. 

Включає Включає: 
- Супровід залежних доросли 
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Не включає Не включає: 
- 441 Подорож, пов'язана з наданням послуг для 
домогосподарств та членів сім'ї 

Приклади Приклади: 
- Супроводжував мого дідуся до лікаря 

  
444 Супровід незалежних дорослих домогосподарства та членів 

сім'ї 
 

Визначення Посилається на супровід дорослих, незалежних до місць. 
Включає Включає: 

- Супровід залежних дорослих 
Не включає Не включає: 

- 441 Подорож, пов'язана з наданням послуг для 
домогосподарства та членів сім'ї 

Приклади Приклади: 
- У супроводі моєї матері до лікаря, щоб перевірити її грип 

  
49 Інші види діяльності, пов'язані з неоплачуваними 

послугами з догляду для домогосподарств та членів їх сімей 
 

Визначення Див. Групу 490 
  

490 Інші види діяльності, пов'язані з неоплачуваними послугами з 
догляду для домогосподарства та членів їх сімей 

Визначення Відноситься до інших видів діяльності, пов'язаних із 
неоплачуваними послугами з догляду для членів 
домогосподарства та членів сім'ї, не класифікованих в інших 
місцях. 

Включає  
Не включає Не включає: 

- 41 Догляд за дітьми та навчання 
- 42 Догляд за залежними дорослими  
- 43 Допомога дорослим домогосподарствам та членам сім'ї 
незалежних осіб 
- 44 Подорожні та супроводжуючі товари або особи, пов'язані з 
неоплачуваними послугами з догляду для членів 
домогосподарств та членів сім'ї 
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Приклади  
  
5 Неоплачувана діяльність волонтерів, стажерів та інші 

неоплачувані роботи 
 

Визначення Неоплачуваний волонтер: Посилається на будь-яку 
неоплачувану, необов'язкову діяльність, щоб виробляти товари 
або надавати послуги іншим 
- "Неоплачені" трактуються як відсутність винагороди 
грошовими або натуральними виплатами за виконану роботу 
чи години роботи; тим не менше, волонтерські працівники 
можуть отримувати невелику форму підтримки або стипендії у 
грошовій формі, коли вона становить менше однієї третини 
заробітної плати на місцевому ринку (наприклад, для 
особистих витрат або для покриття витрат на проживання, що 
понесені у зв язку з діяльністю), або 
вид (наприклад, їжа, транспорт, символічні подарунки). 
- "Необов'язковий" тлумачиться як робота, виконана без 
цивільних, правових чи адміністративних вимог, які 
відрізняються від виконання соціальних обов'язків 
комунального, культурного чи релігійного характеру; 
- Виробництво "для інших" означає виконану роботу: 
(i) через або для організацій, що складаються з ринкових та 
небудівельних підрозділів (наприклад, волонтерства на основі 
організації), включаючи через або заради самодопомоги, 
взаємодопомоги або групи громад, учасниками яких є волонтер 
(розділ 52) 
(іі) для домогосподарств, крім домашніх господарств 
добровольчого працівника або пов'язаних із ними членів сім'ї 
(наприклад, пряме волонтерство) (розділ 51) 
(Джерело: 19-й розділ ICLS, параграф 37) 
Неоплачуваний стажер: відноситься до будь-якої неоплаченої 
діяльності з виготовлення товарів або надання послуг іншим 
особам для отримання досвіду роботи на робочому місці або 
навичок у праці чи професії. 
- "неоплачувані" трактуються як відсутність винагороди 
грошовими або натуральними виплатами за виконану роботу 
чи години роботи; проте ці працівники можуть отримувати 
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певну підтримку, наприклад, трансферти стипендій або грантів 
на освіту, або іноді готівкою чи натуральною підтримкою 
(наприклад, їжею, напоями). 
- "Для інших" – це робота, яка виконується на ринкових та 
неринкових підрозділах, що належать не домогосподарствам 
або особам, які не є членами сім'ї. 
- Отримання досвіду або навичок на робочому місці може 
відбуватися за допомогою традиційних формальних або 
неформальних заходів, незалежно від того, чи видається 
спеціальна кваліфікація чи сертифікація. (Джерело: 19-й розділ 
ICLS 33) 
Інші неоплачувані роботи відносяться до таких видів 
діяльності, як неоплачувана громадська робота та неоплачувана 
праця ув'язнених, за розпорядженням суду або аналогічного 
органу, та неоплачуваної військової або альтернативної 
цивільної служби, а також будь-яку іншу обов'язкову роботу, 
що здійснюється без оплати інших. 
(Джерело: 19-та ICLS, параграф 8) 

Включає Включає: 
- 51 Неоплачуване пряме волонтерство для інших 
домогосподарств 
- 52 Неоплачувані волонтерські заходи на рівні громади та 
організації 
- 53 Неоплачувана робота стажиста та пов'язана з нею 
діяльність 
- 54 Час проїзду, пов'язаний з неоплачуваним волонтерством, 
стажистом та іншими неоплачуваними роботами 
- 59 Інші неоплачувані роботи 

Не включає Не включає: 
- 1 Зайнятість та пов'язана з цим діяльність 
- 2 Виробництво товарів для власного кінцевого використання 
- 3 Неоплачувані побутові послуги для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
- 4 Неоплачуваних послуг з догляду для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 

  
51 Безоплатна добровільна робота для інших домогосподарств 
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Визначення Посилається на неоплачувану, необов'язкову діяльність з 
виробництва товарів або надання послуг, як допомога іншим 
домогосподарствам, не організована організацією. 

Включає Включає: 
- 511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 
- 512 Неоплачуваний добровільний шопінг / придбання товарів 
та послуг 
- 513 Неоплачуваних волонтерських догляду за дітьми та 
навчання 
- 514 Неоплачувана допомога волонтерів для дорослих 
- 515 Неоплачувана допомога волонтерів на підприємствах, що 
належать іншим домогосподарствам 
- 519 Інші види діяльності, пов'язані з прямим неоплачуваним 
волонтерством для інших домогосподарств 

Не включає Не включає: 
- 52 Неоплачувані волонтерські заходи на рівні громади та 
організації 
- 53 Неоплачувана робота стажиста та пов'язана з нею 
діяльність 
- 54 Час проїзду, пов'язаний з неоплачуваним волонтерством, 
стажистом та іншими неоплачуваними роботами 
- 59 Інші неоплачувані роботи 

  
511 Неоплачувані волонтерські побутові послуги, управління, 

будівництво, реконструкція та ремонт 
 

Визначення Відноситься до неоплачуваних, необов'язкових заходів, 
спрямованих на забезпечення обслуговування, управління, 
будівництва, реконструкції та ремонту домогосподарств як 
допомоги іншим домогосподарствам, не організованим 
організацією. 

Включає Включає: 
Неоплачувану волонтерська діяльність, таку як: 
- Підготовка та обслуговування їжі як допомоги іншим 
домогосподарствам 
- Прибирання та обслуговування як допомога іншим 
домогосподарствам 



636 

Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- Догляд за текстильним виробництвом як допомога іншим 
домогосподарствам 
- Управління будинком як допомога іншим домогосподарствам 
- Догляд за домашніми тваринами як допомога іншим 
домогосподарствам 
- Інша конкретна допомога іншим домогосподарствам 
- Будівництво, реконструкцція та ремонт житла та інших 
споруд, як допомога іншим домогосподарствам 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 128 Будівельні роботи на ринку побутових підприємств 
- 132 Надання платного ремонту, монтажу, обслуговування та 
утилізації в господарствах та побутових підприємствах 
- 136 Забезпечення оплачуваних внутрішніх послуг 
- 23 Будівельні роботи для власного кінцевого використання 
- 3 Неоплачувані побутові послуги для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 

Приклади Приклади: 
- Очищений сусідський будинок 
- Допомога в саду сусіда 
- Вигул собаки сусіда 

  
512 Неоплачувані добровільні покупки та придбання товарів та 

послуг 
 

Визначення Посилається на неоплачувану, необов'язкову діяльність щодо 
купівлі товарів та послуг як допомоги іншим 
домогосподарствам, не організованим організацією. 

Включає Включає: 
Неоплачувана волонтерська діяльність, така як: 
- Покупка / придбання товарів як допомога 
- Покупка / придбання послуг як допомога 
- Інші вказані покупки / придбання як допомога 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 136 Забезпечення оплачених внутрішніх послуг 
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- 129 Інші види діяльності, пов'язані з зайнятістю у побутових 
підприємствах для виробництва товарів 
- 37 Покупки для членів сім’ї та членів домогосподарства  
- 371 Покупки / придбання товарів та пов'язаних з ними заходів 
- 372 Покупки / користування послугами та пов'язаною з ними 
діяльністю 

Приклади Приклади: 
- Придбання (в тому числі онлайн) бакалії для сусіда 

  
513 Неоплачувані волонтери по догляду за дітьми та навчанням 

 
Визначення Відноситься до неоплачуваних, необов'язкових заходів, щоб 

піклуватися та навчати дітей для допомоги іншим 
домогосподарствам, не організованим організацією. 

Включає Включає: 
Неоплачувану волонтерську діяльність, таку як: 
- Догляд за дітьми, включаючи годування, прибирання, фізичну 
допомогу 
- Забезпечення медичної допомоги дітям як допомога 
- Інструктаж, навчання, тренінг, допомога дітям 
- спілкування з дітьми та читання їм (включаючи емоційну 
підтримку) як допомогу 
- Грайте та займайтеся спортом з дітьми як допомога 
- Нагляд за дітьми (пасивна допомога) як допомогу 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 Надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
побутових підприємствах 
- 41 Догляд за дітьми та навчання 

Приклади Приклади: 
- піклувався про дитину сусіда 

  
514 Неоплачувана допомога волонтерів для дорослих 

 
Визначення Відноситься до неоплачуваних, необов'язкових заходів щодо 

догляду за дорослими як допомоги іншим домогосподарствам, 
не організованим організацією. 



638 

Продовження табл. Б.4 

Номер 
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пояснювальні примітки 

Включає Включає: 
Неоплачувану волонтерську діяльність, таку як: 
- Допомога дорослим із завданнями повсякденного життя 
- Допомога дорослим в наданні медичної допомоги 
- Допомога дорослим з формами, адмініструванням, 
обліковими записами 
- Афективна / емоційна підтримка для дорослих 
- Пасивна допомога як допомога 

Не включає Не включає: 
- 11 Зайнятість в корпораціях, державних та некомерційних 
установах 
- 135 надання послуг з особистої опіки у домогосподарствах та 
побутових підприємствах 
- 42 Догляд за дорослими залежними 

Приклади Приклади: 
- Приготована їжа для моїх хворих сусідів 

  
515 Неоплачувана безкоштовна допомога волонтерів на 

підприємствах, що належать іншим домогосподарствам 
 

Визначення Відноситься до неоплачуваних, необов'язкових заходів, 
спрямованих на допомогу на підприємствах, що належать 
іншим домогосподарствам, як допомога іншим 
домогосподарствам, не організована організацією. 

Включає Включає: 
Неоплачувану волонтерську діяльність, таку як: 
- Виробництво товарів як допомога 
- Надання послуг як допомога 
- Куівля  матеріалів як допомога 
- Вилучення або продаж продукції як допомога 

Не включає Не включає: 
- 1 Зайнятість та пов'язана з цим діяльність 
- 2 Виробництво товарів для власного кінцевого використання 
- 3 Неоплачені побутові послуги для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
- 4 Неоплачуваних послуг з догляду для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
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Приклади Приклади: 
- Допоможи моєму сусідові в його справі 

  
519 Інші заходи, пов'язані з прямим неоплаченим волонтерством 

для інших домогосподарств 
 

Визначення Відноситься до неоплачуваних, необов'язкових заходів, 
спрямованих на допомогу іншим домогосподарствам, які не 
класифікуються в інших місцях 

Включає  
Не включає Не включає: 

-  511 Неоплачувані добровільне обслуговування, управління, 
будівництво, реконструкція та ремонт будинку 
- 512 Неоплачуваний добровільний шопінг / придбання товарів 
та послуг 
- 513 Неоплачуваних волонтерських догляду за дітьми та 
навчання 
- 514 Неоплачувана допомога волонтерів для дорослих 
- 515 Неоплачувана допомога волонтерів на підприємствах, що 
належать іншим домогосподарствам 

Приклади  
  

52 Неоплачувана добровільна діяльність на рівні громади та 
організації 
 

Визначення Відноситься до неоплачуваних, необов'язкових заходів з 
виробництва товарів чи надання послуг як допомоги, 
організованої спільнотою або організацією. 

Включає Включає: 
- 521 Неоплачувану волонтерську робота з ремонту доріг / 
будівництва, очищення та підготовка землі, прибирання 
(вулиці, ринки тощо) та будівництво 
- 522 Неоплачуваних добровольців, що готують / обслуговують 
їжу, прибирають 
- 523 Неоплачувані добровільні культурні заходи, відпочинок 
та спортивні заходи 
- 524 Неоплачувані волонтерські відділення / адміністративна 
робота 
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- 529 Інші види діяльності, пов'язані з неоплачуваною 
добровільною діяльністю на рівні громад та організації 

Не включає Не включає: 
- 51 Неоплачуване пряме волонтерство для інших 
домогосподарств 
- 53 Неоплачувана робота стажиста та пов'язана з нею 
діяльність 
- 54 Час проїзду, пов'язаний з неоплаченим волонтерством, 
стажистом та іншими неоплачуваними роботами 
- 59 Інші неоплачувані роботи 

  
521 Неоплачувана волонтерська робота з ремонту доріг / 

будівництва, очищення та підготовки землі, прибирання 
(вулиці, ринки тощо) та будівництво 
 

Визначення Відноситься до неоплачуваних, необов'язкових заходів для 
роботи з ремонту доріг / будівництва, очищення та підготовки 
землі, прибирання (вулиці, ринки та ін.), А будівництво – як 
допомога, організована спільнотою або організацією. 

Включає Включає: 
Неоплачувану волонтерську діяльність, таку як: 
- допомога в роботі з будівництва, ремонту доріг, мостів, дамб 
та ін 
- Робота з очищення та підготовки земель громади, прибирання 
(вулиці, ринки тощо) як допомоги 

Не включає Не включає: 
- 128 Будівельні роботи на ринку побутових підприємств 
- 23 Будівельні роботи для власного кінцевого використання 
- 3 Неоплачувані побутові послуги для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 

Приклади Приклади: 
- Добровільне прибирання вулиць у місті (не оплачується) 
- Добровільно підібрати сміття (невиплачене) 
- Добровільно очистив пензлі від стежки (не оплачено) 
- Добровільно допомагає відновити вдома (не оплачується) 

  
522 Неоплачувана волонтерська діяльність з готування / подачі їжі, 

прибирання 
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Визначення Відноситься до неоплачуваних, необов'язкових заходів з 
підготовки / подачі їжі, прибирання як 
допомога, організована спільнотою або організацією. 

Включає Включає: 
Неоплачувану волонтерську діяльність, таку як: 
- Організація, планування та підготовка їжі / закуски як 
допомога 
- Служба харчування / закусок як допомога 
- Очищення після приготування їжі / закусок як допомога 

Не включає Не включає: 
- 31 Управління та підготовку продуктів харчування та 
харчування 

Приклади Приклади: 
- Готувати їжу для фестивалю громад (як неоплачений 
волонтер) 
- Прибирав після їжі у школі (як неоплачений волонтер) 
- Обслуговував вечерю у притулку для безпритульних  (як 
неоплачуваний волонтер) 
- Готовав торт для випікання шкільної продукції (як 
неоплачений волонтер) 
- Допомогав при приготуванні на похоронах (як неоплачений 
волонтер) 

  
523 Неоплачені добровільні культурні заходи, відпочинок та 

спортивні заходи 
 

Визначення Відноситься до неоплачуваних, не обов'язкових заходів для 
роботи в культурних заходах, рекреаційних та спортивних 
заходах, як допомога, організована спільнотою або 
організацією. 

Включає Включає: 
Неоплачувану волонтерську діяльність, таку як: 
- Коучинг, суддівство тощо у спорті та гімнастиці як допомога 
- Ведучий молодіжної групи, наприклад, скаутів, чи юнацький 
керівник хлопчика / дівчини, як допомога 
- Участь волонтерів в культурних заходах, таких як театральна 
діяльність як допомога 
 



642 

Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Не включає Не включає: 
- 83 Участь у спортивних заходах та тренування та пов'язана з 
ними діяльність 

Приклади Приклади: 
- Тренував футбольну команду моєї дитини 
- Добровільно допомагав бігунам після марафону (не 
оплачується) 
- Виконував танець на публічному фестивалі (не за плату або 
прибуток); 
- Грали на інструментах в оркестрі / класичній музичній 
програмі (не за плату або прибуток) 

  
524 Неоплачувана волонтерська робота / адміністративна робота 

 
Визначення Відноситься до неоплачуваних, необов'язкових заходів для 

здійснення офіційної / адміністративної роботи як допомоги, 
організованої спільнотою або організацією. 

Включає Включає: 
Неоплачувану волонтерську діяльність, таку як: 
- Підготовка кореспонденції, допомога асістентом та інші 
незвичайні роботи для організації як допомоги 
- Надання інформації, розповсюдження листків у вигляді 
допомоги 
- Робота в якості члена комітету, діяльність по збору коштів як 
допомога 
- Участь у громадських, професійних, братерських, політичних 
тощо організаціях як допомога 

Не включає Не включає: 
- 1 Зайнятість та пов'язана з цим діяльність 
- 713 Читання та письмо (включаючи електронну пошту) 
- 72 Участь у громадських культурно-масових заходах 
- 73 Залучення до громадянської та суміжної відповідальності 

Приклади Приклади: 
- Волонтерство в церковному офісі (неоплачений) 

  
529 Інші заходи, пов'язані з неоплачуваною добровільною 

діяльністю на рівні громади та організації 
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Визначення Відноситься до інших видів діяльності, пов'язаних із 
безоплатною організацією 
волонтерство, не класифіковане в іншому місці 

Включає  
Не включає Не включає: 

- 521 Неоплачувану волонтерську робота з ремонту доріг / 
будівництва, очищення та підготовка землі, прибирання 
(вулиці, ринки тощо) та будівництво 
- 522 Неоплачуваних добровольців, що готують / обслуговують 
їжу, прибирають 
- 523 Неоплачувані добровільні культурні заходи, відпочинок 
та спортивні заходи 
- 524 Неоплачувані волонтерські відділення / адміністративна 
робота 

Приклади Приклади: 
- Допомагає громадам засновувати фети / фестивалі / вуличні 
вечірки, де встановлюють кіоски, намети, столи 

  
53 Неоплачуване стажування на роботі та пов'язана з ним 

діяльність 
 

Визначення Див. Групу 530 
  

530 Неоплачуване стажування на роботі та пов'язана з ним 
діяльність 
 

Визначення Має відношення до виробництва товарів або надання послуг 
іншим особам з метою отримання досвіду роботи на робочому 
місці або навичок у галузі торгівлі або професії. 
- "неоплачені" трактуються як відсутність винагороди 
грошовими або натуральними виплатами за виконану роботу 
чи години роботи; проте ці працівники можуть отримувати 
певну підтримку, наприклад, трансферти стипендій або грантів 
на освіту, або іноді готівкою чи натуральною підтримкою 
(наприклад, їжею, напоями). 
- "Для інших" – це робота, яка виконується на ринкових та 
неринкових підрозділах, що належать не домогосподарствам 
або особам, які не є членами сім'ї. 
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- Отримання досвіду або навичок на робочому місці може 
відбуватися за допомогою традиційних формальних або 
неформальних заходів, незалежно від того, чи видається 
спеціальна кваліфікація чи сертифікація. 

Включає Включає: 
- Стажування, практичне навчання, інтернатура або інші види 
програм відповідно до національних умов, коли їх участь у 
виробничому процесі економічної одиниці невиплачене 
- Неоплачувані схеми підготовки або перепідготовки кадрів у 
програмах сприяння зайнятості, коли вони займаються 
виробничим процесом економічної одиниці. 
- Перегляд списків неоплачуваних тренувань, учнівства, 
стажування, заповнення заяв, підготовки резюме, відвідування 
робочих місць, запитуванні стосунків / професіоналів тощо. 
- Інтерв'ювання за неоплаченим навчанням, практичні заняття, 
стажування 

Не включає Не включає: 
- Пробацію або випробувальний термін для нових працівників 
(110) 
- Загальне навчання на виробництві або протягом усього життя 
під час Зайнятість, у тому числі на ринкових та небудівельних 
підрозділах, що належать домогосподарствам або членам їх 
сімей (15) 
- Орієнтація та навчання, займаючись неоплачуваною 
волонтерською роботою (51) 
- Навчання, займаючись власною виробничою роботою (63) 

Приклади Приклади: 
- Робота в банку як неоплачений стажер / неоплачений інтерн 
 

  
54 Час проїзду, пов'язаний з неоплаченим волонтерством, 

стажуванням та іншими неоплачуваними роботами 
 

Визначення Див. Групу 540 
  

540 Час проїзду, пов'язаний з неоплаченим волонтерством, 
стажуванням та іншими неоплачуваними роботами 
 



645 

Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Визначення Відноситься до подорожей, пов'язаних з неоплаченим 
волонтерством, стажуванням та іншими неоплачуваними 
роботами 
 

Включає Включає: 
- Водіння себе чи не членів сім'ї до та з місць 
 

Не включає Не включає: 
- подорожі, пов'язані з зайнятістю (181) 
 

Приклади Приклади: 
- Взяти автобус до офісу, де я – неоплачений стажер / 
неоплачений стажер 
- Очікування громадського транспорту для переїзду на місце, 
де я працюю добровільно (без оплати праці) 

  
59 Інша неоплачувана трудова діяльність 

 
Визначення Див. Групу 590 

  
590 Інша неоплачувана трудова діяльність 

 
Визначення Посилається на неоплачувану робочу діяльність, не 

класифіковану в інших місцях, таку як обов'язкова 
неоплачувана робота. 

Включає Включає: 
- Безоплатна громадська робота та неоплачувана праця 
ув'язнених, якщо це наказано судом або подібним органом, 
неоплачувана військова або альтернативна цивільна служба, 
така як: 
- Прибирання чи обслуговування 
- Прибирання та підготовка спільної землі, доріг, прибирання 
вулиць, ринків тощо. 
- Роботи в будівництві та ремонті доріг тощо. 
- Робота по ремонту спільнот чи тюремних виробів 
- Робота з вирощування тварин, виробництво продуктів 
тваринного походження 
- Робота в садівництві 
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- Пошиття, обробка, обробка текстилю, уніформи тощо. 
Не включає Не включає: 

- 51 Неоплачуване пряме волонтерство для інших 
домогосподарств 
- 52 Неоплачувані волонтерські заходи на рівні громади та 
організації 
- 53 Неоплачувана робота стажиста та пов'язана з нею 
діяльність 
- 54 Час проїзду, пов'язаний з неоплаченим волонтерством, 
стажировкою та іншими неоплачуваними роботами 

Приклади Приклади: 
- Очищені вулиці як неоплачені обов'язкові роботи 

  
6 Навчання 

 
Визначення Відносно досліджень на всіх рівнях навчання: дошкільна, 

початкова, середня, технічна та професійна, після середньої та 
вищої освіти, додаткові або вступні класи та програми другого 
шансу. Ця група розглядає грамотність та інші спеціальні 
програми для дітей-інвалідів, дорослих та інших груп, які не 
мають можливості відвідувати школу; виконання домашніх 
завдань, приватних досліджень, наукових досліджень, навчання 
за іспитами стосовно курсів; відвідування короткотермінових 
курсів, семінарів тощо з власного професійного розвитку; і 
подорожі до та з класів та шкільних заходів. 

Включає Включає: 
- 61 Формальна освіта 
- 62 Домашнє завдання, навчання, огляд курсу, дослідження та 
діяльність, пов'язана з формальною освітою 
- 63 Додаткове навчання, неформальна освіта та курси 
- 64 Час поїздки, пов'язаний з навчанням 
- 69 Інші види діяльності, пов'язані з навчанням 

Не включає Не включає: 
- 15 Тренінги та навчання у сфері зайнятості 
- 53 Неоплачувана робота стажиста та пов'язана з нею 
діяльність 
- 82 Культурна участь, хобі, ігри та інші заняття для 
проведення часу 
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- 83 Участь у спортивних заходах та тренуваннях та пов'язана з 
ними діяльність 

  
61 Формальна освіта 

 
Визначення Відносно відвідування класів / лекцій, позакласної діяльності 

та перерв на всіх рівнях навчання формальної освіти. Ця група 
включає в себе самостійне навчання для дистанційної освіти. 
Формальна освіта визначається як освіта, яка є 
інституціоналізованою, навмисною та запланованою через 
громадські організації та визнані приватні органи та, загалом, 
являє собою формальну систему освіти в країні. Таким чином, 
офіційні програми освіти визнаються відповідними 
національними освітніми або відповідними органами влади. 
Формальна освіта складається в основному з початкової освіти. 
Професійна освіта, освіта з особливими потребами та окремі 
частини освіти дорослих часто визнаються частиною 
формальної системи освіти. Формальне виховання також 
включає освіту для всіх вікових груп з вмістом програми та 
кваліфікацією, еквівалентною рівню початкової освіти. 
(Джерело: пункти 36-38 МСКО-2011) 
Домашня школа, де навчає батько, буде розглядатися лише як 
формальна освіта, якщо існує якийсь нагляд з боку 
національного (або субнаціонального) органу освіти. 

Включає Включає: 
- 611 Відвідування школи / університету 
- 612 Позакласну діяльність 
- 613 Перерви на місці формальної освіти 
- 614 Самостійне навчання для дистанційної навчальної роботи 
(відео, аудіо, онлайн) 
- 619 Інші види діяльності, пов'язані з формальною освітою 

Не включає Не включає: 
- 62 Домашнє завдання, навчання, огляд курсу, дослідження та 
діяльність, пов'язана з формальною освітою 
- 63 Додаткове навчання, неформальна освіта та курси 
- 64 Час поїздки, пов'язаний з навчанням 
- 69 Інші види діяльності, пов'язані з навчанням 
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611 Відвідування школи / університету 
 

Визначення Відносно відвідування класів / лекцій на всіх рівнях навчання 
формальної освіти (див. Визначення під 61). 

Включає Включає: 
- Відвідування класу / лекції, включаючи проведення екзаменів 
- Консультування викладача чи керівника курсу, що вимагає 
з'ясування, керівництва тощо. 
- Спеціальні освітні програми для дітей та молоді з особливими 
потребами, пропоновані в школах та інших місцях навчання 
- Заняття та програми другого шансу, що пропонуються в 
школах та інших місцях навчання як частина формальної 
освіти 

Не включає Не включає: 
- 612 Позакласної діяльності 
- 613 Перерв на місці формальної освіти 

Приклади Приклади: 
- В університеті взяв участь у класі математики 
- Відвідуваний вчитель, який шукає керівництва 
- Пройшов іспит 

  
612 Позакласні заходи 

 
Визначення Відноситься до заходів, що проводяться студентами, які 

виходять за рамки звичайної навчальної програми шкільної чи 
університетської освіти. 

Включає Включає: 
- Діяльність мовленнєвих та драматичних клубів, клубів для 
розваг, привітальних дружин, шкільних видань 

Не включає Не включає: 
- Фізична позакласна діяльність (83) 

Приклади Приклади: 
- відвідував клуб у школі 

  
613 Перерви на місці формальної освіти 

 
Визначення Стосується освітньої діяльності, що виконується під час між 

класами; наприклад, прогулянка до аудиторії чи лабораторної 



649 

Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

кімнати, повернення / запозичення книги в бібліотеці / з неї. 
 

Включає Включає: 
- Діяльність, пов'язана з освітою, що виконується під час між 
класами; наприклад, прогулянка до аудиторії чи лабораторної 
кімнати, повернення / запозичення книги в бібліотеці / з неї. 

Не включає Не включає: 
- Їжа або закуски (921) 

Приклади Приклади: 
- Перерва між класами 
- Змінено кімнату 

  
614 Самостійне навчання для курсової роботи з дистанційної освіти 

(відео, аудіо, онлайн) 
 

Визначення Відноситься до дистанційної освіти як використання 
конкретних методів навчання, ресурсів та засобів масової 
інформації для полегшення вивчення людей, які відрізняються 
від вчителя часом або місцем. Методи, ресурси та засоби 
масової інформації залежать від таких факторів: предмет; 
потреби та контекст студента; навички та досвід учителя; 
навчальні цілі; наявні технології; та інституційну 
спроможність. (Джерело: сайт ЮНЕСКО 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/lifelong-
earning/open-and distance learning / доступ до 27 вересня 2016 
року) 

Включає Включає: 
- Перегляд відео / класу / лекцій 
- Перегляд прикладів, приміток, відеозаписів 
- Проведення екзаменів з дистанційної освіти 
- Формальна освіта в Інтернеті 

Не включає Не включає: 
- 611 Відвідування школи / університету 
- 612 Позакласної діяльності 

Приклади Приклади: 
- Подивився лекцію онлайн 
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619 Інші види діяльності, пов'язані з формальною освітою 
 

Визначення Відноситься до іншої діяльності, пов'язаної з формальною 
освітою, не класифікованою в інших місцях 

Включає  
Не включає Не включає: 

- 611 Відвідування школи / університету 
- 612 Позакласної діяльності 
- 613 Перерв на місці формальної освіти 
- 614 Самостійне навчання для курсової роботи з дистанційної 
освіти (відео, аудіо, онлайн 

Приклади  
  

62 Домашня робота, навчання, огляд курсу, дослідження та 
заходи, пов'язані з формальною освітою 
 

Визначення Див. Групу 620 
  

620 Домашні завдання, навчання, огляд курсу, дослідження та 
заходи, пов'язані з формальною освітою 
 

Визначення Посилається на домашні завдання та рецензування курсів та 
заходів, пов'язаних з формальною освітою 

Включає Включає: 
- Робити домашнє завдання 
- Навчати або допомагати з курсами людям за межами місця 
формальної освіти 
- перегляд або приватне навчання для проведення класних та 
курсових іспитів 

Не включає Не включає: 
- 61 Формальне навчання 
- 63 Додаткове навчання, неформальна освіта та курси 
- 64 Час поїздки, пов'язаний з навчанням 
- 69 Інші види діяльності, пов'язані з навчанням Отримання 
екзаменів (611) 

Приклади – Приклади: 
– - Зробив домашні завдання 
– - Вивчено для розгляду 
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– - Навчання в математиці (як допоміжна діяльність поза 
школою для навчання) 
– - Інтернет навчання 

  
63 Додаткове навчання, неформальна освіта та курси 

Визначення Див. Групу 630 
  

630 Додаткове навчання, неформальна освіта та курси 
 

Визначення Відносно діяльності, пов'язаної з додатковими дослідженнями 
(відмінними від формальної освіти), а не щодо зайнятості. 
Визначальною характеристикою неформальної освіти є те, що 
це є додатком, альтернативою та / або доповненням до 
формальної освіти в процесі навчання протягом усього життя 
людей. Часто це передбачено для забезпечення права на доступ 
до освіти 
за всіх. Він обслуговує людей будь-якого віку, але не 
обов'язково застосовує структуру безперервного шляху; це 
може бути коротким за тривалістю та / або низькою 
інтенсивністю; і це, як правило, забезпечується у формі 
коротких курсів, майстерень або семінарів. Неформальна освіта 
в основному призводить до кваліфікації, яка не є офіційним чи 
еквівалентом формальних кваліфікацій відповідними 
національними чи субнаціональними освітніми органами або 
взагалі відсутня кваліфікація. (Джерело: пункт 39 МСКО-2011) 

Включає Включає: 
- відвідування курсів перепідготовки, курсів іноземних мов, 
комп'ютерних курсів, ділових і секретарських курсів (таких як 
менеджмент, бухгалтерський облік, друкарня та ін.), Творчі 
курси, тренінги з питань малого бізнесу та підприємництва, 
автошколи за межами формальної освітня система 
- Самонавчання та інші заняття у вільний час 
- Програми грамотності 
- Відвідування курсів, що проводяться у зв'язку з хобі та 
розважальними іграми 
- Навчання / курси, що проводяться у зв'язку з хобі та 
розважальними іграми, спортом тощо. 
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Не включає Не включає: 
- 15 Тренінги та навчання у сфері зайнятості 
- 61 Формальне навчання 
- 62 Домашнє завдання, навчання, огляд курсу, дослідження та 
діяльність, пов'язана з формальною освітою 
- 64 Час поїздки, пов'язаний з навчанням 

Приклади Приклади: 
- Отримав кулінарний курс 
- У виховній школі (призначеній для відстаючих студентів / 
вибулих студентів) 
- Вечірні школи або школи вихідного дня 
- У класах освіти дорослих 
- Курс / уроки  йоги, карате, кунг-фу 

  
64 Мандрівний час, пов'язаний з навчанням 

 
Визначення Див. Групу 640 

  
640 Мандрівний час, пов'язаний з навчанням 

 
Визначення Відноситься до поїздки до і з місця навчання / діяльності. 

Включає Включає: 
- Поїздка в навчальну діяльність та від неї 
- Водіння до місця навчання та ін. 

Не включає Не включає: 
- 181 Поїздки, пов'язані з зайнятістю 
- 540 Мандрівний час, пов'язаний із неоплаченим 
волонтерством, стажистом та іншою неоплачуваною роботою 
- 860 Час подорожей, пов'язаних з культурою, дозвіллям, 
засобами масової інформації та спортивними практиками 

Приклади Приклади: 
- Пішов у школу 
- Сів в університетський автобус 
- Очікування на автобус або машину, щоб доїхати до місця 
навчання або назад додому 

  
69 Інші заходи, пов'язані з навчанням 
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Визначення Див. Групу 690 
  

690 Інші заходи, пов'язані з навчанням 
 

Визначення Відноситься до іншої діяльності, пов'язаної з навчанням, не 
класифікованими в інших місцях. 

Включає  
Не включає Не включає: 

- 61 Формальне навчання 
- 62 Домашнє завдання, навчання, огляд курсу, дослідження та 
діяльність, пов'язана з формальною освітою 
- 63 Додаткове навчання, неформальна освіта та курси 
- 64 Час поїздки, пов'язаний з навчанням 
- Діяльність, не пов'язана з навчанням 

Приклади  
  
7 Соціалізація та комунікація, участь у громадських заходах 

та релігійна практика 
 

Визначення Відноситься до спілкування з родиною, відвідування або 
прийому відвідувачів. 

Включає Включає: 
- 71 Соціалізація та комунікація 
- 72 Участь у громадських культурно-масових заходах 
- 73 Залучення до громадянської та суміжної відповідальності 
- 74 Релігійні практики 
- 75 Час проїзду, пов'язаний із соціалізацією та комунікацією, 
участю у громаді та релігійною практикою 
- 79 Інші види діяльності, пов'язані з соціалізацією  та 
комунікацією, участю у громаді та релігійною практикою 

Не включає Не включає: 
- 8 Культуру, дозвілля, засоби масової інформації та спортивні 
практики 

  
71 Соціалізація та комунікація 

 
Визначення Відноситься до спілкування та комунікації, включаючи 

розмови, обговорювання загалом  особистого / соціального 
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Назва розділу або підрозділу, 
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характеру чи невизначеного змісту; проведення заходів / 
збирання місць або заходів разом; відвідування та прийом 
відвідувачів; і читання та листування особистого / соціального 
характеру 

Включає Включає: 
- 711 Розмови, спілкування, обговорення 
- 712 Спілкування / сумісні збори / збирання заходів 
- 713 Читання та письмо (включаючи електронну пошту) 
- 719 Інші види діяльності, пов'язані зі спілкуванням та 
комунікацією 

Не включає Не включає: 
- 72 Участь у громадських культурно-масових заходах 
- 73 Залучення до громадянської та суміжної відповідальності 
- 74 Релігійні практики 
- 75 Час проїзду, пов'язаний із спілкуванням та коомунікацією, 
участю громади та релігійною практикою 
- 79 Інші види діяльності, пов'язані з спілкуванням та 
спілкуванням, участю громад та релігійною практикою 
- Телефонні переговори та кореспонденції, не пов'язані з 
особистим / соціальним характером, класифікуються у 
відповідних основних підрозділах (наприклад, робота пов'язана 
з кореспонденцією) 

  
711 Розмови, спілкування, спілкування в чаті 

 
Визначення Посилається на розмову, спілкування та цільове спілкування. 

Ця група включає спілкування тет-а тет та віртуальні заняття. 
 

Включає Включає: 
- Розмови / спілкування тет-а тет 
- Розмови / розмови по телефону, текстові повідомлення, 
короткохвильові радіоприймачі, пристрої для ІКТ тощо. 
- Веб / телефонний чат, включаючи обмін миттєвими 
повідомленнями, дискусійні групи тощо. 
- Інші вказані дії, пов'язані з розмовлянням / спілкуванням 

Не включає Не включає: 
- 712 Спілкування / збирання / збирання заходів 
- 713 Читання та письмо (включаючи електронну пошту) 



655 

Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- Веб-чат (IM, Skype та ін.) Для роботи 
Приклади Приклади: 

- Розмовляв з моїм сусідом 
- Спілкувався з моєю сестрою по телефону 
- Листував моєму чоловіку 

  
712 Спілкування / збирання / збирання заходів 

 
Визначення Відноситься до спілкування / збирання / збирання заходів 

Включає Включає: 
- Здійснення заходів / збирання місць або заходів разом 
- Прийом відвідувачів 
- Відвідування друзів і родичів 
- Проведення вечірок, прийомів, подібних зустрічей 
- Відвідування вечірок, фуршетів, подібних зустрічей 
- Спілкування в барах, клубах, ресторанах 
- Інші вказані соціальні заходи 

Не включає Не включає: 
- 711 Розмови, спілкування, обговорення 
- 713 Читання та письмо (включаючи електронну пошту) 

Приклади Приклади: 
- Поїхав на день народження мого друга 
- Відвідали мої батьки 

  
713 Читання та письмо (включаючи електронну пошту) 

 
Визначення Відноситься до читання та написання пошти для цілей 

спілкування. Ця група включає пошту та електронну пошту. 
Включає Включає: 

- Читання та написання листів, листівок, не пов'язаних з 
іншими видами діяльності 
- Читання та написання електронної пошти, не пов'язаної з 
іншими видами діяльності 

Не включає Не включає: 
- 711 Розмови, спілкування, обговорення 
- 712 Спілкування / збирання / збирання заходів 
- Платна робота, пов'язана з поштою (1) 
- поштові повідомлення про освіту / навчання (6) 
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Приклади Приклади: 
- Написав лист своєму другу 
- Підготовлені сезонні листівки 

  
719 Інші види діяльності, пов'язані зі спілкуванням та комунікацією 

 
Визначення Відноситься до спілкування та комунікаційної діяльності, яка 

не входить до інших категорій, таких як негативні соціальні 
заходи. 

Включає Включає: 
- Конфлікт певного роду 
- Спірство, сперечання, вербальний напад (як здійснення, так і 
отримання) 
- Боротьба, фізична загроза чи напад (як здійснення, так і 
отримання) 
- Заворушення, вандалізм, графіті 
- Початок 

Не включає Не включає: 
- 711 Розмови, спілкування, обговорення 
- 712 Спілкування / збирання / збирання заходів 
-713 Читання та письмо (включаючи електронну пошту) 

Приклади Приклади: 
- Граффіті стіни в місті 
- Воював з моїм сусідом 

  
72 Участь у громадських культурних / соціальних заходах 

 
Визначення Відноситься до участі в громадських культурно-масових 

заходах 
Включає Включає: 

- 721 Участь у громадських святках культурно-історичних 
подій 
- 722 Участь у спільних обрядах / заходах (нерелігійних) весіль, 
похорон, народжень та подібних обрядах 
- 723 Участь у соціальних функціях  громади (музика, танці 
тощо) 
- 729 Інші заходи, пов'язані з участю громади 
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Не включає Не включає: 
- 71 Соціалізація та комунікація 
- 73 Залучення до громадянської та суміжної відповідальності 
- 74 Релігійні практики 
- 75 Час проїзду, пов'язаний із соціалізацією та комунікацією, 
участю у громаді та релігійною практикою 
- 79 Інші види діяльності, пов'язані з соціалізацією  та 
комунікацією, участю у громаді та релігійною практикою 

  
721 Участь у громадських святках культурно-історичних подій 

 
Визначення Відноситься до участі у громадських святках культурно-

історичних подій 
Включає Включає: 

- Займатися підготовкою до таких репетицій і фактичної участі 
в культурних / історичних подіях громади, таких як свята 
святих покровителів, паради, присвячені історичним подіям. 

Не включає Не включає: 
- Неоплачені послуги стосовно цих подій, таких як 
приготування їжі, будівництво, організація, збір внесків, 
підготовка костюмів тощо. (52) 

Приклади Приклади: 
- Репетировано на парад 
- Брала участь у місцевому параді 

  
722 Участь у спільних обрядах / заходах (нерелігійних) весіль, 

похорон, народжень та подібних обрядах 
 

Визначення Відноситься до участі у общинах (включаючи корінні обряди) 
обрядів / подій (не релігійних) на весіллях, похоронах, 
народженнях та подібних ритуалах проїзду 

Включає Включає: 
- Займатися підготовкою до таких репетицій та фактичної 
участі в святкових заходах або обрядах, пов'язаних із 
весіллями, похоронами, народженнями та іншими обрядами 
проходу, крім релігійних обрядів. Ця група включає ювілеї. 

Не включає Не включає: 
- 74 Релігійні практики 
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- 741 Приватну молитву, медитацію та інші духовні заходи 
- 742 Участь у колективній релігійній практиці 

Приклади Приклади: 
- Відвідував похорони у похоронному домі 
- Відвідала цивільний шлюб 

  
723 Участь у соціальних функціях громади (музика, танці тощо) 

 
Визначення Відноситься до участі в соціальних функціях громади (музика, 

танці тощо). 
Включає Включає: 

- Займатися підготовкою, наприклад, репетиціями та 
фактичною участю в мистецьких заходах громади, таких як 
карнавали 

Не включає Не включає: 
- 721 Участь у громадських урочистостях культурних / 
історичних подій 
- 722 Участь у спільних обрядах / заходах (нерелігійних) весіль, 
похорон, народження та подібних обрядів 

Приклади Приклади: 
- Участь у карнавальних святах 

  
729 Інші заходи, пов'язані з громадською діяльністю 

 
Визначення Відноситься до інших заходів, пов'язаних із участю громади, не 

класифікованими в інших місцях. 
Включає  

Не включає Не включає: 
- 721 Участь у громадських урочистостях культурних / 
історичних подій 
- 722 Участь у спільних обрядах / заходах (нерелігійних) весіль, 
похорон, народження та подібних обрядів 
- 723 Участь у соціальних функціях громади (музика, танці 
тощо) 

  
73 Участь у громадських та суміжних обов'язках 

 
Визначення Див. Групу 730 
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730 Участь у громадських та суміжних обов'язках 

 
Визначення Відноситься до діяльності, пов'язаної з цивільною 

відповідальністю, такою як голосування, служіння свідком або 
присяжним тощо. 

Включає Включає: 
- виконання цивільних обов'язків, включаючи: реєстрацію на 
голосування, голосування; служити свідком; повідомляти про 
злочини, соціальні розлади 

Не включає Не включає: 
- 1 Зайнятість та пов'язана з цим діяльність 

Приклади Приклади: 
- Ходив голосувати 
- Приймав участь у суді як свідок 

  
74 Релігійні практики 

 
Визначення Відноситься до релігійних практик. 

Включає Включає: 
- 741 Приватна молитва, медитація та інші духовні заходи 
- 742 Участь у колективній релігійній практиці 
- 749 Інші види діяльності, пов'язані з релігійною практикою 

Не включає Не включає: 
- 71 Соціалізація та комунікація 
- 72 Участь у громадських культурно-масових заходах 
- 73 Залучення до громадянської та суміжної відповідальності 
- 75 Час проїзду, пов'язаний із соціалізацією та комунікацією, 
участю у громаді та релігійною практикою 
- 79 Інші види діяльності, пов'язані з соціалізацією  та 
комунікацією, участю у громаді та релігійною практикою 

  
741 Приватна молитва, медитація та інші духовні заходи 

 
Визначення Відноситься до приватної молитви, медитації та інших 

духовних заходів. 
Включає Включає: 

- Молитва та медитація вдома, включаючи нічну молитву 
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- Візити до  церкви, синагоги, храму, святині або мечеті для 
молитви, медитації, приношень 
- Консультування з релігійним / духовним радником 
- Консультації з спіритуалістами / спіритистами, 
екстрасенсами, астрологами, ворожками тощо. 
- Читання релігійних книг (Біблія, Коран) 

Не включає Не включає: 
- 742 Участь у колективній релігійній практиці 

Приклади Приклади: 
- Медітував вдома 
- Молилась перед сном 

  
742 Участь у колективній релігійній практиці 

 
Визначення Відноситься до участі у колективній релігійній практиці. 

Включає Включає: 
- Релігійна практика та послуги 
- Релігійна практика проводиться у невеликій неформальній 
групі 
- участь у релігійних церемоніях, весіллях, похоронах, Симчат 
Бат, Бар / Бат Міцвах, хрещення, підтвердження, перше 
спілкування тощо. 

Не включає Не включає: 
- 741 Приватна молитва, медитація та інші духовні заходи 

Приклади Приклади: 
- Відвідувана маса 
- Відвідав бар Mitzvah 
- Участь у релігійному мітингу 
- Відвідана Мечеть для колективної молитви 

  
749 Інші види діяльності, пов'язані з релігійною практикою 

 
Визначення Належить до інших заходів, пов'язаних з релігійною 

практикою, не класифікованими в інших місцях. 
Включає  

Не включає Не включає: 
- 741 Приватна молитва, медитація та інші духовні заходи 
- 742 Участь у колективній релігійній практиці 
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пояснювальні примітки 

Приклади  
  

75 Час проїзду, пов'язаний із спілкуванням та комунікацією, 
участю громади та релігійною практикою 

Визначення Див. Групу 750 
  

750 Час проїзду, пов'язаний із спілкуванням та комунікацією, 
участю громади та релігійною практикою 
 

Визначення Відноситься до подорожей, пов'язаних із спілкуванням та 
комунікацією, участю громад та релігійною практикою 

Включає Включає: 
- Поїздки на спілкування та комунікацією, участь у спільноті та 
релігійні практики, включаючи час очікування 
- Водіння до місця спілкування та комунікації, участі громади 
та релігійних практик 

Не включає Не включає: 
- 86 Подорож час, пов'язаний з культурою, дозвіллям, засобами 
масової інформації та спортивними практиками 

Приклади Приклади: 
- Заїхав до синагоги 
- Паломництво: подорож до Мекки 
- Пішов у храм 
- Поїхали на похорони 

  
79 Інші заходи, пов'язані зі спілкуванням та спілкуванням, 

участю громади та релігійною практикою 
 

Визначення Див. Групу 790 
  

790 Інші види діяльності, пов'язані з спілкуванням  та 
комунікацією, участю у громаді та релігійною практикою 
 

Визначення Відноситься до інших заходів, пов'язаних із спілкуванням та 
комунікацією, участю громади та релігійною практикою, не 
класифікованою в інших місцях. 
 

Включає  
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Не включає Не включає: 
- 71 Соціалізація та комунікація 
- 72 Участь у громадських культурно-масових заходах 
- 73 Залучення до громадянської та суміжної відповідальності 
- 74 Релігійні практики 
- 75 Час проїзду, пов'язаний із соціалізацією та комунікацією, 
участю у громаді та релігійною практикою 
 

Приклади  
  
8 Культура, дозвілля, засоби масової інформації та спортивні 

практики 
 

Визначення Відноситься до участі у культурно-розважальних заходах та 
використанні засобів масової інформації, а також зайняттям 
спортом та хобі. 

Включає Включає: 
- 81 Наділення увагою / відвідування культурних, 
розважальних та спортивних заходів / місцевостей 
- 82 Участь  у культурних заходах, хобі, ігри та інші заняття 
для проведення часу 
- 83 Участь у спортивних заходах та тренуваннях та пов'язана з 
ними діяльність 
- 84 Використання засобів масової інформації 
- 85 Діяльність, пов'язана з розслабленням, відпочинком, 
релаксацією 
- 86 Час подорожі, пов'язаний з культурою, дозвіллям, засобами 
масової інформації та спортивними практиками 
- 89 Інші види діяльності, пов'язані з культурою, дозвіллям, 
засобами масової інформації та спортивними практиками 

Не включає Не включає: 
- 7 Спілкування та комунікація, участь громади та релігійна 
практика 
 

  
81 Наділення увагою / відвідування культурних, 

розважальних та спортивних заходів / місцевостей 
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пояснювальні примітки 

Визначення Відзначається відвідування культурних, розважальних та 
спортивних заходів / місцевостей. 

Включає Включає: 
- 811 Відвідування організованих / масових культурних заходів 
та шоу 
- 812 Відвідування парків / садів 
- 813 Участь у спортивних змаганнях 
- 819 Інші заходи, пов'язані з відвідуванням культурних, 
розважальних та спортивних заходів 

Не включає Не включає: 
- 82 Участь  у культурних заходах, хобі, ігри та інші заняття 
для проведення часу 
- 83 Участь у спортивних заходах та тренуваннях та пов'язана з 
ними діяльність 
- 84 Використання засобів масової інформації 
- 85 Діяльність, пов'язана з розслабленням, відпочинком, 
релаксацією 
- 86 Час подорожі, пов'язаний з культурою, дозвіллям, засобами 
масової інформації та спортивними практиками 
- 89 Інші види діяльності, пов'язані з культурою, дозвіллям, 
засобами масової інформації та спортивними практиками 

  
811 Відвідування організованих масових культурних заходів та 

шоу 
 

Визначення Відноситься до участі в організованих / масових культурних 
заходах та шоу 

Включає Включає: 
- Відвідування музею, картинної галереї, історико-культурного 
парку, спадщини 
- Відвідування кінотеатру / кіно 
- відвідування театру, опери, балету, концертів 
- Відвідування фестивалів (музики, фільмів, танців тощо), 
цирку, тваринних шоу, шоу, ярмарок, фестивалів 
- Відвідування інших зазначених масових культурних заходів 

Не включає Не включає: 
- 812 Відвідування парків / садів 
- 813 Участь у спортивних змаганнях 
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Приклади Приклади: 
- Відвідування кінотеатру 
- Відвідування театру 
- Відвідування музичного фестивалю 
- Відвідування історичного місця, пам'ятника тощо. 

  
812 Відвідування парків / садів 

 
Визначення Відноситься до відвідування парків та садів. 

Включає Включає: 
- відвідування / відвідування зоопарку, парку тварин, 
ботанічний сад, розважальний центр 

Не включає Не включає: 
- 811 Відвідування організованих / масових культурних заходів 
та шоу 
- 813 Участь у спортивних змаганнях 

Приклади Приклади: 
- Поїхав у зоопарк 
- Поїхав в парк розваг 
- Поїхав в тематичний парк 

  
813 Відвідування спортивних заходів 

 
Визначення Відноситься до участі у спортивних змаганнях. 

Включає Включає: 
- Відвідування професійних спортивних заходів 
- Відвідування спортивних змагань любителів 

Не включає Не включає: 
- 811 Відвідування організованих / масових культурних заходів 
та шоу 
- 812 Відвідування парків / садів 

Приклади Приклади: 
- Поїхав у бейсбол 
- Відвідала баскетбольну гру 
- Спостережна спортивна подія на сайті 

  
814 Інші заходи, пов'язані з відвідуванням культурних, 

розважальних та спортивних заходів 
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Визначення Відноситься до заходів, пов'язаних із відвідуванням 
культурних, розважальних та спортивних заходів, не 
класифікованих в інших місцях. 

Включає Включає: 
- Відвідування бібліотеки (випадки, коли респондент не 
повідомляє точної діяльності, задіяної в бібліотеці). 

Не включає Не включає: 
- 811 Відвідування організованих / масових культурних заходів 
та шоу 
- 812 Відвідування парків / садів 
- 813 Участь у спортивних змаганнях 
- Виконання домашньої роботи в бібліотеці (62) 
- Читання в бібліотеці (841) 

Приклади Приклади: 
- Поїхав у бібліотеку 
 

  
82 Участь у культурних заходах, хобі, ігри та інші заняття для 

проведення часу 
 

Визначення Має відношення до активної участі в мистецтві, музиці, театрі, 
танцях, захопленні хобі, такі як збір марок, монет, 
торговельних карт; обчислення, програмування; промислах та 
іграх, коли ці заходи не ведуть до виробництва товарів або 
надання послуг для споживання іншими людьми або для 
власного користування 

Включає Включає: 
- 821 Візуальне, літературно-виконавське мистецтво (як хобі) 
- 822 Захоплення 
- 823 Ігри та інші заняття для проведення часу 
- 829 Інші види діяльності, пов'язані з участю в культурі, 
захопленням, іграми 

Не включає Не включає: 
-81 Наділення увагою / відвідування культурних, розважальних 
та спортивних заходів / місцевостей 
- 83 Участь у спортивних заходах та тренуваннях та пов'язана з 
ними діяльність 
- 84 Використання засобів масової інформації 
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- 85 Діяльність, пов'язана з розслабленням, відпочинком, 
релаксацією 
- 86 Час подорожі, пов'язаний з культурою, дозвіллям, засобами 
масової інформації та спортивними практиками 
- 89 Інші види діяльності, пов'язані з культурою, дозвіллям, 
засобами масової інформації та спортивними практиками- 
Курси, пов'язані з культурою, дозвіллям, спортом тощо (630) 
- Діяльність за плату або прибуток (1) 
- Діяльність, що виконується як волонтерська діяльність (5), 
позашкільна діяльність (612), додаткове навчання (630) 

  
 

821 
 
Візуальне, літературно-виконавське мистецтво (як хобі) 
 

Визначення Відноситься до активної участі у візуальному, літературному та 
виконавському мистецтвах не для споживання іншими 

Включає Включає: 
- Візуальні мистецтва в тому числі: живопис, фотографія, 
скульптура, кераміка, малюнок, графіка 
- Літературне мистецтво в тому числі: написання романів, 
вірші, особистий щоденник / журнал, інше письмо (не букви) 
- Виконання видів мистецтва (танцю, музики, драматургії), не 
призначених для виступу перед аудиторією 
- Активна участь у танці та хореографії 
- Гра на музичних інструментах (включати практику, свист), 
гра в групі; співи в хоровій / хоровій групі, груповому співу, 
співати караоке / відео 

Не включає Не включає: 
- 523 Неоплачуваних добровільних культурних заходів, 
відпочинку та спортивних заходів 
- 822 Захоплення 
- 823 Ігри та інші заняття для проведення часу 
- Участь у мистецьких заходах для громадського споживання  
 

Приклади Приклади: 
- Пофарбував шматок як хобі 
- Взяла малюнки для веселощів 
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822 Захоплення 
 

Визначення Посилається на зацікавленість у захопленнях, не спрямованих 
на виробництво товарів або послуг для власного використання 
або для продажу 
 

Включає Включає: 
- Збір марок, монет, торговельних карт і т. д. 
- Робота на таких автомобілях, як налаштування, живопис, як 
хобі 
- Обчислення, програмування як хобі 
- Столярні і деревообробні роботи як хобі 
- Ремесла як хобі 
- Риболовля / полювання з суто рекреаційними цілями 

Не включає Не включає: 
- 213 Полювання, захоплення та виробництво шкур тварин для 
власного кінцевого споживання 
- 216 Риболовля, для власного кінцевого користування 
- 821 Візуальне, літературно-виконавське мистецтво (як хобі) 
- 823 Ігри та інші заняття для проведення часу 
- Прибуткові захоплення за наданими послугами або випуски, 
що виробляються та реалізуються (1) 
- Курси, пов'язані з культурою, дозвіллям, спортом тощо (630) 

Приклади Приклади: 
- Очистив колекцію монет 
- Налаштував автомобіль (відрізняється від 333) 

  
823 Ігри та інші заняття для проведення часу 

 
Визначення Посилається на будь-яку гру, включаючи відеоігри. 

Включає Включає: 
- Сольні ігри, в тому числі: іграшки з ляльками, іграшки тощо; 
робити кросворди, пасьянси, головоломки тощо. 
- Карткові ігри, настільні ігри, в тому числі: 

- гральні карти, такі як сердечка, міст тощо. 
- настільні ігри, такі як доміно, шахи, шашки, нарди, 
Монополія, Яхце тощо. 

- Ставки на іграх 
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- Комп'ютерні ігри (у тому числі аркадні та відеоігри); 
- Соціальні/групові ігри,  
- Азартні ігри включають в себе: 

- Лото та аналогічні лотереї 
- Нестандартні ставки (скачки, спорт та ін.) 
- Гра в казино (блекджек, баккара, рулетка тощо) 
- Купівля лотто, лотереї, sweepstake квитки 
- Азартні он-лайн ігри 

Не включає Не включає: 
- 821 Візуальне, літературно-виконавське мистецтво (як хобі) 
- 822 Захоплення 
- Гра з домашніми тваринами (36) 

Приклади Приклади: 
- Грали в відеоігри 
- Грав на мобільному телефоні 

  
829 Інші заходи, пов'язані з культурною участю, хобі, ігри 

 
Визначення Відноситься до інших заходів, пов'язаних із участю в культурі, 

захопленнями, іграми, не класифікованими в інших місцях 
Включає Включає: 

- Вікна-шопінг (блукаючі навколо дивляться в магазини, 
блошині ринки і т. д., не у зв'язку з підбором конкретних 
товарів) 

Не включає Не включає: 
- 821 Візуальне, літературно-виконавське мистецтво (як хобі) 
- 823 Ігри та інші заняття для проведення часу 
- 822 Захоплення 

Приклади Приклади: 
- Вікна-шопінг 

  
83 Участь у спортивних заходах та тренування і пов'язана з 

цим діяльність 
 

Визначення Відноситься до занять спортом та фізичними вправами. 
Коучинг та тренування вважаються роботою і повинні бути 
класифіковані в основних підрозділах 1, 4 або 5 в залежності 
від того, чи є це за плату і для кого вона виконується. 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Включає Включає: 
- 831 Участь у спорті 
- 832 Вправи 

Не включає Не включає: 
- 213 Полювання, захоплення та обробка шкур тварин для 
власного кінцевого споживання 
- 216 Риболовля, для власного кінцевого користування 
- 523 Неоплачуваних добровільних культурних заходів, 
відпочинку та спортивних заходів 
- 81 Наділення увагою / відвідування культурних, 
розважальних та спортивних заходів / місцевостей 
- 82 Участь  у культурних заходах, хобі, ігри та інші заняття 
для проведення часу 
- 83 Участь у спортивних заходах та тренуваннях та пов'язана з 
ними діяльність 
- 84 Використання засобів масової інформації 
- 85 Діяльність, пов'язана з розслабленням, відпочинком, 
релаксацією 
- 86 Час подорожі, пов'язаний з культурою, дозвіллям, засобами 
масової інформації та спортивними практиками 
- 89 Інші види діяльності, пов'язані з культурою, дозвіллям, 
засобами масової  

  
831 Участь у спорті 

 
Визначення Відноситься до участі в спорті. 

Включає Включає: 
-Дорогі і відкриті види спорту 
- Ігри з м'ячем, індивідуальні види спорту, включаючи: 
Газонний теніс, настільний теніс, сквош, бадмінтон, гольф, 
боулінг тощо. 
- Ігри з м ячем, командні види спорту, в тому числі: баскетбол, 
футбол, волейбол, хокей, регбі та ін 
- Контактні види спорту: дзюдо, тае квон до, карате, боротьба, 
бокс 

Не включає Не включає: 
-  213 Полювання, захоплення та обробка шкур тварин для 
власного кінцевого споживання 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- 216 Риболовля, для власного кінцевого користування 
- 832 Вправи 

Приклади Приклади: 
- Грали в футбол 

  
832 Вправи 

 
Визначення Відноситься до фізичних вправ, орієнтованих на користь для 

здоров'я. 
 

Включає Включає: 
- Прогулянки та піші прогулянки; біг підтюпцем і біг 
- Велосипед, катання на ковзанах, скейтбординг 
- Плавання, серфінг, каякінг 
- Катання на лижах, катання на ковзанах 
- Аеробіка, йога, вага тренувань та інші програми фітнесу, в 
тому числі: гімнастика, фізкультура, тренування ваг, тай-бо 
- Колективні тренування на майданчику, Гонгфу, Тайцзи 

Не включає Не включає: 
- 831 Участь у спорті 
- За винятком поїздок з певною метою (прогулянка до офісу 
повинна бути класифікована під номером 182 Commuting) 

Приклади Приклади: 
- Побігав 
- Пішов на вправи 
- Поїхав у тренажерний зал 
- Практикує зумбу 

  
 

84 
 
Використання засобів масової інформації 
 

Визначення Відноситься до використання засобів масової інформації (не 
суворо щодо роботи чи навчання). 
 

Включає Включає: 
- 841 Читання для відпочинку 
- 842 Перегляд / прослуховування телебачення та відео 
- 843 Прослуховування радіо та аудіопристроїв 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- 849 Інші види діяльності, пов'язані з використанням засобів 
масової інформації 

Не включає Не включає: 
- 81 Наділення увагою / відвідування культурних, 
розважальних та спортивних заходів / місцевостей 
- 82 Участь  у культурних заходах, хобі, ігри та інші заняття 
для проведення часу 
- 83 Участь у спортивних заходах та тренуваннях та пов'язана з 
ними діяльність 
- 85 Діяльність, пов'язана з розслабленням, відпочинком, 
релаксацією 
- 86 Час подорожі, пов'язаний з культурою, дозвіллям, засобами 
масової інформації та спортивними практиками 
- 89 Інші види діяльності, пов'язані з культурою, дозвіллям, 
засобами масової  

  
 

841 
 
Читання для відпочинку 
 

Визначення Посилання на читання для відпочинку (у друкованому або 
електронному форматі) 
Використання контекстної змінної дозволить розрізняти 
використання класичних та сучасних засобів масової 
інформації. 

Включає Включає: 
- Читання книг (у друкованому або електронному форматі); 
- Читання періодичних видань, включаючи: газети, журнали, 
новинні журнали, інформаційні бюлетені 
- Читання інших зазначених матеріалів 

Не включає Не включає: 
- Читання особистої пошти (713) 
- Читання пошти з офісу (1) 

Приклади Приклади: 
- Читати книгу 
- Читати сканований журнал 
- Прочитати статтю на Facebook 
- Читайте роман / вірші / літературу для відпочинку 
- Читайте веб-сайт / блог 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

  
842 Перегляд / прослуховування телебачення та відео 

 
Визначення Відноситься до перегляду / прослуховування телебачення та 

відео 
 

Включає Включає: 
- Перегляд / прослуховування телебачення на будь-якому 
пристрої з ІКТ (телебачення, телефон, комп'ютер) 
- Перегляд / прослуховування телебачення 
- Перегляд / прослуховування телевізійних програм (звичайне 
програмування) 
- Перегляд / прослуховування телевізійних програм 
(переміщення за часом програмування) 
- Інші вказані дії, пов'язані з переглядом / прослуховуванням 
телебачення 
- Перегляд / прослуховування відеопрограм на будь-якому 
пристрої ІКТ 
- Примітка. Відеомагнітофон включає відеомагнітофон, відео 
компакт-диск (VCD), програвач цифрового відеодиска (DVD) 
та інші пристрої ІКТ, такі як комп'ютер. 
- Перегляд / прослуховування орендованих / придбаних фільмів 
- Перегляд / прослуховування орендованих / придбаних 
відеопрограм, крім фільмів 
- Інші вказані дії щодо перегляду / прослуховування відео 
- Примітка. Перегляд / прослуховування телебачення та відео 
строго по відношенню до навчальної та робочої діяльності 
кодується в основних розділах 1-6. 
 

Не включає Не включає: 
- 843 Прослуховування радіо та аудіопристроїв 
- 614 самостійне навчання для дистанційної навчальної роботи 
(відео, аудіо, онлайн) 
 

Приклади Приклади: 
- Переглянуто відео на youtube 
- Дивився телевізор 
- Дивився фільм 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

  
843 Прослуховування радіо та аудіопристроїв 

 
Визначення Посилається на прослуховування радіо та аудіопристроїв. 

Включає Включає: 
- Прослуховування радіопрограм на будь-якому пристрої ІКТ 
- Прослуховування інших звукових носіїв, включаючи: 
прослуховування записаної музики; слухати аудіокниги 
- Примітка. Аудіо-носії включають компакт-диск, касету, 
запис, MP3-плеєри, підкасти. 
- Примітка: 
- Прослуховування радіо та інших аудіовідходів суворо щодо 
навчальної та робочої діяльності кодується в основних розділах 
1-6. 

Не включає Не включає: 
- 842 Перегляд / прослуховування телебачення та відео 
- 614 самостійне навчання для дистанційної навчальної роботи 
(відео, аудіо, онлайн) 

Приклади Приклади: 
- Слухав радіо 
- Слухав музику 

  
849 Інші заходи, пов'язані з використанням засобів масової 

інформації 
 

Визначення Належить до інших видів діяльності, пов'язаних із 
використанням засобів масової інформації, які не 
класифікуються в інших місцях. 

Включає Включає: 
- Використання ІКТ як залишкової діяльності, коли 
респонденти не повідомляють про діяльність, що 
практикується на пристрої ІКТ. 

Не включає Не включає: 
- 614 самостійне навчання для дистанційної навчальної роботи 
(відео, аудіо, онлайн) 
- 841 Читання для відпочинку 
- 842 Перегляд / прослуховування телебачення та відео 
- 843 Прослуховування радіо та аудіопристроїв 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Приклади Приклади: 
- Витрачений час на комп'ютері 

  
 

85 
 
Діяльність, пов'язана з відображенням, відпочинком, 
розслабленням 
 

Визначення Див. Групу 850 
 

  
850 Діяльність, пов'язана з відображенням, відпочинком, 

розслабленням 
 

Визначення Відноситься до діяльності, пов'язаної з відображенням, 
відпочинком, розслабленням. 

Включає Включає: 
- Нічого не робити 
- відпочинок, відпочинок 
- паління, 
- Відображення, мислення та ін 

Не включає Не включає: 
- 74 Релігійні практики 

Приклади Приклади: 
- нічого не зробив 
- відпочивав 

  
 

86 
 
Час подорожей, пов'язаних з культурою, дозвіллям, 
засобами масової інформації та спортивними практиками 
 

Визначення Див. Групу 860 
 

  
860 Час подорожей, пов'язаних з культурою, дозвіллям, засобами 

масової інформації та спортивними практиками 
 

Визначення Відноситься до подорожей, пов'язаних з культурою, дозвіллям, 
засобами масової інформації та спортивними практиками 
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розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
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Включає Включає: 
- Поїздки в культуру, дозвілля, засоби масової інформації та 
спортивні практики, включаючи час очікування 
- Водіння до культури, дозвілля, мас-медіа та спортивних 
практик тощо. 

Не включає Не включає: 
- 75 Час проїзду, пов'язаний із спілкуванням та спілкуванням, 
участю громади та релігійною практикою 

Приклади Приклади: 
- Заїхав на стадіон 
- Заїхав на спортивний майданчик 

  
 

89 
 
Інші заходи, пов'язані з культурою, дозвіллям, засобами 
масової інформації та спортивними практиками 
 

Визначення Див. Групу 890 
 

  
890 Інші заходи, пов'язані з культурою, дозвіллям, засобами 

масової інформації та спортивними практиками 
 

Визначення Відноситься до інших заходів, пов'язаних із культурою, 
дозвіллям, засобами масової інформації та спортивними 
практиками, не класифікованими в інших місцях. 

Включає  
Не включає Не включає: 

- 81 Наділення увагою / відвідування культурних, 
розважальних та спортивних заходів / місцевостей 
- 82 Участь  у культурних заходах, хобі, ігри та інші заняття 
для проведення часу 
- 83 Участь у спортивних заходах та тренуваннях та пов'язана з 
ними діяльність 
- 85 Діяльність, пов'язана з розслабленням, відпочинком, 
релаксацією 
- 86 Час подорожі, пов'язаний з культурою, дозвіллям, засобами 
масової інформації та спортивними практиками 
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Приклади  
  
 
9 

 
ОСОБИСТИЙ ДОГЛЯД ТА ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я 
 

Визначення Відноситься до діяльності, необхідної індивідууму у зв'язку з 
біологічними потребами, такими як снідання, харчування тощо. 
Ця група включає в себе здійснення власної особистої та 
медичної допомоги та обслуговування або отримання такого 
виду допомоги 
 

Включає Включає: 
- 91 сну та пов'язані з нею дії 
- 92 їсти та пити 
- 93 Особиста гігієна та догляд 
- 94 Отримання особистого та медичного / медичного 
обслуговування від інших 
- 95 Час проїзду, пов'язаний із самообслуговуванням та 
технічним обслуговуванням 
- 99 Інші заходи з самообслуговування та технічного 
обслуговування 
 

Не включає Не включає: 
- Діяльність щодо духовної / релігійної практики (74) 
- нічого не робити, відпочивати, розслабитися 
 

  
 

91 
 
Сон та пов'язані з ними дії 
 

Визначення Відноситься до сну вночі чи вдень, в ліжку до і після сну, коли 
не вказано іншу активність та невизначений сон 
 

Включає Включає: 
- 911 Нічний сон / важливий сон 
- 912 випадковий сон / дрімота 
- 913 Безсоння 
- 919 Інші сну та пов'язані з нею дії 
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Не включає Не включає: 

- 85 Діяльність, пов'язана з відображенням, відпочиваючим, 
відпочинком 
- 92 їсти та пити 
- 93 Особиста гігієна та догляд 
- 94 Отримання особистого та медичного / медичного 
обслуговування від інших 
- 95 Час проїзду, пов'язаний із самообслуговуванням та 
технічним обслуговуванням 
- 99 Інші заходи з самообслуговування та технічного 
обслуговування 

  
  

911 Нічний сон / суттєвий сон 
 

Визначення Належить до найдовшого сну на день; може трапитися вночі 
або в денний час 
 

Включає Включає: 
- Найдовший сон на день; може трапитися вночі або в денний 
час 
- Час в ліжку перед і після сну, коли не вказано іншу активність 
(якщо в змозі вказати) 
 

Не включає Не включає: 
- 912 випадковий сон / дрімота 

Приклади Приклади: 
- спав 
- Батько прокинувся, все ще в ліжку 
- Очікування засинати 
- Змінено ліжко вночі (від одного ліжка до іншого ліжка) 
- Очікування вийти з ліжка після прокидання 
- Прокидаючись, і все ще в ліжку 
- У ліжку готовий до сну 

  
912 Випадковий сон / дрімота 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Визначення Відноситься до коротших періодів сну; може трапитися вночі 
або в денний час 

Включає Включає: 
- Час в ліжку перед і після сну, коли не вказано іншу активність 
(якщо в змозі вказати) 
 

Не включає Не включає: 
- 911 Нічний сон / важливий сон 
 

Приклади Приклади: 
- Заснув на дивані 

  
913 Безсоння 

 
Визначення Відноситься до неможливості спати. 

 
Включає Включає: 

- Не вміти спати 
 

Не включає Не включає: 
- 911 Нічний сон / важливий сон 
- 912 випадковий сон / дрімота 
 

Приклади Приклади: 
- Спроби спати, але не змогли 
- Вночі спати на ліжку вночі, не вміючи спати 

  
919 Інший сон та пов'язані з ним дії 

 
Визначення Відноситься до інших сну і пов'язаних з нею заходів, не 

класифікованих в інших місцях. 
 

Включає  
Не включає Не включає: 

- 911 Нічний сон / важливий сон 
- 912 випадковий сон / дрімота 
- 913 Безсоння 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Приклади  
  
 

92 
 
Приймання їжі та пиття 
 

Визначення Належить приймання їжі та пиття незалежно від місця (місце 
розташування може бути зафіксовано контекстною змінною) 
 

Включає Включає: 
- 921 Харчування їжі / закуски 
- 922 Пити, крім їжі або закуски 
 

Не включає Не включає: 
- 311 Підготовка їжі / закуски 
- 312 Обслуговування їжі / закуски 
- 91 сну та пов'язані з нею дії 
- 93 Особиста гігієна та догляд 
- 94 Отримання особистого та медичного / медичного 
обслуговування від інших 
- 95 Час проїзду, пов'язаний із самообслуговуванням та 
технічним обслуговуванням 
- 99 Інші заходи з самообслуговування та технічного 
обслуговування 

  
  

921 Приймання їжі / закуски 
 

Визначення Відноситься до їжі / закускою (включаючи напої, зроблені з 
їжею / закускою) 
 

Включає Включає: 
- Їжте їжу / закуску, включаючи напої 
 

Не включає Не включає: 
- 922 Пити, крім їжі або закуски 
- 31 Управління та підготовка продуктів харчування та 
харчування 
 



680 

Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Приклади Приклади: 
- Їжа закуски, морозиво, солодощі тощо. 
- Поснідав 
- Їсти десерт 
- Обід 
- Їжа на обід у себе вдома, на роботі, в ресторані, під час візиту 
тощо 

  
922 Пиття, крім їжі або закуски 

 
Визначення Посилається лише на пиття 

 
Включає Включає в себе: будь-який напій, такий як: 

Кава 
Чай 
Пиво 
Вино 
Сік 

Не включає Не включає: 
- 921 Харчування їжі / закуски 
- 31 Управління та підготовка продуктів харчування та 
харчування 

Приклади Приклади: 
- Випили каву, чай, сік, пиво, вино, спиртні напої та ін. 

  
 

93 
 
Особиста гігієна та догляд 
 

Визначення Відноситься до особистих послуг для себе, які не можуть бути 
делеговані комусь іншому та не входять у виробництво 
домогосподарства 
 

Включає Включає: 
- 931 Особиста гігієна та догляд 
- 932 Здоров'я / медичне обслуговування для себе 
- 939 Інші види діяльності, пов'язані з особистою гігієною та 
доглядом 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Не включає Не включає: 
- 91 сну та пов'язані з нею дії 
- 92 їсти та пити 
- 94 Отримання особистого та медичного / медичного 
обслуговування від інших 
- 95 Час проїзду, пов'язаний із самообслуговуванням та 
технічним обслуговуванням 
- 99 Інші заходи з самообслуговування та технічного 
обслуговування 

  
931 Особиста гігієна та догляд 

 
Визначення Відноситься до заходів, здійснених для особистої гігієни та 

догляду 
 

Включає Включає: 
- Особисті / приватні заходи, такі як "туалетні заходи", прання, 
душ, купання, чищення зубів 
- особистий догляд за волоссям, наприклад, розчесання 
волосся, одягання / зміна одягу, нанесення макіяжу, гоління, 
обробка нігтів 

Не включає Не включає: 
- 4 неоплачуваних послуг з догляду для членів сім’ї та членів 
домогосподарства 
- 932 Здоров'я / медичне обслуговування для себе 

Приклади Приклади: 
- Приймав душ 
- Застосування сонцезахисного крему 
- Приймав ванни у спільному місці / Ванна / Сауна 

  
932 Підтримка здоров'я / медичне обслуговування для себе 

 
Визначення Належить охороні здоров'я / медичній допомозі собі. 

Включає Включає: 
- Моніторинг артеріального тиску, рівня цукру, застосування 
домашніх діагностичних тестів і т. д. Адміністрування ліків, 
включаючи лікування ран, ін'єкції інсуліну та аерозолю для 
астми 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- Хвороба у ліжку / призначений постільний режим, одужання, 
реабілітаційний відпочинок 

Не включає Не включає: 
- 931 Особиста гігієна та догляд 

Приклади Приклади: 
- Використання астми аерозолю 
- Хворий у ліжку 
- Очищеною бджолиною або осиною струни самостійно 
- Готували і приймали ліки 

  
939 Інші заходи, пов'язані з особистою гігієною та доглядом 

 
Визначення Належить до інших видів діяльності, пов'язаних з особистою 

гігієною та доглядом, які не класифікуються в інших місцях. 
 

Включає  
Не включає Не включає: 

- 931 Особиста гігієна та догляд 
- 932 Здоров'я / медичне обслуговування для себе 

Приклади  
  
 

94 
 
Отримання особистого та оздоровчого / медичного 
обслуговування від інших 
 

Визначення Відноситься до отриманих особистих послуг, які не можуть 
бути делеговані комусь іншому та не входять у виробництво 
домогосподарства 
 

Включає Включає: 
- 941 Отримання особистої допомоги від інших осіб 
- 942 Отримання медичної допомоги від інших 
- 949 Інші види діяльності, пов'язані з одержанням особистого 
та оздоровчого / медичного обслуговування 

Не включає Не включає: 
- 91 Сну та пов'язані з ним дій 
- 92 Харчування та пиття 
- 93 Особисту гігієну та догляд 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- 95 Час проїзду, пов'язаний із самообслуговуванням та 
технічним обслуговуванням 
- 99 Інші заходи з самообслуговування та технічного 
обслуговування 

  
 

941 
 
Отримання особистої допомоги від інших 
 

Визначення Відноситься до заходів, спрямованих на отримання особистої 
допомоги від інших членів домогосподарств чи постачальників 
послуг особистої гігієни, таких як перукар, тощо. 
 

Включає Включає: 
- Отримання особистої допомоги від членів домогосподарства 
- Відвідування салону краси, салону краси, перукарня, для 
особистих послуг для себе, таких як стрижка або стрижка 
волосся, манікюр, педикюр, масаж тощо. 

Не включає Не включає: 
- 942 Отримання оздоровчої /медичної допомоги від інших 

Приклади Приклади: 
- Якщо б я підрізав волосся 
- Очікував на масаж 
- Доглядав мої нігті 
- Отримав віск 
- Відвідав перукарню 
- Отримана допомога з особистї гігієни, одягом, душем та ін 

  
942 Отримання оздоровчої / медичного допомоги  від інших 

 
Визначення Належить до заходів, спрямованих на отримання оздоровчого 

або медичного обслуговування від інших членів 
домогосподарства чи медичних працівників, таких як лікарі, 
стоматологи тощо. 

Включає Включає: 
- Отримання оздоровчого/медичного  обслуговування від 
членів сім'ї 
- Відвідування лікаря, лікаря стоматолога, лікаря 
альтернативного догляду, терапевта тощо. 
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Продовження табл. Б.4 

Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

Не включає Не включає: 
- 941 Отримання особистої допомоги від інших осіб 

Приклади Приклади: 
- Відвідав лікаря 
- Фізіотерапевт відвідав мене вдома 
- Зачекав лікаря в кабінеті лікаря 
- Отримано лікування від бджолиних чи осіних жал 

  
949 Інші види діяльності, пов'язані з отриманням особистого та 

медичного / медичного обслуговування 
 

Визначення Відноситься до інших видів діяльності, пов'язаних з 
одержанням особистої та медико-санітарної допомоги від 
інших, не класифікованих в інших місцях. 
 

Включає  
Не включає Не включає: 

- 941 Отримання особистої допомоги від інших осіб 
- 942 Отримання допомоги по охороні здоров я/медичної 
допомоги від інших 

Приклади  
  
 

95 
 
Час поїздки, пов'язаний з самообслуговуванням та 
технічним обслуговуванням 
 

Визначення Див. Групу 950 
 

  
950 Час проїзду, пов'язаний з самообслуговуванням та технічним 

обслуговуванням 
 

Визначення Відноситься до заходів, пов'язаних із самообслуговуванням та 
технічним обслуговуванням. 
 

Включає Включає: 
- Поїздки до та з місць для особистої гігієни та догляду, 
включаючи час очікування 
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Номер 
розділу або 
підрозділу 

Назва розділу або підрозділу, 
пояснювальні примітки 

- Водіння до місць 
Не включає Не включає: 

- 86 Час поїздки , пов'язаний з культурою, дозвіллям, засобами 
масової інформації та спортивними практиками 

Приклади Приклади: 
- Заїхав до салону краси 

  
 

99 
 
Інші заходи з самообслуговування та підтримання здоров’я 
 

Визначення Див. Групу 990 
 

  
990 Інші заходи з самообслуговування та підтримання здоров’я  

 
Визначення Відноситься до питань самообслуговування та технічного 

обслуговування, не класифікованих в інших місцях 
 

Включає  
Не включає Не включає: 

- 91 Сон та пов'язані з ним дії 
- 92 Час на їжу та пиття 
- 93 Особисту гігієна та догляд 
- 94 Отримання особистого та медичного / медичного 
обслуговування від інших 
- 95 Час проїзду, пов'язаний із самообслуговуванням та 
технічним обслуговуванням 
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29. Лазебник Ю. О., Корепанов Г. С. Статистичне моделювання кінцевого 

споживання в Україні // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: 

мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 20 травня 2011 р.). 

Хмельницький: ХУУП, 2011. С. 260–263 (0,17 друк. арк., особисто автору 



690 

належить 0,10 друк. арк.; сформовано методичні засади статистичного 

моделювання кінцевого споживання). 

30. Лазебник Ю. О. Аналіз впливу основних показників економічного 

розвитку України на обсяги податкових надходжень // Система державної 

статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: мат. ХІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Київ, 05 грудня 2013 р.). Київ: НАСОА, 2013. С. 56–58 

(0,14 друк. арк.).  

31. Лазебник Ю. О., Чала Т.Г. Статистичні індикатори недовикористання 

робочої сили // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: мат. ХVІІ 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 26 травня 2017 р.). 

Хмельницький: ХУУП, 2017. С. 93–95. (0,17 друк. арк., особисто автору 

належить 0,12 друк. арк.; проаналізовано міжнародні підходи до формування 

системи статистичних індикаторів недовикористання робочої сили). 

32. Лазебник Ю. О. Теоретико-методологічні основи впровадження 

концепції «розумного» навколишнього середовища // Соціально-економічний 

розвиток економіки: виклики та шляхи стабілізації: мат. Всеукр. наук.-практ. 

конф. студентів, аспірантів і молодих учених (м. Харків, 20–21 квітня 2018 р.). 

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. С. 280–282 (0,19 друк. арк.). 

33. Лазебник Ю. О. Аналіз впливу неформальної та неповної зайнятості 

на травматизм, пов’язаний з виробництвом // Економіка, фінанси, управління та 

право: теоретичні підходи й практичні аспекти розвитку: мат. Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Полтава, 23 липня 2018 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 2. 

С. 26–27 (0,15 друк. арк.). 

34. Лазебник Ю. О. Система статистичних показників «безпеки та етики 

зайнятості» // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, 

обліку та права: мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14 серпня 

2018 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 2. С. 57–58 (0,11 друк. арк.). 

35. Лазебник Ю. О. Європейський досвід статистичного спостереження 

травматизму // Світ економічної науки: мат. Міжнар. наук. інтернет-конф. екон. 

спрямування (м. Тернопіль, 27 вересня 2018 р.). Тернопіль, 2018. Вип. 7. С. 47–

48 (0,08 друк. арк.). 



691 

36. Лазебник Ю. О. Розвиток статистичної основи управління метаданими 

в системі e-Health в Україні // Наука, технології, інновації: світові тенденції та 

регіональний аспект: мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 28–29 вересня 

2018 р.). Одеса: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. С. 117–120 (0,21 

друк. арк.). 

37. Лазебник Ю. О. Основа статистичного оцінювання сектору «контент 

та інформаційні медіа» // Актуальні питання економічних наук: мат. V Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Київ, 28–29 вересня 2018 р.). Херсон: Видавництво 

Молодий вчений, 2018. С. 97–98 (0,13 друк. арк.). 

38. Лазебник Ю. О. Аспекти статистичного оцінювання якості зайнятості 

в неспостережуваній економіці // Економіка, облік, фінанси та право: сучасні 

тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі: мат. міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Полтава, 29 вересня 2018 р.). Полтава, 2018. С. 7–8 (0,12 друк. арк.). 

39. Лазебник Ю. О. Вплив якості метаданих на створення сучасної моделі 

e-Health в Україні // Механізми, стратегії, моделі та технології управління 

економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, 

практика: мат. V Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування (м. Мукачево, 5–7 жовтня 

2018 р.). Хмельницький, 2018. С. 235–236 (0,12 друк. арк.). 

40. Лазебник Ю. О., Кулініч Д. С. Формування системи підвищення 

кваліфікації як підґрунтя для підвищення якості сталої зайнятості // Сучасні 

управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та 

суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління: мат. 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 7 листопада 2018 р.). Одеса: ОНПУ, 2018. 

С. 30–32 (0,19 друк. арк., особисто автору належить 0,12 друк. арк.; викладені 

організаційні засади підвищення якості зайнятості на прикладі підприємства 

AltDesign). 

41. Лазебник Ю. О., Байда О. Г. Удoскoнaлення мехaнізму упрaвління 

персoнaлом в oргaнізaції // Scientific Development Prospects: Proceedings of XХХ 

International scientific conference (Morrisville, Oct. 17, 2018). Morrisville: Lulu 

Press, 2018. P. 42–44 (0,19 друк. арк., особисто автору належить 0,13 друк. арк.; 



692 

виділені й проаналізовані нaйвaжливіші компоненти упрaвління прoфесійним 

рoзвиткoм персoнaлу підприємства). 

42. Лазебник Ю. О., Гарус К. Р. Поняття ризику в управлінні вищою 

освітою // Universum View 2: мат. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19 

жовтня 2018 р.). Вінниця, 2018. С. 230–232 (0,17 друк. арк., особисто автору 

належить 0,11 друк. арк.; проаналізовано сучасні концепції управління 

ризиками в системі вищої освіти). 

43. Лазебник Ю. О., Чала Т. Г. Принципи статистичного оцінювання 

якості сталої зайнятості // Scientific Development Prospects: Proceedings of XХХII 

International scientific conference (Morrisville, Nov. 1, 2018). Morrisville: Lulu 

Press, 2018. P. 37–40 (0,28 друк. арк., особисто автору належить 0,22 друк. арк.; 

викладені основні принципи вимірювання якості зайнятості). 

44. Лазебник Ю. О. Теоретико-методологічні основи статистичного 

оцінювання якості зайнятості // Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та 

перспективи розвитку: мат. XVІ Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди дня 

працівників статистики (м. Київ, 05 грудня 2018 р.). Київ: НАСОА, 2018. С. 42–

46 (0,23 друк. арк.). 

 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

Навчальні посібники 

45. Економічна статистика: навч. посіб. / В. М. Соболєв, Т. Г. Чала, 

Ю. О. Лазебник та ін.; за ред. В. М. Соболєва. Харків: ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2017. 388 с. (25,1 друк. арк., особисто автору належить 3,7 
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Названі наукові розробки використовуються у практичній роботі 
Управління аналізу статистичних даних Головного управління статистики у 
Харківській області.

Заступник начальника 
Головного управління статистики
у Харківській області Н. В. Кучеренко
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УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УКРАЙНА
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬІЙ КОМИТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ У СПРАВАХ СІМ’Ї, 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ТА ІМІДЖЕВИХ ПРОЕКТІВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, 
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ И ИМИДЖЕВЬІХ ПРОЕКТОВ

майдан Конституції, 7, 
м. Харків, 61003 

тел. (057)725-30-84 
іппоуаііоп шоІР(1@сі{у.кІіагкоу.иа

плошадь Конститунии,7, 
г. Харьков, 61003 

тел. (057)725-30-84 
іппоуаІіоп_тоІосІ@сі(у.кЬагкоу.иа

на №________________від______

ДОВІДКА

про впровадження результатів дисертаційної роботи 
доцента кафедри статистики, обліку та аудиту 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
Лазебник Юлії Олександрівни 

на тему: «Методологічні засади статистичного оцінювання
якості зайнятості»

на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 
за спеціальністю 08.00.10 -  статистика

Видана доценту кафедри статистики, обліку та аудиту Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна Лазебник Юлії 
Олександрівні про те, що результати проведеного дослідження знайшли своє 
відображення під час підготовки Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 
року. Зокрема, у розділі І. «Аналіз початкових умов соціально-економічного 
стану та розвитку Харкова (профіль громади)» п. 1.2. «Статистичний аналіз 
стану і тенденцій соціально-економічного розвитку міста» використано:

-  програмно-методологічні засади формування системи статистичних 
показників оцінювання якості зайнятості на місцевому рівні;

-  концепцію статистичного аналізу якості роботи на підприємствах за 
видами економічної діяльності.

Довідка видана для представлення у спеціалізовану Вчену раду за 
місцем захисту дисертації.

Довідка видана без фінан

Заступник директора Департам 
начальник Управління

еред автором.

Г рецька-Миргородська
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Ц ЕН ТР РО ЗВ И ТКУ  
М ІС Ц ЕВ О ГО  САМ О ВРЯДУВАННЯ
Харківський відокремлений підрозділ
пров. Банний, м. Харків, 61003, тел. (+38057) 731 12 01, (+38067) 618 37 80 
е-таіі: кЬагк»у@Ідсіс.огдлш? Ніф://\у*лллІд<1с.с>гд.иа, код ЄДРПОУ 41055386

ДОВІДКА

про впровадження результатів докторської дисертації
доцента кафедри статистики, обліку та аудиту 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Лазебник Юлії Олександрівни 

на тему: «Методологічні засади статистичного оцінювання
якості зайнятості»

Видана доценту кафедри статистики, обліку та аудиту Харківського
національного університету імені В, Н. Каразіна Лазебник Юлії 
Олександрівні в тому, що її дисертаційна робота за темою «Методологічні 
засади статистичного оцінювання якості зайнятості» містить нові, науково 
обґрунтовані результати щодо побудованої концептуальної моделі 
статистичного оцінювання якості зайнятості, методологічних підходів 
диференціації рівня якості зайнятості в регіонах України, які представляють 
практичний інтерес для вирішення завдань регуляторної політики 
на регіональному рівні.

Наукові результати Лазебник Юлії Олександрівни розглядалися
Харківським центром розвитку місцевого самоврядування та були 
використані у процесі сприяння формування спроможних об’єднаних 
територіальних громад, підвищення їх компетенцій у сфері ринку зайнятості 
на період до 2020 року, зокрема, принципи формування статистичної основи 
для вимірювання якості сталої зайнятості були використані під час розробки 
низки стратегій об’єднаних територіальних громад Харківщини.

Довідка видана без фінансових зобов’язань перед автором.

Директор
Харківського ВП Установи
«Центр розвитку місцевого самоврядування» Ю- Баринова

696



697

Міністерство оборони України 
Концерн "Військторгсервіс" 

03151, м. Київ-151, вул. Молодогвардійська, буд. № 28-А, код 33689922, 
засоби зв'язку: приймальня - тел/факс: (044) 243-39-44, e-mail: vts.konceml@ukr.net, 

канцелярія - тел.: (044) 243-39-46, e-mail: vts.doc@ukr.net 

' " ТZ" -7"12 2018 р. 
І cJ16 _!:'f' 

АКТ 

про впровадження наукових результатів докторської дисертації 

доцента кафедри статистики, обліку та аудиту 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

Лазебник Юлії Олександрівни 

на тему: «Методологічні засади статистичного оцінювання якості 

зайнятості» 

Повідомляємо, що результати дослідження Лазебник Ю.О. знайшли своє 

застосування в діяльності Концерну «Військторгсервіс», зокрема із науково

методологічних і практичних рекомендацій, розроблених Лазебник Ю.О., 

використаю таю: 

- запропоновану систему статистичних показниюв, що характеризує 

безпеку та етику зайнятості, а також дохід і матеріальні пільги від зайнятості, 

для проведення аналізу якості зайнятості в організації; 

- результати проведеного дослідження тенденцій змін середньої 

заробітної плати у Концерні «Військторгсервіс» та порівняльного аналізу з 

аналогічними тенденціями за видом економічної діяльності «Державне 

управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування»; 

- методологію статистичного оцінювання диференціації зайнятих за 

розміром заробітної плати в організації в ході обrрунтування відповідних 
. . 

управшнських р1шень. 

Впровадження результатів дослідження дозволило отримати більш повну 

та адекватну інформацію, яка необхідна для ефективного функціонування 

організації та забезпечення стабільності її розвитку. 

ТВО Генерального директора 

Концерну «Військторгсервіс» О.БАЙДА 



ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «МТМ»

Від «13» листопада 2018 р. м. Харків

Довідка
про впровадженнярезультатів дисертації

на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 
Лазебник Юлії Олександрівни 

на тему на тему: «Методологічні засади статистичного оцінювання
якості зайнятості»

Наукові результати проведеного дослідження доцента кафедри 
статистики, обліку та аудиту Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна Лазебник Юлії Олександрівни розглядалися у 
процесі розробки стратегії розвитку ТОВ «МЦ МТМ» на період до 
2020 року, зокрема, задля визначення стратегічних цілей були 
використано систему статистичних показників застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій, яка доповнена групою 
показників з надання електронних медичних послуг у сфері охорони 
здоров’я.

Довідка про впровадження видана без фінансових зобов’язань 
перед автором.

Макаренко К.О.
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«ПОЖСВІТ»
Товариство з обмеженою відповідальністю

03049 м.Київ, вул..Ю.Фучика, буд. 15.,кВ.96 
т / факс (044)503-12-17; Е - т  а і!: рс2Рзуії@икг.пеі 

ЄДРПОУ 37335376, МФО 380805 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», р/р
2600631676

№ __________від

ДОВІДКА

про впровадження наукових результатів дисертаційної роботи 

Лазебник Юлії Олександрівни на тему 

«Методологічні засади статистичного оцінювання якості зайнятості»

Цією Довідкою засвідчується, що наукові матеріали, висновки та пропозиції, 

сформульовані в роботі Лазебник Ю. О., а саме: організаційні засади використання 

системи показників статистичного оцінювання якості зайнятості на основі 

побудованої інтегрованої системи її складових було впроваджено у діяльність ТОВ 

«ПОЖСВІТ», що забезпечило створення науково обґрунтованої бази удосконалення 

управлінських рішень щодо поліпшення умов праці співробітників компанії, 

вдосконалення графіку роботи і підвищення трудової мотивації.

Отримані результати дослідження використано при розробленні стратегії 

розвитку компанії на 2019-2021 рік.

Директор ТОВ «ПОЖСВІТ»
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ТОВ «Діагностика ПЛЮС»
61024 м. Харків, вул. Максимільянівська, 10 тел.: (057) 700-42-57, (066)7791239, 
Ліцензия МОЗ України №АЕ 638837

№ 2-1 Від «10» січня 2019 р. м. Харків

АКТ

про впровадження результатів докторської дисертації на тему: 
«Методологічні засади статистичного оцінювання якості зайнятості» 

доцента кафедри статистики, обліку та аудиту 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 

Лазебник Юлії Олександрівни

Повідомляємо, що результати дисертаційного дослідження знайшли 
своє застосування в діяльності ТОВ «Діагностика плюс», зокрема, із науково- 
методичних та практичних рекомендацій, розроблених Лазебник Ю. О., 
використані:

-підходи до формування бази даних про травматизм відповідно до 
запропонованих програмно-методологічних засад;

-  напрями оцінювання виробничої безпеки зайнятих на основі вивчення 
проблеми травматизму, пов’язаного з трудовою діяльністю, стану здоров’я 
працюючих і рівня професійної захворюваності, а також визначення впливу 
забруднення навколишнього середовища на умови праці, які узагальнюють 
комплексний вплив соціально-економічних, медико-біологічних, 
демографічних і екологічних факторів.

Впровадження результатів дослідження дозволило отримати більш 
повну та адекватну інформацію, яка необхідна для формування напрямів 
ефективного розвитку підприємства та забезпечення його виробничої
стабільності.

Головний лікар ТОВ «Діагностика Тец О.Б.
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ЛҐОВ «ЛЯЯҐЯ'КФЯ»
ЄДРПОУ 32067988; Р/р 26008533840200 АКЦКІ Банк «УКРСИББАНК»; МФО 351005; ІПН 320679810138 

08130, Київська обл. Києво-Святошинський р -н  . с. П П Борщагівка , вул. Шкільна ,19 
Тел/ф. (044) 501-30-97 Е-таіІ: Іа(акуа@икг.іге1 лууу'уу.іаіакуа.ргот.иа \у\у\у.Іа1акуа.сот.иа

№ 46_______ в ід _________________________

ДОВІДКА
про впровадження результатів

докторської дисертаційної роботи Лазебник Юлії Олександрівни 
на тему: «Методологічні засади статистичного оцінювання

якості зайнятості»

ТОВ «ЛАТАКВА» були використані результати дисертаційної роботи 
Лазебник Юлії Олександрівни на тему «Методологічні засади статистичного
ОЦтЮ БаННЯ ЯКОСТІ ЗаЙНЯТОСТі», ЗОКрСМа, були БраХОБаНі ПрОПОЗйЦії аВТОра ЩОДО

формування інформаційного забезпечення моделі якості роботи на підприємстві 
на основі декомпозиції її складових, таких як безпека і етика зайнятості, доход і 
пільги від зайнятості, графік роботи, тривалість робочого часу, поєднання трудової 
діяльності та особистого життя, стабільність зайнятості і соціальний захист, 
підвищення кваліфікації та професійне навчання, а також трудова мотивація і 
пов’язані з зайнятістю відносини.

Це дозволило здійснити аналіз якості роботи на підприємстві та дослідити 
можливості його сталого розвитку з урахуванням визначених напрямів 
підвищення якості роботи на підприємстві.

Головний бухгалтер 
ТОВ «ЛАТАКВА» Трубачова О.В.
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ПФ «Б.Л.Т. -  БіоАналитічни Технології» 
м. Х арків, ул. К иргізська19  тел.067 701 75-74, (057) 719-42-43,

е-таі1:Ьаиат5у5іет@дтаі!.сот

АКТ

про впровадження результатів дисертації на тему: 
«Методологічні засади статистичного оцінювання якості 
зайнятості» доцента кафедри статистики, обліку та аудиту 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 

Лазебник Юлії Олександрівни

Цим Актом підтверджується, що наукові результати, що 

сформульовані в роботі Лазебник Юлії Олександрівни на тему 

«Методологічні засади статистичного оцінювання якості 

зайнятості», а саме аналіз тенденцій змін умов праці та якості зайнятості, 

пов’язаних із повсюдним впровадженням ЖТ було впроваджено у 

діяльність ПФ «Б.А.Т» для обґрунтування рішення щодо використання 

працівників, що займаються телероботою та мобільною ЖТ-роботою 

поза приміщеннями роботодавців в ході аналізу бізнес-процесів фірми.

12.09.2018

Директор ПФ «Б.А.Т» С. В. Шатун
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ТОВ «СЛАВІАН»
04077, м. Ки їв , вул. Дніпроводська 1-а, офіс 27 

Тел. +38 044 223 1757 
ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 37897388 

Р/Р 26007060322179 в Печерська філія ПАТ КБ "Лриват Банк" м. Київ 
МФО 300711, ЄДРПОУ БАНКА 14360570

ДОВІДКА

про впровадження результатів дисертаційного дослідження

Лазебник Ю. О. за темою «Методологічні засади статистичного 
оцінювання якості зайнятості»

Результати дисертаційного дослідження Лазебник Юлії Олександрівни за 
темою «Методологічні засади статистичного оцінювання якості зайнятості» 
було використано в організаційно-управлінській практиці ТОВ «СЛАВІАН» в 
рамках розроблення програм підвищення кваліфікації та професійного 
навчання на 2019-2020 рр. Застосовано пропозиції автора щодо визначення 
впливу підвищення кваліфікації та професійного навчання на ефективність і 
якість праці з метою оптимізації управлінських рішень.

З повагою,
Директор
М. С. Самойленко

іп^о@5Іаїіап.сот.иа
«ліууллііаїіап.сот.иа
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№ 26 ВІД / /  (9/ .  201& .

Довідка про впровадження наукових результатів 

докторської дисертації на тему: “Методологічні засади статистичного 

оцінювання якості зайнятості” доцента кафедри статистики, обліку та 

аудиту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Лазебник Юлії Олександрівни

Повідомляємо, що науково-методичні матеріали докторської дисертації 

доцента кафедри статистики, обліку та аудиту Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна Лазебник Ю. О. використані ТОВ “Торговий 

Дім “Ніса” при формуванні заходів з охорони здоров’я працівників компанії. 

Зокрема, були враховані пропозиції щодо вимірювання перевтоми (синдрому 

“вигорання”) на робочих місцях та розроблення заходів для вирішення цієї 

проблеми. Це забезпечило можливість підвищення якості роботи працівників 

компанії за рахунок створення сприятливих та безпечних умов праці.

ТОВ “ Торговий £

Генеральний дире

В.В. БЕЗШАПОЧНИИ
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Міністерство оборони У країни 

Державне підприємство 

Харківська контора матеріально-технічного забезпечення 

61064, м. Харків, вул. Цементна,3, код ЄДРПОУ 08162096,e-mail: 

hkmto@ukr.net. т: (057)-370-38-63 

1'J..1.'' __ k_~-- 2018 р. 

№ Jrь 
-----

АКТ 

про впровадження результатів докторської дисертаційної роботи 

Лазебник Юлії Олександрівни на тему: 

«Методологічні засади статистичного оцінювання якості зайнятості» 

Державним шдприємством Міністерства оборони У країни «Харківська 

контора матеріально-технічного забезпечення» були використані результати 

дисертаційної роботи Лазебник Юлії Олександрівни на тему «Методологічні 

засади статистичного оцінювання якості зайнятості», а саме: 

• методолопчю шдходи до визначення напрям1в кшьюсного 

оцінювання умов праці найманих працівників; 

• аналітична оцінка зв'язків між різними аспектами умов праці; 

• визначення груп ризику та актуальних питань полшшення умов 

пращ; 

... 
• методолопчю засади проведення моюторингу тенденцн шляхом 

. . . . 
отримання однорщних та з1ставних у час1 показниюв якост1 

зайнятості. 

Названі наукові розробки використовуються в практичній роботі ДП 

МОУ «.ХКМТЗ» сприяють обrрунтуванню статистичного забезпечення 

ДП МОУ «ХКМТЗ» О.В. Роща 

mailto:hkmto%40ukr.net


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.Н. Каразіна

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1

___________тел.+З8(057) 707-50-29, факс +38(057)706-33-36, Е-таіІ:сІекап. есотт^

№ __________від  Щ  / /  І С / Х хІ

ДОВІДКА
про впровадження результатів докторської дисертації доцента кафедри 

статистики, обліку та аудиту економічного факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Лазебник Юлії Олександрівни на тему: “Методологічні засади 

статистичного оцінювання якості зайнятості”

Ця довідка надана в тому, що на кафедрі статистики, обліку та аудиту при 
проведенні лекційних і практичних занять з навчальних дисциплін “Організація 
вибіркових обстежень”, “Соціально-економічна статистика”, “Соціально- 
демографічна статистика” використовуються наступні результати докторської 
дисертації доц. Лазебник Ю.О.:

-  методологічні та організаційні підходи до розширення набору 
показників якості зайнятості у неформальному секторі економіки -  при 
розгляді теми “Статистичні методи оцінювання тіньової діяльності”;

-програмно-методологічні засади удосконалення національної системи 
спостереження зі статистики травматизму -  при розгляді теми “Медична 
статистика”;

-  розроблена система статистичних показників оцінювання якості 
зайнятості -  при розгляді теми “Статистика зайнятості населення”;

- методологічні засади проведення моніторингу якості зайнятості в Україні 
на основі запровадження європейської системи обстеження умов праці -  при 
розгляді тем “Поняття про вибіркове спостереження і його теоретичні основи” 
Ти “Форми організації вибіркового спостереження.

Завідувач кафедри 
статистики, обліку та аудиту 
Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна 
д. е. н., проф. В. М. Соболєв
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квз КАРА2ІМ
ВЕІЗІЦЕЗЗ
ЗСНООІ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені В. Н. КАРАЗІНА

нні «каразійська ш ко ла  бізнесу»
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1 

тел. (063) 111-17-29, е-таіі: кЬ5@кагагігша

№ від Л 5

Довідка про впровадження у навчальний процес 
результатів докторської дисертації доцента кафедри статистики, 

обліку та аудиту Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна Лазебник Юлії Олександрівни 

на тему: «Методологічні засади статистичного оцінювання
якості зайнятості»

Наукові положення, що складають наукову новизну докторської 
дисертації доцента кафедри статистики, обліку та аудиту економічного 
факультету Лазебник Юлії Олександрівни «Методологічні засади 
статистичного оцінювання якості зайнятості» впроваджені у навчальному 
процесі Навчально-наукового інституту «Каразінська школа бізнесу» для 
підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» і 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Зокрема, при проведенні лекційних і практичних занять з навчальної 
дисципліни «Методи досліджень у бізнесі» Лазебник Ю. О. 
використовуються такі результати науково-дослідної роботи:

-удосконалені методологічні засади проведення моніторингу якості 
зайнятості в Україні на основі запровадження європейської системи 
обстеження умов праці -  при розгляді теми «Вибіркове спостереження у 
бізнес-дослідженні» та «Збір первинних даних: практичні питання щодо 
проведення інтерв'ю та анкетування»;

-  методологія типологізації регіонів України з використанням 
кластерних моделей за рівнем якості зайнятості -  при розгляді теми 
«Кількісні методи дослідження: збір і аналіз кількісних даних»;

-  методологічні засади багатовимірного оцінювання рівня якості 
роботи на підприємствах за видами економічної діяльності -  при розгляді 
тем «Кількісні методи дослідження: збір і аналіз кількісних даних» і 
«Якісні методи дослідження: збір та аналіз якісних даних».

Завідувач кафедри 
управління та адміністрування, 
доктор економічних наук, професор

Заступник директора 
Навчально-наукового інституту 
«Каразінська школа бізнесу», 
доктор економічних наук, професор

В. П. Третяк

В. Б. Родченко

707




