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Abstract

The relevance of the article is due to the need to determine the conceptual directions for strengthening the competitive-
ness of the national labor market in the context of intensifying international processes in the area of competition for 
highly qualified workers and investments in the creation of new modern workplaces. 

The purpose of the article is to develop the theoretical and conceptual foundations of ensuring the competitiveness 
of the national labor market. This problem is considered from the position of strategic importance for Ukraine, as it 
reflects the key societal socio-economic processes and forms the prerequisites for achieving the goals of sustainable 
development. 

As a result of the analysis of the state policy of Ukraine to overcome the negative consequences of the pandemic for 
the employment sector and the labor market, its ineffective practices were noted – the coronavirus restrictions were 
implemented against the background of the complete withdrawal of the state from real financial assistance and effec-
tive measures to support the employment sector. The main reasons that hold back the attraction of foreign investments 
for the creation of new jobs are indicated such as the disproportion of demand and supply; destructiveness of social 
dialogue processes in the labor market; low quality of labor legislation, low employment rates and a huge volume of 
the shadow segment. Recommendations have been developed on the use of practical tools for the development of the 
competitive advantages of Ukraine’s labor market, namely, strengthening the professional and qualification qualities of 
the workforce, modernizing the state policy of attracting capital investments, overcoming the shadow segment of the 
labor market, improving the legal and regulatory regulation of remote work, developing digital employment platforms, 
introducing progressive foreign practices of regulating the labor market in conditions of pandemic restrictions.
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Анотація
Актуальність статті обумовлена необхідністю визначення концептуальних напрямів  посилення 
конкурентоспроможності національного ринку праці в умовах загострення міжнародних процесів у площині 
суперництва за висококваліфікованих працівників та інвестиції у створення нових сучасних робочих місць.  

Метою статті є розробка теоретико-концептуальних засад забезпечення конкурентоспроможності 
національного ринку праці. Ця проблема розглядається з позиції стратегічного значення для України, оскільки 
відображає ключові суспільні соціально-економічні процеси  та формує передумови досягнення цілей сталого 
розвитку.    

У результаті аналізу державної політики України щодо подолання негативних наслідків пандемії для сфери 
зайнятості і ринку праці зауважено на її неефективних практиках  - коронавірусні обмеження були реалізовані 
на фоні повного відсторонення держави від реальної фінансової допомоги та ефективних заходів щодо 
підтримки сфери зайнятості. Зазначено основні причини, які стримують залучення зарубіжних інвестицій для 
створення нових робочих місць - диспропорція попиту та пропозиції; деструктивність процесів соціального 
діалогу на ринку праці; низька якістю трудового законодавства, низька показники зайнятості та величезний 
обсяг тіньового сегменту.  Розроблено рекомендації щодо використання практичних інструментів розвитку 
конкурентних переваг ринку праці України - посилення професійно-кваліфікаційних якостей робочої сили, 
модернізація державної політики залучення капітальних інвестицій, подолання тіньового сегменту ринку 
праці, удосконалення законодавчо-нормативного регулювання дистанційної праці, розвиток цифрових 
платформ зайнятості, впровадження прогресивних зарубіжних практик регулювання ринку праці в умовах 
пандемічних обмежень.
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ВСТУП

Останнім часом для провідних високорозвинених країн став характерним турбулентний характер соці-
ально-економічного розвитку, а для окремих – притаманний серйозний економічний спад, у тому числі 
внаслідок коронавірусної пандемії. Це спричинило загострення глобальної конкуренції, яка охопила й 
національні ринки праці. В свою чергу, ринок праці України, за головними характеристиками, не беручи 
до уваги політичну та інституційну складові, потенційно може мати високу  конкурентоспроможність на 
міжнародній арені. Це обумовлено географічним положенням, низькою вартістю робочої сили з досить 
високою кваліфікацією, наявністю багатьох перспективних сегментів для бізнесу. Що може бути прива-
бливими чинниками для іноземних інвесторів, мотивуючим фактором для створення нових і розширен-
ня існуючих компаній, робочих місць. 

Але разом з тим, ринок праці України характеризується посиленням негативних процесів, які розвиваються 
у площині збільшення масштабів зовнішньої трудової міграції, підвищення рівня безробіття та зменшення 
кількості робочих місць. Руйнівні процеси в економіці, загострення кризових явищ під впливом пандемії 
COVID-19. Проблеми в соціальній сфері з врахуванням бойових дій, які вимушена вести наша Україна 
у відповідь на російську агресію. Скорочення обсягів капітальних інвестицій, зниження кількості 
сучасних інноваційних робочих міць. Все це негативно впливає на привабливість ринку праці України 
для робочої сили з інших країн та інвестицій у створення нових робочих місць. Що і диктує необхідність 
наукового обґрунтування шляхів і засобів забезпечення відродження всіх галузей і сфер національного 
господарства як базису подальшого збалансованого соціально-економічного розвитку. Досягнення цієї 
мети вимагає перш за все окреслення вектору і засобів посилення конкурентоспроможності ринку праці, 
оздоровлення сфери зайнятості. 

1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

Пандемія COVID-19 є головним фактором внесення безпрецедентних кризових явищ у світову економі-
ку та ринки праці. Економічні локдауни, переведення працівників на віддалені режими роботи, тимча-
сове закриття мільйонів компаній спричинили масштабні зміни у сфері зайнятості за всіма регіонами 
світу. У серпні 2020 року ОЕСР оприлюднила аналітичний звіт про політики збереження робочих місць 
під час COVID-19 та на наступний період. Практики виділення допомоги для виплати заробітної плати 
персоналу використовувалися всіма країнами ОЕСР для зменшення негативних наслідків коронавірус-
них обмежень на ринки праці [33]. 

Масштаб та результативність протиепідемічних заходів мали суттєву відмінність у багатьох країнах 
[18]. Відповідно до проведених аналітичних досліджень, країни Групи двадцяти спільно витратили на 
бюджетні заходи щодо протидії негативним наслідкам у соціальній, економічній і фінансовій сфері 
близько 7.600 млрд дол США, що дорівнює орієнтовно 11.2% їх ВВП [46]. Податково-бюджетні політи-
ки у багатьох країнах спрямовувались як на заборону звільнень, так і реалізацію повномасштабних 
програм використання допомоги по безробіттю і субсидій на заробітну плату [15]. Суттєві практики 
подолання наслідків пандемічних обмежень для ринків праці реалізували й міжнародні інституції. 
Усвідомлюючи  рекордно високі показники державного боргу, які були властиві країнами з економіка-
ми що розвиваються, країни Групи двадцяти анонсували відтермінування обслуговування державно-
го боргу станом на 1 травня 2020 року [56].

Міжнародний кадровий портал (GRC.ua) на прохання виокремив кілька ключових тенденцій, спровоко-
ваних пандемією COVID-19 [59]:

• максимальна оптимізація затрат;
• різке посилення конкуренції на ринку праці;
• швидка зміна пріоритетів і дисбаланс попиту та пропозиції на ринку праці.
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Фактично, ефективність ринків праці у переважної більшості країн у наступних періодах дії пандемії, 
буде залежати від політичних рішень та практичних дій урядів, а також від ймовірних загострень панде-
мічних проявів у майбутньому.

В Україні 2020–2021 рр. ознаменувалися складними та суперечливими процесами, загалом влада не змог-
ла продемонструвати готовність, спроможність та результативність щодо належної підтримки ринку 
праці та зайнятості населення. Реалізовані практики соціально-економічної політики не завжди були 
вчасними та адекватними стосовно наявних і потенційних ризиків та викликів ринкового середовища 
[44]. Фактично, розвиток коронавірусних обмежень відбувався на фоні повного відсторонення держави 
від реальної фінансової допомоги та ефективних заходів щодо підтримки сфери зайнятості наявної в 
інших країнах. Загалом всі проєкти стосувались значних та жорстких обмежень які радше нервують і 
злять людей, ніж захищають їх від коронавірусних ризиків [3]. В цілому ж вплив пандемії на український 
ринок праці призвів до значного зниження потреби залучення зовнішньої робочої сили в економічну 
діяльність [22].

Ринок праці в Україні за підсумками 2021 року показав і певні позитивні тенденції у деяких сферах за-
йнятості [40]. Зростання вакансій спостерігалося в таких сферах - продаж, IT, банки, реклама та PR, мар-
кетинг, транспорт та логістика. За рік кількість вакансій у сфері продажів збільшилася майже на 137% 

– до 57.4 тис. Кількість вакансій в ІТ сфері збільшилася на 91% – що становить 50.1 тис осіб. У банківській 
сфері збільшення відбулося на 157% – до 26.1 тис; у рекламі, PR та маркетингу – на 68%, до 22.3 тис; у сфері 
транспорту та в логістиці - на 174%, до 20.2 тис.

Найменше приросту показала сфера страхування (16%), топ-менеджмент (10%), юристи (9%). Спад було 
зафіксовано за вакансіями, які пов’язані із спортивними клубами (–41%), державною службою та непри-
бутковими організаціями (–9%).

Основні тренди ринку праці України:

• компанії почали більш активно впроваджувати віддалені режими роботи;
• співробітники змінюють свої цінності та приділяють більше уваги балансу життя/робота, цінують 

психологічний та фізичний комфорт;
• прискорюється цифрова трансформація проєктів навчання, комунікацій та управління персоналом.

Джерело: Складено авторами на основі [40].

Рисунок 1. Динаміка вакансій українського ринку праці в 2021 р., грн
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Попри ці позитивні тенденції загалом сучасна модель ринку праці України в цілому є ще вкрай неефек-
тивною і не може забезпечити його високу конкурентоспроможність. Вона характеризується суперечли-
вими, стохастичними явищами і тенденціями. Відповідно до результатів моніторингу, проведеного авто-
ритетними вітчизняними та зарубіжними експертами тіньовий ринок праці складає як мінімум 4–5 млн 
чоловік (понад 30% чисельності зайнятого населення). В країні не менше 6 млн чоловік, яких у статистиці 
відносять до так званих «зневірених» [29] – робоча сила у вікових межах 15–70 років. Якщо ще включи-
ти трудових мігрантів (2.5 млн осіб) [62], то в результаті загальна чисельність осіб, що знаходиться поза 
офіційним ринком праці України, становить 13–14 млн осіб, що загалом у 2 рази переважає чисельність 
штатних працівників.

На якісний склад робочих місць ринку праці України негативний вплив здійснюють також фізично і 
морально застарілі засоби виробництва. Чисельність інноваційно-активних підприємств промислово-
го сектору скоротилася у 2015–2019 рр. від 17.3% до 15.8%. У загальному обсязі реалізованої промисло-
вої продукції за період з 2010 р. по 2019 р. обсяг інноваційної продукції зменшився з 3.8% до 1.3% [53]. У 
Глобальному інноваційному індексі Україна у 2021 р. [47], опустилася за рік з 45-го на 49 місце (із 131 кра-
їни світу), зайнявши серед 39 країн Європи лише 32-те місце [6].

Для українського ринку праці також характерним є відставання галузей соціальної сфери у порівнянні 
з економічно розвиненими країнами. Сучасна структура зайнятості не відповідає критеріям постінду-
стріального розвитку [2]. На сьогоднішній час для України гостро стоїть питання відсутності в органах 
державної влади методології оцінки впливу цифрових технологій на різні сфери життєдіяльності су-
спільства, у тому числі на ринок праці. В Україні відсутні довгострокові прогнози потреби у робочій 
силі та навичках працівників, які пов’язані із цифровізацією. Не здійснюється розробка «дорожні карти» 
цифрових трансформацій та моделей цифрового розвитку базових і перспективних галузей економіки 
України, сфери зайнятості, зокрема прогнозів руху робочої сили [31]. Неефективна політика державного 
регулювання ринку праці впливає на інерційність розвитку та архаїчність структури зайнятості; атипо-
вість адаптації ринку праці України; диспропорції попиту та пропозиції робочої сили; деструктивні про-
цеси соціального діалогу на ринку праці; нерівність в оплаті праці; низьку якість трудового законодав-
ства [2]. Відповідно всі ці характеристики знижують конкурентну привабливість ринку праці України 
для потенційних інвесторів та кваліфікованої робочої сили з інших країн.

Попри всі вищезазначені негативні процеси на ринку праці України, є все ж таки перспективи його від-
родження та підвищення ефективності. МОП акцентує увагу на тому, що пандемія COVID-19 суттєво 
прискорює технологічні, економічні та соціальні процеси, що відбуваються у суспільствах й на ринках 
праці. Масове поширення цифрових платформ та інших технологічних продуктів, таких як хмарні тех-
нології, використання великих масивів даних, продукування алгоритмів їх обробки, набуває практично-
го використання у сфері послуг та і у виробництві. Дистанційні режими роботи, що набули масового по-
ширення протягом 2020 року, розвинули цифрову торгівлю, цифрові послуги та дистанційну зайнятість. 
Робочій силі, яка втратила можливість працювати як у розвинених, так і в країнах, які розвиваються 

– цифрові платформи надали можливість отримувати дохід. Багато крупних компаній використовували 
ці платформи, для того, щоб відвернути зупинку своєї діяльності, вийти на нові міжнародні ринки, ско-
ротити витрати [17].

Рушійною силою цих змін є людський фактор, який втілює новаторство, інноваційні та креативні здіб-
ності. Взаємопов’язані процеси у технологічному та людському факторах повною мірою реалізуються у 
відносинах зайнятості, яка поступово перетворюється на цифрову. Цифрова зайнятість впливає на по-
яву цифрових робочих місць, розвиток нових компетенцій працівників та формування цифрової інф-
раструктури ринку праці. Але цифрова зайнятість ще не набула вагомого значення у загальній чисель-
ності зайнятості населення України, що відповідно важливим резервом розвитку конкурентних переваг 
ринку праці [39]. Сучасна структура зайнятості не відповідає критеріям постіндустріального розвитку 
[2]. На сьогоднішній час для України гостро стоїть питання відсутності в органах державної влади мето-
дології оцінки впливу цифрових технологій на різні сфери життєдіяльності суспільства, у тому числі на 
ринок праці. В Україні відсутні довгострокові прогнози потреби у робочій силі та навичках працівників, 
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які пов’язані із цифровізацією. Не здійснюється розробка «дорожні карти» цифрових трансформацій 
та моделей цифрового розвитку базових і перспективних галузей економіки України, сфери зайнятості, 
зокрема прогнозів руху робочої сили [31]. Неефективна політика державного регулювання ринку праці 
впливає на інерційність розвитку та архаїчність структури зайнятості; атиповість адаптації ринку праці 
України; диспропорції попиту та пропозиції робочої сили; деструктивні процеси соціального діалогу на 
ринку праці; нерівність в оплаті праці; низьку якість трудового законодавства [2]. Відповідно всі ці ха-
рактеристики знижують конкурентну привабливість ринку праці України для потенційних інвесторів 
та кваліфікованої робочої сили з інших країн.

У результаті впливу на ринок праці сучасних цифрових технологій мають змінюватися також і підходи 
до управління робочою силою [21]. Практики у сфері українського бізнесу стверджують про те, що сучас-
ний світ стає передбачуваним і виникають можливості пристосуватися до нових реалій. Жодна криза не 
змінює трендів, які розвивалися перед її початком, а навпаки – динамічно їх прискорює [34].

Ключові тренди сьогодення на думку бізнес-товариства:

• цифровізація: нова свобода;
• автоматизація: нове безробіття;
• індустрія 4.0: нові професії;
• міленіали: нові люди;
• гнучкість: нова культура;
• знов і знов: нова освіта;
• тусовка: новий робочий простір.

У Таблицях 1 та 2 визначено основні зміни у сфері зайнятості у світовому масштабі.

Отже, відбуватимуться зміни у переліку професій та робіт у результаті впливу  інформаційних техноло-
гій, які активно впроваджуються у виробничі та управлінські процеси. Виникатимуть нові тенденції у 
сфері праці – перехід працівників із виробництва до сфери послуг; перекваліфікація; виникнення та по-
ширення масового феномену «тимчасового» працівника; поширення технологій контролю і відстеження 
всіх робочих операцій працівників» [36].

Ці тенденції також підтверджуються доповідю The Good Economy Інституту Рузвельта та Фонду Кауфмана 
у якій акцентовано увагу на змінах, які впливатимуть на економіки країн світу, та змінюватимуть світові 

Таблиця 1. Прогнози щодо майбутнього ринку праці
Джерело: Складено авторами на основі [14].

Зайнятість До 2030 р. формується глобальна проблема створення 534 млн робочих місць, 
які необхідні для вирішення поточної проблеми безробіття

Безробіття 190 млн осіб у віці від 15 до 70 років позбавлені роботи, з яких 64.8 млн – молодь
Неформальна зайнятість 2 млрд осіб зайняті у неформальній економіці
Бідність зайнятої робочої сили 300 млн працівників проживають в умовах крайньої злиденності (менш за 1.9 дол на день)

Таблиця 2. Зміни професій та робіт
Джерело: Складено авторами на основі [14].

Зникнення професій Поява професій

• професії, здібності для яких отримують у молодому віці і в 
подальшому не змінюються;

• прості роботи, які передбачають виконання рутинних операцій 
на конвеєрах;

• лінійність ієрархії, де у підлеглих немає можливості приймати 
рішення, а вся відповідальність зосереджена на керівництві;

• рутинні роботи за комп’ютером; 

• чіткі кордони між особистим і робочим часом.

• нові професії, які ще не мають назви і які мають тенденцію до 
постійних змін;

• роботи, які вимагають налаштування та навчання складних 
систем;

• горизонтальні робочі команди, які працюють над спільними 
цілями;

• робочі місця у віртуальному світі; 

• можливість і необхідність поєднання творчої і професійної 
реалізації.
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ринки праці [55]. Робота характеризуватиметься численними, але короткостроковими проєктами. До 2040 
р. на ринку праці будуть працівники, які працюватимуть одночасно у декількох дрібних фірмах за непов-
ним робочим днем. Дрібний бізнес до 2040 р. стане рушієм створення нових робочих місць. Виникатимуть 
нові платформи для зменшення економічних ризиків. Зникатимуть традиційні компанії, які надають пра-
цівникам пенсії та медичне страхування. Взамін розвиватимуться нові платформи та інститути для на-
дання допомоги працівникам та членам їх сімей. Не менш 30% функцій за професіями будуть автоматизо-
вані за рахунок розвитку технологій [23].  На 9 трлн дол в 2030 р. зможе зрости світовий ВВП завдячуючи 
автоматизації робочих місць засобом технологій штучного інтелекту [27].  375 млн працюючих (14% світо-
вої робочої сили) будуть змушені змінити професію до 2030 р. [23].   Будуть автоматизовані такі професії, 
як банківський операціоніст, кредитний фахівець, аудитор [9].  На 29% може зменшитися кількість робо-
чих годин за професіями, які до 2027 р. не зникнуть при впровадженні штучного інтелекту у банківський 
сектор. Результати досліджень компанії Deloitte у 2019 році показали, що кількість компаній, які почали 
активно використовувати інтелектуальну автоматизацію, зросла удвічі [5].

Тому, з огляду на майбутні реалії, національні ринки праці зможуть ефективно конкурувати на міжна-
родному рівні за рахунок високотехнологічних наукоємних виробництв та активної політики держави 
у сфері зайнятості. Державний вплив має здійснюватися через системи програм та грантів для розвитку 
сучасних інноваційних малих та середніх підприємств; податкові, кредитні, митні та інші гарантії і піль-
ги, бюджетні дотації [36].

Аскалітеі та Морано, за допомогою математичної моделі негативної біноміальної регресії (negative 
binomial regression model - NBRM), на основі аналізу даних встановили вплив реформ на ринок праці по 
111 країнам. Відповідно до результатів їх досліджень у період після фінансово-економічної кризи 2008 
року у країнах, де ступінь регулювання ринку праці державою була сильнішою, спостерігалися вищі по-
казники зайнятості у порівнянні із іншими країнами [7]. Мак Кінзі при аналізі політики зайнятості по 
країнах, що розвиваються, акцентує увагу на необхідності надавати пріоритет професійному навчанню 
працівників і навіть безробітних, незважаючи на високі витрати [26, p. 129].

Останнім часом думка про необхідність постійного удосконалення освітньо-кваліфікаційного рівня 
працівників, їх вміння швидко адаптуватися до зміни вимог ринку праці вийшла за межі чисто тео-
ретичного постулату, ставши частиною практичної політики компаній та урядів. Зокрема це стосу-
ється країн Європейського Союзу, в яких основним напрямом державної політики зайнятості є під-
готовка персоналу до роботи в умовах цифрової економіки, що включає популяризацію неперервної 
освіти, підвищення ефективності праці з комп’ютерними системами, розвиток соціальних навичок 
[66]. Також у прийнятої країнами «Великої Двадцятки» стратегії «Кваліфікована робоча сила для по-
тужного, сталого та збалансованого зростання» робиться акцент на заходах, спрямованих на розви-
ток професійних компетентностей працівників шляхом швидкої адаптації національних систем осві-
ти та навчання до зміни вимог, обумовлених прискоренням технологічного прогресу та поширенням 
інновацій [8].

Томпсон і Стрикленд обґрунтовано підкреслюють, що компетентні та  досвідчені працівники є не тільки 
ресурсом ефективного досягнення визначених цілей компанії та подолання сучасних глобальних викли-
ків, але й джерело забезпечення конкурентоспроможності ринку праці [57].

Підготовка робочої сили до ефективної праці має починатися із школи. Ця ідея не втрачає своєї актуаль-
ності за умов цифрової економіки, формування навичок інноваційної спрямованості. Однак останнім 
часом Україна втратила ці переваги, які багато десятиліть відрізняли нашу освіту. Так, за результатами 
дослідження у межах PISA українські учні продемонстрували у 2018 р. набагато нижчі показники знань 
за середні показники у країнах ОЕСР: із математики – на 39 балів, а з природничих дисциплін – на 22 
[32, p. 52–53]. За підсумками цього дослідження Новіков висловив справедливу думку про стійку тенден-
цію до зростання розриву між системою освіти та ринком праці, що ставить перед державою завдання 
реформувати освіту для забезпечення молодому поколінню успішних досягнень на шляху професійної 
соціалізації [30, p. 68].
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Олійник, Піхуля, Романова, Лопан, аналізуючи різноманітні аспекти конкурентоспроможності персона-
лу, наголошують на значущості моральних та соціальних якостей працівника, відводять їм роль «надій-
ної основи «для всіх конкурентних переваг» [35, p. 99, 101]. 

Цю ідею практично підтвердила компанія Unily, яка в аналітичному звіті «Майбутнє робочого місця 2030 
і +», спробувала передбачити характеристики робочого місця у 2030 р. через такі ключові компоненти: 
технологічність, фізичність, емоційність та орієнтування на результат [60]. В сучасних наукових публіка-
ціях увага справедливо акцентується на тому, що в умовах становлення Індустрії 4.0 і постпандемійного 
відновлення поряд з «полюванням» за кваліфікованими працівниками у країнах, що розвиваються, від-
бувається жорстка конкуренція за інвестиції. Аналітики «PwC» цілком обґрунтовано вважають, що без 
стабільних і значних капіталовкладень безробіття і міграція продовжать прогресувати [41]. 

Петрова до важливих засобів підвищення конкурентоспроможності ринку праці на міжнародній аре-
ні також відносить кардинальне оновлення робочих місць, модернізацію виробничих процесів за ра-
хунок впровадження передових технологій та інновацій, а також забезпечення високої оплати праці, 
розширення соціальних програм [38, p. 6]. Руженський цілком справедливо наголошує на необхідності 
узгодження створення робочих місць з геоекономічною стратегією пошуку своєї «ніші» у світовій еконо-
міці і наявністю достатньою кількості кваліфікованої робочої сили [45, p. 6). 

Отже, загалом сучасна характеристика ринку праці України показує поряд з незначними позитивними 
факторами ряд негативних, які перешкоджають забезпеченню його конкурентних переваг на міжнарод-
ному рівні. Тому метою дослідження є виокремлення перспективних напрямів розвитку ринку праці 
України в сучасних умовах та досягнення ним конкурентних переваг у порівнянні з ринками праці ін-
ших країн. Що у свою чергу є важливим чинником соціально-економічного розвитку країни в сучасному 
глобальному світі.

2. УЗАГАЛЬНЕННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ

Конкурентоспроможність національного ринку праці визначається синергетичною взаємодією ряду 
факторів та властивостей які формують для висококваліфікованих працівників привабливіші умови 
праці, а для роботодавців сприятливіше інвестиційне середовище. 

В сучасних реаліях, як було зазначено в огляді літературних джерел, факторами, які впливають на конку-
рентні позиції ринку праці України у міжнародному глобальному середовищі є вплив пандемії COVID-19 
на зайнятість населення та інші сфери суспільного життя, цифровізація економіки, поширення дистан-
ційної праці. 

Пандемічна реальність вимагає продукування інших, відмінних від попередніх, політик та практик, 
спрямованих на посилення конкурентоспроможності національного ринку праці, в основу яких необ-
хідно покласти активне використання інтелектуального потенціалу людини. Водночас поширення вико-
ристання дистанційної праці, для якої підприємцям не потрібно створювати і обладнувати робочі місця, 
витрачати значні кошти на опалення та освітлення приміщень, на заходи з охорони праці тощо, спри-
ятиме її широкому застосуванню у більшості галузей економіки і у постпандемійний період. У цьому 
контексті набуває актуальності розроблення відповідної держаної політики, зокрема у напрямку зако-
нодавчо-нормативного регулювання дистанційної праці, захисту законних соціально-економічних прав 
найманих працівників. У стратегічному плані розвиток конкурентоспроможності національного ринку 
праці потребує модернізації державної політики зайнятості, посилення її координації з інвестиційною, 
грошово-кредитною, податковою політикою, зовнішньоекономічною діяльністю, політикою доходів [2].

Українська практика подолання наслідків коронавірусних обмежень для ринку праці характеризува-
лась неефективністю регулювання головних проблем, низькою компетентністю відповідних державних 
органів, безрезультативним вирішенням кризових ситуацій. Цифровізація економіки обмежена низь-
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кою технологічною оснащеністю української економіки. Технологічна відсталість економіки спричи-
няє низьку продуктивність праці і обумовлює низькі рівні її оплати та соціального захисту працівників, 
зменшення потреби у висококваліфікованих працівниках, отже, знижує конкурентоспроможність наці-
онального ринку праці. Це спричинено деградацією державної політики створення нових робочих місць, 
незадовільною науково-технічною, інноваційною та соціальною політикою. Що впливає також на низьку 
інвестиційно-інноваційну активність бізнесу. Поширення дистанційної праці розвивається у напрямі 
збільшення тіньового сегменту зайнятості, оскільки законодавчо не врегульовані базові умови взаємодії 
роботодавців та працівників.

Тому, перш за все, конкурентні позиції ринку праці України можуть бути забезпечені розвитком профе-
сійно-кваліфікаційних якостей робочої сили та досконалістю основного капіталу (ефективністю робо-
чих місць), розміром заробітної плати, рівнем соціального захисту, можливостями працівників впливати 
на питання, що стосуються їх праці і трудового життя.

Відповідно це підсилює рушійну та інноваційну роль капітальних інвестицій. Це підтверджується ре-
зультатами проведеного кореляційного аналізу зміни рівня зайнятості у залежності інвестиційних ви-
трат у періоді з 2000 по 2020 рік (Таблиця 1).

Отриманий коефіцієнт кореляції за весь період, рівний 0.64 та вважається за шкалою Чеддока середнім. 
Отже результати кореляційного аналізу підтверджують пряму залежність рівня зайнятості від обсягу 
інвестиційних вкладень. 

Дані, наведені в Таблиці 1, також свідчать, що протягом останніх десяти років відбулося серйозне зага-
сання інвестиційних активностей. Якщо зниження обсягу  інвестицій з 2008 по 2010 роки відбулось з 94 
до 46.7 млн грн (за цінами 2000 року) можна пояснити загальносвітовою фінансово-економічною кризою, 
то тривале зниження інвестиційної активності протягом 2013–2020 рр. від 57.2 млрд грн до 30.2 млрд 
грн протягом року, або ж на 38.5%, пов’язане з суттєвим погіршенням інвестиційного клімату. В Україні 
бракує надійного законодавчого захисту прав власників, панує корупція в судових і правоохоронних 

Таблиця 2. Кореляційна залежність рівня зайнятості від обсягів капітальних інвестицій
Джерело: Сформовано авторами за [51; 53; 55].

Роки
Капітальні інвестиції в цінах 2000 

(без окупованих територій),  
млрд грн

Рівень зайнятості населення віком 
15–70 рр., визначений  

за методологією МОП, %

Коефіцієнт кореляції, за період 
з 2000 р. по зазначений рік 

(включно)
2000 26.5 55.8 0.80
2001 33.7 55.8 0.81
2002 39.0 56.0 0.82
2003 46.6 56.2 0.94
2004 57.6 56.7 0.96
2005 61.5 57.7 0.90
2006 75.2 57.9 0.94
2007 94.0 58.7 0.97
2008 84.8 59.3 0.95
2009 56.4 57.7 0.94
2010 46.7 58.5 0.83
2011 52.4 59.2 0.73
2012 57.2 59.6 0.67
2013 52.4 60.2 0.57
2014 39.3 56.6 0.59
2015 35.9 56.7 0.61
2016 39.2 56.3 0.62
2017 38.7 56.1 0.64
2018 42.6 57.1 0.64
2019 44.1 58.2 0.62
2020 30.2 56.2 0.64
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органах, поширене рейдерство. Це підтверджується фактами аналітичних звітів офісу незалежного біз-
нес-омбудсмена протягом 7 років (з 2014 р.), 9.870 скаргами від інвесторів, більшість яких стосувалася 
надмірно завищених податкових перевірок, блокуванням електронного адміністрування податку на до-
дану вартість, діями державних регуляторів [49].

Також серед основних причин втрати Україною інвестиційної привабливості є підвищення цін на елек-
троенергію та природний газ, значне зменшення дешевої та кваліфікованої робочої сили, суттєве погір-
шення інфраструктурної сітки доріг та енергетики. Тому результатом є те, що вартість бізнесових прак-
тик в Україні порівнялася з сусідніми країнами та навіть її перевищила [60]. 

Отже, для того, щоб посилити інвестиційну привабливість українського ринку праці перш за все 
необхідно формувати в країні сприятливі умови інвестиційного клімату, стимулювати інвестиційні 
активності вітчизняних підприємців, створювати надійні перепони виведенню коштів за кордон. А 
у зв’язку з тим, що цифровізація буде формувати цілий ряд головних конкурентних переваг, інвесту-
вання має спрямовуватися на модернізацію основного капіталу, впровадження новітніх технологій 
та інноваційних робочих місць. Потребує підвищення надійності банківська система, як найважли-
віше джерело інвестиційних коштів бізнесу. Необхідно стимулювати експортну активність україн-
ських підприємств, яка має базуватися не на сприятливій кон’юнктурі сировинних ринків (як у пер-
ше десятиліття 2000-х рр.), а на виробництві конкурентоспроможної продукції з високою доданою 
вартістю.

3. ОБГОВОРЕННЯ

Специфіка конкурентоспроможності національних ринків праці полягає в тому, що конкуренція відбу-
вається не в середині, а між ринками праці певних країн. Якщо національний ринок праці України на-
дасть суб’єкту можливості, яких він не отримає на ринках праці інших країн, то скоріш за все працівник 
продовжуватиме працювати у нашій країні, а шукач роботи для працевлаштування і підприємець для 
вкладання інвестиційних коштів оберуть саме цей ринок праці.

Ці питанні також останнім часом стали темою досліджень українських та міжнародних аналітичних 
центрів, інших інституцій, які вивчають ці конкурентні процеси викликані новими технологічними, 
економічними та соціальними реаліями. Зміни глобального соціально-технологічного укладу, перефор-
матовують звичні нам системи, формують нові виклики для українського суспільства та ринку праці, 
пришвидшені пандемією COVID-19, що вимагає продукування інших, відмінних від попередніх, полі-
тик та практик для забезпечення результативних суспільних ефектів у сфері зайнятості та посилення 
конкурентоспроможності ринку праці у міжнародному глобальному середовищі.

В інвестиційно-інноваційному розвитку ринку праці принципового значення набуває значне підвищен-
ня обсягів фінансування державою науково-дослідних розробок і проєктів, як за рахунок внутрішніх, 
так і зовнішніх позик, забезпечення більш ефективного використання коштів.

Міжнародна аудиторська консалтингова компанія PricewaterhouseCoopers (PwC) з 2007 по 2019 року ра-
зом із різними університетами проводила дослідження щодо майбутнього ринку праці. В опитуваннях 
взяли участь понад 10.000 осіб з Китаю, Німеччини, США, Індії та Сполученого Королівства, з яких 8.459 
осіб ще не досягли пенсійного віку. На підставі отриманих даних, PwC визначила узагальнені фактори, 
які впливатимуть на ринок праці майбутнього:

• технологічний прогрес (роботизація, автоматизація, штучний інтелект);
• демографічні зрушення (зменшення чисельності населення, зміна місць проживання, старіння світо-

вого населення,);
• протекціонізм;
• стрімка урбанізація (збільшення  прошарку міського населення);
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• зміни у глобальній економіці (на міжнародну арену виходять країни, які активно розвиваються, з 
високою чисельністю громадян працездатного віку);

• зміна клімату (підвищення рівня моря, природні катаклізми);
• дефіцит ресурсів (зменшення запасів викопного палива та води) [41]. 

Тенденції майбутнього на ринку праці також характеризуватимуться активним впливом сучасних 
технологій на сферу зайнятості та розвитком сегменту ринку праці на цифрових платформах, які охо-
плюватимуть все більше сфер економічної діяльності та впливатимуть на зміни у структурі попиту та 
пропозиції на міжнародному ринку праці. Міжнародна організація праці у своєму докладі на тему: 
«Перспективи зайнятості та соціального захисту у світі. Роль платформ цифрової праці у трансформа-
ції сфери праці» наголошує на тому, що результатом становлення цифрової економіки стане вивіль-
нення багатьох тисяч працівників і вибухове зростання безробіття. Ця авторитетна міжнародна орга-
нізація наголошує на тому, що платформи цифрової праці дозволяють збільшити масштаби діяльності 
бізнесу та розширюють можливості зайнятості для робочої сили, оскільки компанії виходять на нові 
ринки, працівники – у тому числі й ті, хто раніше перебував поза ринком праці – отримують більше 
можливостей для заробітку. 

МОП також підтверджує той факт, що цифровізація і дистанційна праця, які набули масового поширен-
ня протягом 2020 року через пандемію COVID-19, вплинули на зростання цифрової торгівлі, цифрових 
послуг та інших видів дистанційної зайнятості. Частині працівників, яка втратила роботу, платформи 
цифрової праці дали можливість отримувати дохід [12].

Україна також має високий рівень трудового потенціалу у сфері IT-послуг та є одним з провідних екс-
портерів ІТ-фахівців у розвинені країни. Це обумовлено, як високим рівнем освіти, так і додатковими 
можливостями та свободами у цифровій зайнятості на глобальному ринку праці, а з іншого – незадовіль-
ним рівнем оплати праці та соціального захисту в Україні. В умовах поглиблення кризових явищ саме 
цифрові технології ринку праці та сучасні інноваційні платформи допомагають пом’якшити в Україні 
проблеми у сфері зайнятості, падіння платоспроможного попиту населення, масову еміграцію кваліфі-
кованої робочої сили [43].

Тому, для розвитку конкурентних переваг ринку праці в Україні є вкрай актуальним питання розвитку  
зайнятості та сегменту ринку праці на цифрових платформах, які охоплюватимуть все більше сфер еко-
номічної діяльності та впливатимуть на зміни у структурі попиту та пропозиції на міжнародному ринку 
праці.

ВИСНОВКИ

Визначення напрямів забезпечення конкурентних переваг національного ринку праці набуває важливо-
го значення в сучасних умовах. Оскільки ефективний ринок праці формує конкурентні засади економіки 
України на міжнародній арені та сприяє покращенню якості внутрішніх соціально-економічних процесів.

Проведеним дослідженням охарактеризовано прогресивний досвід країн Євросоюзу щодо подолан-
ня негативних наслідків пандемії COVID-19 для ринку праці та сфери зайнятості населення. Означено 
неефективність державної політики України щодо подолання негативних наслідків у сфері зайнятості, 
спровокованих коронавірусними обмеженнями.

При аналізі поточного стану ринку праці визначено незадовільні показники, які негативно характеризу-
ють конкурентні позиції українського ринку праці на міжнародній арені. Частка тіньового ринку праці 
становить близько 30%. Майже 6 млн чоловік, осіб віком 15–70 років перебувають у стані «зневірених», 
які не маючи роботи, її не шукають. Низька  якість робочих місць є результатом фізично і морально 
застарілих засобів виробництва, катастрофічного рівня зносу основного капіталу, незначної кількості 
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інноваційно-активних промислових підприємств. Ці проблеми також посилюються відсутністю законо-
давчих норм регулювання дистанційної праці та праці на цифрових платформах.

Отже розвиток конкурентних переваг українського ринку праці може бути забезпечено за рахунок тех-
нологічних та інтелектуальних засад зростання, в основу яких має бути покладено активне використан-
ня інтелектуального потенціалу людини, сприяння інноваційній модернізації економіки, розвитку люд-
ського капіталу, як головного каталізатора успішних ринкових перетворень.

Щоб ринок праці України став більш привабливим для кваліфікованої робочої сили (не лише української) 
та інвесторів – потенційних роботодавців (включаючи закордонних), набуває стратегічного значення ак-
тивізація процесу капітального інвестування відповідно до методологічних засад Кейнса, актуальність 
яких підтверджують результати кореляційного аналізу залежності рівня зайнятості від інвестиційних 
витрат в Україні за період 2000–2020 роки. Для посилення конкурентних переваг національного ринку 
праці необхідно удосконалити державне регулювання ринку праці. Мають бути створені нові громадян-
ські і державні інститути, діяльність яких буде спрямована на співставлення політики зайнятості з полі-
тикою макроекономічною та соціальною, пожвавлення інвестиційного процесу, перешкоджання відтоку 
інвестиційних коштів за кордон, інноваційне оновлення робочих місць.

В Україні також необхідно розвивати зайнятість на цифрових платформах, які набувають все нових і 
активних форм використання, а їх дія розширюється на нові сфери економічної діяльності та суспільні 
взаємовідносини. Формувати сприятливе середовище забезпечення зростання попиту в Україні на по-
слуги праці висококваліфікованих працівників за рахунок капітальних інвестицій у створення нових 
інноваційних робочих місць.
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