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люди живуть разом і співпрацюють у місцевих, національних і навіть міжна-
родних масштабах. Слово є і завжди буде тим засобом, яким люди досягнуть 
перемоги. Відомо, що між людьми можуть виникати комунікативні невдачі 
через класові та культурні відмінності. Певною мірою ці проблеми можуть 
бути пов'язані з особливостями невербальної поведінки і властивими індиві-
дам формами ведення розмови. Соціально-історична мінливість комунікатив-
них стратегій підтверджує ще раз необхідність постійної дослідницької робо-
ти в галузі теорії і технології комунікації. Аналіз комунікативної поведінки, 
залежно від її завдань, може охоплювати різні аспекти і параметри. Розгляну-
те питання потребує подальшого дослідження та опрацювання відповідно до 
вимог сьогодення з урахуванням етнічних та культурних аспектів. 
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Рассмотрено происхождение коммуникативной деятельности, проанализирова-

ны коммуникативные акты, представлена типология форм и средств коммуникации. 
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Ключевые слова: типология, функции, коммуникация, происхождение, комму-
никативный акт. 

Gnatyk L.M. Communication: derivation, typology, functions 
In the article the derivation of communicative activity is researched, communicative 

acts are analyzed, the typology of forms and means of communication is presented. 
Description of communicative environment and functions, specific features of non-verbal 
communication are shown. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕТРОСПЕКТИВНОЇ ДИНАМІКИ ЗАЙНЯТОС-

ТІ НАСЕЛЕННЯ У ПРАЦЕНАДЛИШКОВОМУ РЕГІОНІ 
Здійснено аналіз ретроспективної динаміки зайнятості населення у праценад-

лишковому регіоні, окреслено її особливості. Встановлено невідповідність оцінок 
ринку праці за офіційними даними масштабам реальних процесів, які наявні у цій 
сфері досліджуваного регіону. Запропоновано заходи, реалізація яких дасть змогу 
поліпшити ситуацію. 

Ключові слова: ретроспективна динаміка, зайнятість населення, праценадлиш-
ковий регіон. 

Актуальність дослідження ретроспективної динаміки зайнятості насе-
лення в праценадлишкових регіонах важко переоцінити. Адже використання 
результатів таких досліджень дасть змогу розробити заходи, спрямовані не 
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тільки на поліпшення стану ринків праці таких регіонів, але й сприятиме пок-
ращенню ситуації в країні загалом. Вважаємо, що до праценадлишкових 
можна віднести Тернопільську обл., оскільки рівень безробіття в її межах є 
вищим ніж на 15 %, порівняно з середньо-українським рівнем. Саме на прик-
ладі Тернопільської обл. й розглянемо підняту нами проблему. 

Зазначимо, що теоретико-методологічні основи дослідження проблем 
зайнятості населення в Україні та регіональної зайнятості висвітлено в працях 
таких відомих вітчизняних учених, як С. Бандур, Д. Богиня, О. Бугуцький, 
С. Вовканич, М. Долішній, Т. Заяць, С. Злупко, Е. Лібанова, В. Онікієнко, 
М. Пітюлич, С. Писаренко, П. Саблук, У. Садова, Л. Семів, О. Хомра, М. Ша-
ленко, Л. Шепотько, Л. Шевчук, К. Якуба та ін. Здобутки цих учених вико-
ристовують як базу для здійснення будь-яких наукових пошуків у цій царині. 

Одночасно можна констатувати, що дослідженням зайнятості населен-
ня у Тернопільській обл. присвятили свої праці вчені, які тривалий час жили 
й творили саме в цьому регіоні. Їх здобутки особливо цінні тим, що ці вчені 
живуть проблемами цього регіону, оскільки Тернопільщина є їх малою Бать-
ківщиною. 

Так, ретроспективну динаміку зайнятості, структури зайнятості й без-
робіття населення та особливостей стану ринку праці Тернопільської обл. уп-
родовж багатьох років досліджували В. Брич, С. Ваврикович, С. Герчанівсь-
ка, Б. Довжук, О. Дяків, О. Заставецька, Є. Качан, Н. Кирич, Г. Коцелко, 
В. Островерхов, Д. Ткач, І. Ткач, С. Хаба, П. Шушпанов та ін. Незважаючи на 
те, що ці вчені представили цікаві результати, які стосуються аналізу зайня-
тості та безробіття, державного регулювання сільського ринку праці, тран-
сформації господарства і структури зайнятості населення, характеристики су-
часних зовнішніх трудових міграційних потоків, тіньової зайнятості та 
обґрунтування щорічних програм зайнятості Тернопільської обл., така проб-
лема, як зайнятість населення в Тернопільській області як у праценадлишко-
вому регіоні, залишилася недостатньо вивченою. 

Саме тому метою дослідження є окреслення особливостей ретроспек-
тивної динаміки зайнятості населення у Тернопільській обл. як у праценад-
лишковому регіоні. 

Вважаємо, що насамперед доцільно відстежити динаміку населення за 
економічною активністю. При цьому зазначимо, що економічно активним на-
селенням, згідно з концепцією робочої сили, вважається населення обох ста-
тей віком 15-70 років, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію 
робочої сили для виробництва товарів та послуг. До економічно активних 
осіб відносять тих зайнятих економічною діяльністю, котрим вона дає дохід 
(зайняті), та незайнятих економічною діяльністю (безробітні). У статистиці 
кількість зазначених категорій та їх характеристики розраховують на підставі 
даних вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань еконо-
мічної активності (вибіркові обстеження). Такі обстеження впроваджені в 
практику роботи органів державної статистики з 1995 р. відповідно до реко-
мендацій Міжнародної організації праці (МОП). Вибіркові обстеження 
здійснюють щодо населення за місцем його постійного проживання. При 
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цьому до уваги беруть осіб віком 15-70 років: стосовно них розраховують по-
казники економічної активності, зайнятості та безробіття [5]. Динаміку насе-
лення Тернопільської обл. за економічною активністю у 2000-2009 рр. наве-
дено в табл. 1. 

Табл. 1. Населення за економічною активністю* (у віці 15-70 років: тис.) 
Населення 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Економічно активне 475,1 459,0 436,9 430,2 440,3 467,4 453,5 463,3 466,0 475,9
Зайняте 409,4 380,3 379,7 374,1 387,7 425,1 411,7 423,5 424,9 422,1

Безробітне 65,7 78,7 57,2 56,1 52,6 42,3 41,8 39,8 41,1 53,8
Економічно неактивне 342,1 356,9 377,3 382,6 370,0 340,3 352,2 340,0 334,7 322,0

*Джерело: Статистичний щорічник Тернопільської області за 2009 рік. – 
Тернопіль : Головне управління статистики у Тернопільській області, 2010. 

Дані табл. 1. засвідчують про те, що, незважаючи на відносно стабіль-
ну кількість економічно активного населення у 2000 і 2009 рр. (475 тис. осіб), 
кількість зайнятих у 2009 р. (422 тис. осіб) була дещо вищою, ніж у 2000 р. 
(409 тис. осіб). 

При цьому зазначимо, що зайнятими (за матеріалами вибіркових об-
стежень) вважають осіб у віці 15-70 років, які: 

● працювали впродовж обстежуваного тижня хоча б одну годину за наймом за 
винагороду в грошовому чи натуральному вигляді, індивідуально (самос-
тійно), в окремих громадян або на власному (сімейному) підприємстві; 

● працювали безкоштовно на підприємстві, у бізнесі, що належить будь-кому з 
членів домогосподарства, або в особистому селянському господарстві з ме-
тою реалізації продукції, виробленої внаслідок цієї діяльності; 

● особи, які були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче 
місце, власне підприємство (бізнес), але не працювали впродовж обстежува-
ного періоду з незалежних від них особисто обставин [5]. 
Дані табл. 1 і рис. 1 дають змогу констатувати, що у 2000-2003 рр. 

спостерігалося зменшення кількості зайнятих і зростання безробітних, у 
2004-2008 рр. ситуація дещо покращилася, але з розгортанням кризи 2008-
2009 рр. вона знову погіршилася. 

 
Рис. 1. Динаміка зайнятих та безробітних по Тернопільській області за період 

2000-2009 рр. (джерело: побудував автор за даними [5]) 
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На жаль, структура зайнятого населення Тернопільської обл. є дефор-
мованою: понад третину з них використовують у такому виді економічної ді-
яльності, як "сільське господарство, мисливство, лісове господарство; ри-
бальство, рибництво" (табл. 2). 

Табл. 2. Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності* 
Роки 2005 2006 2007 2008 2009
Усього 425,1 411,7 423,5 424,9 422,1

Сільське господарство, мисливство, лісове госпо-
дарство. Рибальство, рибництво 

147,2
 

126,2
 

119,5 
 

113,0 
 

111,2
 

Промисловість 50,8 50,0 53,3 51,2 46,1
Будівництво 15,3 170, 17,7 17,9 17,1
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 
та предметів особистого вжитку. Діяльність готе-
лів та ресторанів 

62,2 63,6 71,0 77,9 84,9

Діяльність транспорту та зв'язку 20,4 21,1 23,5 23,6 22,7
Фінансова діяльність 3,6 3,8 5,1 5,8 4,8 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг 
та надання послуг підприємцям 9,1 11,1 13,8 14,6 15,2
Державне управління  21,0 22,2 22,1 22,8 24,5
Освіта 47,1 48,0 46,9 47,4 46,5
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 30,3 30,7 31,2 31,2 30,1
Інші види економічної діяльності 18,1 18,0 19,4 19,5 19,0

*Джерело: Статистичний щорічник Тернопільської області за 2009 рік. – 
Тернопіль : Головне управління статистики у Тернопільській області, 2010. 

Окрім цього, спостерігається істотна різниця між кількістю зайнятого 
населення та кількістю найманих працівників підприємств, установ, організа-
цій (табл. 3) – тих зайнятих, які за місцем роботи уклали трудовий договір 
(контракт, договір цивільно-правового характеру) на постійній або тимчасо-
вій основі. До категорії найманих працівників підприємств, установ, органі-
зацій входять працівники суб'єктів підприємницької діяльності, бюджетних і 
фінансових установ та громадських організацій, а також кадрові військовос-
лужбовці (крім строкової служби), особи рядового та начальницького складу 
правоохоронних органів [5]. 

Динаміку найманих працівників за видами економічної діяльності на-
ведено в табл. 3 та на рис. 2. При цьому потрібно наголосити, що у показнику 
кількості найманих працівників не враховані працівники малих підприємств 
та зайняті у фізичних осіб-підприємців. 
Табл. 3. Кількість найманих працівників за видами економічної діяльності* 

(тис.) 
Роки 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Усього 330,5 317,0 289,5 260,7 252,0 249,2 256,7 250,0 245,3 223,3

Сільське господарство, мис-
ливство, лісове господар-

ство. Рибальство, рибництво 
106,6 86,2 64,9 47,8 44,7 38,0 36,7 28,5 21,3 17,6

Промисловість 63,7 61,8 57,0 52,0 49,6 48,6 47,5 46,4 43,3 37,5
Будівництво 13,3 13,3 12,0 9,8 10,0 10,2 12,6 12,7 11,9 9,4 



Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.10 

6. Освітянські проблеми вищої школи 357

Торгівля; ремонт авто-
мобілів, побутових виро-
бів та предметів особис-
того вжитку. Діяльність 
готелів та ресторанів 

15,6 20,4 19,5 16,1 14,8 14,9 18,4 19,1 22,9 17,5

Діяльність транспорту та 
зв'язку 18,1 18,1 18,6 16,9 16,5 16,6 16,8 17,0 16,6 15,3

Фінансова діяльність 2,7 2,7 2,6 2,6 2,8 3,6 3,7 4,9 5,6 4,6 
Операції з нерухомим 
майном, оренда, інжині-
ринг та надання послуг 

підприємцям 
7,9 8,6 9,1 8,3 7,3 7,4 8,7 9,9 10,9 10,9

Державне управління 15,7 18,0 17,1 19,4 19,2 21,0 22,2 22,1 22,8 24,5
Освіта 40,6 43,4 44,3 45,0 45,1 47,0 47,9 46,8 47,3 46,4

Охорона здоров'я та на-
дання соціальної допомоги 34,4 32,0 32,0 31,8 31,6 30,0 30,3 30,3 30,2 29,0

Інші види економічної 
діяльності 11,9 12,5 12,4 11,0 10,4 11,9 11,9 12,3 12,5 10,6

*Джерело: Статистичний щорічник Тернопільської області за 2009 рік. – 
Тернопіль : Головне управління статистики у Тернопільській області, 2010. 

 
Рис. 2. Кількість найманих працівників, тис.  

(джерело: побудував автор за даними [5]) 
Вважаємо, що, на жаль, є всі підстави сумніватися в тому, що наведені 

вище дані відповідають реальності. Адже соціально-економічна ситуація в 
Тернопільській обл. є доволі складною: доходи низькі, рівень безробіття є на-
багато вищим, ніж подає офіційна статистика, а зростання добробуту насе-
лення регіону істотно гальмується "тіньовою" економікою, зокрема "тіньо-
вою" зайнятістю. Як наслідок, виникає загроза економічній безпеці, практич-
но на всіх ієрархічних рінях: національному, регіональному, локальному. 
Громадяни, які працюють у "тіні", є, по суті, безправними. У молоді, яка пот-
рапляє в таку ситуацію, з'являється зневіра у завтрашньому дні [1]. 
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Найпоширенішою формою нелегальної зайнятості є використання ро-
бочої сили без оформлення трудового договору між підприємцем-фізичною 
особою і найманим працівником. Ще на початок 2007 р., згідно з оцінками 
тодішнього голови облдержадміністрації, близько ста тисяч мешканців Тер-
нопільщини були зайняті в "тіньовому" секторі економіки [3]. 

Майже 75 тис. тернополян щороку перебувають на тимчасових заро-
бітках за кордоном чи в інших областях України, а значна частина працю-
ючих фактично нелегально зайнята у приватних підприємців, фермерів, на 
будовах, автозаправних станціях і майстернях, на ринках, гуртовнях, спору-
дженні дач "нових українців", наданні посередницьких та інших послуг [3]. 

На нашу думку, на першому місці має бути реалізація такого завдан-
ня, як створення нових робочих місць, про яке вона згадує, але як про друго-
рядне. Такі місця можна було би створити насамперед у сфері сільського гос-
подарства. Адже зараз, коли багатьом країнам світу загрожує голод, Євросо-
юз зацікавився можливостями України щодо інвестування в її межах сільсь-
когосподарського виробництва. Такі області, як Тернопільська, де є родючі 
ґрунти, могли б прийняти такі інвестиції, істотно збільшивши випуск сільсь-
когосподарської продукції. 

Значна кількість робочих місць могла би бути створена в інноваційних 
видах економічної діяльності. Їх можна було би сконцентрувати в спеціалізо-
ваних технопарках та технополісах, для побудови яких у Тернопільській об-
ласті є всі умови. 

Зазначимо, що 14 травня 2010 р. у рамках V Міжнародного інвести-
ційного форуму, що відбувся у Тернополі, підписано угоду про співробітниц-
тво між Державним агентством України з інвестицій та інновацій (Держін-
вестицій) і Тернопільською обласною державною адміністрацією. Ця угода 
мала б сприяти поліпшенню використання можливостей, які має Терно-
пільська область, зокрема забезпечити досягнення сталого розвитку Терно-
пільської області на основі поєднання економічних, соціальних та екологіч-
них інтересів на загальнодержавному та регіональному рівнях, максимально 
ефективного використання потенціалу регіону в інтересах його мешканців та 
держави загалом [2]. 

Безумовно, однієї цієї угоди недостатньо. Важливо не тільки зосереди-
ти увагу науковців, експертів, фахівців, дослідників на поглибленому вивчен-
ні ринку праці Тернопільської обл. як праценадлишкового регіону, зокрема на 
його внутрішньорегіональних відмінностях, але й залучити їх до розроблення 
та реалізації антикризових заходів, спрямованих на поліпшення ситуації, що 
дасть змогу підвищити добробут населення, покращити якість його життя. 
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Легкий В.И. Особенности ретроспективной динамики занятости 
населения в трудоизбыточном регионе 

Осуществлен анализ ретроспективной динамики занятости населения в трудо-
избыточном регионе, очерчены ее особенности. Установлено несоответствие оценок 
рынка труда по официальным данным масштабам реальных процессов, которые име-
ют место в этой сфере исследуемого региона. Предложены мероприятия, реализация 
которых позволит улучшить ситуацию. 

Ключевые слова: ретроспективная динамика, занятость населения, трудоизбы-
точный регион. 

Legkyi V.І. The features retrospective dynamics of the employment of 
the population in the overwork region 

The analysis of the retrospective dynamics of the employment of the population in a 
overwork region is carried out. Its features are outlined. Disparity of the estimations of la-
bour-market from official data to the scales of the real processes are set, which take place 
in this sphere of the investigated region. Measures realization of which will allow to 
improve a situation are offered. 

Keywords: retrospective dynamics, employment of the population, overwork region. 
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РЕГІОНАЛЬНА СІМЕЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ЗАВДАННЯ, 
МОНІТОРИНГ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

Проаналізовано сучасні проблеми сім'ї. Окреслено завдання регіональної сі-
мейної політики України, визначено показники її моніторингу. Здійснено типізацію 
регіонів України за складом та інтенсивністю прояву загроз соціальної безпеки та 
типізацію регіонів України за станом соціальної напруженості у сім'ях. Обґрунтова-
но, що ці типізації мають враховуватись під час розроблення заходів регіональної сі-
мейної політики, спрямованих на забезпечення соціальної безпеки. 

Ключові слова: регіональна сімейна політика, моніторинг, типізація, заходи, 
соціальна безпека. 

В Україні на сучасному етапі виникло складне переплетіння впливу 
нових ринкових умов господарювання, національних традицій, соціальної та 
демографічної криз, що закладає певні тенденції трансформації сім'ї. Загалом 
можна стверджувати, що інститут сім'ї продовжує виконувати свої специфіч-
ні функції, однак існують певні соціально-демографічні явища, які свідчать 
про певні несприятливі умови існування сім'ї. Останні в межах України ма-
ють специфічні регіональні особливості. 

В умовах, що склалися, саме регіональна сімейна політика покликана 
не лише сприяти вирішенню проблем, які негативно впливають на функці-
ональні можливості сімей, але насамперед повинна спрямовуватись на попе-
редження виникнення напруженості у сім'ях, яка створює несприятливе соці-


