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Національна економіка не стоїть на місці та безперервно розвивається, враховує 

політичні та економічні процеси, що відбуваються в нашій державі. Тому, дуже важливо 

проводити постійні моніторинги та аналізи ринку праці в Україні. Ринок праці вважається 

найбільш складним та дуже важливим елементом в ринковій економіці. Тут поєднуються 

інтереси двох сторін: роботодавців та робітників, визначаються ціни на працю.  

У 2009-2010 роках, 2012р., а потім і в 2014 р. показник працездатності знижувався. 

Якщо розглядати працездатне населення,яке вже зайняте, то спостерігається наступна 

картина: у 2008 році був найвищий показник зайнятості населення, якій досяг до 19,2 млн., а 

у 2014 році показник став найменшим – 17,2 млн. У 2014 році відсоток працездатного 

населення становив – 55,6%. Саме такий показник є найменшим з 2005 року. В 2014 році 

рівень безробіття становив 9,7%., що вважається достатньо високим показником, але є 

нижчим, ніж у в інших країнах Європи. Високий показник безробітних людей молодого віку 

– 23%. Найбільший рівень безробіття був зафіксований у Луганській и Донецькій області – 

16,6% і 14,1% відповідно. Вінницька, Волинська, Закарпатська и Кіровоградська області мали 

показники вище середнього. 36,4% населення звільнилися за власним бажанням, 31% - через 

причини економіки, 17,3% не знайшли роботу після того, як завершили навчання у ВЗО.  

Аналіз ринку праці за 2018 рік показав, що ситуація стабілізувалась, але безробіття все 

ж таки високе, а попит на робочу силу не дорівнює пропозиції. Порівнюючи перший квартал 

2018 року з 2013, можна сказати, що кількість зайнятого населення збільшилось на 149 тис, 

але в Україні рівень безробіття залишається, все ж таки, високим. В країнах ЄС рівень 

безробіття складав 7,4%, а в Україні – 9,7%. 

Цікавим питанням є, кого шукають роботодавці. У 2018 році 5 сфер набули високої 

конкуренції: менеджмент (13,3%), видобуток сировини (9,3%), студенти (7,6%), юристи (6,4%) 

і медіа, мистецтво (5,5%).. При цьому, є сфери, які мають невелику конкуренцію, а саме 

автомобільний бізнес (1,3%), страхування (0,9%), консультування (1,1%), сервіс (0,8%) та 

робочий персонал (0,8%). Отже, країна має дисбаланс пропозиції і попиту на ринку зайнятості. 

Наприклад, є 3 тисячі вакансій для економісті, а бажаючих у півтори рази більше. Замість 

цього, ринку необхідні, педагоги, фармацевти, вантажники, водії, трактористи, медичні сестри, 

токарі, пекарі, слюсарі, бухгалтера і т.д.  До вищих навчальних закладів вступає 80% студентів, 

але отримавши вищу освіту не має гарантії, що можна буде отримати гарну високооплачувану 

роботу. Державна служба на обліку має близько 304 тисячі безробітних, 47% з яких мають 

вищу освіту. У центрі зайнятості близько 85% безробітних, що мають диплом ВЗО. 

Аналіз ринку праці у 2019 році показує тенденцію до зростання зайнятості населення і 

скорочення безробітних. Кількість зайнятого населення у першій половині 2019 році зросла 

на 202 тисячі осіб, порівняно з першою половиною 2018 року. Рівень зайнятості населення 

зріс до 57,9% у віці 15-70 років. Місто Київ (63%), Харківська (62,2%), Дніпропетровська 

(59,9%), Київська (59,3%) і Миколаївська (50,9%) області мають найвищий рівень зайнятого 

населення, а Донецька (50,9%), Волинська (50,2%) області посідають останні місця по 

зайнятому населенню. Рівень безробіття в Україні, порівняно з іншими роками, значно 

скоротився і наразі становить 8,5%. Рівень безробітних скоротився у кожному регіоні країни. 

Найголовнішою причиною того, що спадала зайнятість та підвищувалося безробіття 

вважають погіршення політичної ситуації в Україні, через окупацію певних областей, що 

відобразилось на припинені діяльності більшості підприємств, підвищення рівня безробіття. 
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