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ЧИННИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ПРАЦЮ В 
НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 
Попит на працю пов’язаний з економічними процесами, що відбуваються в 

національній економіці. Ці процеси в Україні обумовлені чинниками, які успадковані 
від колишньої адміністративної системи (деформований ринок праці, приховане 
безробіття, незбалансованість між пропозицією робочої сили і попитом на неї), і 
чинниками, які зумовлені трансформаційними змінами в економіці (розвиток тіньового 
сектора економіки і тіньової зайнятості, недостатній рівень інвестицій в економіку, 
демографічні проблеми). Ці негативні фактори обумовили специфіку чинників 
формування попиту на працю. 

Попит на працю, який формується зі сторони підприємств і на ринку праці 
означає суспільну платоспроможну потреба в робочій силі, по-перше, включає вакансії 
як на діючих, так і новостворених підприємствах, і по-друге, ті робочі місця, які є 
зайняті працівниками, проте підприємець, який не задоволений їхньою роботою, шукає 
їм заміну. На нашу думку, в національній економіці найважливішими чинниками 
попиту на працю є, по-перше, обсяг і структура національного виробництва і 
пов’язаний з даним фактором попит на виготовлені товари і послуги; по-друге, 
можливість заміщення праці капіталом; по-третє, технологія виробництва і 
продуктивність праці; по-четверте, чинники інституціонального порядку (інститут 
власності та інститут держави). 

Визначальним фактором формування попиту на працю, на нашу думку, є обсяг і 
структура національного виробництва, що визначаються структурою потреб людей. 
Зміна структури потреб впливає як на зміну попиту на товари і послуги, так і на зміну в 
структурі попиту на працю. В національній економіці з 1999 р. почала зростати реальна 
заробітна плата, а з 2001 р. – почали зростати реальні доходи, що зумовлює поступове 
збільшення попиту на товари і послуги. Зростання попиту на продукцію підприємства 
не завжди зумовлює зростання потреби в працівниках. Це пояснюється ефектом 
заміщення праці капіталом, який є об’єктивною реальністю в умовах науково-
технічного прогресу. Підприємства України в короткостроковому періоді в силу дії 
цього ефекту прямують в напрямі більшого використання капіталу, ніж праці. В 
довгостроковому періоді  в Україні буде більше використовуватися і праця, і капітал.  

В Україні в 90-х роках ХХ поступовий розвиток ринкових відносин коригував 
деформовану структуру зайнятості: скорочувалася потреба в низькокваліфікованих 
працівниках. Починаючи з 1999 р. в Україні почала зростати потреба підприємств в 
працівниках, як наслідок позитивних економічних змін. Проте позитивні зрушення в 
попиті на працю доповнюються негативними явищами в структурному попиті на 
працю, зокрема, високими темпами зростав попит на некваліфіковану працю. 
Позитивну тенденцію порушила кризова ситуація а економіці у 2008-2009 роках. На 
даному етапі державна політика працевлаштування повинна бути спрямована на 
задоволення з боку роботодавця попиту на працю потрібної кваліфікації і попиту на 
вільні робочі місця з боку населення, формування програм державної підтримки, 
спрямованої на створення нових робочих місць за допомогою малого і середнього 
бізнесу, залучення інвестицій, фінансової допомоги і податкових пільг фірмам, які 
працевлаштовують безробітних і низькоконкурентні групи населення. 



  

Досвід західних країн показує, що малі підприємства більш гнучко реагують на 
потреби споживчого ринку, швидко і ефективно вирішують проблему створення нових 
робочих місць. Малий бізнес в розвинутих країнах забезпечує 50-70% ВВП та до 60% 
нових робочих місць [1, с.7]. Така тенденція характерна і для країн Східної і 
Центральної Європи. В Україні з 2000 р. зростає кількість малих підприємств, у 2011 
році їх кількість складала 93,7% від загальної кількості підприємств,  а в розрахунку на 
10 тисяч населення 70 малих підприємств. Зайняті працівники на малих підприємствах 
у 2011 р. складали 26,6% від чисельності найманих працівників [2, с.309].  

В Україні необхідно розробити і реалізувати ефективну державну програму 
розвитку малого підприємництва. В Україні державна політика сприяння розвитку 
підприємницької діяльності серед безробітних здійснюється через державну службу 
зайнятості, яка здійснює професійну орієнтацію і навчання безробітних, надає 
консультації щодо започаткування власної справи. Проте результативність цієї роботи є 
невисокою. Державна політика щодо розвитку підприємництва повинна передбачати 
пільгове оподаткування, надання кредитів і безпроцентної позики для організації 
власної справи. Йдеться про розробку цієї політики у загальнодержавному, так і в 
регіональному аспектах, останнє означає створення робочих місць у праценадлишкових 
регіонах, у яких збільшити попит на працю можливо інвестуванням. На нашу думку, 
такі інвестиційні витрати є ефективніші, ніж витрати, пов’язані з міграцією населення.  

Збільшенню попиту на працю в Україні сприяє процес приватизації і 
реформування відносин власності. Структурні зміни в попиті на працю стосуються і 
перерозподілу попиту на працю із сфери матеріального виробництва у сферу послуг. В 
середині 90-х років частка зайнятих в сфері послуг в розвинутих країнах складала від 
58,4% зайнятої робочої сили в Японії до 70% в Великобританії і 73% в США і Канаді 
[3, с.3]. На початку 90-х років структура зайнятості в Україні характеризувалася 
гіпертрофованим розвитком галузей матеріального виробництва і недорозвиненістю 
сфери послуг. Частка зайнятого населення в сфері послуг у 2011 р. складала 66,1% від 
зайнятих в усіх галузях економіки [2, с. 355]. 

Важливим фактором формування попиту на працю є профспілки, вплив яких є 
дуже вагомим в умовах розвинутого ринку. В Україні разом із прихованим безробіттям, 
тіньовим ринком праці, заборгованістю по зарплаті, негнучкістю ринку праці 
неринковим явищем на ринку праці є неринкові профспілки, які не захищають інтереси 
найманих працівників (фактично приймають бік і точку зору держави і монополіста-
адміністрації). Ефективне функціонування ринку праці передбачає поступовий 
розвиток соціального партнерства, яке необхідно розвивати в напрямі забезпечення 
самостійності і незалежності профспілок, створення сильних спілок роботодавців. 

Активна державна політика на ринку праці передбачає регулювання попиту на 
працю за допомогою організації громадських робіт. Досвід розвинутих країн свідчить, 
що громадські роботи дають змогу знизити рівень безробіття. В Україні назріла 
потреба розробити регіональні програми організації громадських робіт. 

Необхідність збільшення попиту на працю зумовлює посилення ролі держави на 
цьому ринку. З метою збільшення попиту на працю держава повинна проводити таку 
політику, яка повинна враховувати структурну модернізацію економіки, бути 
зорієнтованою на активну інвестиційну і інноваційну діяльність, надання податкових, і 
кредитних пільг тим підприємствам, які збільшують кількість робочих місць. 
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