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У статті визначено основні тенденції роз-
витку ринку праці України, розглянуто 
загальну ситуацію, що склалася у сфері 
зайнятості за останні роки. Досліджено 
питання зайнятості та ефективного функ-
ціонування регіонального ринку праці. Вста-
новлено особливості сучасного стану ринку 
праці Вінницької області. Проаналізовано 
стан основних показників ринку праці регіону, 
зокрема: динаміку економічної активності 
сільського та міського населення; динаміку 
зайнятості населення Вінницької області 
за економічною активністю у віці 15–70 
років; структуру зайнятості населення за 
видами економічної діяльності, проаналізо-
вано структуру безробітного населення за 
причинами незайнятості. Встановлено, що 
для ринку праці Вінницької області харак-
терним є: скорочення робочих місць, міграція 
робочої сили за кордон, дисбаланс між попи-
том і пропозицією на ринку праці, низький 
рівень оплати праці. Визначено пріоритетні 
напрями розвитку регіонального ринку праці. 
Ключові слова: безробіття, ринок праці, 
зайнятість, міграція, розвиток.

В статье определены основные тенден-
ции развития рынка труда Украины, рас-

смотрена общая ситуация, сложившаяся 
в сфере занятости за последние годы. 
Исследован вопрос занятости и эффек-
тивного функционирования регионального 
рынка труда. Установлены особенности 
современного состояния рынка труда Вин-
ницкой области. Проанализировано состо-
яние и динамика основных показателей 
рынка труда региона, в частности: дина-
мика экономической активности сельского 
и городского населения, динамика занято-
сти населения Винницкой области по эко-
номической активности в возрасте 15–70 
лет, структура занятости населения по 
видам экономической деятельности, про-
анализирована структура безработного 
населения по причинам незанятости. 
Установлено, что для рынка труда Вин-
ницкой области характерно: сокращение 
рабочих мест, миграция рабочей силы за 
границу, дисбаланс между спросом и пред-
ложением на рынке труда, низкий уровень 
оплаты труда. Определены приоритет-
ные направления развития регионального 
рынка труда.
Ключевые слова: безработица, рынок 
труда, занятость, миграция, развитие.

The article outlines the main tendencies of the development of the labor market of Ukraine, examines the general situation that has developed in the field 
of employment in recent years. The issue of employment and effective functioning of the regional labor market is explored. The peculiarities of the current 
state of the labor market of Vinnytsia region are established. The state and dynamics of the main indices of the labor market of the region are analyzed, in 
particular: dynamics of economic activity of rural and urban population; the dynamics of employment of the population of Vinnytsia region for economic activ-
ity at the age of 15-70 years; the structure of employment by types of economic activity and analyzed the structure of the unemployed population for reasons 
of unemployment. The main trends that determine the status of labor market of Vinnitsyia region are: reducing the number of economically active population, 
growth of the unemployed population, low level of productivity, labor migration, imbalance between supply and demand on labor market, low wages, etc. 
According to official data, the largest number of employed in 2017 in the Vinnytsia region was concentrated in the agriculture (31.8%), in retail trade and in 
repair of motor vehicles and motorcycles (18,8%), and in industry – (10,98%) of the total number of employed by economic activity. Perspective directions 
of improving the structure of the labor market are: ensure a high standard of living of the population in accordance with international standards; overcoming 
the demographic crisis by increasing the birth rate; achieving the equilibrium between supply and demand on labor market; attraction of investments into the 
production sphere for creation of modern and productive workplaces; improvement of the system of education and vocational training, retraining of person-
nel, etc; activation of the state support of small and medium-sized businesses as a significant source of support for labor market; implementation and use 
of innovative technologies in economic activity, to ensure the competitiveness of modern enterprises.
Key words: unemployment, labor market, employment, migration, development.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ  
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
STATE AND PROSPECTS OF LABOR MARKET DEVELOPMENT  
IN VINNYTSIA REGION

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
господарювання в Україні особливого значення 
набувають питання зайнятості та ефективного 
функціонування ринку праці. Високий рівень тру-
дової міграції, значний рівень тінізації зайнятості, 
недосконале нормативно-правове забезпечення 
в сфері зайнятості, низький рівень оплати праці 
спричинили суттєвий дисбаланс, який є на ринку 
праці. Розвиток ринку праці є важливою передумо-
вою вітчизняного економічного розвитку та забез-
печення добробуту населення країни.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженнями щодо проблем та перспек-
тив розвитку ринку праці в Україні займалися 
такі науковці, як В. Близнюк, О. Єрмоленко 
С. Кожем’якіна, О. Могильний, О. Шкільов та інші. 
Проте питання вивчення особливостей функціо-

нування ринку праці у регіонах потребує подаль-
ших досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження особливостей ринку праці Вінницької 
області та визначення його стану та перспектив 
розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Регулювання ринку праці є важливим напрямом 
розвитку національної економіки та об’єктивно 
необхідним процесом, оскільки він безпосередньо 
впливає на розширення зайнятості, підвищення 
добробуту та якості життя населення. У сучас-
них умовах основними факторами, що впливають 
на процеси, які відбуваються на ринку праці, є: 
структурна перебудова економіки, зокрема пере-
важаючий розвиток галузей сфери послуг; приско-
рене економічне зростання; нарощування потен-
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ціалу підприємництва; науково-технічний прогрес, 
інформатизація суспільства; державне регулю-
вання розвитку трудового потенціалу, ринку праці 
та зайнятості [1]

Як зазначається [2], сучасний стан ринку праці 
ускладнюється негативними демографічними про-
цесами (зростає смертність і знижується наро-
джуваність внаслідок міграції молодих людей і 
молодих сімей за кордон), що викликає негативні 
структурні зміни у сфері трудових ресурсів. Демо-
графічна ситуація загалом у країні й особливо у 
малих містах та селах за роки незалежності нега-
тивно відбилася насамперед на статевовіковому 
складі: значно зріс відсоток людей старшого, пен-
сійного та передпенсійного віку і знизився відсоток 
молоді. Основними характеристиками ринку праці 
є збільшення попиту на робочі професії, також 
затребувані працівники сфери послуг. Значно зни-
жена потреба у спеціалістах із вищою освітою – 
економістах, юристах, учителях. лікарях (виняток 
становлять ІТ-фахівці) [2].

Дослідниками підкреслюється, що струк-
турні зрушення на ринку праці зумовлені транс-
формацією суспільних і економічних відносин 
в сучасному глобалізованому світі. Посилення 
конкуренції, розвиток економіки знань, інформа-
ційних технологій, зміни в змісті і формах праці 
потребують оновлення системи регулювання 
ринку праці [1].

Сучасними складовими частинами державної 
політики регулювання ринку праці є: сприяння 
збалансуванню попиту і пропозиції на ринку праці; 
забезпечення раціонального розподілу та повноти 
використання робочої сили; розширення можли-
востей для самофінансування бізнесу; підвищення 
мотивації до праці, зайнятості та підприємництва; 
підвищення рівня конкурентоспроможності насе-
лення; нормативно-правове забезпечення малого 
та середнього бізнесу; сприяння самозайнятості 
безробітного населення [1, 3].

Водночас, на думку окремих вітчизняних нау-
ковців [4], ринок праці поділяється на два сег-
менти: зайняте та незайняте населення, які від-
різняються специфікою економічної поведінки, 
соціальним статусом, рівнем та стабільністю 
доходів, конкурентоспроможністю та захище-
ністю ринку праці. На сучасному етапі відбува-
ється посилення сегментації ринку, що спричи-
нено змінами в економіці, спадом виробництва, 
появою нових технологій, які не потребують 
участі робочої сили в процесі виробництва, та 
зниження життєвих стандартів українців [4–5]. 
Безумовною проблемою ринку праці, наслідки 
якої виходять далеко за його межі, є низький 
середній рівень заробітків і, відповідно, низька 
питома вага витрат на робочу силу у собівартості 
виробництва та оплати праці найманих праців-
ників у ВВП, надмірна міжгалузева і низька між-

посадова диференціація заробітної плати, пере-
дусім у бюджетній сфері [4–6].

На думку О. Котикової [7], з використанням 
праці та її оплатою обов'язково пов'язане здій-
снення будь-якого господарського процесу. Для 
найманих працівників заробітна плата є осно-
вою їхнього матеріального добробуту, для дер-
жави – джерелом наповнення бюджету та соціаль-
них фондів. Питання організації заробітної плати, 
формування її рівня разом із питанням забезпе-
чення зайнятості становлять основу соціально-
трудових відносин у суспільстві [7].

Водночас рівень якості трудового життя насе-
лення регіону як важливий чинник його конкурен-
тоспроможності в сучасних умовах набуває пріори-
тетності у забезпеченні не лише добробуту окремої 
особи, суспільства, але й зайнятості населення 
та безпеки ринку праці. Під її впливом усі сфери 
життя, в тому числі економічна, набувають нових 
якостей – гнучкості, динамічності, стійкості, але 
зростає й потенційна залежність суспільних проце-
сів від конкурентоспроможності соціальної сфери. 
Саме тому структурна зв'язаність рівня життя насе-
лення та функціонування ринку праці є істотною 
якісною характеристикою конкурентоспроможності 
(зокрема на регіональному рівні), і розрив зв'язків 
між цими елементами може призвести до істот-
ної дестабілізації та негативних соціальних, а в 
подальшому – і економічних наслідків [8].

Варто відмітити, що диференціація регіональ-
них ринків праці викликана нерівномірністю соці-
ально-економічного розвитку регіонів, зокрема 
обсягами наявного ресурсного потенціалу й ефек-
тивністю його використання, що зумовлює різні 
можливості щодо врегулювання попиту і пропо-
зиції робочої сили та регіональні диспропорції за 
показниками безробіття [9].

Для ринку праці Вінницької області характер-
ним є: скорочення робочих місць, міграція робо-
чої сили за кордон, дисбаланс між попитом і про-
позицією на ринку праці, низький рівень оплати 
праці та ін. 

Водночас, за даними Головного управління 
статистики у Вінницькій області [10–11], станом на 
1 січня 2018 році у області проживало 1575,8 тис. 
осіб. (806,3 тис. осіб міського населення (51,2%) 
та 769,5 тис. осіб сільського населення (48,8%)). 
З них 477 174 (30,3%) осіб становлять пенсіонери 
(у тому числі за віком – 357 623 осіб (22,7%)).

Аналіз економічної активності сільського та 
міського населення (рис. 1) показує значне ско-
рочення зайнятих у міських поселеннях, а саме 
кількість зайнятих у віці 15–70 років у міських 
поселеннях у 2017 році становила 333,9 тис. осіб, 
що на 11,2 тис. осіб (3,24%) менше порівняно з 
2016 р. та на 19,7 тис. осіб (5,6%) менше порівняно 
з 2015 р. Також зі скороченням зайнятого насе-
лення за аналізований період у Вінницькій області 
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збільшувався кількість безробітного населення у 
віці 15–70 років у міських поселеннях і у 2017 році 
становила 46,6 тис. осіб. Що стосується тенден-
цій розвитку регіонального ринку праці у сільській 
місцевості, тут також спостерігаються негативні 
тенденції, пов’язані з поступовим скороченням 
зайнятих у віці 15–70 років, а саме 307 тис. осіб у 
2017 році, що на 6,7 тис. осіб (2,1%) менше, ніж в 
2016 році, та на 14,3 тис. осіб (4,5%) та 19,4 тис. 
осіб (5,94%) порівняно з 2015 та 2014 рр. відпо-
відно [11].

За офіційними даними [11], найбільше зайня-
тих у 2017 році у Вінницькій області було зосе-
реджено у сільському, лісовому та рибному гос-
подарстві – 203, 7 тис. осіб (31,8% від загальної 
кількості зайнятих за видами економічної діяль-
ності (рис. 2), в оптовій та роздрібній торгівлі, 
ремонті автотранспортних засобів та мотоциклів – 
120,7 тис. осіб (18,8%), та у промисловості – 70, 
4 тис. осіб (10,98%). Найменша чисельність зайня-
тих у регіоні пов’язана з діяльністю підприємств, 
що займались у сфері тимчасового розміщування 

Рис. 1. Динаміка економічної активності  
сільського та міського населення у Вінницькій області у 2017 р. [11]

Рис. 2. Зайнятість населення за видами економічної діяльності  
у Вінницькій області у 2017 році (тис. осіб) [12]
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й організації харчування – 4,1 тис. осіб (0,64%), 
операції з нерухомим майном – 5 тис. осіб (0,78%), 
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 5,2 тис. 
осіб (0,81%), у фінансовій та страховій діяльності – 
5,6 тис. осіб (0,87% від загальної кількості) [11].

Дослідження показали, що характерною осо-
бливістю регіонального ринку праці за аналізо-
ваний період є значне падіння чисельності еко-
номічно активного населення у віці 15–70 рр., 
так, зокрема, чисельність економічно активного 
населення у Вінницькій області у 2017 році стано-
вила 717,4 тис. осіб, що на 201,7 тис. осіб менше, 
ніж у 2000 році, та на 23,8 тис. осіб порівняно 
з 2015 р., та 12,4 тис. осіб менше порівняно з 
2016 р. (рис. 3) [11].

Чисельність зайнятих у області станом на 
перше січня 2018 року становила 640,9 тис. 
осіб, що на 198,5 тис. осіб (23,7%) менше, ніж у 
2000 році, на 44,4 тис. осіб (6,5%) менше, ніж у 
2010 році, на 17,9 тис. осіб (2,7%) менше, ніж у 
2016 році. Що стосується безробітного населення, 
то у 2017 році у Вінницькій області зареєстровано 
76,5 тис. осіб, що на 5,5 тис. осіб (7,8%) більше, 
ніж в попередньому році. Серед адміністратив-
них районів лідерами за кількістю безробітних 
у 2017 році у Вінницькій області стали Барський 
район (1348 осіб), Могилів-Подільський район 
(949 осіб), Бершадський район (914 осіб), Ора-
тівський (845 осіб), Іллінецький (821 осіб) Най-
менша кількість безробітних зареєстрована у 
Чечельницькому (321 особа), Хмільницькому 
(429 осіб), Жмеринському (427 осіб) та Літин-
ському (448 осіб) районах. Ще одним важливим 
показником регіонального ринку праці є наванта-
ження на одне робоче місце, найбільш складна 
ситуація у 2017 році спостерігалась у Іллінець-

кому районі – 811 осіб/одну вакансію, у Томаш-
пільському районі – 349 осіб на одну вакансію та у 
Чечельницькому районі – 321 особа на одну Рівень 
навантаження на одну вакансію є найменшим у 
Вінницькому (4 особи), Хмільницькому (11 осіб), 
Калинівському (11 осіб) та Жмеринському (15 осіб) 
районах [11].

Результати аналізу структури безробітного 
населення у Вінницькій області у 2017 році (рис. 4), 
свідчать, що основними причинами безробіття 
області є вивільнені з економічних причин (38,3%), 
звільнені за власним бажанням та за угодою сто-
рін (37,4%), а, також, не працевлаштовані після 
закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних 
закладів І–ІV рівнів акредитації. 

Слід зазначити, що у структурі безробітного 
населення за тривалістю пошуку роботи (безро-
бітні у віці 15–70 р.) найбільшу частку 25,5% ста-
новлять особи, що витрачають від 1 до 3 місяців 
на пошук роботи, негативною динамікою згідно 
з офіційними даними є поступове збільшення 
терміну пошуку роботи у 2017 році до 7 міся-
ців, такі тенденції мали місце впродовж 2015 та 
2016 років (7 місяців – середній термін пошуку 
роботи), у 2004, 2010, 2014 рр. зазначений показ-
ник був дещо менший і становив у середньому 
6 місяців [11]. 

Середньомісячна номінальна заробітна плата 
штатних працівників у Вінницькій області харак-
теризується поступовим зростанням протягом 
останніх років та значними рівнем диференціа-
ції за видами діяльності. Так, найвищий рівень 
заробітної плати у 2017 році пов’язаний з такими 
видами економічної діяльності, як: інформація 
та комунікації (8613 грн, 130,1 % до 2016р.), 
фінансова та страхова діяльність (8076 грн, 

Рис. 3. Динаміка зайнятості населення Вінницької області  
за економічною активністю у віці 15–70 років (тис. осіб) [11]

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2 000 2005 2010 2014 2015 2016 2017

919,1 

775,4 771,2 739,2 741,2 729,8 717,4 

839,4 

723 694,3 661,6 674,9 658,8 640,9 

79,7 52,4 76,9 77,6 66,3 71 76,5 

355,4 

480 
436,3 435,1 428,5 433,2 441,6 

Економічно активне населення Зайняті 
Безробітні Економічно неактивне населення 



370 Випуск 29. 2019

ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

129,4% до 2016р.)), державне управління і обо-
рона (7717 грн 158,8% до 2016р.)) та промис-
ловість (7089 грн, 130% до 2106р.). Найнижчий 
рівень середньомісячної заробітної плати зафік-
совано у регіоні у 2017 році у сфері поштової 
та кур’єрської діяльності, також низький рівень 
оплати праці у галузі охорони здоров´я, освіти, 
мистецтва і спорту. 

Висновки з проведеного дослідження. За 
результатами проведеного дослідження до осно-
вних особливостей функціонування ринку праці 
Вінницької області можна віднести: значне ско-
рочення чисельності зайнятих та зростання рівня 
безробіття, дисбаланс попиту та пропозиції на 
ринку праці; низький рівень продуктивності праці; 
незадовільні умови праці; незадовільний рівень 
оплати праці; посилення міграційних процесів тру-
дових ресурсів; низький рівень реформування у 
сфері зайнятості.

Враховуючи вищесказане, основними та прі-
оритетними напрямами розвитку регіонального 
ринку праці є: 

– забезпечення високого рівня життя насе-
лення відповідно до міжнародних стандартів;

– подолання демографічної кризи шляхом 
підвищення рівня народжуваності; 

– досягнення рівноваги між попитом і пропо-
зицією на ринку праці;

– залучення інвестицій у виробничу сферу для 
створення сучасних та продуктивних робочих місць;

– удосконалення системи освіти та професій-
ного навчання, перепідготовки кадрів, тощо;

– активізація підтримки державою малого та 
середнього бізнесу, як основного джерела розши-
рення ринку праці;

– державна підтримка та сприяння розвитку 
соціального підприємництва, оскільки соціальний 
бізнес дає можливість працевлаштувати соці-
ально вразливі групи населення; 

– впровадження та використання у госпо-
дарській діяльності інноваційних технологій для 
забезпечення конкурентоспроможності сучасних 
підприємств.
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STATE AND PROSPECTS OF LABOR MARKET DEVELOPMENT IN VINNYTSIA REGION

The purpose of the article. Current state of the labor market is complicated by negative demographic pro-
cesses, which causes negative structural changes in the field of labor resources. The high level of labor migra-
tion, shadow employment, imperfect legal framework in the field of employment and the low level of revenues 
lead to a significant imbalance on labor market. Therefore, the development of the labor market is an important 
prerequisite for domestic economic development and ensuring the welfare of the country's population.

The aim of the research is estimation of tendencies, and characteristic of Vinnytsia labor market as a part 
of the labor market of Ukraine and determine its status and development prospects

The subject of the research is a set of current state and peculiarities of labor market development of 
Vinnytsia region as a base of formation of the stabilization of economic situation and welfare of the region's 
population.

Methodology. An economic and mathematical analysis, comparison, graphical analysis were used for this 
study. Information were collected by using statistical data from Department of Statistics in Vinnytsia Region.

However, the differentiation of regional labor markets is due to the unevenness of the socio-economic 
development of the regions, in particular the volumes of available resource potential and the effectiveness of 
its use, which leads to different opportunities for adjusting labor supply and regional disparities in unemploy-
ment rates.

Results. The study has identified the main trends of economic activity of rural and urban population in Vin-
nytsia oblast in 2014–2017; trends of employment of the population of Vinnytsia region for economic activity at 
the age of 15–70 years in 2000–2017. The structure of the unemployed population of the Vinnytsia region in 
2017 for reasons of unemployment was an analyzed. The structure of the unemployed population of the Vin-
nytsia region in 2017 for reasons of unemployment was determined.

The main trends that determine the status of labor market of Vinnitsyia region are: reducing the number of 
economically active population, growth of the unemployed population, low level of productivity, labor migration, 
imbalance between supply and demand on labor market, low wages, etc.

Such important conditions need to be ensured for the labour market development: ensure a high standard 
of living of the population in accordance with international standards; overcoming the demographic crisis by 
increasing the birth rate; achieving the equilibrium between supply and demand on labor market; attraction of 
investments into the production sphere for creation of modern and productive workplaces; improvement of the 
system of education and vocational training, retraining of personnel, etc; activation of the state support of small 
and medium-sized businesses as a significant source of support for labor market; implementation and use of 
innovative technologies in economic activity, to ensure the competitiveness of modern enterprises.

Originality of the research. The contribution of the research is assessment of main regional peculiarities 
in the field of employment on the basis of the detailed analysis of labor market in Vinnytsia region and prospec-
tive directions of its improvement were identified.


