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Махсма М. Б., Чуб О. В. Активна політика зайнятості молоді України
Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання підвищення рівня зайнятості молоді України шляхом 
підвищення вмотивованості студентів до працевлаштування та розвитку в них затребуваних ринком професійних та соціальних навичок. Осно-
вною метою проведеного дослідження є оцінка сучасного стану молодіжного сегмента ринку праці та визначення напрямів активізації політики 
зайнятості молоді в умовах сучасних викликів. Систематизація літературних джерел і підходів до вирішення проблеми молодіжної зайнятості 
засвідчила, що в аналізі проблем зайнятості ефективним є застосування методів соціологічного опитування. Актуальність вирішення проблеми 
зайнятості молоді полягає в тому, що дана категорія населення належить до вразливих, що проявляється у вищому рівні її безробіття. Дослі-
дження проблеми зайнятості молоді в статті здійснено в такій логічній послідовності: проаналізовано наявну статистичну базу показників 
робочої сили, зайнятості, безробіття молоді, вивчено результати соціологічного опитування працюючої студентської молоді, виявлено осно-
вні риси портрета сучасного працюючого студента та визначено причини низької мотивації певного прошарку студентства до зайнятості. 
На основі проведеного аналізу запропоновано заходи щодо сприяння зайнятості молоді. Об’єктом дослідження обрано працездатне населення 
України віком 15–35 років, зокрема вікові групи 15–24 років і 25–30 років. У статті наведено актуальні заходи щодо активізації зайнятості молоді 
в умовах сучасних викликів, зокрема запропоновано більш широке залучення роботодавців до підвищення якості підготовки робочої сили, підви-
щення мотивації студентів до зайнятості, розвиток у молодих фахівців соціальних компетентностей для забезпечення їх конкурентоспромож-
ності тощо. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для обґрунтування управлінських рішень щодо підвищення якості 
підготовки молодих фахівців і сприяння підвищенню рівня зайнятості молоді.
Ключові слова: зайнятість, молодь, ринок праці, політика зайнятості, соціальне забезпечення.
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Makhsma M. B., Chub O. V. The Active Policy of Ukrainian Youth Employment
This article generalizes the arguments and counterarguments within the framework of the scientific discussion on the issue of increasing the level of employ-
ment of young people in Ukraine by increasing the students’ motivation for employment and developing professional and social skills demanded by the market. 
The main purpose of the research is to assess the current state of the youth segment of the labor market and determine the directions of intensification of 
youth employment policy in the face of challenges of the present time. A systematization of literary sources and approaches to solving the problem of youth 
employment showed that the use of sociological survey methods is effective in analyzing employment problems. The relevance of solving the problem of youth 
employment lies in the matter that this category of the population belongs to the vulnerable ones, which is manifested in the highest level of its unemployment. 
The study of the problem of youth employment in the article is carried out in the following logical sequence: the existing statistical base of indicators of labor 
force, employment, youth unemployment is analyzed; the results of a sociological survey of working student youth are studied; the main features of the portrait 
of a modern working student are identified, and the reasons for the low motivation of a certain stratum of students to employment are determined. Based on 
the analysis, measures to promote youth employment are proposed. The object of the research is the able-bodied population of Ukraine aged 15–35 years, in 
particular, age groups 15–24 years and 25–30 years. The article presents current measures to intensify youth employment in the face of present time challenges, 
in particular, it proposes a wider involvement of employers in improving the quality of labor training, increasing the students’ motivation for employment, 
developing social competencies among young professionals to ensure their competitiveness, etc. The results of the research can be useful for substantiating 
managerial decisions on improving the quality of training of young professionals and to promote the level of youth employment.
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Сучасний ринок праці України зазнає істотних 
трансформацій, що пов’язано з впливом таких 
зовнішніх факторів, як пандемія COVID-19, 

спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, загроза по-
дальшої ескалації військового конфлікту з боку Росії, 
розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, 
цифровізація економіки, Індустрія 4.0 та інші. Зазна-
чені фактори чинять неоднозначний вплив на ринок 
праці, створюючи здебільшого негативний вплив на 
кон’юнктуру вітчизняного ринку праці, скорочуючи 
традиційні форми зайнятості та водночас відкриваю-
чи нові можливості зростання інноваційних і нестан-
дартних форм зайнятості. Стрімкі та різновекторні 
зміни в попиті на робочу силу вимагають адекватно-
го реагування на них пропозиції. У цьому контексті 
особливої актуальності набуває необхідність підви-
щення якості пропозиції робочої сили, і особливо 
це стосується молоді як однієї з вразливих категорії 
громадян на ринку праці. У контексті зазначеного по-
літика зайнятості молоді, як однієї з найінноваційні-
ших груп працездатного населення, потребує активі-
зації та запровадження дієвих заходів, що й зумовлює 
актуальність даного дослідження.

Проблеми ринку праці та зайнятості населен-
ня постійно знаходяться в центрі уваги вітчизняних 
дослідників соціально-трудової сфери: А. Колота,  
С. Калініної, Е. Лібанової, Л. Лісогор [1], І. Петрової, 
Т. Павлюк [4], М. Махсми [2], Н. Тілікіної, М. Кримо-
вої [6], О. Чуб, А. Ільєнко [3], Л. Яценко [5] та багатьох 
інших. 

Так, Павлюк Т. І. акцентує увагу на правових 
аспектах регулювання зайнятості молоді в Україні, 
справедливо наголошує на неповній реалізації заде-
кларованих у вітчизняному законодавстві широких 
гарантій у сприянні працевлаштуванню молоді. Зо-
крема, на відсутності регіональних програм працев-
лаштування студентів у вільний від навчання час, 
гарантій захисту молодих працівників від дискримі-
нації за віком та інших [4]. Цілком поділяємо погляди 
Л. Яценко щодо комплексного підходу до розв’язання 
проблеми молодіжної зайнятості, згідно з яким Ка-
бінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки, 
Міністерство соціальної політики, Державна служ-
ба зайнятості та інші суб’єкти управління повинні 
об’єднати свої зусилля та розподілити функції з ме-
тою підвищення рівня зайнятості молоді [5]. Н. Тілі-

кіна та М. Кримова актуалізують у своїх досліджен-
нях проблему співвідношення попиту та пропозиції 
професійних і соціальних навичок молоді на ринку 
праці [6]. Серед зарубіжних науковців заслуговують 
на увагу роботи М. Гуєри, К. Модескі, В. Куннінгема 
(N. Guerra, K. Modecki, W. Cunningham), які досліджу-
ють важливість формування та розвиток соціально-
емоційних навичок протягом усього трудового життя 
[7]. Необхідності розвитку soft skills присвячені до-
слідження М. Роблеса (M. Robles) [8].

Водночас мусимо констатувати недостатню 
опрацьованість проблеми молодіжної зайнятості в 
умовах нової соціоекономічної реальності. З огля-
ду на це метою статті є діагностика сучасного стану 
зайнятості молоді в Україні та визначення напрямів 
активізації її політики в умовах постійних викликів. 

Аналізуючи сучасний стан ринку праці, вар-
то зауважити негативні тенденції, що про-
являються в усіх його елементах (у попиті, 

пропозиції, ціні робочої сили та інших). Зокрема, 
відчутними є скорочення як попиту на робочу силу 
в усіх видах економічної діяльності (тривалі каран-
тинні обмеження та локдауни далися взнаки на ді-
ловій активності підприємницького сектора), так і її 
пропозиції (через несприятливі міграційні процеси 
та демографічний рух). Внаслідок цього кон’юнктура 
ринку праці відчутно погіршилася, що проявилося в 
помітному зниженні рівня зайнятості та підвищенні 
рівня безробіття. Так, у 2020 р. рівень зайнятості на-
селення скоротився порівняно з 2019 р. на 2% і склав 
56,2%, у той час як рівень безробіття зріс з 8,2% до 
9,5% (табл. 1).

Ще гірша ситуація склалася в молодіжному сег-
менті ринку праці. Зауважимо, що загалом до молоді в 
Україні належать молоді особи віком від 14 до 35 років 
[10], але в рамках даної статті обмежимося лише віко-
вими категоріями 15–24 роки та 25–29 років, оскільки 
за такими групами надає інформацію Державна служ-
ба статистики України і до складу цих груп входить і 
працююче студентство, і випускники навчальних за-
кладів. Слід зауважити, що у віковій групі 15–24 роки 
(а це молодь, яка вперше виходить на ринок праці піс-
ля навчання в закладах освіти) рівень зайнятості скла-
дає лише 25,8%, що більш ніж у двічі відстає від серед-
нього рівня зайнятості. Водночас рівень безробіття 
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Таблиця 1

Динаміка рівнів зайнятості та безробіття молоді в Україні у 2019–2020 рр.

Показник
2019 р. 2020 р. +/‒ 

2020 до 
2019Усі Місто Село Усі Місто Село

Зайняті у віці 15–70 років, тис. осіб 16578 11414 5164 15915 11098 4932 ‒663

Рівень зайнятості, % 58,2 59,1 56,2 56,2 57,2 54,1 ‒2

Безробітні віком 15–70 років, тис. осіб 1487,7 994,8 492,9 1674,2 1101,0 573,2 186,5

Рівень безробіття, % 8,2 8,0 8,7 9,5 9,1 10,4 1,3

Зайняті у віці 15–24 роки, тис. осіб 1155,3 691,2 464,2 955,0 572,7 382,3 ‒200

Рівень зайнятості, % 30,6 28,7 34,0 25,8 24,0 28,9 ‒4,8

Безробітні віком 15–24 роки, тис. осіб 210,5 122,7 87,8 227,9 129,0 98,9 17,4

Рівень безробіття, % 15,4 15,1 15,9 19,3 18,4 20,6 +3,9

Зайняті у віці 25–29 років, тис. осіб 1944,6 1288,5 656,1 1816,4 1218,5 597,9 ‒128,2

Рівень зайнятості, % 73,3 75,4 69,4 72,1 75,6 66,0 ‒1,2

Безробітні віком 25–29 років, тис. осіб 178,5 112,5 66,0 173,0 97,0 76,0 ‒5,5

Рівень безробіття, % 8,4 8,0 9,1 8,7 7,4 11,3 0,3

Джерело: розраховано за [9, с. 143–146].

серед молоді цієї вікової групи (19,2%) більше ніж у 2 
рази перевищує середній показник по всьому працез-
датному населенню. Ще гірша ситуація спостерігаєть-
ся серед сільської молоді, де рівень безробіття в цій 
віковій групі сягнув 20,6%. Вищий рівень молодіжного 
безробіття в сільській місцевості спостерігається і у 
групі віком 25–29 років (11,3%).

Вищезазначене свідчить про загострення про-
блеми зайнятості працездатної молоді, що по-
требує розроблення комплексу заходів щодо 

надання допомоги молодим фахівцям у працевла-
штуванні. Для визначення адекватних заходів спри-
яння працевлаштуванню молоді важливо з’ясувати 
портрет сучасного пошуковця першого робочого 
місця, визначити його компетентності, причини та 
мотиви зайнятості, очікування від роботодавця.  
З цією метою наведемо результати опитування сту-
дентів, проведені Інститутом соціологічних дослі-
джень КНЕУ ім. Вадима Гетьмана у грудні 2020 р., 
під час якого було опитано 575 студентів провідного 
економічного закладу вищої освіти, 99,3%, з яких ві-
ком до 24 років [11]. Отже, за даними вищезгаданого 
опитування, більше половини студентів (51,3%) по-
стійно поєднують навчання в університеті з робо-
тою. Ще 26% поєднують навчання з роботою час від 
часу. Тобто більш ніж три чверті студентства працює 
під час навчання в університеті. Разом із тим, лише 
у чверті працюючих студентів їх робота повністю 
відповідає спеціальності, за якою вони навчаються.  
У 38,2% робота лише частково відповідає їх спеціаль-
ності. І понад третини студентів зайнята на робочих 
місцях, які зовсім не відповідають спеціальності, за 
якою вони навчаються. 

Основними сферами зайнятості студентської 
молоді є фінансова та страхова діяльність, де зайнято 
17,4%, сфера послуг – 15,9%, оптова та роздрібна тор-
гівля – 9,4%, ІТ сфера – 9,3% та інші [11]. Слід заува-
жити, що понад 40% працюючих студентів розгляда-
ють своє місце роботи як місце постійної зайнятості. 
Третина працюючих вважають свою роботу тимчасо-
вою зайнятістю, а 16 % – як тимчасовий підробіток.

Основними причинами, що спонукають студен-
тів поєднувати навчання з роботою, є бажання мати 
фінансову незалежність (97,1%). Можливість отрима-
ти практичні навички та досвід вказало 88,1% працю-
ючих студентів. Ще 71,2% респондентів зазначили се-
ред причин можливість налагодити ділові контакти. 
Такий розподіл відповідей характеризує студентську 
молодь як відповідальну та націлену на професійний 
розвиток.

Найефективнішим каналом працевлаштуван-
ня, як показало опитування, традиційно за-
лишається допомога батьків, родичів і друзів, 

саме з їх допомогою знайшли роботу 42,2% опитаних. 
Важливо підкреслити, що досить ефективним спосо-
бом працевлаштування є особисте звернення безпо-
середньо до компанії. Так працевлаштувалися 41,3% 
працюючих студентів. Майже 40% студентів знайшли 
роботу через спеціалізовані сайти [11]. Приблизно по 
5% зазначили, що їх працевлаштування відбулося че-
рез рекомендацію викладачів та завдяки проходжен-
ню практики в цій організації.

Щодо задоволеності роботою, то переважна 
більшість працюючих студентів задоволена своєю 
роботою. Водночас аналіз задоволеності окремими 
аспектами свідчить, що найбільше невдоволення ви-
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кликає розмір заробітної плати. Це зазначили майже 
20% респондентів. Значна часина працюючих студен-
тів залишається невдоволеною обмеженими можли-
востями реалізації власного потенціалу та недостат-
німи можливостями кар’єрного зростання. Про це 
зауважили відповідно 18,6% і 17,3% респондентів. 

Як відомо, успішне працевлаштування залежить 
від комплексу факторів, одним із найважливіших се-
ред них є розвиток компетентностей затребуваних 
на ринку праці. У зв’язку з цим слід зауважити, що 
переважна частина опитаних працюючих студентів 
не відчувала особливої нестачі професійних чи соці-
альних компетентностей. Так, 57,6% опитаних зазна-
чили, що їх професійних знань та умінь в цілому ви-
стачає для виконання робочих обов’язків. Ще більша 
частка респондентів вважає, що їм вистачає соціаль-
них компетентностей. Зокрема, навичок розв’язання 
проблем, навичок комунікації, лідерських навичок, 
креативності вистачає відповідно 78,3%, 83,6%, 73,9% 
та 75,7% опитаних. Разом із тим, майже чверть пра-
цюючої молоді відчуває недостатність професійних 
компетентностей, що певною мірою свідчить про 
невідповідність робочих програм, за якими готують 
молодих фахівців, сучасним вимогам роботодавців. 
Відчутно не вистачає працюючій молоді знань іно-
земної мови (24,5%), знань інформаційних технологій 
(18,2%) та ефективного менеджменту робочого часу 
(17,3%) [11]. Іншими соціальними компетентностями 
студенти досить задоволені.

Отже, результати опитування свідчать, що 
більшість студентів поєднують навчання 
з роботою. Однак не всі з них працюють за 

спеціальністю, що здобувають в університеті, не всі 
задоволені своїм робочим місцем і рівнем власних 
компетентностей. Варто звернути увагу і на інший 
аспект даної проблеми. Далеко не всі студенти хо-
чуть працювати під час навчання у ЗВО. На сьогодні 
очевидною є проблема низької вмотивованості пев-
ної частки студентства щодо праці та кар’єри. Серед 
основних причин цього вбачаємо такі:

 відсутність стратегічного бачення своєї май-
бутньої кар’єри;

 недостатність професійних і соціальних ком-
петентностей для працевлаштування в бажа-
ну компанію;

 висока амбітність і прагнення одразу отрима-
ти високу посаду;

 високі вимоги до роботодавців щодо рівня за-
робітної плати, можливостей професійного 
зростання та умов праці тощо. 

Низька трудова мотивація студентства зумов-
лена також недостатньою їх поінформованістю про 
можливості працевлаштування, проходження прак-
тики, стажувань, які пропонують кар’єрні центри на-
вчальних закладів та роботодавці. Недостатньою є і 
профорієнтаційна робота серед студентської молоді. 

Вищезазначене певною мірою служить причиною 
низького залучення студентської молоді до практич-
ної діяльності під час навчання та створює ще більші 
труднощів у пошуках місця роботи після завершення 
навчання.

Разом із тим, у сучасних умовах для забезпечен-
ня конкурентоспроможності робочої сили сту-
дентам бажано починати свою трудову діяль-

ність ще під час навчання. Це дозволяє отримані те-
оретичні знання закріпити на практиці, напрацювати 
необхідні для опановуваної спеціальності професійні 
навички та вміння, навчитися ефективній взаємодії в 
колективі, тобто здобути досвід роботи за спеціаль-
ністю, який часто вимагають роботодавці. У цих умо-
вах ефективнішій реалізації професійного потенціалу 
студентства сприятимуть заходи активної політики 
зайнятості молоді. 

Не зменшуючи актуальності заходів стимулю-
вання та заохочення роботодавців щодо працевла-
штування молоді шляхом дотування, субсидування, 
податкових пільг і пільгових кредитів, хочемо акцен-
тувати увагу на важливій ролі навчальних закладів у 
цьому аспекті. Очевидно, що саме їм належить про-
відна роль у працевлаштуванні молоді. Слід зауважи-
ти, що відповідно до Розпорядження Кабінету Міні-
стрів України № 1726-р від 27.08.2010 р. «Про підви-
щення рівня працевлаштування випускників вищих 
навчальних закладів» усі ЗВО повинні мати у своїй 
структурі підрозділи сприяння працевлаштуванню 
студентів і випускників [13]. Слід відзначити важ-
ливість зазначених підрозділів, оскільки вони про-
водять масштабну й ефективну роботу щодо налаго-
дження тісної співпраці з потенційними роботодав-
цями щодо організації практики студентів, залучення 
провідних компаній до участі в ярмарках вакансій, 
форумах кар’єри, бізнес-форумах, дорадчих коміте-
тах та інших різноманітних заходах, спрямованих на 
ознайомлення студентів з підходящими вакансіями, 
місцями проходження практики, стажування, мож-
ливостями для підробітку у вільний від навчання час 
та консультування щодо пошуку першого робочого 
місця. Тобто знайомлять студентів, з одного боку, з 
можливостями працевлаштування, а з іншого – з ви-
могами сучасного ринку праці. 

Водночас потрібно констатувати, що даний 
напрямок роботи потребує системної підтримки з 
боку адміністрації ЗВО, викладачів та інших підроз-
ділів, що мають постійну комунікацію зі студентами, 
оскільки в умовах постійних викликів і тривалих 
карантинних обмежень виникають складнощі в до-
несенні важливої інформації до студентів та випус-
кників, які часто не знають про підрозділи з працев-
лаштування у своїх ЗВО, мають хибні уявлення щодо 
їхні функції, тим самим обмежуючи свої можливості 
переходу на ринок праці. Отже, актуальними напря-
мами вдосконалення роботи ЗВО щодо сприяння 
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працевлаштуванню студентської молоді в сучасних 
умовах мають бути:

 налагодження неперервної співпраці ЗВО з 
потенційними роботодавцями щодо залучен-
ня їх до розробки та вдосконалення змісту 
освітніх програм і переліку необхідних ком-
петентностей; 

 прогнозування потреб галузей економіки та 
ринку праці у фахівцях відповідних професій-
них груп, за якими здійснюється підготовка у 
ЗВО;

 спільна розробка освітніх програм, внесення 
пропозицій щодо змісту, форм і методів під-
готовки здобувачів вищої освіти, проведення 
експертизи освітніх програм;

 співпраця у визначенні стратегічних напрям-
ків розвитку освітньої діяльності ЗВО відпо-
відно до ключових тенденцій розвитку націо-
нального ринку праці;

 внесення до навчальних планів та освітніх 
програм змін, спрямованих на формування 
soft skills найбільш затребуваних на ринку 
праці;

 залучення фахівців-практиків до проведен-
ня проблемних лекцій, семінарів, тренінгів, 
майстер-класів, воркшопів з метою передачі 
кращих практик ефективного виконання ви-
робничих завдань;

 ретельніший відбір організацій для прохо-
дження студентами реальної практики й 
укладання з ними договорів довгострокової 
співпраці;

 впровадження елементів дуальної освіти на 
основі співпраці з підприємствами, організа-
ціями та установами відповідної професійної 
сфери, зацікавленими в підготовці фахівців, 
які згодом можуть стати частиною команди 
або ввійти до кадрового резерву (ліквідувати 
дефіцит за певними посадами);

 удосконалення інформування студентів 
про актуальні вакансії, профорієнтаційні та 
кар’єрні заходи, донесення інформації через 
популярні серед молоді соціальні мережі. 

Потрібно постійно інформувати студентів про 
новітні тренди розвитку ринку праці, про 
перспективні галузі їх майбутньої діяльності 

та виробничо-маркетингові ланцюги для стартапів і 
молодіжного підприємництва. Так, за оцінками де-
яких експертів, перспективними щодо молодіжної 
зайнятості є: креативні галузі та ІТ-сектор, де кіль-
кість організацій зросла в період з 2013–2019 рр. на 
40% – із 252 до 352 тис.; аграрний сектор, але за умови 
широкого впровадження ІТ в агробізнес, створення 
платформ, як, наприклад, AGRITECH UNIT, орієнто-
ваних на співпрацю між інноваційними стартапами, 
агропідприємствами, агрохолдингами й експертами; 

торгівля та туристичний бізнес (розвиток електро-
нної комерції); відновлювана енергетика та інші [12].

Важливим напрямом роботи є також заходи, 
спрямовані на підвищення вмотивованості 
студентської молоді щодо працевлаштування 

та професійного становлення. Необхідним є прове-
дення консультативної та посилення роз’яснювальної 
роботи серед студентства щодо переваг вироблення 
активної життєвої позиції та можливостей набуття 
практичного досвіду через проходження практи-
ки, стажування за спеціальністю, набуття суміжних 
професій, підвищення кваліфікації тощо. Останнє 
набуває все більшої актуальності в контексті по-
ширення концепції безперервності освіти протягом 
усього трудового життя, а тим більше у студентські 
роки. Потрібно активізувати та вдосконалити проф-
орієнтаційну та професійно-консультаційну роботу 
з метою надання допомоги студентам у виборі ор-
ганізації, робочого місця тощо. У цьому зв’язку ак-
туальності набуває розвиток кар’єрного коучингу та 
тренерства. Важливо орієнтувати студентів на само-
розвиток та самоосвіту, популяризувати освітні плат-
форми, рекомендувати курси в межах спеціальності, 
що спрямовані на розвиток soft skills. На сьогодні, в 
умовах глобальної цифровізації та доступу до мережі 
Інтернет, доступ до таких курсів є надзвичайно ши-
роким (Edera, Prometeus, Impactorium та ін.), багато 
з них надають безкоштовний доступ до навчання та 
сертифікати про успішне проходження курсів. Так, 
опитування роботодавців свідчать про надання пере-
ваг соціальним компетентностям, зокрема оптималь-
не співвідношення soft skills і hard skills, на їх думку, 
має бути 61% та 39% відповідно. Вміння брати на себе 
відповідальність, бажання розвиватися (56,9%), на-
полегливість (48,3%) і комунікабельність (51,7%) сьо-
годні є найзатребуванішими соціальними компетент-
ностями [6, с. 23].

Потрібно акцентувати увагу студентів на нових 
можливостях самоосвіти, яких стає з кожним роком 
все більше. Необхідно донести до них, що в сучасних 
умовах стрімких, широкомасштабних і різновектор-
них змін у професійній сфері, технологіях, методах 
роботи, жодний заклад освіти не в змозі надати обсяг 
компетентностей, якого вистачить на все професійне 
життя. Отже, підвищення кваліфікації, оволодіння ін-
новаційними методами та способами роботи, розви-
ток професійних і соціальних компетентностей має 
здійснюватися на постійній основі протягом усього 
трудового життя. 

ВИСНОВКИ
Молодь – прогресивний прошарок суспільства, 

разом із тим, на ринку праці вона потребує підтримки 
та допомоги у профорієнтації, пошуку роботи, пра-
цевлаштуванні й адаптації в організації. На ці та інші 
важливі процеси менеджменту персоналу мають бути 
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спрямовані заходи активної політики зайнятості мо-
лоді. Важливу роль в успішному входженні молодих 
фахівців на ринок праці, в їх професійному станов-
ленні та забезпеченні їх конкурентоспроможності 
покликані відігравати заклади освіти, широко залу-
чаючи до цього всіх учасників ринку праці, але най-
більше – роботодавців як основних стейкхолдерів, 
зацікавлених у конкурентній робочій силі.                  
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СТАН РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
2022 ШАВУРСЬКА О. В. 
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Шавурська О. В. Вплив пандемії COVID-19 на стан ринку праці в Україні
Мета статті – дослідити особливості встановлення рівноваги на ринку праці й окреслити перспективи регулювання ринку праці з використан-
ням моделей рівноваги. Стан ринку праці ілюструє рівень соціального розвитку держави та досягнутий на даний період баланс інтересів між 
суб’єктами ринку, а саме: державою, роботодавцями, працівниками, профспілками та посередниками. Ситуація на ринку праці у 2019–2021 рр. 
зазнала значного впливу через пандемію COVID-19, що призвело до закриття багатьох суб’єктів господарювання, зростання рівня безробіття 
та зменшення зайнятості населення України. Розглянуто основні положення моделей встановлення рівноваги на ринку та виокремлено інстру-
менти впливу на рівновагу. Проаналізовано динаміку рівня зайнятості та безробіття в Україні за 2018–2020 рр. і виокремлено основні фактори, 
що призвели до дисбалансу на ринку праці. Встановлено, що ринок праці в Україні характеризується відсутністю рівноваги, що викликано за-
гостренням соціально-економічних проблем у країні, відсутністю стабільності економічного розвитку, низьким рівнем оплати праці. Для забез-
печення добробуту населення України необхідно забезпечити рівновагу на ринку праці, щоб створити продуктивну зайнятість і знизити рівень 
безробіття. Рівень зайнятості населення відображає стан макроекономічного середовища у країні, структуру національної економіки, рівень 
розвитку ринкових форм господарювання, інституційне забезпечення соціально-трудових відносин, рівень підприємницької активності населен-
ня. Сформовано напрями державної політики для встановлення рівноваги на ринку праці.
Ключові слова: безробіття, зайнятість, рівновага, пандемія COVID-19, ринок праці.
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Shavurska O. V. The Impact of the COVID-19 Pandemic on the State of the Labor Market in Ukraine
The purpose of the article is to examine the peculiarities of establishing equilibrium in the labor market and to outline the prospects of labor market regulation 
using equilibrium models. The state of the labor market illustrates the level of social development of the State and the current balance of interests between mar-
ket participants, namely: the State, employers, workers, unions and intermediaries. The situation on the labor market in 2019-2021 was significantly affected 
by the COVID-19 pandemic, which led to the closure of many businesses and rising unemployment and declining employment in Ukraine. The main provisions 
of the models of reaching equilibrium in the market are considered and the tools of influencing the equilibrium are singled out. The dynamics of the level of 
employment and unemployment in Ukraine for 2018–2020 are analyzed and the main factors that led to the imbalance in the labor market are identified. It 
is established that the labor market in Ukraine is characterized by a lack of balance, caused by exacerbation of socioeconomic problems in the country, lack of 
stability of economic development, low level of remuneration of labor. To ensure the well-being of the population of Ukraine, it is necessary to ensure balance 
in the labor market to create productive employment and reduce unemployment. The level of employment reflects the state of the macroeconomic environ-
ment in the country, the structure of the national economy, the level of development of market forms of management, institutional support of social and labor 
relations, the level of entrepreneurial activity of the population. The directions of the State policy for establishment of balance in the labor market are formed.
Keywords: unemployment, employment, balance, COVID-19 pandemic, labor market.
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