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Стаття присвячена глибинним пробле-
мам вітчизняного ринку праці. Зафіксу-
вати їх напередодні важкої нестандартної 
кризи важливо для відокремлення корот-
кострокових та довгострокових тен-
денцій і подальшого виправлення наявних 
диспропорцій. Аналіз основних показників 
ринку праці, а саме попиту, пропозиції, 
рівнів зайнятості та безробіття, плин-
ності кадрів, динаміки реальної заробіт-
ної плати, переконливо свідчить про 
наявність серйозних застарілих проблем. 
Серед них слід виділити незначні темпи 
зростання попиту на працю, несприятливу 
структуру зайнятості, високий рівень 
молодіжного безробіття, переважання 
структурного безробіття. Дослідження 
підтверджує, що, попри необхідність вирі-
шення злободенних завдань, породжених 
карантином, самоізоляцією та дистан-
ційною роботою, ринок праці потребує 
подолання системних проблем за рахунок 
проведення структурної політики, розви-
тку малого бізнесу, узгодження освіти з 
потребами ринку праці.
Ключові слова: ринок праці, попит на 
працю, пропозиція праці, зайнятість, без-
робіття.

Статья посвящена глубинным проблемам 
отечественного рынка труда. Зафикси-
ровать их накануне тяжелого нестан-
дартного кризиса важно для отделения 
краткосрочных и долгосрочных тенденций 
и дальнейшего исправления имеющихся дис-
пропорций. Анализ основных показателей 
рынка труда, а именно спроса, предложения, 
уровней занятости и безработицы, текуче-
сти кадров, динамики реальной заработной 
платы, убедительно свидетельствует о 
наличии серьезных застарелых проблем. 
Среди них следует выделить незначитель-
ные темпы роста спроса на труд, неблаго-
приятную структуру занятости, высокий 
уровень молодежной безработицы, преоб-
ладание структурной безработицы. Иссле-
дование подтверждает, что, несмотря на 
необходимость решения насущных заданий, 
порожденных карантином, самоизоляцией и 
дистанционной работой, рынок труда тре-
бует преодоления системных проблем за 
счет проведения структурной политики, 
развития малого бизнеса, согласования 
образования с потребностями рынка труда.
Ключевые слова: рынок труда, спрос на 
труд, предложение труда, занятость, без-
работица.

Quarantine, self-isolation of consumers, remote work significantly reformats the labor market. However, the need to solve urgent (short-term) problems 
should not overshadow numerous old and chronic (long-term) ones. Their dissociation will help avoid the common logical mistake “post hoc ergo propter 
hoc” and highlight the problems that need to be solved right away. The article aims to analyze a broad set of indicators of the domestic labor market – labor 
demand, labor supply, employment rate, unemployment rate, staff turnover, the dynamics of real wages, and others. It will allow us to capture a position in 
which the labor market has met the Coronavirus pandemic crisis and outline the main ways of solving the accumulated problems. The study has identified 
the main problems, many of which are systemic. Moderate economic growth rates in 2016–2019 logically lead to a slight increase in labor demand. In 2019, 
the situation worsened due to the permanent decline in industrial production. Considering the structure of the national economy in the total labor demand, 
the share of less qualified labor (trade, agriculture) continues to grow. In terms of labor supply, the continuing decline in the active population and mass 
migration are noteworthy. The structure of supply is also essential here, as young people are the most mobile age group. Unemployment rates vary only 
slightly, indicating a significant informal sector of the national economy. There is a high youth unemployment rate (one of the reasons to migrate). A review 
of the primary labor market indicators in recent years of economic growth strongly shows that the domestic market has confronted the crisis caused by the 
Coronavirus pandemic being unstable, unbalanced, with structural unemployment, and a simultaneous deficit and surplus of a labor force. The urgent anti-
crisis measures as a reaction to the worsening situation should not neglect the elimination of existing imbalances in the labor market. Government structural 
policy, development of a small business, and the coordination of education with the labor market needs are among the possible measures.
Key words: labor market, labor demand, labor supply, employment, unemployment.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРАЦІ
CURRENT STATE AND PROBLEMS OF THE DOMESTIC LABOR MARKET

РОЗДІЛ 5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,  
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Постановка проблеми. Економічна криза, що 
розгортається у більшості країн світу через панде-
мію та локдауни, до яких довелося вдаватися, – 
явно не найкращий час для дослідження ринку 
праці. Зростає безробіття, скорочуються зарплати, 
посилюється напруженість, змінюються акценти у 
професіях, які користуються попитом у роботодав-
ців. Проте навіть у відносно спокійні часи ринок 
праці відрізняється високою рухливістю, тому всім 
зацікавленим особам радять здійснювати його 
моніторинг кілька разів на рік. Однак багато тен-
денцій, які можна спостерігати на вітчизняних рин-
ках, мають явно довгостроковий усталений харак-
тер, що дещо полегшує задачу.

Реалії сьогодення обов’язково ставлять на 
порядок денний дослідження реакції ринку праці 
на економічну кризу, що викликана коронавірусом. 
Втім, перш ніж аналізувати адаптацію вітчизня-
ного ринку праці до нових викликів, канали, через 
які він підлаштовується до чергового шоку (зміну 
зарплатні або зайнятості), численні соціальні 
наслідки, варто дочекатися статистичних даних, 
які дадуть змогу отримати повну картину. З іншого 
боку, слід добре уявляти той стан, у якому ринок 
підійшов до цього випробування, його проблеми 
та дисбаланси, щоб розрізняти короткострокові та 
довгострокові тенденції, уникати поширеної логіч-
ної помилки post hoc ergo propter hoc.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вітчизняний ринок праці завжди залиша-
ється в центрі уваги українських економістів. 
Авторитетними дослідниками у цій сфері є 
В.П. Антонюк [1], В.В. Близнюк [2; 3], О.А. Грішнова, 
Л.С. Лісогор [4], Е.М. Лібанова [4], Ю.М. Маршавін 
[5], І.Л. Петрова [3], М.В. Семикіна, О.І. Цимбал [4; 
6], Л.В. Щетініна [1], О.М. Ярош [4; 6] та інші. Проте 
у статті використовуються передусім офіційні 
дані, які надають Державна служба статистики [7] 
й Державна служба зайнятості [8], та той аналіз 
ринку праці, що передує прийняттю рішень уря-
дом та центральним банком. Так, в «Інфляційному 
звіті» НБУ є розділ «Ринок робочої сили та доходи 
домогосподарств», а в «Економічному огляді» – 
розділ «Ринок праці», де щоквартально оприлюд-
нюються результати опитування щодо ділових 
очікувань підприємств України [9–12]. З 2020 р. 
Міністерство економіки започаткувало публікацію 
«Огляду ринку праці». Корисну інформацію містять 
результати соціологічних досліджень Інституту 
демографії НАН України [4], соціологічних опиту-
вань дослідницьких агенцій, аналітичні матеріали 
“VoxUkraine” [6], інших міжнародних та вітчизняних 
організацій. Врешті-решт, найбільш оперативні 
дані надають посередники на ринку праці, онлайн-
сервіси з пошуку роботи.

Постановка завдання. Аналіз ринку праці 
передбачає дослідження його основних складових 
частин, зокрема попиту, пропозиції, рівнів зайня-
тості, безробіття (його причин, тривалості), плин-
ності кадрів, динаміки реальної заробітної плати. 
Всі ці маркери допоможуть скласти уявлення про 
те, в якому стані вітчизняний ринок праці зустрів 
невідворотну економічну кризу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Попит на робочу силу, як на будь-який ресурс, 
є похідним від попиту на товари й послуги. 
Крім того, він залежить від продуктивності 
праці, технологічного рівня та стану економіки. 
У 2016–2019 рр. в Україні спостерігалося помірне 
економічне зростання (2,4%; 2,5%; 3,4%; 3,2% 

відповідно), підвищувався рівень економічної 
активності, зайнятість та кількість вакансій. За 
даними Держстату, протягом 2018–2019 рр. зайня-
тість зростала як в абсолютному, так і у віднос-
ному вимірах (рис. 1) [7]. За даними НБУ, стійкий 
попит на робочу силу зберігався також протягом 
І кварталу 2020 р. [9, c. 18].

Проте, повертаючись до динаміки ВВП, маємо 
погодитися з фахівцями Інституту економіки та 
прогнозування в тому, що загальний невисокий 
рівень ВВП гальмує процес створення високопро-
дуктивних робочих місць, які здатні посилити кон-
курентні позиції національної економіки та приско-
рити економічне зростання [3, c. 17].

Відповідно до підвищення рівня зайнятості 
зменшувалися кількість та частка безробітних (як 
буде показано далі), а також громадян, зайня-
тих у неформальному секторі (протягом 2019 р. 
частка останніх скоротилася з 21,6% до 20,9%, 
але залишається досить високою, а саме 3,5 млн. 
із 16,6 млн. зайнятих). Однак якщо обмежуватися 
легальними робочими місцями, то можна поба-
чити, що кількість штатних працівників впро-
довж останніх років коливалася, а з IV кварталу 
2018 р. сформувалася чітка тенденція до її змен-
шення (загальна зайнятість нараховує у 2019 р. 
16,578 млн. осіб віком 15–70 років, кількість штат-
них працівників становить 7,35 млн.) (рис. 2) [7].

Попередній уряд необачно пообіцяв створити у 
2020 р. 200 тисяч нових легальних робочих місць, 
а за 5 років – 1 мільйон, попри те, що світова спіль-
нота давно перебувала в очікуванні чергового еко-
номічного спаду [13]. Натомість ще до настання 
кризи за 2019 р. було втрачено 289 тис. робочих 
місць. Можна припустити, що однією з основних 
причин цього було падіння промислового вироб-
ництва (у квітні 2020 р. його обсяг скоротився на 
16,2% порівняно з квітнем 2019 р.).

За оцінкою НБУ, попит на робочу силу зали-
шався високим не лише через загальне еко-
номічне зростання, але й внаслідок проблем із 
заповненням вакансій (особливо у державному 
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Рис. 1. Зайняте населення віком 15–70 років у середньому, тис. осіб

Джерело: Державна служба статистики
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управлінні, освіті, медицині, транспорті та сіль-
ському господарстві) та позитивним очікуванням 
роботодавців. Спад у промисловості дався взнаки 
лише у ІV кварталі 2019 р., коли очікування щодо 
майбутніх змін чисельності працівників помітно 
погіршилися й стали від’ємними (рис. 3). Однак 
продовжувала зростати кількість працюючих у 
сферах торгівлі та будівництва [10].

Пропозиція праці визначається передусім 
демографічними, міграційними та соціальними 
чинниками. Вітчизняні демографічні тенденції 
залишаються невтішними: чисельність населення 
скорочується, нині на ринок праці вперше вихо-
дять народжені у скрутні часи другої половини 
1990-х рр., що посилює загальний спадний тренд. 
Згідно з оцінкою компанії “GRC”, найчисельнішою 
групою на ринку праці сьогодні є так звані мілені-
али, або покоління Y, тобто пошукачі роботи віком 
приблизно 19–35 років (58% всіх резюме надхо-
дять саме від них) [14]. Наступною за численністю 
групою (35% резюме) є покоління Х, тобто особи 
віком 36–56 років. Якщо перші відрізняються 

динамічністю, активністю в питаннях працевла-
штування, то другі більше цінують стабільність 
та постійність. Представників покоління Z, тобто 
народжених після 2000 р., (які тільки починають 
виходити на ринок праці) та «бебі-бумерів» 4% та 
3% відповідно [15].

Попри негативний демографічний тренд (при-
родне скорочення у 2019 р. склало 0,6%), пропози-
ція робочої сили зростала за рахунок підвищення 
рівня участі в робочій силі осіб передпенсійного 
віку (50–59 років) [10, с. 18].

Однак чим далі, тим більш відчутною в Україні 
стає проблема нестачі робочої сили. Згідно з 
базою даних “GRC”, саме на міленіалів припа-
дають 60% усіх резюме, в яких виказана готов-
ність до зміни країни проживання [16]. Отже, слід 
взяти до уваги інший тренд цих років, а саме 
продовження відтоку робочої сили за кордон. 
Достеменно невідомо, скільки саме українців пра-
цює за межами країни. Держстат досліджує тру-
дову міграцію раз на 5 років, останній раз відбувся 
у 2017 р. Міністерство соціальної політики України 

Рис. 3. Очікування респондентів щодо змін кількості працівників  
на їх підприємствах у наступні 12 місяців (баланс відповідей, %)

Джерело: НБУ

Рис. 2. Середньооблікова кількість штатних працівників по кварталах, тис. осіб

Джерело: Державна служба статистики
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у 2019 р. стверджувало, що близько 3,2 млн. укра-
їнців роблять це на постійній основі, а в окремі 
періоди – до 7–9 млн. осіб [17]. За оцінками 
Всеукраїнської асоціації компаній з міжнарод-
ного працевлаштування, за кордоном працюють 
3–5 млн. громадян України, левова частка з них не 
повернулася додому навіть через пандемію [18].

Цілком ймовірно, що масштаби трудової мігра-
ції більші, ніж це фіксується офіційною статисти-
кою. Хоча навіть 3–4 млн. осіб складають 10% 
населення, що помітно перевищує середньосвіто-
вий показник.

Важко не погодитися з тим, що для вітчизня-
ної економіки значно вигідніше створювати робочі 
місця, залишати вдома кваліфікованих фахівців, 
ніж отримувати від них перекази грошей з-за кор-
дону (за даними Світового банку, Україна у 2019 р. 
стала лідером у Європі за надходженням приват-
них грошових переказів від заробітчан, що склали 
15,8 млрд. дол. [19, с. 18]). Важливо, щоби кошти, 
витрачені на формування людського капіталу, 
давали віддачу всередині крани, щоби робітники 
поверталися на Батьківщину, набувши досвіду та 
підвищивши кваліфікацію.

Також цілком природно виглядає дефіцит робо-
чої сили певних робітничих спеціальностей як вна-
слідок відтоку фахівців, так і в результаті низької 
зацікавленості молоді та виходу на пенсію робіт-
ників старшого віку [10, с. 19].

Важливим чинником, який суттєво впиває як на 
попит, так і на пропозицію праці, є розвиток малого 
та середнього бізнесу. Чим більше в країні підпри-
ємців, які створюють робочі місця, тим більше 
попит на робочу силу й тим менше її пропозиція. 
Проте сектор малого бізнесу в Україні ще не віді-
грає тієї ролі, яка б дала змогу відчути його пере-
ваги. За даними Держстату, у 2018 р. на великих, 
середніх та малих підприємствах було зайнято 
26,4%, 46,0% і 27,5% відповідно. Можна припус-
тити, що частка малих підприємств насправді є 
більшою через неврахування тіньової економіки. 

Однак все одно ці показники значно менші за ана-
логічні дані розвинутих країн.

З урахуванням наявного попиту та пропозиції 
на вітчизняному ринку праці та їхньої динаміки 
песимістично налаштовані експерти розглядають 
його як ринок продавця, де попит домінує над про-
позицією, і пов’язують таку тенденцію з глобаль-
ною конкуренцією за трудові ресурси [20]. Вони 
вважають, що в Україні конкуренція зростатиме, 
але не внаслідок дефіциту робочих місць, а через 
невдоволення здобувачів нинішнім місцем роботи 
та їхнім бажанням знайти кращу пропозицію.

Можна погодитися з тим, що домінування 
попиту над пропозицією на ринку праці спра-
ведливо для певних категорій робітників, але 
наявність безробіття недвозначно свідчить про 
інше співвідношення. Зміна його рівня протягом 
2010–2019 рр. зображена на рис. 4.

Добре помітна незначна волатильність показ-
ника, яка зайвий раз свідчить про наявність суттє-
вого неформального сектору економіки [2, с. 59]. 
Якщо не брати до уваги цілком логічне зростання 
циклічного безробіття в період економічних криз, 
то вважається, що у складі безробіття перева-
жає структурне, що спричинене невідповідністю 
попиту й пропозиції робочої сили певних профе-
сій, як згадувалося вище [11, c. 27].

Серйозною проблемою, типовою для біль-
шості країн світу, є молодіжне безробіття. 
З рис. 5 можна зрозуміти, яку значну диферен-
ціацію за віковими групами приховує загальний 
показник 2019 р. у 8,2%. Незважаючи на те, що в 
групі віком 15–24 років домінує економічно неак-
тивне населення (у 2018 р. – 66,3% до населення 
відповідного віку), вона демонструє найвищий 
рівень безробіття. Якщо її об’єднати з наступ-
ною за віком групою, то стане очевидним, що 
найчисельнішою у складі безробітних є молодь 
(15–29 років), серед яких чимало таких, хто не 
зміг працевлаштуватися, завершивши навчання 
та отримавши освіту.
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Українським центром соціальних реформ 
спільно з Інститутом демографії та соціальних 
досліджень ще у 2013 та 2015 рр. було виконано 
дослідження «Перехід від навчання до ринку праці». 
Згідно з його результатами, основними перешко-
дами для отримання гідної роботи молоддю під час 
першого виходу на ринок праці були названі «неза-
довільні навички пошуку роботи, відсутність тру-
дового стажу та доволі часто завищені очікування 
випускників начальних закладів щодо умов найму 
та оплати праці» [4, с. 49]. Немає підстав стверджу-
вати, що дія цих перешкод припинилася та не від-
чувається досі. Отже, актуальною задачею зали-
шається узгодження ринків освітніх послуг та праці.

Занепокоєння викликає тривалість безробіття. 
Так, у 2016–2018 рр. 22–28% безробітних шукали 
роботу довше одного року, що обов’язково призво-
дило до значних втрат людського капіталу. У 2019 р. 
цей показник був несподівано значно покращений 
до 13,1% [7], а тривалість пошуку роботи у серед-
ньому становить 6 місяців. Приблизно третина 
зайнятих, серед яких більшість молодих фахівців, 
хоча б недовго перебуває в стані безробітних [6].

Іншою часовою характеристикою ринку праці 
є плинність кадрів. Вона є досить високою в 

середньому по країні порівняно з європейським 
рівнем. Причому найвищий рівень плинності спо-
стерігається здебільшого в регіонах з низьким 
рівнем безробіття (м. Київ, Київська, Одеська 
області). Дослідження свідчать про те, що таким 
чином пошукачі робочих місць прагнуть підвищити 
свої шанси на краще працевлаштування [6].

Окрім років економічного спаду, реальна зарп-
латня в Україні зростала, особливо високі темпи 
спостерігалися у 2017 р. у зв’язку з подвоєнням 
мінімальної зарплатні (рис. 6). Однак її загаль-
ний рівень залишається невисоким, що також 
позначається на темпах міграції. На жаль, серед 
інших чинників підвищення оплати праці немож-
ливо навести найбажаніший, а саме продуктив-
ність праці, що підтверджується економетричними 
дослідженнями [12, с. 23]. Проблемою залиша-
ється також значна диференціація в оплаті праці 
як за видами економічної діяльності, так і за регіо-
нами й соціальними групами [2, с. 66].

Втім, реалії життя з усією очевидністю дово-
дять, що зарплата є найменш достовірною харак-
теристикою ринку праці. Справжню її величину 
приховують як ті, хто шукають роботу, так і ті, хто 
її надають. Останні це роблять на всіх рівнях, а 

Рис. 5. Рівень безробіття у 2019 р. за віковими групами, %

Джерело: Державна служба статистики

Рис. 6. Динаміка реальної заробітної плати (% до попереднього року)

Джерело: Державна служба статистики
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саме приховують від держави заради фіскальної 
економії, всередині фірми – щоби замаскувати 
несправедливу диференціацію зарплат співробіт-
ників, від претендентів – щоби привабити найкра-
щих фахівців [6].

Наостанок, повертаючись до занятості, вважа-
ємо корисним навести її структуру за видами еко-
номічної діяльності (табл. 1).

Можна помітити, що у 2019 р. найбільша час-
тина працюючих була зайнята у сфері торгівлі 
(22,9%), сільському господарстві (18,2%) та про-
мисловості (14,8%). Така картина зберігалася про-
тягом усього наведеного періоду. Подібний розпо-
діл робочої сили відбиває структурні зрушення, 
що відбулися впродовж років трансформації наці-
ональної економіки. Це передусім деіндустріаліза-
ція та примітивізація. Відверто спрощений харак-
тер має й політика зайнятості [5, c. 7]. Вже з 2011 р. 
у сільському господарстві (первинному секторі) 
працює більше осіб, ніж у промисловості (варто 
додати, що в структурі зайнятих у неформальному 
секторі сільське господарство абсолютно домінує, 
становлячи 42,3% [8, с. 4]). З іншого боку, зрос-
тання зайнятих у сфері послуг (торгівлі) немож-
ливо сприймати як аргумент на користь форму-
вання постіндустріальної та соціальної економіки 
[1, с. 68–69]. Все це обов’язково призводить до 
зменшення потреби у висококваліфікованій робо-
чій силі та принижує престиж освіти.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, огляд основних показників ринку 
праці за останні роки економічного зростання 
переконливо свідчить про те, що до кризи, спричи-
неної пандемією коронавірусу, вітчизняний ринок 
підійшов нестабільним, незбалансованим із наяв-
ним структурним безробіттям, одночасним дефі-
цитом та надлишком робочої сили. Зафіксувати 
подібний стан важливо з огляду на подальше 
загострення ситуації.

Подальші дослідження мають стосуватися 
того, як ринок праці адаптується до кризи, що від-
будеться із зайнятістю в цих умовах. Це актуальне 
й непросте питання з огляду на нерівномірність 
поширення кризи за видами діяльності (певні 
сектори навіть виграли від самоізоляції спожива-
чів та дистанційної роботи). Нестандартність цієї 
кризи вимагатиме вжиття нестандартних заходів 
порятунку. Однак це не знімає з порядку денного 
нагальної потреби ліквідації застарілих дисбалан-
сів на ринку праці. Серед інших заходів можна 
назвати структурну політику, розвиток малого біз-
несу, узгодження освіти з потребами ринку праці.
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