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У статті розглянуто особливості функ-
ціонування сучасного ринку праці в Україні. 
Висвітлено основні соціально-економічні 
фактори, які впливають на економічну 
активність населення. Доведено істот-
ність впливу демографічної кризи в Україні 
на статево-вікову структуру населення 
та ринок праці. Визначено взаємозв’язок між 
кількістю випускників навчальних закладів 
та розвитком ринку праці. Досліджено осно-
вні джерела формування трудового потенці-
алу України.
ключові слова: економічна активність 
населення, зайнятість та безробіття, регі-
они країни, ринок праці, трудовий потенціал.

В статье рассмотрены особенности функ-
ционирования современного рынка труда в 
Украине. Освещены основные социально-
экономические факторы, которые влияют 
на экономическую активность населения. 
Доказана существенность влияния демо-
графического кризиса в Украине на поло-
возрастную структуру населения и рынок 
труда. Определена взаимосвязь между 

количеством выпускников учебных заведе-
ний и развитием рынка труда. Исследованы 
основные источники формирования трудо-
вого потенциала Украины.
ключевые слова: экономическая актив-
ность населения, занятость и безрабо-
тица, регионы страны, рынок труда, тру-
довой потенциал.

The article deals with the peculiarities of 
the modern labour market functioning in 
Ukraine. The main socio-economic factors 
influencing economic activity of the popula-
tion are highlighted. The significance of the 
demographic crisis impact in Ukraine on the 
gender-age structure of the population and 
the labour market has been proved. The rela-
tionship between the number of educational 
institutions graduates and the development 
of the labour market has been determined.  
The main sources of labour potential forma-
tion in Ukraine are investigated.
Key words: economic activity of the population, 
employment and unemployment, regions of the 
country, labor market, labor potential.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
спостерігається активізація глобалізаційних про-
цесів. Водночас інтенсифікація запровадження 
інноваційних технологій приводить до трансфор-
мації соціально-економічних взаємозв’язків між 
окремими країнами світу. Розвинені держави для 
забезпечення сталого економічного розвитку вико-
ристовують різноманітні інноваційні механізми, 
що дає можливість оптимально використовувати 
наявні ресурси. В цих умовах важливу роль віді-
грає робоча сила, ефективність використання якої 
є передумовою забезпечення достатнього рівня 
конкурентоспроможності національної системи в 
глобальному економічному просторі.

Окрім аналізу поточної ситуації на ринку праці 
країни та її окремих регіонів, важливо приділяти 
увагу оцінюванню трудового потенціалу, оскільки 
розвиток трудових відносин та економічної сис-
теми згідно з майбутніми умовами функціонування 
глобального середовища передбачає заміну 
наявних поколінь робочої сили новими. Разом зі 
створенням гідного рівня життя, що сприятиме 
розширеному відтворенню населення, важливо 
забезпечити активізацію економічно активного 
населення на ринку праці в сучасних умовах [1; 2].

Реалізація трудового потенціалу є передумовою 
економічного розвитку регіонів України. За умови 
забезпечення достатнього рівня продуктивності 
праці окремі адміністративно-територіальні одиниці 
країни матимуть конкурентоздатну та інноваційну 
організацію виробництва, що матиме можливість 
протистояти негативному впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовища. Саме тому здійснення 
статистичного аналізу ринку праці та оцінювання тру-

дового потенціалу за регіонами України є актуаль-
ним питанням сьогодення, оскільки результати його 
висвітлюють стан та розвиток територій, поєднаних 
зовнішніми та внутрішніми чинниками розвитку.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню ринку праці України в розрізі регіо-
нів, зокрема вивченню питань трудового потенці-
алу, присвячені праці таких вітчизняних вчених, як 
З.П. Бараник, Д.П. Богиня, Е.М. Лібанова, Л.С. Лісо-
гор, Н.О. Парфенцева, В.М. Петюх, С.І. Пірожков, 
В.Г. Саріогло, А.В. Хмелюк, М.Г. Чумаченко.

Постановка завдання. Мета статті полягає в 
комплексному дослідженні регіональних особли-
востей трудового потенціалу. В процесі дослід-
ження важливо приділити увагу детальному 
вивченню основних демографічних, соціальних та 
економічних факторів, які впливають на специфіку 
розвитку ринків праці в окремих областях України.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Впродовж 1992–2018 рр. в Україні спостерігається 
постійне скорочення кількості населення. Особливо 
відчутні наслідки демографічної кризи в сільській 
місцевості, де чисельність населення впродовж 
досліджуваного періоду скоротилась з 16,8 млн. 
осіб до 13,0 млн. осіб (на 22,6%). Істотний вплив на 
скорочення чисельності населення в країні загалом 
спричиняють соціально-економічні фактори, які при-
водять до зниження народжуваності, сприяють зрос-
танню передчасної смерті та зменшенню очікуваної 
тривалості життя, до того ж значна кількість грома-
дян працездатного віку виїжджає за кордон. Слід 
відзначити, що демографічна криза в Україні істотно 
впливає на національний та регіональні ринки праці. 
Водночас ринок праці певним чином впливає на про-
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цеси відтворення населення та його міграцію як все-
редині країни, так і в інші держави [3].

В процесі оцінювання трудового потенціалу кра-
їни необхідно дослідити чисельність та структуру 
населення за статтю та віковими групами. На рис. 1  
представлено статево-вікову піраміду постійного 
населення України станом на 1 січня 2018 р.

Отримані результати свідчать про те, що спо-
стерігається негативна тенденція заміщення поко-
лінь працівників, що вибувають з ринку праці, 
новими поколіннями населення України. В розрізі 
статі під час виходу на ринок праці нових поколінь 
спостерігається дисбаланс завдяки переважанню 
кількості жінок над кількістю чоловіків на фоні ско-
рочення загального приросту робочої сили.

Головним джерелом поповнення робочої сили 
на ринку праці України є випускники закладів вищої 
освіти, що пояснюється вступом більшості випускни-
ків закладів середньої освіти до університетів, інсти-

тутів тощо. На рис. 2 представлено динаміку чисель-
ності випускників ЗВО за 2010/2011–2017/2018 н. рр. 
в Україні. Спостерігається чітка тенденція до змен-
шення кількості цієї категорії населення, що поясню-
ється зменшенням населення з 1992 р.

Водночас певна кількість випускників професійно-
технічних навчальних закладів активно долучається 
до економічної діяльності, реалізуючи власні вміння 
та навички на ринку праці. На рис. 3 представлено 
динаміку чисельності випускників професійно-техніч-
них навчальних закладів за 2010–2017 рр. Дефіцит 
працівників робітничих професій приводить до зрос-
тання заробітної плати відповідних спеціальностей. 
Економічна мотивація сприяє тому, що певна кіль-
кість випускників професійно-технічних навчальних 
закладів віддають перевагу працевлаштуванню, а 
не вступу у ЗВО на денну форму навчання. Водно-
час необхідно сказати про обмежене залучення цієї 
категорії випускників до національного ринку праці, 
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рис. 1. розподіл постійного населення за статтю та віком на 1 січня 2018 р. [4]
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що пояснюється невисоким рівнем оплати праці 
в Україні порівняно з іншими державами Європи, 
особливо країнами-членами ЄС.

Аналіз заробітної плати в Україні та окремих 
країнах Європи показав, що українська робоча 
сила є низькооплачуваною порівняно з усіма краї-
нами Європи. За розміром середньорічної заробіт-
ної плати, обчисленої згідно з паритетом купівель-
ної спроможності, працівники в Україні отримують 
у 8,8 разів менше, ніж в Естонії (рис. 4). Дифе-

ренціація оплати праці в Україні та Швейцарії, що 
посіла перше місце у 2017 р., становить 22,6 рази.

Важливим джерелом інформації про ринок праці 
України є вибіркові обстеження економічної актив-
ності населення, що проводяться Державною служ-
бою статистики України. Виходячи з методологічних 
особливостей дослідження, можемо розглядати певні 
категорії як джерело додаткової робочої сили. В табл. 1  
представлено основні показники економічної актив-
ності населення за регіонами України у 2017 р.
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рис. 2. динаміка кількості випускників Зво в україні за 2010/2011–2017/2018 н. рр. [4]
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рис. 3. динаміка чисельності випускників професійно-технічних  
навчальних закладів за 2010–2017 рр. [4]
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рис. 4. Заробітна плата за паритетом купівельної спроможності в україні  
та окремих країнах Європи у 2017 р. [5; 6]

Таблиця 1
основні показники економічної активності населення за регіонами україни у 2017 р. [4]

регіони

економічно активне населення віком 15–70 років, 
тис. осіб економічно неактивне 

населення віком 
15–70 років, тис. осібусього зокрема:

зайняті безробітні
Україна загалом 17 854,4 16 156,4 1 698,0 10 945,0
Вінницька область 717,4 640,9 76,5 441,6
Волинська область 418,1 366,0 52,1 331,6
Дніпропетровська область 1 520,1 1 390,9 129,2 876,9
Донецька область 859,6 734,3 125,3 625,4
Житомирська область 572,6 510,6 62,0 332,1
Закарпатська область 554,5 496,3 58,2 367,6
Запорізька область 805,9 719,7 86,2 498,6
Івано-Франківська область 610,9 559,0 51,9 406,3
Київська область 793,0 741,1 51,9 484,7
Кіровоградська область 429,4 376,8 52,6 277,2
Луганська область 350,4 292,1 58,3 183,9
Львівська область 1 136,6 1 050,8 85,8 733,6
Миколаївська область 546,0 489,7 56,3 316,1
Одеська область 1 063,8 986,6 77,2 696,4
Полтавська область 653,3 575,0 78,3 411,2
Рівненська область 520,3 460,2 60,1 315,4
Сумська область 529,4 481,4 48,0 309,8
Тернопільська область 453,0 399,1 53,9 328,9
Харківська область 1 327,5 1 247,1 80,4 730,7
Херсонська область 497,2 442,2 55,0 290,2
Хмельницька область 566,2 516,0 50,2 376,4
Черкаська область 577,6 518,4 59,2 336,9
Чернівецька область 414,1 379,3 34,8 255,9
Чернігівська область 479,6 426,1 53,5 279,9
м. Київ 1 457,9 1 356,8 101,1 737,7
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Безробітне населення виступає найближчим 
резервом, який за умови реалізації ефективних 
програм зайнятості населення може бути викорис-
таний для збільшення кількості працюючих грома-
дян. Слід відзначити, що в цьому разі необхідно 
створити передумови для зменшення рівня без-
робіття до природнього рівня (3–5%). Представле-
ний рівень безробіття є необхідною передумовою 
розвитку національного та регіональних ринків 
праці, що пояснюється мобільністю економічно 
активного населення та його перерозподілом за 
областями й видами економічної діяльності згідно 
з наявним попитом та пропозицією, а також відпо-
відним чином сформованою оплатою праці в пев-
них просторово-часових умовах.

Важливу категорію осіб віком 15–70 років скла-
дає економічно неактивне населення, яке не вхо-
дить до складу робочої сили. В цій категорії є дві 
групи населення, які за певних умов можуть долу-
читись до економічної діяльності:

– шукають роботу, але не готові приступити 
до неї впродовж найближчих двох тижнів (через 
непрацездатність, навчання (учні, студенти), вико-
нання домашніх обов’язків тощо);

– бажають працювати та готові приступити до 
роботи, але не шукають її (наприклад, особи, які 
зневірились у пошуках роботи; не знали, де і як 
шукати роботу; вважали, що для них немає підхо-
дящого місця роботи) [4].

На міжнародному ринку праці існує велика кіль-
кість прикладів залучення певних категорій насе-
лення, яке в минулі періоди часу у зв’язку з фізич-
ними, психічними, соціальними, культурними та 
іншими особливостями не могли працювати [7; 8].  
Трансформація законодавства, запровадження 
інноваційних технологій та прогресивних підходів 
дали змогу реалізувати здібності до праці зазна-
чених категорій населення, зокрема в межах влас-
них осель [9; 10]. Представлені підходи мають бути 
реалізовані в Україні шляхом розроблення відпо-
відної стратегії сприяння зайнятості населення, 
що дасть змогу збільшити ефективність вико-
ристання наявних трудових ресурсів, сприятиме 
зменшенню міграції робочої сили та інтенсивному 
розвитку національної економічної системи.

висновки з проведеного дослідження. 
В сучасних умовах спостерігається трансформація 
міжнародного ринку праці. Запровадження іннова-
ційних технологій та нових підходів до зайнятості 
населення, зокрема без прив’язки до географічного 
розташування, дає змогу збільшити продуктивність 
праці та сприяє сталому зростанню розвинених країн 
світу. В зазначених умовах перед органами дер-
жавного управління Україні постає завдання ство-
рити ефективну систему сприяння зайнятості насе-
лення, що оперативним чином адаптуватиметься до 
ситуації на міжнародному ринку праці. Виконання 
поставленого завдання дасть можливість оптимізу-

вати використання трудового потенціалу населення 
України та мінімізувати ризики імміграції активної 
частини населення віком 15–70 років.
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LABOR POTENTIAL ANALYSIS OF UKRAINE

The article deals with the peculiarities of the modern labour market functioning in Ukraine. The main socio-
economic factors influencing economic activity of the population are highlighted. The significance of the demo-
graphic crisis impact in Ukraine on the gender-age structure of the population and the labour market has been 
proved. The relationship between the number of educational institutions graduates and the development of the 
labour market has been determined. The main sources of labour potential formation in Ukraine are investigated.

Graduates of higher education institutions are the main source of labour force recruitment on the Ukrainian 
labour market, which is explained by the introduction of a large majority of graduates of secondary education 
institutions to universities, institutes, etc. Certain graduates of vocational schools actively engage in economic 
activity by implementing their own skills in the labor market.

The unemployed population serves as the main reserve, which, subject to the implementation of effective 
employment programs, can be used to increase the number of working citizens. It should be noted that in this 
case it is necessary to create preconditions for reducing unemployment to a natural level (3–5%). An important 
category of people aged 15–70 is an economically inactive population that is not part of the workforce. In this 
category there are 2 groups of people who, under certain conditions, can join the economic activity

In today’s conditions, there is a transformation of the international labour market. The introduction of inno-
vative technologies and new approaches to employment, including without reference to geographical location, 
can increase productivity and contribute to sustainable growth in developed countries. In these circumstances, 
before the public administration, Ukraine has the task of creating an effective system of employment promo-
tion that will adapt operationally to the situation on the international labour market. Realization of the task will 
enable to optimize the use of Ukrainian population labour potential and minimize the immigration risks of the 
population active part aged 15–70 years.


