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АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз основних показників сучасного 

ринку праці України та ЄС, виявлено позитивні та негативні 
тенденції розвитку. Визначено основні складові європейської 
стратегії зайнятості, на основі яких запропоновані стратегічні 
напрями розвитку ринку праці в Україні. Отримані результати 
свідчать, що необхідно якомога скоріше приймати рішучі дії 
щодо реформування сучасного ринку праці.

Ключові слова: ринок праці, зайнятість населення, рівень 
безробіття, соціальні стандарти, Європейський Союз.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ основных показателей со-

временного рынка труда Украины и ЕС, выявлены положи-
тельные и негативные тенденции развития. Определены 
основные составляющие европейской стратегии занятости, 
на основе которых предложены стратегические направления 
развития рынка труда в Украине. Полученные результаты 
свидетельствуют, что необходимо как можно скорее прини-
мать решительные действия по реформированию современ-
ного рынка труда.

Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, 
уровень безработицы, социальные стандарты, Европей-
ский Союз.

ANNOTATION
The analysis of basic indexes of modern labour market of 

Ukraine and EU is conducted in the article, positive and negative 
progress trends are educed. The basic components of the Euro-
pean Employment Strategy were defined, on which strategic direc-
tions were the proposed of development of the labour market in 
Ukraine. The results indicate that it is necessary as soon as pos-
sible to take decisive action to reform the modern labour market.

Keywords: labour market, employment of population, unem-
ployment, social standards, the European Union.

Постановка проблеми. Відновлення укра-
їнської економіки неможливо без ефективно-
го функціонування ринку праці, побудованого 
на результатах постійного аналізу та моніто-
рингу. В сучасних умовах розвитку держави 
можливість інтеграції в ЄС тісно пов’язана зі 
зближенням національного законодавства з 
законодавством ЄС, залученням досвіду щодо 
основних стратегій соціально-економічного 
розвитку, а також досягненням відповідних 
соціальних стандартів. 

Багато наукових праць присвячено вивчен-
ню ситуації на ринку праці в Україні, оскільки 
отриманий результат надає можливість уряду 
приймати правильні рішення щодо її покра-
щення. В зв’язку з цим постає необхідність по-
стійного дослідження та аналізу ринку праці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед теоретиків ринку праці за основу обра-
но фундаментальні праці видатних представни-
ків економічної думки – А. Сміта, К. Маркса 
[2; 3]. Дослідженню теоретичних, методичних 
та прикладних аспектів розвитку ринку праці 
присвячені роботи українських вчених А.В. Ка-
шепова [1], І.Є. Золіна [4], Д.П. Богині, Л.І. Во-
ротіної та ін. Проблемами національних ринків 
праці країн ЄС займались вітчизняні та зару-
біжні вчені, серед яких: К. Амстронг, М. Барі-
нова, Д. Вінкот, Х. Дент, П. Регнард, А. Са-
пір, Я. Столярчук, С. Сіденко, Н. Діденко [16]  
та ін. У публікаціях Євростату [14] та Укрстату 
[6] надається статистична інформація про стан 
ринків праці України та ЄС. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на велику кіль-
кість наукових праць в даній сфері, необхідно і 
надалі проводити дослідження, оскільки ринок 
праці є одним із основних елементів економіч-
ної системи, від ефективності функціонування 
якого залежить розвиток економіки в цілому. 

Мета статті полягає у аналізі стану ринку 
праці України та розробці стратегічних напря-
мів удосконалення в цієї сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ринок праці в широкому розумінні розгляда-
ється як система суспільних відносин, соці-
альних норм і інститутів, що забезпечують на 
основі дотримання загальноприйнятих прав і 
свобод людини формування, обмін за ціною, 
визначуваною співвідношенням попиту та 
пропозиції, і використовування робочої сили 
[1, с. 18]. К. Маркс розглядав ринок праці як 
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товарний ринок, з обмовкою, про те, що да-
ний підхід є наслідком капіталістичного від-
ношення до праці і робочої сили, вірніше, на-
слідком фактичного стану речей [2, с. 161]. 
Р.Дж. Еренберг, Р.С. Сміт ринок праці роз-
глядають як сегмент національної економіки, 
який забезпечує людей роботою і координує 
відносини у сфері праці [3, с. 33]. Деякі вчені 
розглядають ринок праці як економічний про-
стір, що не має чітко позначених меж і розви-
вається за рахунок міграційних процесів і на 
якому в результаті конкуренції між економіч-
ними агентами через механізм попиту та про-
позиції встановлюється певний обсяг зайнятос-
ті та рівень оплати праці [4, с. 41]. В сучасній 
економічній літературі не існує єдиної думки 
щодо визначення поняття «ринок праці», тому 
жодне з наведених визначень (вузького і широ-
кого значення) не є «вірним» або «невірним» – 
кожне з них може бути корисне залежно від 
контексту, тобто від того, які процеси вивча-
ються, які завдання ставляться і які висновки 
та рекомендації передбачається розробити.

Група співробітників МВФ під керівництвом 
Ральфа Чамі [5] у 2012 р. розробили модель для 
аналізу стану ринку праці. До основних показ-
ників належать: рівень ВВП (користувач моделі 
може вибрати один з двох видів змінних ВВП: 
реальний ВВП у постійних цінах або номіналь-
ний ВВП в постійних цінах, мільярдах одиниць 
національної валюти), зайнятість населення, 
рівень безробіття (у % до чисельності робочої 
сили) та робоча сила (чисельність економічно ак-
тивного населення). Завдяки розробці цієї моде-
лі дослідники можуть аналізувати і прогнозува-
ти показники ринку праці для будь-якої країни.

Крім вищенаведених показників, для аналі-
зу сучасного стану ринка праці України додамо 
ще показники середньої заробітної плати, ін-
декс інфляції, індекс споживчих цін на товари 
та послуги, а також індекс реальної заробітної 

плати (табл. 1). За період 2010–2014 рр. спосте-
рігається тенденція до поступового зменшення 
економічно активного населення. Це зумовлено 
міграцією населення за кордон, яка пов’язана з 
більш високим рівнем заробітної плати, більшим 
соціальним захистом трудових ресурсів а також 
воєнно-політичною ситуацією в нашій державі. 

Динаміку росту ВВП можна пояснити висо-
ким індексом інфляції, який за останні півроку 
виріс на 15,8%, що говорить про швидке знеці-
нення національної валюти, втрату купівельної 
спроможності грошей. 

У відповідності до концепції робочої сили, 
що відповідає міжнародним стандартам зайня-
тість і безробіття, розглядаються як дві вза-
ємозалежних характеристики ринку праці [8]. 
В Україні існує тенденція до скорочення кіль-
кості зайнятого населення. У 2014 р. показник 
зменшився на 2,9% відповідно до 2013 р. Це 
пов’язано із закриттям великої кількості під-
приємств, в результаті анексії Криму та про-
ведення бойових дій на території Донецької та 
Луганської областей. Також гостро постає пи-
тання внутрішнього міграційного руху населен-
ня, що призводить до додаткового навантажен-
ня на ринок праці окремих регіонів України. 
Рівень безробіття росте, що призводить до ско-
рочення податкових надходжень держави, крім 
того, збільшуються державні витрати на соці-
альний захист незайнятого населення.

Серед економічних умов ефективного функ-
ціонування ринку праці України одним із 
найважливіших факторів є рівень заробітної 
плати. Показник середньої заробітної плати 
зростає дуже малими темпами. В свою чергу, 
індекс споживчих цін (який характеризує дина-
міку рівня цін на товари та послуги, які купує 
населення для власного споживання) у червні 
2015 р. виріс на 26% у порівнянні з 2014 р., 
що говорить про мінімальні соціальні гарантії 
населенню. Індекс реальної заробітної плати 

Таблиця 1
Показники ринку праці України (працездатне населення жінки віком 15–57 років, 

чоловіки – 15–59 років) за 2010- 2015 рр. [6; 7]

Основні показники Одиниця 
виміру

Роки Січень-червень 
201512010 2011 2012 2013 20141

Чисельність економічно 
активного населення тис. осіб 20 220,7 20 247,9 20 393,5 20 478,2 19035,2 -

Номінальний ВВП у 
фактичних цінах млн. грн. 1082569 1316600 1408889 1454931 1566728

Індекс інфляції % за рік 109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 140,7
Рівень безробіття насе-
лення (за методологією 
МОП)

у % до загаль-
ної кількості 
населення 

відповідної ві-
кової групи

8,8 8,6 8,1 7,7 9,7 -

Рівень зайнятості на-
селення 65,6 66,5 67,1 67,4 64,5 -

Середня заробітна 
плата грн. 2246,8 2639,2 3031,9 3273,8 3474,7 3629,6

Індекс споживчих цін 
на товари та послуги

у % до відпо-
відного періоду 
попереднього 

року

109,4 108,0 100,6 99,7 112,1 148,1

Індекс реальної заробіт-
ної плати 110,2 108,7 114,4 108,2 93,5 79,9

1 Без тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя.
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• активна співпраця з роботодавцями; 
• держзамовлення в вузах прив’яжуть до 

ринку праці та базі вакансій, яку відомство 
буде оновлювати (наприклад, давати більше бю-
джетних місць тим факультетам, випускників 
яких не вистачає на ринку праці).

П. Розенко також зазначив, що Національне 
агентство не буде державним органом, а буде 
сервісна служба, яка надаватиме послуги з пра-
цевлаштування, перекваліфікації, навчання, 
допомагати знайти гроші на відкриття бізнесу. 
Кінцевою метою буде працевлаштування, а не 
виплати по безробіттю. Сервісна служба стане 
посередником між роботодавцями та шукачами 
роботи, а також займатиметься прогнозуванням 
попиту на ринку праці, що допоможе формува-
ти робочу силу під потреби країни [12].

В ЄС ситуація на ринку праці більш стабіль-
на (табл. 2). Це зумовлено тим, що проблеми ви-
рішуються комплексно, із поєднанням європей-
ських та національних стратегій та механізмів. 
Досягненню цілей всеохоплюючого зростання 
на ринку праці сприяє програмно-цільовий ме-
тод побудови європейських ініціатив та про-
грам, коли для вирішення кожної конкретної 
проблеми існує окрема програма. Прикладом є 
реалізація Стратегії «Європа–2020», яка вклю-
чає наявність трьох основних ініціатив: «розум-
ного», «всеосяжного» та «стійкого» зростання. 
Концепція всеосяжного зростання передбачає: 
підвищення рівня зайнятості, збільшення кіль-
кості робочих місць, особливо для жінок та лю-
дей похилого віку; вдосконалення ринку праці 
та систем соціального забезпечення; покращен-
ня навичок працівників для підвищення ступе-
ня їх готовності до змін на ринку праці [13].

За даними Інформаційного центру Європей-
ського Союза EU-i [15], в Європі економічно 
активне населення (15–64 роки) зменшить-
ся до 2020 р. на 7,5 млн. чол., або на 2,2%, 
а без урахування міграції в Євросоюз – на  
11,7 млн., або на 3,5%, тоді як у країнах ОЕСР 
воно збільшиться в тій же пропорції. Старіння 
населення, гендерні проблеми і невідповідність 
рівня та якості професійної підготовки потре-
бам сучасної європейської економіки знижують 
її конкурентоспроможність. У відповідь на це в 
спільній доповіді ЄС–ОЕСР пропонується спри-
яти трудової рухливості всередині ЄС, а також 
оптимізувати кількість і якість робочої сили 
з третіх країн. Вільне переміщення трудящих 
всередині Союзу підвищить ефективність вико-
ристання людських ресурсів. Згідно зі статис-
тикою, мобільні працівники мають більш висо-
кий рівень зайнятості, ніж національні (68% і 
64,5%, відповідно), в той час як мігранти, які 
мають у більшості випадків невисокий рівень 
кваліфікації, на 12% нижче (52,6%). У 2013 р. 
трохи більше 7 млн. громадян ЄС (3,3% за-
йнятих) жили і працювали в іншій країні ЄС, 
близько 1,1 млн. жили в одній країні, але пра-
цювали в інший, і 1,2 млн. – щороку вирушали 
в відрядження в іншу країну. Фінансово-еко-

характеризує зміну купівельної спроможності 
номінальної заробітної плати у звітному періоді 
порівняно з базисним під впливом зміни цін на 
споживчі товари та послуги і ставок податку з 
доходів фізичних осіб та обов’язкових відраху-
вань. За останні п’ять років цей показник змен-
шився на 30,3%, що ще раз підтверджує низькі 
соціальні стандарти населення. 

До проблем сучасного ринку праці в Украї-
ні можна також віднести стан розвитку малого 
та середнього підприємництва. Цей сектор не 
отримує належної підтримки та захисту з боку 
держави. Внаслідок наявних труднощів спосте-
рігається зниження зацікавленості підприємців 
працювати в прозорих умовах, що призводить 
до зростання частки тіньового сектора. Зокре-
ма, в країнах з ринковою економікою малі під-
приємства відіграють велику роль в стимулю-
ванні технологічних інновацій, створюючи їх у 
2-2,5 рази більше, ніж великі компанії [9]. Крім 
того, створення і діяльність великої кількості 
малих підприємств забезпечує стабільний роз-
виток регіональної економіки. Завдяки більш 
високій конкуренції вони краще забезпечують 
місцеві ринки товарами і послугами і в той же 
час значно стабілізують ситуацію на ринку ро-
бочої сили, створюють нові робочі місця.

Позитивним моментом можна вважати те, 
що до кінця 2015 р. парламент має ухвалити 
новий Трудовий кодекс [10], який повинен за-
мінити діючий ще з радянських часів Кодекс 
законів про працю і дозволить розширити га-
рантії по працевлаштуванню населення.

У програмі «10 хвилин з прем’єр-міністром» 
А. Яценюк заявив, що уряд планує ліквідува-
ти Державну службу зайнятості, а замість неї 
створити Національне агентство [11]. В свою 
чергу, міністр соціальної політики П. Розенко 
наголосив [12], що запустити реформу плану-
ють вже з 1 січня 2016 р., зараз Міністерство 
соціальної політики готує законопроект, який 
протягом місяця планують передати в Раду. На-
ціональне агентство зробить у своїй роботі ак-
цент на нових технологіях: 

• формування єдиної електронної бази ва-
кансій; 

• створення спеціальних навчальних цен-
трів для навчання людей, які хочуть створити 
свій бізнес, а також просування бізнес-ініціатив 
зареєстрованих безробітних;

• активний пошук роботи молоді до 24 ро-
ків: випускників та студентів вузів хочуть від-
правляти на стажування, заохочуючи за це ро-
ботодавців невеликими преміями;

• вирішення проблем з працевлаштуванням 
людей від 45 років, учасників бойових дій на 
Донбасі та біженців. Вакансії, де міститься дис-
кримінація (наприклад, перевага віддається 
чоловікам чи жінкам без дітей), з єдиної бази 
автоматично видалятимуться, а роботодавців 
хочуть карати за їх розміщення;

• щомісячна публікація аналізу та оцінки 
ситуації на ринку праці;
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номічна криза сприяла мобільності всередині 
Союзу, потік працівників з південних країн, 
найбільш постраждалих від кризи, збільшився 
порівняно з періодом 2004–2008 рр. При цьому 
Німеччина і Великобританія є основними цен-
трами тяжіння, як для внутрішніх, так і для 
зовнішніх трудових мігрантів. 

Враховуючи європейський досвід, при форму-
ванні української моделі ринку праці та полі-
тики зайнятості слід обов’язково звернути увагу 
на європейську стратегію зайнятості, основними 
складовими якої є: створення робочих місць, 
якість роботи, продуктивність праці, гідна опла-
та праці, соціальна безпека, професійні та соці-
альні навички. Європейська інтеграція передба-
чає гармонізацію національного законодавства 
з acquis communautire («спільний доробок» – 
термін, що використовується в рамках Євро-
пейського Союзу та вживається для визначення 
норм, напрацьованих за час існування Європей-
ського Співтовариства, які мають сприйматися 
як факт країнами, що вступають до Союзу і не 
підлягають обговоренню, не можуть бути змі-
нені або усунені шляхом переговорів), оскільки 
норми ЄС найбільшою мірою відповідають цілям 
ефективної політики зайнятості та забезпечують 
запобігання дискримінації у сфері зайнятості, 
професійного навчання і освіти в цілому, за-
безпечення вільного переміщення працівників, 
функціонування спільного ринку праці [16].

Висновки. Головними напрямами стратегії 
розвитку ринку праці в Україні повинні стати:

1. Створення стабільної нормативно-правової 
бази шляхом прийняття нового Трудового ко-
дексу України, який буде представляти баланс 
прав між найманим працівником та роботодав-
цем. Існуючий проект, що очікує розгляду Вер-
ховною Радою, не можна назвати досконалим, 
він потребує доопрацювання. 

2. Удосконалення механізму оплати праці 
громадян шляхом перегляду розміру заробітної 
плати в залежності від професійної підготовки 
громадян, проведення індексації заробітних 
плат. Востаннє мінімальна зарплата в Україні 
піднімалася 1 грудня 2013 р. Зараз уряд роз-
глядає це питання, індексація планується у 
грудні 2015 р. за умов припинення війни.

3. Реформування Державної служби зайня-
тості. Наразі уряд планує ліквідувати Державну 
службу зайнятості, а замість неї створити Наці-
ональне агентство з провадженням та викорис-
танням нових технологій, які зазначались вище. 
Цей момент має позитивну спрямованіть в тому 
випадку, якщо буде повністю реалізований.

4. Створення нових робочих місць за допомо-
гою державної підтримки малого та середньо-
го бізнесу (стимулювати проведення тендерів 
щодо закупівлі товарів та надання послуг ма-
лими підприємствами за кошти державних та 
місцевих бюджетів; давати можливість малим 
підприємствам брати участь у виконанні регі-
ональних замовлень; створити сприятливий 
податковий клімат реального зниження подат-
кового навантаження на платників податків за 
допомогою спрощеної системи оподаткування, 
продовжити створення стабільної правової бази 
у сфері оподаткування, бухгалтерського обліку 
і звітності суб’єктів малого бізнесу).

5. Вдосконалення механізмів працевлашту-
вання населення шляхом проведення щоквар-
тальних форумів зайнятості, де б приймали 
участь представники Державної служби за-
йнятості, вчені, представники бізнесу та 
профспілок; бронювання на підприємствах, в 
установах та організаціях незалежно від фор-
ми власності з чисельністю понад 20 чоловік 
до 5% загальної кількості робочих місць за 
робітничими професіями для молоді, яка за-
кінчила загальноосвітні, професійно-технічні 
навчальні заклади, звільнилася зі строкової 
військової або альтернативної служби та якій 
надається перше робоче місце, адресного бро-
нювання на підприємствах робочих місць для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування.

Для покращення ситуації на ринку праці не-
обхідно втілити у життя всі вищеперераховані 
напрями. Україна обрала європейський вектор 
розвитку, а тому необхідно якомога скоріше 
приймати рішучі дії щодо реформування сучас-
ного ринку праці як основного елементу еконо-
мічної системи. Держави Євросоюзу зацікавле-
ні мати Україну як повноцінного партнера, а не 
проблемну країну. 

Подальших досліджень потребує детальне 
вивчення перспектив участі України в загаль-
ноєвропейському ринку праці, можливості 
впровадження зарубіжного досвіду в сфері рин-
ку праці в Україні, перспективи переходу укра-
їнського ринку праці на європейські стандарти.
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