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Війна підвищила ризики та невизначе- 
ності, створивши бар’єри для вільного руху 
факторів виробництва, у т.ч. робочої сили, 
призвівши до руйнування інститутів ринку 
праці та їх ефективного функціонування. 
Проблеми в економіці у поєднанні зі значни- 
ми внутрішніми переміщеннями та потоками 
біженців, призводять до масштабних втрат у 
сфері зайнятості та доходів. Зростання рівня 
безробіття, соціальне відчуження, гендерна 
нерівність, дикримінація на робочому місці,  
у т.ч. по відношенню до молоді, поширення 
бідності — серед головних негативних соці-
альних наслідків війни. 

Втрата та пошкодження виробничих ак- 
тивів та інфраструктури, переривання ланцю- 
гів постачання торгівельних мереж посла-
били потенціал ринку праці, призвівши до 
«зривів» та втрати можливостей до праце- 
влаштування більшості українців. У малого 
бізнесу скорочуються можливості з фінан- 
сової підтримки свого штату працівників, 
малий та середній бізнес в Україні вже скоро-
тив 1,07 млн працівників.

Релокація та вимушена міграція призве- 
ли до зміни структури ринку праці, а також 
структури пропозицій та насиченість 

фахівцями у розрізі регіонів. У регіонах, які 
найбільше відчули на собі військову агре-
сію РФ, зменшилася кількість робочих місць і 
зросла конкуренція.

Суттєвим став дисбаланс між попитом та 
пропозицією робочої сили. Попит на робочу 
силу різко зменшився через неможливість 
працювати у зонах бойових дій, зниження 
попиту на товари та послуги, проблеми з ло- 
гістикою та невизначеність майбутнього. 
Окрім того, в країні має місце значна тініза-
ція ринку праці — багато вакансій пропону-
ються без оформлення, як підробіток тощо. 
Зрозуміло, що в таких умовах ні на легальну 
зарплату, ні на якісь соціальні гарантії (на- 
приклад, лікарняні), ні на стаж, українці не 
можуть розраховувати.

Через війну спостерігається зниження 
зарплат, оскільки безробітних стає значно 
більше, ніж вакантних робочих місць. Частка 
населення з доходами, нижчими за фактич- 
ний прожитковий мінімум, який для праце- 
здатних осіб у 2022р. становить 2 481 грн., 
може досягти 70%.

Серед найголовніших проблем бізнесу  
все ще залишаються  логістичні труднощі,  

РЕЗЮМЕ
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брак палива та зростання цін. Найбільше  
підприємці очікують закінчення війни, де- 
окупацію територій, зменшення акцизів та 
податків.

Отримання актуальної інформації щодо 
тенденцій на ринку праці в країні, де йде 
війна, змінюється чисельність і склад робо- 
чої сили — є складним завданням, врахову- 
ючи, що навіть з урахуванням відпливу де- 
кількох мільйонів працездатних біженців,  
в Україні все одно залишаються високий рі- 
вень безробіття. Незважаючи на пожвав- 
лення економічної активності та поступове 
повернення бізнесу до роботи, багато під- 
приємств не відновили свою діяльність, і це 
позначається на ринку праці.

Стабілізація ринку праці у післявоєнний 
період є вкрай важливим завданням, зва-
жаючи на появу різних груп населення, які 
постраждали від збройного конфлікту, у т.ч. 
внутрішньо переміщених осіб, серед яких 
діти та жінки, люди з обмеженими можли-
востями та колишні комбатанти. Специфічні 
потреби цих груп мають бути враховані при 
плануванні та впровадженні стійких процесів 
реінтеграції, включаючи працевлаштування. 
Важливою має стати розробка ефективної 
системи управління ринком праці (механізмів 
та інструментів її реалізації), з урахуванням 
питань освіти, розвитку спеціальних навичок, 
а також підвищення рівня соціального захисту 
та безпеки.

Збільшення рівня зайнятості має стати 
центральним питанням повоєнної відбудови, 
реінтеграції та процесів повернення до умов 
миру. Політичний діалог має охоплювати 
поточні та довгострокові потреби ринку пра- 
ці, необхідна інтегрована програма, спрямо-
вана на забезпечення прожиткового мінімуму, 
мінімальної заробітної плати, підтримку соці-
ального забезпечення тощо.

У післявоєнний період економіка потре-
буватиме глибшої «реконструкції» за дово-
єнний, з точки зору економічного роз-
витку. Значна втрата робочої сили може 
перешкодити відбудові та розвитку країни, 
якщо не будуть ухвалені відповідні рішення. 
Зменшення рівня безробіття та стабілізація 
на ринку праці має стати ключовим у порядку 
денному державної політики. 

Процес відновлення та реструктуризації  
вимагатиме перерозподілу робочої сили 

між секторами економіки, що дозволить 
підвищити рівень її продуктивності. З метою 
вирішення проблем безробіття та надлиш-
кової робочої сили, що склалася в окремих 
регіонах країни, необхідною є розробка 
короткострокових планів щодо релокації чи 
переорієнтації деяких підприємств, допо-
моги бізнесу, який через бойові дії не може 
сплачувати заробітну плату працівникам та 
податки.

Створення робочих місць є ключовим 
фактором для реінтеграції різних груп насе-
лення, які постраждали від війни. Це спри-
ятиме розвитку економіки, підвищуючи 
купівельну спроможність населення, та є надій- 
ним інструментом подолання бідності. Вирі- 
шення проблеми дефіциту робочих місць у 
період війни та післявоєнного відновлення 
має стати наскрізним питанням соціальної 
політики, хоча без перебільшень, сприяння 
гідній праці є складним завданням, врахову-
ючи соціально-економічний та військово- 
політичний стан у якому перебуватиме 
Україна.

Розробка спеціальної Державної прог- 
рами відновлення економіки, зокрема від- 
новлення інфраструктури, передусім соці-
ального спрямування, та житлового фонду, 
зокрема залучення іноземних інвестицій для 
забезпечення житлом постраждалих гро-
мадян, особливо у регіонах Східної України. 
Підтримка розвитку місцевої економіки є 
надважливим фактором для того, щоб люди 
й надалі мали можливість забезпечувати 
себе. Розвиток економіки має здійснюва- 
тися з урахуванням фактору концентрації  
трудових ресурсів України, що склалась в 
умовах військових дій, (трудодефіцитних 
східних та центральних регіонах та трудо-
надлишкових західних регіонах). 

Держава має сприяти вирішенню безпо-
середніх проблем вразливих верств насе-
лення, які не можуть займатися економіч-
ною діяльністю через вік, фізичні вади або з 
інших причини. Мова йде про забезпечення 
харчуванням, питною водою, освітою, меди-
циною, житлом. З початком війни велика 
частина населення стикнулася з серйозною 
проблемою нездатності купувати продукти 
харчування та різноманітні товари широкого 
вжитку. Сама доступність товарів не є вихо-
дом, якщо люди не мають достатньої купі- 
вельної спроможності, за винятком їх безкош-
товного розповсюдження. 
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Дані, наведені в аналітичній записці, базу-
ються на власних узагальнених аналітичних 
оцінках, оперативних даних кадрових порта-
лів, та соціологічних опитувань. Офіційні дані 
Державної служби статистики наразі не нада-
ються1. Так, Держстат України повідомляє, що 
ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку 
з військовою агресією, відповідну статис-
тичну  інформацію буде оприлюднено після 
завершення терміну для подання статистич-
ної та фінансової звітності, встановленого 
Законом України «Про захист інтересів суб’єк-
тів подання звітності та інших документів у 
період дії воєнного стану або стану війни»2.

Адаптація ринку праці до  
роботи в умовах війни

Адаптація бізнесу. За час війни бізнес та 
ринок праці в Україні пережив кілька еволю-
ційних етапів своєї діяльності в нових умовах 
воєнного стану. Наприкінці лютого та березні 
2022р. активність на ринку праці різко ско-
ротилась. В країні закрилося багато бізнесів 
і люди масово втратили роботу. Перемістити 
весь колектив або частину персоналу у 
безпечні регіони чи інші країни та продов-
жити роботу змогу лише окремі компаній. 
Переважно це були представники IT-сектору. 

1	 Наразі	офіційна	статистика	відсутня,	водночас	попередні	оцінки	базуються	на	інформації	відносно	територій,	які	підконтрольні	
Україні,	і	виключають	тимчасово	окуповані	території.
2 Державна	служба	статистики	України,	ukrstat.gov.ua.

РИНОК ПРАЦІ В УМОВАХ ВІЙНИ: 
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ 
СТАБІЛІЗАЦІЇ
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Зв’язок з персоналом та співробітниками, 
які залишили свої домівки у перший, «шоко-
вий» період, більшість компаній почали нала-
годжувати за кілька днів. Тренд турботи про 
співробітників, який став життєво необхід-
ним під час війни, набув зовсім іншого зна-
чення та наповнення. Серед дій, які впрова-
дили українські компанії у перший тиждень 
війни, зокрема, були налагодження постій- 
ної комунікації зі співробітниками, психоло-
гічна допомога, дотримання соціальних га- 
рантій, виплата зарплати та авансових 
платежів. 

Найбільш поширеними заходами були 
створення окремих чатів для співробітни-
ків, в яких відбувається вертикальна та гори- 
зонтальна комунікація. Більшість керівників  
компаній підтримували співробітників та на- 
давали оперативну інформацію щодо діяль-
ності компаній. У чатах збирається інформа- 
ція про місце розташування співробітників, 
про їх потреби у допомозі, зміні місця пере- 
бування, відбувається спілкування між коле-
гами та взаємна підтримка.

В цей період надзвичайно важливим було 
збереження роботи критичної інфраструк-
тури, оборонно-промислового комплексу, 
агропромислового комплексу та інших під-
приємств стратегічного спрямування.

Втрата та пошкодження виробничих 
активів та вразливість працівників. Втрата 
та пошкодження виробничих активів та інф-
раструктури, переривання ланцюгів поста-
вок торгівельних мереж послабили потенціал 
ринку праці, призвівши до «зривів» та втрати 
можливостей до працевлаштування більшості 
українців. 

Війна «викривила» виробничо-господар-
ську діяльність, що призвело до збільшення 
працюючих на небезпечних та низькоопла- 
чуваних роботах. Є ризик, що більшість тих, 
хто бажає працевлаштуватися, не можуть  
зробити це офіційно. Відтак, тіньовий сектор 
економіки, який сьогодні оцінюється у понад 
41%3, стає можливістю заробітку для багатьох  

українців. Водночас, наймані працівники ста- 
ють більш вразливими внаслідок порушення  
трудового законодавства, порушення їх тру-
дових прав, а також погіршення умов праці.

Війна призвела до втрати значної кількості 
кваліфікованої робочої сили не лише через 
міграцію до сусідніх країн4, але й через заги-
бель (серед яких медики, юристи, вчителі, 
інженери, ІT-спеціалісти, журналісти).

Кількість жертв може продовжувати зро-
стати навіть після завершення бойових дій, 
через численну кількість протипіхотних мін  
та вибухонебезпечних предметів. За підра- 
хунками ООН, у 2021р. близько 2 млн. україн-
цям загрожували протипіхотні міни та вибу-
хонебезпечні предмети на сході України 
по обидва боки лінії розмежування. Торік  
Україна була на п’ятому місці у світі за кіль-
кістю жертв серед цивільного населення 
через протипіхотні міни. Сьогодні ж, внаслі-
док збільшення районів проведення бойових 
дій, Україна стала найбільш «забрудненою» 
мінами країною у світі6.

Змінення структури пропозиції робочої 
сили. До змінення структури пропозиції ква-
ліфікованої робочої сили в Україні призвела 
низка факторів:

   підвищена смертність людей працездат-
ного віку; 

   збільшення чисельності мігрантів за 
кордон;

3	 Див.:	 Дощатов	Ю.	 Ближче	 до	 світла.	 Як	 вивести	 економіку	 України	 з	 тіні	 в	 умовах	 війни.	 —	 РБК-Україна,	 21	 червня	 2022р.,	 
https://www.rbc.ua/ukr/news/blizhe-svetu-vyvesti-ekonomiku-ukrainy-teni-1655737514.html.
4	 Станом	 на	 21	 червня	 2022р.	 кількість	 українців,	 які	 перебували	 в	 країнах	 Європи	 і	 отримали	 статус	 біженця	 чи	 тим- 
часово	 переміщеної	 особи	 становив	 5	256	378	 осіб.	 Докладно	 див.:	 Individual	 refugees	 from	 Ukraine	 recorded	 across	 Europe,	
Operational	Data	Portal	Ukraine	Refugee	Situation, https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine.
5	 Дані	 вказано	 станом	 на	 кінець	 квітня	 2022р.,	 Докладно	 див.	 Докладно	 див.	 О.	 Горбановська.	 Повтомасштабна	 війна	 на	 
території	України	—	реакції,	виклики	та	дії	бізнесу,	E&Y,	квітень	2022р., https://www.youtube.com/watch?v=oPlxvlFEUF8.
6	 Див.:	Landmines	Still	Pose	a	Threat	to	Two	Million	Ukrainians,	United	Nations	Ukraine,	https://ukraine.un.org/en/123917-landmines-
still-pose-threat-two-million-ukrainians.

КОМПАНІЇ, ЩО МАЮТЬ СПІВРОБІТНИКІВ,  
ЯКІ ФІЗИЧНО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ,  

%	опитаних	E&Y5

17% Компаній	вказали,	що	мають	співробітників,	які	
загинули	внаслідок	повномасштабної	війни	на	
території	України

11% Компаній	вказали,	що	мають	співробітників,	які	
зникли	безвісти	під	час	повномасштабної	війни	на	
території	України

17% Компаній	вказали,	що	мають	співробітників,	які	
фізично	постраждали	під	час	проведення	бойових	
дій	на	території	України	з	24	лютого	2022р.
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   збільшення числа працівників з обме- 
женими можливостями, а рівень їх  
працездатності та перелік робіт, які  
вони можуть виконувати, відрізняється 
від довоєнного періоду;

   збільшення пропозиції жінок на ринку 
праці, в т.ч. через відкладення шлюбу 
та народження дітей через війну (пере-
бування годувальника сім’ї у Збройних 
Силах чи його втрата призвели до того, 
що жінкам доводиться брати на себе 
більше обов’язків, щоб забезпечити 
базові життєві потреби своїх сімей);

   очікуваним є і збільшення показників 
дитячої праці внаслідок поширення  
бідності та втрати можливостей для 
отримання освіти, особливо вищої.

Вичерпання фінансових можливостей 
бізнесу. Війна змінила умови та принципи,  
за якими функціонував ринок праці, перевів- 
ши його у більш невизначену та небез-
печну фазу. Зокрема, за даними опитування 
Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) серед 
компаній-членів Асоціації у березні 2022р., 
43% компаній мали фінансові резерви на 
кілька місяців, 28% — на 6 місяців, 17% — на 
рік або більше, 6% повідомили, що фінансові 
резерви компанії вичерпані. Відтак, компанії 
з перших днів війни намагалися максимально 
оптимізувати витрати7, вдаючись до скоро-
чення персоналу8, надання відпусток без 
збереження заобітної плати, призупинення 
трудових відносин за договорами, зниження 
рівнів заробітних плат тощо. За опитуванням 
кадрового порталу grc.ua, кількість потер-
пілих від скорочення ділової активності та 

7	 Задля	 продовження	 роботи	 68%	 компаній	 скоротили	 витрати,	 44%	 залучили	 кредити	 від	 партнерів,	 35%	 рело- 
кували	 підприємства	 і	 лише	 13%	 запустили	 нові	 бізнес-напрямки.	 Цікаво,	 що	 25%	 підприємств	 Асоціації	 переорієнтували	 
бізнес	на	гуманітарні	потреби,	а	13%	—	на	потреби	армії.
8	 9%	 бізнесу	 змушені	 були	 вдаватися	 до	 скорочення	 персоналу.	 Докладно	 див.:	 Ярмолюк	 А.	 Ринок	 праці	 під	 час	 війни: 
	як	організувати	HR	процеси	у	компаніях?	ЛIГАБiзнесIнформ,	14	квітня	2022р.,	https://blog.liga.net/user/ayarmoliuk/article/rinok-
pratsi-pid-chas-viyni-yak-organizuvati-hr-protsesi-u-kompaniyah.

У результаті знижуються пропоновані зарплати, а з 
погіршенням фінансового стану підприємств, зокрема МСБ, 
скорочуються можливості підтримки і наявного персоналу

Середня пропонована зарплата та її зміна в травні  
в порівнянні з довоєнним рівнем

Джерело: GRC.ua

Джерело: ЄБА.

МСБ в умовах війни

Ситуація з персоналом

Джерело: опитування Advanter Group 25.05-10.06.22.

Частка персоналу, що працює на сьогодні на 
умовах скорочення зарплати

27%

Частка персоналу (по відношенню до 23.02), що 
відправлена у відпустку

20%

Частка персоналу (по відношенню до 23.02), що 
скорочена на поточний момент

20%

21
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безробіття в Україні сягає 52%. Респонденти 
стверджують, що їм або платять мінімальну 
зарплату, або скоротили її до 30% і більше9.

Про вичерпання фінансових можливостей 
бізнесу повідомляє звіт НБУ, підкреслюючи, 
що у малого бізнесу скорочуються можли- 
вості з фінансової підтримки свого штату  
працівників. Щомісячний макроекономіч- 
ний та монетарний огляд НБУ за липень  
повідомляє, що малий та середній бізнес в 
Україні скоротив 1,07 млн. працівників. Також 
зазначається, що з початку війни відбулися 
такі скорочення/зміни на ринку праці: 

   в умовах скороченої зарплати працює — 
27% персоналу; 

 відправлені у вимушену відпустку — 20% 
персоналу; 

   скорочено на даний момент — 20% 
персоналу10.

Зміна регіональної структури ринку 
праці. Релокація та вимушена міграція при-
звели до зміни структури ринку праці, а також 
структури пропозицій та насиченості фахів-
цями у розрізі регіонів. У регіонах, які най-
більше відчули на собі військову агресію РФ, 
зменшилася кількість робочих місць і зросла 
конкуренція. Переміщення підприємств у  
безпечні регіони України, внутрішня та зов-
нішня міграція фахівців спричинили те, що 
у західних областях кількість пропозицій 
роботи була меншою за січневі показники 
майже втричі внаслідок збільшення чисельно-
сті пошукачів11. 

Релокація та масове переміщення людей 
із зон бойових дій у західні регіони та за кор-
дон спричинили дефіцит персоналу у жит- 
тєво необхідних сферах ринку праці, особ- 
ливо на територіях активних бойових дій.  
З проблемами у пошуку персоналу у цих 
місцевостях стикнулися фармацевтичний, 
продуктовий ритейл, медична, транспортна 

галузь тощо. Так, дослідження кадрових  
порталів показує, що незайнятих фахівців на 
ринку праці зараз стало значно більше, ніж 
раніше12. З низки спеціальностей вже є дефі- 
цит, пов’язаний саме з від’їздом людей за 
кордон. Наприклад, попит на медичних пра-
цівників та фармацевтів, які були одними 
з найзатребуваніших фахівців і до початку 
війни, загострився критично. Тому, напри-
клад, багато аптек взагалі довгий час було 
закрито, тому що працювати в них було нікому, 
і деякі аптечні мережі були вимушені залу-
чати студентів медичних вузів внаслідок браку 
персоналу.

Специфікою моменту стало те, що пра- 
цівники постали перед потребою шукати 
житло у безпосередній близькості до об’єкту, 
де вони можуть працювати, аби не наража-
тися на небезпеку при пересуванні через усе 
місто від місця проживання до місця роботи.

Відновлення та активізація ринку праці 

 Відновлення трудової активності. Си- 
туація на ринку праці залежатиме від три-
валості бойових дій, а також повернення  
українських мігрантів. У квітні 2022р. трудова 
активність почала поступово відновлюва-
тись, припинилося зниження кількості ва- 
кансій. Так, на 100-й день війни маже 50% 
великих підприємств-членів ЄБА відновили 
свою роботу13; решта працює з певними об- 
меженнями або частково14. Відбувається оп- 
тимізація діяльності бізнесу, значно частина 
працівників працює віддалено, частина пра-
цівників на своїх робочих місцях, частина у 
відпустках. 

Червневі результати дослідження ділової 
активності бізнесу показують, що частка під- 
приємств, які повідомили про зменшення ви- 
робництва, знизилася з 70,5% до 44,9%. Однак 
порівняно з довоєнним періодом, 8% підпри- 
ємств припинили діяльність і лише 12% під- 
приємств працювали на повну (або велику) 
завантаженість виробничих потужностей15.

9	 Див.:	 Савицький	 О.	 Вплив	 війни:	 що	 відбувається	 на	 українському	 ринку	 праці.	 Deutsche	Welle,	 7	 червня	 2022р.,	 https:// 
www.dw.com/uk/try-misiatsi-viiny-shcho-vidbuvaietsia-na-ukrainskomu-rynku-pratsi-a-62052011/a-62052011.
10	 Щомісячний	 макроекономічний	 та	 монетарний	 огляд	 липень	 2022	 року	 https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/ 
MM_2022-07.pdf?v=4.
11	 За	даними	порталу	grc.ua.
12	 Наприклад	такі	портали	як	https://www.work.ua,	https://grc.ua тощо.
13	 European	Business	Association.	https://eba.com.ua.
14	 Див.:	 Савицький	 О.	 Вплив	 війни:	 що	 відбувається	 на	 українському	 ринку	 праці.	 Deutsche	Welle,	 7	 червня	 2022р., https:// 
www.dw.com/uk/try-misiatsi-viiny-shcho-vidbuvaietsia-na-ukrainskomu-rynku-pratsi-a-62052011/a-62052011.
15	 Інститут	економічних	досліджень	та	політичних	консультацій.	http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=6941.
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Серед найголовніших проблем бізнесу 
все ще залишаються  логістичні труднощі, 
брак палива та зростання цін. Найбільше 
підприємці очікують на закінчення війни, 
деокупацію територій, зменшення акцизів та 
податків.

Працевлаштування та безробіття. Станом 
на 1 червня 2022р., в середньому по Україні, 
на одне вільне робоче місце претендувало  
12 безробітних (на 1 червня 2021р. — 5 осіб)16.

Останні дані Державної служби статисти- 
ки України датуються кінцем 2021р., коли ста-
тус офіційного безробітного мали 10,3% пра-
цездатного населення у віці від 15 до 70 років 
(1,7 млн. осіб). Водночас, згідно з опитуван- 
ням групи Рейтинг, унаслідок бойових дій у 
середньому по країні залишилися без роботи 
53% працездатного населення, а на сході 
України цей показник сягає 74%17.

За даними Державної служби зайнято-
сті,  станом на кінець травня 2022р. заре-
єстровано менше безробітних. Протягом 
січня-травня 2022р. в Державній службі 
зайнятості кількість зареєстрованих без-
робітних становила майже 580 тис., що на 
28% менше, ніж у відповідний період 2021р.18 
Отримували допомогу у зв’язку з безробіттям 

майже 245 тисяч людей, що на 29% менше, 
ніж у 2021р.19. Однак статистика не враховує 
тих, хто вимушено припинив підприємни- 
цьку діяльність, а також найманих працівни-
ків, яких формально не звільнили, а лише від-
правили у неоплачувану відпустку. Водночас, 
багато безробітних виїхало за кордон, зняв-
шись з обліку центрів зайнятості, деякі підпи-
сали контракти зі Збройними силами України. 
Ускладнюють ситуацію й внутрішньо пере-
міщені особи, статистика по яких змінюється 
щодня.

16	 Служба	зайнятості	
17	 Докладно	див.:	Кожен	другий	працівник	в	Україні	втратив	роботу	через	війну.	Заощаджень	мало	—	опитування.	Ліга.Бізнес,	 
23	 березня	 2022р.,	 https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/kajdyy-vtoroy-rabotnik-v-ukraine-poteryal-rabotu-iz-za-voyny-sberejeniy-
malo-opros.
18	 Попит	та	пропозиція	на	зареєстрованому	ринку	праці	у	січні-травні	2022	року.	Державна	служба	зайнятості	—	офіційний	сайт,	
https://www.dcz.gov.ua/analitics/67.
19	 Аналітична	та	статистична	інформація.	Державна	служба	зайнятості	України.	https://www.dcz.gov.ua/analitics/67

КІЛЬКІСТЬ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА 1 ВАКАНСІЮ,
станом на кінець місяця, осіб
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Також протягом січня-квітня 2022 р. послу-
гами Служби скористалися 559,9 тисяч осіб, 
з яких 495 тисяч зареєстрованих безробітних 
— це на 34% менше, ніж за аналогічний період 
минулого року20.

З 1 березня працевлаштовано 53,8 тисяч 
осіб, з яких 47,9 тисяч — безробітних. Серед- 
ня тривалість пошуку роботи скоротилася з 
112 днів до 91 дня. Цей показник зменшився  
в усіх регіонах, але найбільше в Закарпат- 
ській, Волинській, Луганський, Львівській, 
Дніпропетровській та Чернівецькій облас-
тях. Найбільша кількість працевлаштувано  
за наступними видами діяльності:

   сільське господарство (39%),

   переробна промисловість (12%),

   сфера торгівлі (12%),

   державне управління та оборона (11%)21.

У загальній кількості зареєстрованих без-
робітних традиційно більше було жінок —  
61%. Найбільше безробітних зареєстрували  
у віці 34-44 роки та 45-55 років (29% і 28% 
відповідно). 26% зареєстрованих безробітних 
були у віці до 35 років; 17% — понад 55 років22.

До основних причин зменшення кіль-
кості зареєстрованих безробітних слід 
віднести:

   Виїзд великої кількості українців за 
кордон;

   Відтермінування подання звітності щодо 
наявних вакансій, запланованих звіль-
нень з боку роботодавців до Державного 
центру зайнятості через запровадже-
ний військовий стан (поточна статис-
тика Державного центру зайнятості не є 
повною);

   Зменшення підконтрольної українській 
владі території та відсутність досто-
вірних даних з тимчасово окупованих 
територій;

   Внесення істотних змін у трудове зако-
нодавство, (наприклад, припинення дії 
трудової угоди з боку роботодавці без 
звільнення працівників у зв’язку з бан-
крутством чи реорганізацією, скорочен-
ням штату тощо, можливість відправити 
людей у неоплачувану відпустку на весь 
період воєнного стану). 

   З меншення можливостей та підстав для 
звернень до Державної служби зайнято-
сті з боку громадян та відсутність намірів 
шукати роботу через офіційні мережі в 
умовах війни через високу ймовірність 
направлення на громадські роботи, 
відмова від участі в яких може призве-
сти до втрати статусу зареєстрованого 
безробітного.

20	 Аналітична	та	статистична	інформація.	Державна	служба	зайнятості	України. https://www.dcz.gov.ua/analitics/67.
21	 Аналітична	та	статистична	інформація.	Державна	служба	зайнятості	України.	https://www.dcz.gov.ua/analitics/67.
22	 Аналітична	та	статистична	інформація.	Попит	та	пропозиція	на	зареєстрованому	ринку	праці	у	січні-квітні	2022	року	Державна	
служба	зайнятості	України.	https://www.dcz.gov.ua/analitics/67.
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Загалом можна сказати, що незважаючи  
на пожвавлення економічної активності та 
поступове повернення бізнесу до роботи, 
багато підприємств не відновили свою  
діяльність, і це позначається на ринку праці. 
На сьогодні маємо дві тенденції. 

   бізнес, який повертається до роботи, 
проводить релокацію на захід. Там  
компанії відкривають нові вакансії. 

   продовжується зростання армії без- 
робітних через війну, особливо в тих 
регіонах, де відбуваються активні бойові 
дії — на Сході та Півдні країни. 

Оцінки попиту і пропозиції  
на робочу силу 

Кадрові портали. На потребу ринку в  
умовах війни відреагували кадрові портали.  
Аналіз баз даних відкритих вакансій та 
резюме, показував критичне зниження кіль-
кості резюме  в перші тижні війни. Найбільше 
падіння відбулося у Київській області та в 
Києві, у Дніпропетровській області, Сум- 
ській, Запорізькій та Харківській областях. 
Причина полягала в пріоритетності для лю- 
дей власної безпеки та безпеки своїх сімей. 
Цей період характеризувався активним по- 
шуком роботи як для тих, хто залишився  

ЗМІНИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА ПЕРІОД ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Закон	 України	 «Про	 організацію	 трудових	 відно- 
син	 в	 умовах	 воєнного	 стану»	 від	 15.03.2022	 
№2136-IX	 визначає	 особливості	 трудових	 відно- 
син	 працівників	 усіх	 підприємств,	 установ,	 органі-
зацій	 незалежно	 від	 форм	 власності,	 виду	 діяльно-
сті	 і	 галузевої	 належності,	 а	 також	 осіб,	 які	 працю-
ють	 за	 трудовим	 договором	 з	 фізичними	 особами.	
На	 період	 дії	 правового	 режиму	 воєнного	 стану	 
даний	Закон	обмежує	деякі	конституційні	права	і	сво-
боди	громадян.	

Закон	№	2136,	зокрема,	передбачає:	

   Для роботодавців	 —	 можливість	 укладати	 стро-
кові	 трудові	 договори	 з	 новими	працівниками	на	
період	дії	воєнного	стану	або	на	період	заміщен- 
ня	тимчасово	відсутнього	працівника	;	

   переведення	 працівника	 на	 період	 дії	 воєнного	
стану	 на	 іншу	 роботу,	 не	 обумовлену	 трудовим	 
договором,	 без	 його	 згоди	 (за	 винятком	 пере- 
ведення	 на	 роботу	 в	 іншу	 місцевість,	 де	 три- 
вають	активні	бойові	дії);

   звільнення	 працівника	 в	 період	 його	 тимчасо- 
вої	 непрацездатності	 або	 відпустки	 (крім	 від- 
пустки	 у	 зв’язку	 з	 вагітністю	 та	 пологами	 та	 від-
пустки	 для	 догляду	 за	 дитиною	 до	 досягнення	 
нею	трирічного	 віку)	 з	 першого	дня	після	 завер-
шення	непрацездатності	або	відпустки;	

   встановлення	 п’ятиденного	 або	 шестиденного	 
робочого	 тижня,	 за	 рішенням	 військового	 ко- 
мандування	разом	із	військовими	адміністраціями;	

   встановлення	 часу	 початку	 та	 закінчення	 що- 
денної	роботи	(зміни).	

   Для працівників	 —	 можливість	 у	 зв’язку	 з	 ве- 
денням	 бойових	 дій	 у	 районі	 його	 роботи	 розі-

рвати	 трудовий	 договір	 за	 власною	 ініціативою	 
у	 строк,	 зазначений	 у	 заяві,	 тобто	 без	 двотижне- 
вого	 терміну	 попередження	 (за	 винятком	 при- 
мусового	залучення	до	суспільно	корисних	робіт	
або	на	об’єктах	критичної	інфраструктури).

У	 період	 дії	 воєнного	 стану	 дозволяється	 застосу- 
вання	 праці	 жінок	 (крім	 вагітних	 жінок	 і	 жінок,	 які	 
мають	 дитину	 віком	 до	 одного	 року)	 за	 їхньою	 зго- 
дою	 на	 важких	 роботах	 і	 на	 роботах	 із	 шкідливими	 
або	 небезпечними	 умовами	 праці,	 а	 також	 на	 під- 
земних	роботах.	

У	 разі	 неможливості	 своєчасної	 виплати	 заробіт-
ної	 плати	 внаслідок	 ведення	 бойових	 дій,	 строк	 ви- 
плати	 заробітної	 плати	 може	 бути	 відтермінований	 
до	моменту	відновлення	діяльності	підприємства.	

Роботодавець	 звільняється	 від	 відповідальності	 за	
порушення	 зобов’язання	 щодо	 строків	 оплати	 пра-
ці,	 якщо	 доведе,	 що	 це	 порушення	 сталося	 внас-
лідок	 ведення	 бойових	 дій	 або	 дії	 інших	 обставин	
непереборної	 сили.	 При	 цьому	 звільнення	 робото- 
давця	 від	 відповідальності	 за	 несвоєчасну	 оплату	
праці	 не	 звільняє	 його	 від	 обов’язку	 виплати	 заро- 
бітної	плати.	

Протягом	 воєнного	 стану	 роботодавець	 має	 пра-
во	 відмовити	 працівнику	 у	 наданні	 будь-якого	 виду	 
відпустки	 (крім	 відпустки	 у	 зв’язку	 вагітністю	 та	 
пологами	 та	 відпустки	 для	 догляду	 за	 дитиною	 до	 
досягнення	 нею	 трирічного	 віку),	 якщо	 такий	 пра-
цівник	 залучений	 до	 виконання	 робіт	 на	 об’єктах	
критичної	 інфраструктури.	 Крім	 того,	 роботодавець	
має	 право	 протягом	 періоду	 дії	 воєнного	 стану	 на	
прохання	 працівника	 надавати	 йому	 відпустку	 без	
збереження	заробітної	плати	без	обмеження	строку,	
встановленого	 частиною	 першою	 статті	 26	 Закону	
України	«Про	відпустки».

РИНОК ПРАЦІ В УМОВАХ ВІЙНИ
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на місцях та лишився роботи, так і для тих 
хто переїхав у інші регіони країни. При  
цьому пошук відбувається часто не за спе- 
ціальністю, а відповідно до пропозицій ро- 
боти на місцях.

Попит на робочу силу різко зменшився 
через неможливість працювати у зонах бойо-
вих дій, зниження попиту на товари та по- 
слуги, проблеми з логістикою та невизна-
ченість майбутнього. У січні-квітні 2022р. 
було заявлено лише 173 350 вакансій, тоді як 
кількість претендентів на них — близько пів- 
мільйона офіційних безробітних. На квітень 
ситуація ще більше погіршилася — 25 326 
вакансій та 283 356 безробітних, тобто кон- 
курс майже по 12 осіб на одну вакансію23.  
Відтак, суттєвим став дисбаланс між по- 
питом та пропозицією робочої сили. 
Зменшення кількості вакансій складає понад 
70% довоєнного рівня.

За даними сайту з пошуку роботи Robota.
ua середня кількість актуальних вакансій до  
24 лютого 2022р. становила близько  
100 000/день, а кількість нових резюме,  
створених користувачами — 25 000- 
30 000/день24. У перші ж декілька тижнів 
війни роботу більшості підприємств та ор- 
ганізацій було призупинено25 а ринок праці 
майже торкнувся «дна». Так, за підрахун- 
ками сайту, порівняно з довоєнним часом  
кількість вакансій на другий тиждень війни 
впала на 55%-85% залежно від міста26.

На іншому пошуковому сайті Work.ua 
до війни активних вакансій щоденно було 
90 000, а у перші кілька тижнів війни їх кіль-
кість не перевищувала 6 000. З кожним тиж-
нем від середини березня 2022р. ситуація 
почала потроху покращуватися — зростання 
кількості вакансій щотижня було на рівні 10%  
і станом на 24 червня 2022р. кількість акту- 
альних вакансій досягла 30 000 тис.

Найбільш стійкою у розрізі вакансій ви- 
явилася сфера ІТ, оскільки є міжнародно орі-
єнтованою. Водночас, під скорочення все ж  
потрапили спеціалісти ІТ, які працювали на 
підприємствах інших секторів економіки. 
Оптимізуючи витрати та намагаючись ут- 
римати основний склад працівників, які від- 
повідають за операційну діяльність, ті, хто 
відповідав за стратегічні процеси, запрова-
дження та розробку нових проектів, — також 
підпали під скорочення27.

Окрім ІТ-спеціалістів попит залишився на 
лікарів, фармацевтів, водіїв (у березні уряд 
дозволив водіям категорії В керувати ван- 
тажівками), вантажників, кур’єрів, нянь, буді-
вельників, логістів. Також задля забезпе- 
чення потреб армії нові робочі місця ство- 
рювалися у військово-промисловому комп- 
лексі. 

На різноманітних сайтах з пошуку роботи 
Work.ua, Robota.ua, grc.ua з початку війни  
найбільше вакансій відкрилося у сфері про-
дажів (менеджери з продажу, консультанти, 
касири, адміністратор торгового залу, керу-
ючий магазином), ІТ, інтернет- і телекому- 
нікаціях. З відривом, але незначним затре- 
буваними стали робітничі професії слюсаря  
та електрика, а також логісти, водії та між- 
народні менеджери, представники сіль- 
ського господарства (сортування та збиран- 
ня) та медичної сфери, швачки (і одягу,  
 і взуття).

Особливістю ринку праці сьогодні є ва- 
кансії волонтерів, переважно кухарів, при- 
биральників, операторів координаційних цен-
трів та спеціалістів по роботі з персоналом. 
Велика пропозиція участі у волонтерських 
рухах громадських або міжнародних орга-
нізацій існує в Київській, Харківській, Черні- 
гівській, Сумській, Запорізькій, Львівській та 
Дніпропетровській областях.

23	 Аналітична	та	статистична	інформація.	Державна	служба	зайнятості	України.	https://www.dcz.gov.ua/analitics/67.
24	 Див.:	 Ярмолюк	А.	 Ринок	праці	 під	час	 війни:	 як	організувати	HR	процеси	у	 компаніях?	ЛIГАБiзнесIнформ,	 14	 квітня	 2022р.,	
https://blog.liga.net/user/ayarmoliuk/article/rinok-pratsi-pid-chas-viyni-yak-organizuvati-hr-protsesi-u-kompaniyah.
25	 Згідно	з	результатами	онлайн-опитування	роботодавців,	майже	29%	компаній	тимчасово	не	працюють	або	повністю	зупинили	
свою	роботу.	Докладно	див.:	Аналітика	ринку	праці	до	та	під	час	війни.	Час	ринку	шукача	скінчився.	Громадський	простір,	8	квітня	
2022р.,	https://www.prostir.ua/?news=analityka-rynku-pratsi-do-ta-pid-chas-vijny-chas-rynku-shukacha-skinchyvsya.
26	 Докладно	див.:	Розбір.	«Ринок	виживання».	Через	війну	кожен	другий	українець	втратив	роботу.	Що	буде	далі?	Ліга.Бізнес,	 
30	 березня	 2022р.,	 https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/rynok-vyjivaniya-iz-za-voyny-kajdyy-vtoroy-ukrainets-poteryal-rabotu-
chto-budet-dalshe.
27	 Див.:	 ТОП-професії	 в	 Україні	 під	 час	 війни:	 кого	 шукають	 роботодавці	 та	 скільки	 платять,	 Апостроф,	 17	 квітня	 2022р.,	
https://apostrophe.ua/news/economy/2022-04-17/top-professii-v-ukraine-vo-vremya-voynyi-kogo-ischut-rabotodateli-i-skolko-
platyat/266199.
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Говорячи про географію вакансій за дани- 
ми сайтів з пошуку роботи, понад третина  
всіх вакансій припадає на київських робо-
тодавців, але й конкуренція на одне робоче  
місце в столиці залишається найвищою по 
Україні. На одне робоче місце в столиці пре-
тендує 10 осіб, тоді як торік у цей час було ли- 
ше дві особи. Водночас, вимушене внутрішнє 
переміщення людей призвело до демогра- 
фічної концентрації трудових ресурсів на 
територіях західних та центральних облас-
тей України. Через внутрішню міграцію та 
передислокацію українського бізнесу, най-
більша активність пошукачів спостерігаєть- 
ся в Закарпатській, Чернівецькій, Львівській, 
Хмельницькій та Вінницькій областях. Най- 
менша активність — в областях, на територіях 
яких відбуваються бойові дії.

Державна служба зайнятості. На почат- 
ку травня у Державній службі зайнятості налі-
чувалось 25,3 тис. вакансій, що на 60% мен- 
ше, ніж 2021р. Водночас, в середньому по 
Україні на одне вільне робоче місце претен- 
дувало 11 безробітних (у 2021р. було 6 осіб)28.

Відзначається, що вакансій упродовж  
травня-червня побільшало, але на ринку  
спостерігається значний дисбаланс між 
регіонами, а також у розрізі маленьких міст  
та великих населених пунктах. Найсклад- 
ніше знайти роботу у Херсонській області,  
де на 1 вільне робоче місце претендують 86  
безробітних, в Черкаській (27 осіб), Черні- 
гівській (25 осіб), Миколаївській (23 особи), 
Донецькій (22 особи) та Запорізькій (19 осіб) 
областях29.Дисбаланс посилюється через міг- 
рацію українців до Європи та мобілізацію 
чоловіків. 

28	 Аналітична	та	статистична	інформація.	Державна	служба	зайнятості	України.	https://www.dcz.gov.ua/analitics/67.
29	 Аналітична	та	статистична	інформація.	Державна	служба	зайнятості	України. https://www.dcz.gov.ua/analitics/67.

Кількість  
вакансій,  

тис.	одиниць

Кількість  
безробітних,  

тис.	осіб

Січень-квітень	
2021 316,3 747,3

Січень-квітень	
2022 173,4 495,3

КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІЙ,
тис. одиниць

2018р.

Січень-травень
2022р.

202,8

1 114,0

2019р. 1 153,3

2020р. 829,7

2021р. 705,8

КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІЙ ТА 
БЕЗРОБІТНИХ ЗА РЕГІОНАМИ, 

січень-	квітень	2022р.	 
за	даними	Державного	центру	зайнятості

Кількість	вакансій,	 
тис.	вакансій

Кількість	безробітних,	 
тис.	осіб

Дніпропетровська 20,6 Дніпропетровська 43,4

м.Київ 15,4 Полтавська 30,4

Львівська 14,1 Вінницька 29,6

Харківська 10,3 Харківська 28,7

Полтавська 9,8 Черкаська 26,0

Одеська 9,4 Львівська 23,0

Вінницька 8,1 Запорізька 22,1

Хмельницька 7,9 Одеська 21,9

Кіровоградська 7,6 Кіровоградська 20,8

Київська 7,4 Сумська 20,8

Черкаська 7,0 Хмельницька 20,6

Житомирська 6,4 Житомирська 20,3

Сумська 5,7 Миколаївська 20,1

Рівненська 5,6 Київська 19,1

Волинська 5,5 Рівненська 18,3

Івано-Франківська 5,3 м.Київ 17,2

Миколаївська 5,1 Донецька 15,6

Запорізька 4,9 Чернігівська 15,6

Тернопільська 4,9 Івано-Франківська 14,2

Донецька 4,5 Тернопільська 13,8

Чернівецька 3,5 Волинська 13,4

Чернігівська 3,4 Херсонська 13,3

Закарпатська 2,9 Чернівецька 9,3

Херсонська 2,3 Луганська 9,1

Луганська 1,8 Закарпатська 8,4
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Станом на червень 2022р.30 сферами, які 
найбільше потребують працівників зага- 
лом по Україні, є роздрібна торгівля, сіль-
ське господарство, перевезення та логісти- 
ка, нафтогазовий сектор, сектор металургії, 
фармацевтика, харчова промисловість, будів-
ництво, державне управління. 

Найменш затребуваними стали професії 
в галузі туризму та готельно-ресторанного 

бізнесу. Також, складніше знайти роботу  
юристам, страхувальникам, працівникам сфе- 
ри обслуговування, охоронцям, освітянам і 
науковцям. 

Загалом, ринок праці корелює з секторами 
економіки, які забезпечують базові потреби 
населення на тих територіях, де не ведуться 
бойові дії — енергетика, логістика, медицина, 
сектор харчової промисловості.

30 Попит	 та	 пропозиція	 на	 зареєстрованому	 ринку	 праці	 у	 січні-травні	 2022	 року.	 Державна	 служба	 зайнятості	 —	 офіційний	 
сайт,	https://www.dcz.gov.ua/analitics/67.
31	 Статистичні	 дані	 у	 розрізі	 професій	 та	 видів	 економічної	 діяльності.	 Державний	 центр	 зайнятості,	 https://www.dcz.gov.ua/
analitics/69.

СТРУКТУРА ВАКАНСІЙ, %
(за видами економічної діяльності)31 

Операції з нерухомим майном

Мистецтво та спорт

Професійна, технічна діяльність

Добувна промисловість

Постачання електроенергії та газу

Водопостачання, каналізація

Розмішування та харчування

Адміністративне обслуговування

Будівництво

Державне управління та оборона

Освіта

Охорона здоров’я

Транспорт

Торгівля та ремонт

Переробна промисловість

Сільське господарство 24,0

1,7

0,8

0,9

1,6

1,8

2,1

2,2

2,8

3,1

5,4

6,1

6,4

7,0

13,0

18,8
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Окрім Київщини, найбільше вакансій 
сьогодні на Львівщині, Дніпропетровщині, 
Полтавщині та Харківщині32. Також, збільши-
лася кількість вакансій для віддаленої ро- 
боти, а деякі вітчизняні компанії активно роз-
міщують вакансії за кордоном (переважно у 
Польщі).

Можна припустити, що дані з приводу 
вакансій не є повними. Слід додати, що 
в країні має місце значна тінізація ринку  
праці — багато вакансій пропонуються без 
оформлення, як підробіток тощо. Зрозуміло, 
що в таких умовах ні на легальну зарплату, ні  
на якісь соціальні гарантії (наприклад, лі- 
карняні), ні на стаж українці можуть не роз- 
раховувати.

Вплив на доходи 

Війна вплинула на зниження доходів гро-
мадян. Через війну спостерігається зни-
ження зарплат, оскільки безробітних стає 
значно більше, ніж вакантних робочих місць. 
Частка населення з доходами нижче фак- 
тичного прожиткового мінімуму, який для  
працездатних осіб у 2022р. становить 2 481 
грн. може досягти 70% у 2022р. порівняно з 
18% у 2021р.33.

З початку війни зарплати майже за усіма 
вакансіями хоча й несуттєво, але «просіли». 
Середня зарплата за даними Work.ua зни- 
зилася на 11% з 15  035 до 13  736 грн. протя- 
гом першого місяця повномасштабного  
вторгнення Росії на територію України34. За  
даними Державної служби зайнятості, 

середня заробітна плата на початку війни ста-
новила 9 371 грн., а на 1 червня — 9 057 грн.35 
Ситуація з рівнем заробітних плат залиша-
ється переважно незмінною порівняно з пе- 
ріодом початку війни, лише поодинокими є 
винятки зростання заробітних плат, пере-
важно у секторі IT, оптової та роздрібної  
торгівлі. Водночас, ті, хто втратив роботу,  
а пошук роботи є критичним, готові праце- 
влаштовуватися на вакансії з нижчою за- 
робітною платою та на нові для себе види 
роботи.

Відповідно до законодавства, що регу-
лює трудові відносини в період особливого  
правового (у нинішній ситуації — воєнного) 
стану, якщо роботодавець обрав проце-
дуру зміни істотних умов праці або вніс зміни  
до локальних актів підприємства, строк дії 
таких умов оплати праці роботодавець ви- 
значає самостійно36. Починаючи з березня, 
працівникам багатьох установ було скасовано 
премії та окремі доплати37. Особливо це торк-
нулось працівників бюджетних установ та 
державних службовців. Хоча ситуація з дохо-
дами у бюджетному секторі можна вважа- 
ти кращою оскільки персонал частково  
відправляли в простій з виплатою 2/3 зар- 
плат38. 

По відношенню до державних службов-
ців було ухвалено рішення про заборону 
працювати з-за кордону39, через що певна 
їх частина звільнилася40. За даними голови 
Національного агентства держслужби через  
війну звільнилося майже 6 тисяч держ- 
службовців41.

32	 Попит	 та	 пропозиція	 на	 зареєстрованому	 ринку	 праці	 у	 січні-травні	 2022	 року.	 Державна	 служба	 зайнятості	 —	 офіційний	 
сайт,	https://www.dcz.gov.ua/analitics/67.
33	 Докладно	 див.:	 War	 in	 the	 Region.	 Europe	 and	 Central	 Asia	 Economic	 Update.	 World	 Bank	 Group,	 Spring	 2022, https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37268.
34	 Див.:	 Литвин	 О.	 Які	 професії	 будуть	 потрібні	 після	 війни	 в	 Україні:	 опубліковано	 список,	 Obozrevatel,	 10	 травня	 2022,	 
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/yaki-profesii-budut-potribni-pislya-vijni-v-ukraini-opublikovano-spisok.htm .
35	 Розмір	 заробітної	 плати	 у	 вакансіях.	 Аналітична	 та	 статистична	 інформація.	 Державна	 служба	 зайнятості	 —	 офіційний	 
сайт,	https://www.dcz.gov.ua/analitics/69.
36	 ст.	 1	Закону	 України	 «Про	 організацію	 трудових	 відносин	 в	 умовах	 воєнного	 стану»	 на	 період	 дії	 воєнного	 стану	 
вводяться	обмеження	конституційних	прав	і	свобод	людини	і	громадянина	відповідно	до	статей	43,	44	Конституції	України.	

У	період	дії	воєнного	стану	не	застосовуються	норми	законодавства	про	працю	у	частині	відносин,	врегульованих	Законом	 
№2136.	На	період	воєнного	стану	дію	окремих	положень	колективного	договору	можна	зупинити	за	 ініціативою	роботодавця	 
(ст.	11	Закону	№	2136).
37	 Щодо	 доплат,	 надбавок,	 премій	 у	 воєнний	 час.	 Бухгалтер. https://buhgalter.com.ua/news/trudovi-vidnosini/shchodo-doplat-
nadbavok-premiy-u-voyenniy-chas/.
38	 Щомісячний	 макроекономічний	 та	 монетарний	 огляд	 червень	 2022	 року.	 Національний	 банк	 України	 https://bank.gov.ua/
admin_uploads/article/MM_2022-06.pdf?v=4.
39	 Постанова	 КМУ	 Деякі	 питання	 організації	 роботи	 працівників	 суб’єктів	 господарювання	 державного	 сектору	 економіки	 
на	період	воєнного	стану	від	26	квітня	2022	р.	№481.	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481-2022-п#Text.
40	 СТАТИСТИЧНІ	ДАНІ	ПРО	СКЛАД	ДЕРЖАВНИХ	СЛУЖБОВЦІВ	У	ПЕРІОД	ВОЄННОГО	СТАНУ.	https://nads.gov.ua/storage/app/
sites/5/плани%20та%20звіти/statzvit.pdf.
41 Національне агентство України з питань державної служби. https://nads.gov.ua/news/golova-nads-nataliya-alyushina-majzhe-
shist-tisyach-derzhsluzhbovciv-zvilnilisya-cherez-vijnu.
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Згідно звіту Національного банку України42 
в Україні більшість підприємств не може 
забезпечувати зарплати на довоєнному рівні. 
Падіння зарплат у приватному секторі ста-
новило 25-50% порівняно з довоєнними по- 
казниками43. Зростає кількість підприємств, 
які урізали зарплати працівникам на 10-50%, 
зокрема, в енергетиці та сфері послуг, тран-
спорті та торгівлі. Найбільше постраждала 
видобувна сфера та будівництво. Єдиний  
сектор, у якому зарплати не впали, а поде- 
куди й виросли — сільськогосподарський. 

Також зіткнувшись зі збільшеною конку-
ренцією на робочі місця, відчуваючи про-
блеми з працевлаштуванням, фахівці почали 
скорочували свої зарплатні очікування44.  
В умовах високої конкуренції та вкрай низь- 
кої кількості вакансій сьогодні спостеріга- 
ється ще одна тенденція у поведінці пре-
тендентів. Фахівці стали пропонувати  
свої кандидатури на вакансії нижче за свій 

рівень кваліфікації. Якщо до війни у категорії 
топ-менеджмент було досить багато пропо-
зицій роботи, то сьогодні керівники та дирек-
тори не надто затребувані.

 Рівень оплати праці зараз також дуже не- 
рівномірний, а дані — суперечливі. За да- 
ними grc.ua, з початку війни середня зар- 
плата в Україні впала на 10% і станом на  
квітень становить за вакансіями, відкритими 
на цьому порталі, 18 700 грн. 

Хоча за червневими даними ринок праці  
в Україні почав показувати стабілізацію се- 
реднього рівня заробітної плати в багатьох 
сферах проти попередніх місяців — компанії, 
яким вдалося зберегти свою діяльність в умо-
вах війни, уже здійснили оптимізацію витрат.

Дані кадрових порталів свідчать, що най-
менше постраждала від кризи на ринку праці 
ІТ-галузь (хоча в перші місяці війни кількість 

Більшість підприємств не в змозі виплачувати зарплату на 
довоєнному рівні

23

 За різними опитуваннями падіння зарплат у приватному секторі в середньому становило від 25% 
до 50% порівняно з довоєнним часом:
• за опитуванням НБУ, найбільше таких у добувній промисловості і будівництві. Поступово зростає частка 

підприємств, що зменшили оплату праці на 10–50%, зокрема в енергетиці, секторі послуг, транспорті та 
торгівлі. С/г підприємства переважають серед тих, хто не змінив або навіть підвищив зарплати

• за оцінками grc.ua , зарплати в травні були на 10–60% нижчі за довоєнні (залежно від виду діяльності). 
Водночас у травні порівняно з квітнем зросли зарплати для водіїв, медиків та фармацевтів, у переробній 
промисловості та с/г

 Дещо краща ситуація в бюджетному секторі – персонал частково відправляли в простій з виплатою 2/3 
зарплат

 Утім доходи домогосподарств підтримуються соціальними виплатами, підвищенням пенсій та зростанням 
грошових виплат військовим

Рівень оплати працівниківЗміни оплати праці порівняно з довоєнним 
рівнем, % відповідей

Джерело: оперативні опитування та розрахунки НБУ.
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42	 Щомісячний	макроекономічний	та	монетарний	огляд	червень	2022	року.	Націнальний	банк	України	https://bank.gov.ua/admin_
uploads/article/MM_2022-06.pdf?v=4.
43	 Щомісячний	макроекономічний	та	монетарний	огляд	червень	2022	року.	Націнальний	банк	України https://bank.gov.ua/admin_
uploads/article/MM_2022-06.pdf?v=4.
44	 Кадровий	портал. grc.ua.
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вакансій  зменшилася  навіть в ІТ-секторі)45. 
Частка пропозицій роботи для ІТ-фахівців 
значно перевищує пропозиції роботи для 
представників інших професій. В середньому 
по всім регіонам України фахівцям ІТ галузі 
пропонують у середньому від 70 900 до  
1 08,1 тис. грн., (середня заробітна плата в 
ІТ-сфері становила приблизно 86,5 тис. грн.).

Новою тенденцією на ринку праці є те,  
що стикаючись з проблемами працевлашту-
вання через вкрай низьку кількість вакансій, 
висококваліфіковані спеціалісти, зокрема, фа- 
хівці топового рівня погоджуються на по- 
сади нижчої кваліфікації46.

Державна служба зайнятості наводить  
інші цифри. Станом на початок травня, з  
близько 25,3 тис. вакансій 6,4 тис. перед- 
бачають мінімальну зарплату (6,5 тис. на 
місяць). Близько 5 тис. вакансій — оклади  
до 7 тис. грн., ще близько 3,7 тис. робочих  
місць — до 8 тис. грн. тощо. На зарплати в 
10-11 тис. грн. — вакансій менше 800, а понад 
20 тис. на місяць пропонується лише за 272 
вакансіями. У результаті середня зарплата — 
9 103 грн.47 

При цьому за дефіцитними вакансіями 
говорять про поступове відновлення зар- 
плат до довоєнного рівня48. У червні 2022р. 
з’явилися пропозиції роботи з високими зар- 
платами в таких сферах, як будівництво, не- 
рухомість, управління персоналом, видобу- 
ток сировини. Найбільшу потребу відчувають 
галузі медицини, фармацевтики ІТ та ло- 
гістики. За даними досліджень експертно-
аналітичного центру кадрового порталу 
grc.ua, до п’ятірки професійних сфер, в яких  
пропонують високі зарплати, увійшли спе- 
ціалісти сфери маркетингу, реклами, PR з 
середньою місячною виплатою 26,6 тис. грн.,  

фахівці зі сфери видобутку сировини  
(26,5 тис. грн.), а також спеціалісти зі сфери 
будівництва (25,3 тис. грн.). Поступово 
повертає свої позиції Київ, який з початку 
активних бойових дій у березні-квітні втра- 
тив лідерство за розміром заробітної плати.  
Якщо в січні в столиці в середньому про- 
понували 31 тис грн, то в березні — 25 тис. грн., 
в квітні середня заробітна плата піднялась  
вже до 26 тис. грн.49

Але більшість українців надалі стика- 
тимуться з проблемами пошуку роботи, 
навіть на порівняно невеликі гроші. Для пра- 
цівників оклади стали нижче мінімальних — 
людей оформляють на неповну зайнятість. 
Так, згідно з даними, що розміщені на пор- 
талі Державної служби зайнятості, стан- 
дартними шляхами оптимізації стали пере- 
ведення працівників на половину ставки, 
скорочення кількості робочих годин або 
оформлення відпустки за власний рахунок. 
За даними ЄБА, звільнення фіксувалися 
у 8% компаній50. Якщо перевести праців- 
ників на скорочений робочий день не ви- 
дається можливим через необхідність забез- 
печувати виробництво, у таких випадках 
відбувається скорочення зарплат. Наприк- 
лад, у Rozetka працюють 50% робітників 
від довоєнного штату. Ще певна кількість 
співробітників інтернет-магазину зайнята 
частково. Хоча аналітики зазначають, що 
у великих компаніях  ситуація  краща, ніж у 
малому та середньому бізнесі.

Таке «просідання» у зарплатах та проб- 
леми з роботою можуть з новою силою 
активізувати трудову міграцію. Тобто люди, 
які не виїхали з України через війну, будуть 
змушені мігрувати до Європи від безробіття. 
Тим більше, що зараз відкривається багато 
сезонних вакансій у сільському господарстві.

45	 Ринок	 праці	 під	 час	 війни.	 Кількість	 вакансій	 зменшилася	 вдвічі,	 компанії	 ще	активніше	 шукають	 сеньйорів	 і	на	QA	Intern	
тисяча	відгуків.	https://dou.ua/lenta/articles/job-market-during-wartime/
46	 Ринок	 праці	 під	 час	 війни.	 Кількість	 вакансій	 зменшилася	 вдвічі,	 компанії	 ще	активніше	 шукають	 сеньйорів	 і	на	QA	Intern	
тисяча	відгуків
https://dou.ua/lenta/articles/job-market-during-wartime/
47	 Державна	служба	зайнятості	України.	Аналітична	та	статистична	інформація.	https://www.dcz.gov.ua/analitics/view
48 НЕСТАЧА	 ВАКАНСІЙ	ТА	 УРІЗАНІ	 ЗАРПЛАТИ:	 ЯК	 ВІЙНА	 В	 УКРАЇНІ	 ВПЛИВАЄ	НА	 РИНОК	ПРАЦІ	 https://www.volynnews.com/
news/all/nestacha-vakansiy-ta-urizani-zarplaty-iak-viyna-v-ukrayini-vplyvaye-na-rynok-pratsi/#:~:text=Загалом%2C%20за%20
оцінками%20експертів%2C%20реальна,що%20багато%20компаній%20відкривають%20вакансії.
49	 Які	зарплати	пропонують	під	час	війни?	https://eba.com.ua/yaki-zarplaty-proponuyut-pid-chas-vijny/
50	 Знайти	роботу	під	час	війни.	Як	змінився	ринок	праці	в	Україні.	Державний	центр	зайнятості.	https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/
znayty-robotu-pid-chas-viyny-yak-zminyvsya-rynok-praci-v-ukrayini
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Вплив фактору тимчасово  
переміщених осіб на ринок праці та  
складності прогнозування 

Вплив фактору тимчасово та внутрішньо 
переміщених працівників на ринок праці.  
До міст центральної України, в тому числі ма- 
леньких, масово виїхали переселенці з 
Харківської, Дніпропетровської, Донецької, 
Луганської областей. Багато хто з них зали-
шився без грошей, тому шукає хоч якусь 
роботу. Але в невеликих населених пунктах 
вакансій на таку кількість людей не виста-
чає, наслідком стає зростання локального 
безробіття. 

Такий самий дисбаланс через міграцію 
українців до Європи та мобілізацію чоловіків. 
Біженцями та переселенцями стали не лише 
наймані працівники, а й багато представни- 
ків малого та середнього бізнесу. Так, у країни 
ЄС виїхало багато фахівців сфери послуг —  
перукарі, косметологи, майстри манікюру 
та ін. Причому дехто вже відкриває власний  
бізнес в країнах перебування. В регіонах 
Україні, де відбуваються активні бойові дії  
(на відміну від регіонів в яких бойові дії не  
здійснюються, і бізнес відновив свою робо- 
ту майже на довоєнному рівні) зокрема в  
Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луган- 
ській областях малий і середній бізнес біль-
шою мірою не працює, і чи відкриється  
знову — поки що неясно.

З сучасною хвилею біженців більш всього 
країна втратила жінок-підприємців. Для ба- 
гатьох секторів це буде велика втрата. На 
жаль, наразі відсутні данні та дослідження 
стосовно чисельності жінок-підприємців, які  
тимчасово виїхали з країни, тікаючи від  
бойових дій. Проте, за результати опиту- 
вання, що проводилося соціологічною 
службою Центру Разумкова на пунктах 

пропуску через державний кордон України 
у Закарпатській області (пункти пропуску 
Ужгород, Малий Березний та Чоп (Тиса) 
можна скласти певний портрет українського 
біженця.

Впливу фактору тимчасово переміщених 
осіб/біженців на ринок праці як України так 
і країн Європейського Союзу потребує по- 
дальшого детального дослідження, зокрема 
аналізу структури пропозицій роботи у євро-
пейських країнах та портрету спеціалістів, 
які виїхали за кордон, втікаючи від військо-
вої агресії. Тим більше, що проблема з біжен- 
цями може загостритися в майбутньому і  
вдарити по вже післявоєнному ринку праці  
та економіці, що відновлюється.

Складності прогнозування зайнятості  
в Україні.

Хоча оцінити точні масштаби втрат у  
сфері зайнятості наразі ще дуже складно через 
обмеженість даних та вкрай невизначені,  
мінливі обставини, що впливають на ситуа- 
цію в Україні.

Проте, використовуючи попередній дос-
від впливу збройних конфліктів на зайнятість, 
МОП оцінює, що за три місяця військових дій  
в Україні 4,8 мільйона робочих місць були 
втрачені порівняно з довоєнним періодом,  
що становить 30% зайнятості в Україні. 

Прогнозні розрахунки доводять, що якби 
бойові дії було припинено негайно, і в країні  
почалося б швидке відновлення, а також 

Так,	 переважна	 більшість	 біженців	 (83%)	 —	 це	
жінки,	 чоловіки	 становлять	 лише	 17%.	 Найбільшу	
групу	біженців	становлять	жінки	від	30	до	39	років	
(37%),	26%	—	ті,	кому	від	40	до	49	років,	тобто	люди	
активного,	 працездатного	 віку.	 Виїхали	 за	 кор-
дон	жінки	 переважно	 з	 вищою	 або	 незакінченою	
вищою	 освітою	 (76%),	 18%	 —	 із	 середньою	 спе- 
ціальною	 освітою,	 і	 лише	 6%	 —	 із	 загальною	 се- 
редньою	 освітою.	 Найбільш	 представленими	 
соціальними	 групами	 є	 висококваліфіковані	 фа- 
хівці	 (26%),	 підприємці	 (20%)	 та	 кваліфіковані	
робітники	(17%).

Більше	 половини	 тих,	 хто	 виїжджав	 за	 кордон	 
у	 зв’язку	 з	 воєнними	 діями	 —	 жителі	 Сходу	 та	
Півдня	 країни	 (51,5%),	 найбільше	 серед	 східних	 
областей	 представлена	 Харківська	 —	 (19%),	 
45%	 —	 жителі	 центральних	 областей	 (у	 т.ч.	 
31%	 —	 жителі	 Києва	 та	 Київської	 області),	 і	 лише	 
4%	—	жителі	західних	областей.	
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за умови поверненням 3,4 мільйона робо- 
чих місць, це дозволило б скоротити втрати 
зайнятості до 8,9 відсотка51. При сценарії 
подальшої військової ескалації, втрати зай- 
нятості ще більше збільшяться і сягнуть 7 млн, 
або 43,5%. 

Водночас¸ слід зробити застереження,  
що реальна ситуація може виявитися не 
настільки катастрофічною, як це прогнозує 
Міжнародна організація праці. Методика  
підрахунку безробіття МОП відпрацьована 
на «офіційному» ринку праці. Проте в Україні 
завжди спостерігалась значна частка тіньо-
вого сегменту52, що значною мірою корегу- 
вало статистику. Так, рівень безробіття за 
методологією МОП у кілька разів переви-
щує рівень безробіття, що фіксує офіційна 
статистика. 

Сьогодні ситуація на українському ринку 
праці ще сильніше змінилася. З початком війни 
частка тіньового сектору (в тому числі неле-
гальної чи напівлегальної зайнятості) зросла. 
Так, деякі роботодавці, опинившись у кризовій 
ситуації, хочуть заощадити на податках, інші 
просто не знають, як оформляти працівни-
ків, оскільки трудове законодавство з почат-
ком війни суттєво змінено. Отже, можна ска-
зати, що МОП фіксує «зниження фінансової 

активності» (припинення виплати зарплат 
або їх різке зниження) майже по 5 млн робо-
чих місць, але скільки з них насправді закри-
лося, а скільки пішло в тінь — питання відкрите.  
За оцінками деяких експертів реально в  
Україні закрито близько 2 млн. робочих місць53, 
але ці дані також є орієнтовними. 

Отримання актуальної інформації щодо 
тенденцій на ринку праці в країні, де йде  
війна — зміна чисельності та склад робочої 
сили — є не простим завданням, особливо з 
урахуванням того, що навіть з урахуванням 
відпливу декількох мільйонів працездатних 
громадян в Україні все одно залишаються 
високий рівень безробіття. 

Складності прогнозування зайнятості 
в Україні наразі зумовлюють декілька 
аспектів:

По-перше, наразі не можна однозначно 
прогнозувати ситуацію з кількістю населення, 
яке залишиться в країні. В Україні на ринку 
праці, скоріше за все, буде ситуація гірша, 
ніж в сусідніх країнах — і щодо заробітку, і 
щодо можливості знайти захищену роботу. 
Війна розділила сім’ї — жінки з дітьми виїхали 
за кордон, чоловіки залишилися в Україні. 
Тому цілком можливо, що після скасування 
воєнного стану і зняття обмежень на виїзд 
чоловіків за кордон певна їх частина залишить 
Україну для возз’єдання із сім’ями і намагати-
меться знайти роботу. Тобто можливим є зна-
чний сплеск (трудової) міграції. 

Головною умовою повернення біженців в 
Україну буде наявність безпечних та прива-
бливих умов для життя, в тому числі наявність 
роботи, житла та соціальної інфраструктури. 
Але слід брати до уваги, що тривалий час 
перебування у країнах ЄС сприятиме можли-
востям громадянам України облаштуватися та 
закріпитися у приймаючих кранах. При цьому, 
за умови відсутності в Україні кращих пер-
спектив, після скасування воєнного стану 
процес відтоку населення може продовжи-
тися і навіть посилитися.

51 The	impact	of	the	Ukraine	crisis	on	the	world	of	work:	Initial	assessments	tps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/
documents/briefingnote/wcms_844295.pdf.
52	 Аналітична	та	статистична	інформація.	Державна	служба	зайнятості	України. https://www.dcz.gov.ua/analitics/67.
53 НЕСТАЧА	ВАКАНСІЙ	ТА	УРІЗАНІ	ЗАРПЛАТИ:	ЯК	ВІЙНА	В	УКРАЇНІ	ВПЛИВАЄ	НА	РИНОК	ПРАЦІ	  https://www.volynnews.com/
news/all/nestacha-vakansiy-ta-urizani-zarplaty-iak-viyna-v-ukrayini-vplyvaye-na-rynok-pratsi/#:~:text=Загалом%2C%20за%20
оцінками%20експертів%2C%20реальна,що%20багато%20компаній%20відкривають%20вакансії..

ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ МОП ВПЛИВУ
ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ НА ЗАЙНЯТІСТЬ

За умови
негайного

припинення
ескалації

Поточні
оцінки

За умови
ескалації
конфлікту

-30,2%

-43,4%

-8,9%
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По-друге, не дивлячись на те, що вже по- 
чався процес повернення людей в Україну54, 
можна припустити, що їх повернення певною 
мірою пов’язано із скороченням чи згортан-
ням програм для біженців у багатьох країнах 
ЄС. Українців намагаються перевести у ста-
тус працівників, а не біженців, так, у Польщі 
скасовують компенсації за житло, у Німеччині 
українців переводять із соціальних служб до 
центрів з працевлаштування. З іншого боку, 
у багатьох країнах ЄС спрощується праце- 
влаштування для громадян України та ви- 
знання кваліфікацій, особливо за дефіцит- 
ними для місцевих ринків праці позиціями 
(медики, інженери) , водії тощо).

Імовірно, така політика європейських  
країн сприятиме тому, що процес повернен- 
ня українських громадян до України може 
уповільнитися. Тобто ті, хто не зможе чи не 
захоче знайти в Європі роботу, найближ- 
чим часом повертатимуться в Україну, зви-
чайно, якщо не буде загострення військової 
ситуації. Але з’явиться також великий про-
шарок тих, хто залишиться в ЄС, знайшовши 
роботу, садок, школу чи вищий навчальний 
заклад для дитини. Повернення цієї категорії 
громадян — під питанням.

Таким чином імовірно, що через зазна-
чені причини дефіцит робочої сили в 
Україні після закінчення воєнного стану 
буде знаним. Окрім того слід мати на увазі,  
що держава ставить за мету забезпечити  
українську армію усім необхідним з роз- 
рахунку на один мільйон осіб55. 

Збільшення армії забере людей з інших 
«цивільних» видів діяльності, де створю-
ється валова додана вартість. Адже, за 
визначенням експертів, військова справа —  
це специфічний вид діяльності, а не еко- 
номіка у чистому вигляді56. Отже чим біль- 
ше людей буде задіяно в оборонних та  
силових структурах, тим менше їх залишати-
меться у реальному виробництві. Через прямі 

воєнні втрати та вищу смертність чоловіків  
в Україні цілком може скластися така ситу-
ація, коли основою робочої сили будуть 
жінки.

Механізми та регуляторні інструменти 
відбудови ринку праці 

У післявоєнний період економіка потре-
буватиме більшої «реконструкції» за дово-
єнний, з точки зору економічного розвитку. 
Значні втрати робочої сили може перешко-
дити відбудові та розвитку країни, якщо не 
будуть ухвалені відповідні рішення. Розвиток 
ринку праці — одна з безпосередніх потреб 
післявоєнної розбудови, а забезпечення ро- 
ботою має стати невід’ємною частиною со- 
ціальної політики повоєнного відновлення:

1.   Збільшення рівня зайнятості має стати 
центральним питанням повоєнної від-
будови, реінтеграції та процесів повер-
нення до умов миру. Політичний діалог 
має охоплювати поточні та довгостро-
кові потреби ринку праці, необхідна 
інтегрована програма, спрямована на 
забезпечення прожиткового мінімуму, 
мінімальної заробітної плати, підтримку 
соціального забезпечення тощо.

1.   У післявоєнний період економіка по- 
требуватиме глибшої «реконструкції» 
за довоєнний, з точки зору економіч-
ного розвитку. Значна втрата робочої 
сили може перешкодити відбудові та 
розвитку країни, якщо не будуть ухва-
лені відповідні рішення. Зменшення рівня 
безробіття та стабілізація на ринку праці 
має стати ключовим у порядку денному 
державної політики. 

1.   Процес відновлення та реструктуризації  
вимагатиме перерозподілу робочої сили  
між секторами економіки, що дозволить  
підвищити рівень її продуктивності. З ме- 
тою вирішення проблем безробіття та 

54 За	 повідомленням	 Держприкордонслужби	 на	 початку	 червня	 потік	 людей	 на	 в’їзд	 в	 Україну	 через	 її	 західний	 кордон	 
27	 днів	 поспіль	 перевищує	 потік	 на	 виїзд.	 Сумарно	 чистий	 приплив	 в	 Україну	 за	 ці	 дні	 становить	 близько	 184	 тисяч	 осіб.	 
З	урахуванням	цих	даних	різниця	за	кількістю	тих,	хто	виїхав	та	в’їхав	в	Україну	через	західний	кордон,	від	початку	війни	вий- 
шла	на	рівень	кінця	березня.	https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/6/687857/, https://dpsu.gov.ua.
55	 В	оборонному	секторі	держава	орієнтується	на	потребу	забезпечити	1	млн	людей,	які	долатимуть	ворога.	Укрінформ	https://
www.ukrinform.ua/rubric-ato/3482370-derzava-orientuetsa-na-potrebu-zabezpeciti-vsim-neobhidnim-1-miljon-vijskovih-reznikov.
html.
56	 Лідія	 Ткаченко.	 Безробіття	 в	 Україні:	 чому	 кількість	 офіційно	 безробітних	 зменшилася	 та	 яка	 буде	 ситуація	 на	 ринку	 
праці	 після	 війни. https://www.slovoidilo.ua/2022/06/04/stattja/suspilstvo/bezrobittya-ukrayini-chomu-kilkist-oficzijno-bezrobitnyx-
zmenshylasya-ta-yaka-bude-sytuacziya-rynku-praczi-pislya-vijny.
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надлишкової робочої сили, що склалася 
в окремих регіонах країни, необхідною 
є розробка короткострокових планів 
щодо релокації чи переорієнтації дея-
ких підприємств, допомоги бізнесу,  
який через бойові дії не може сплачу-
вати заробітну плату працівникам та 
податки.

1.   Створення робочих місць є ключовим 
фактором для реінтеграції різних груп 
населення, які постраждали від війни.  
Це сприятиме розвитку економіки, під-
вищуючи купівельну спроможність насе-
лення, та є надійним інструментом по- 
долання бідності. Вирішення проблеми 
дефіциту робочих місць у період війни 
та післявоєнного відновлення має стати 
наскрізним питанням соціальної полі-
тики, хоча без перебільшень, сприяння 
гідній праці є складним завданням, вра-
ховуючи соціально-економічний та вій-
ськово-політичний стан у якому пере- 
буватиме Україна.

1.   Розробка спеціальної Державної про-
грами відновлення економіки, зокрема 
відновлення інфраструктури, передусім 
соціального спрямування, та житлового 
фонду, зокрема залучення іноземних 

інвестицій для забезпечення житлом 
постраждалих громадян, особливо у 
регіонах Східної України. Підтримка 
розвитку місцевої економіки є надваж-
ливим фактором для того, щоб люди  
й надалі мали можливість забезпечу- 
вати себе. Розвиток економіки має 
здійснюватися з урахуванням фак-
тору концентрації трудових ресурсів 
України, що склалась в умовах вій- 
ськових дій, (трудодефіцитних схід-
них та центральних регіонах та трудо- 
надлишкових західних регіонах). 

1.   Держава має сприяти вирішенню без-
посередніх проблем вразливих верств 
населення, які не можуть займатися  
економічною діяльністю через вік, фі- 
зичні вади або з інших причини. Мова  
йде про забезпечення харчуванням, пит-
ною водою, освітою, медициною, жит-
лом. З початком війни велика частина 
населення стикнулася з серйозною 
проблемою нездатності купувати про-
дукти харчування та різноманітні товари  
широкого вжитку. Сама доступність 
товарів не є виходом, якщо люди не 
мають достатньої купівельної спромож-
ності, за винятком їх безкоштовного 
розповсюдження. 

РИНОК ПРАЦІ В УМОВАХ ВІЙНИ
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