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кооперації, які б якнайкраще відповідали сучасній техніці, 
культурному і технічному рівню працівників. Розподіл роботи 
усередині підприємств може бути функціональним, технологічним, 
поопераційним. У зв'язку з тим, що на підприємствах 
господарства одночасно здійснюються функції по приготуванню 
продукції, її реалізації та організації споживання, структура штату 
підприємств включає групи працівників виробництва, 
адміністративно-обслуговуючого персоналу. Технологічний 
розподіл праці здійснюється залежно від характеру виробничого 
процесу. На підприємствах господарства ступінь диференціації 
технологічних процесів може бути більший або менший залежно 
від конкретних організаційно-технічних умов, потужності 
підприємства. При технологічному розподілі роботи залежно від 
складності виконуваних операцій використовується 
кваліфікаційний розподіл, коли роботи певної складності, точності 
і відповідальності розподіляються між працівниками залежно від 
рівня кваліфікації. Так, працівники високої кваліфікації 
виконують більш складні операції, що потребують певних 
навичок, менш складні виконують працівники нижчої 
кваліфікації. 
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наслідками, такими як зростання безробіття та зменшення рівня 
зайнятості населення. В таких умовах особливої актуальності та 
гостроти набуває проблематика реформування якісної та 
ефективної системи управління зайнятістю населення, яка 
повинна бути адекватною викликам сучасності та стати 
запорукою підґрунтя соціально орієнтованої ринкової економіки 
для розвитку продуктивних сил України та її регіонів.  

Проблематикою ролі держави в сфері подолання безробіття 
населення займались у своїх наукових працях науковці: М.В. 
Семикіна, А.С. Пасєка [1], О.В. Швець [2], Г.М. Юрчик, М.М. 
Човпило М.М. [3] та багато інших. Pазом з тим, необхідно 
аналізувати сучасний стан рівня безробіття та зайнятості 
населення та результати діяльності державної служби зайнятості, 
проблеми реалізації перспективного світового досвіду в сучасних 
умовах розвитку науки в її нерозривному взаємозв’язку з 
економічними реаліями суб’єктів господарювання.  

Співвідношення вакансій та чисельності безробітних за 
професійними групами Харківського регіону, наведені на рис. 1 
свідчать про значний дефіцит вакансій за всіма позиціями, тобто 
державі потрібно працювати у напрямку розширення робочих 
місць для появи більшої кількості пропозицій на ринку праці. 
Лише статистичне вимірювання існуючої ситуації не змінить та не 
покращить існуючий стан безробіття в країні. 
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Рис. 1 – Кількість вакансій та чисельність безробітних за професійними 

групами станом на 1 серпня 2020 року, Харківська область 
Примітка: (Побудовано автором на основі даних Держкомстату України) [4] 
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Доцільно розробити напрямки запровадження системи тайм-
менеджменту, який потребує додаткових знань та умінь 
персоналу: необхідно запровадити систему підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на принципах 
професійної компетенції. Необхідно також обов’язкове 
запровадження електронних інформаційних та автоматизованих 
систем для розширення потенціалу між професійної мобільності 
кадрів, використання сучасних соціально-технічних засобів для 
інституалізації переходу від жорсткої класифікації професій до 
впровадження гнучкої системи підготовки та перепідготовки 
кадрів.  
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Розвиток трудових ресурсів є найважливішою умовою 

успішного функціонування будь-якої організації. 
У сучасний час під впливом глобалізації, розвитком 

інформаційних технологій все більше зростає конкуренція, що в 
свою чергу позбавляє можливості організації швидше і дешевше 
конкурентів створювати нові стратегічні ресурси, використовувати 
їх та одержувати стабільний прибуток протягом тривалого часу.  
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