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SOCIO-ECONOMIC INSTABILITY IN THE LABOR MARKET

АНОТАЦІЯ
Ринок праці являє собою один із найбільш складних еле-

ментів соціально-економічної системи. Тому виникає необхід-
ність подальшого розвинення теоретичних положень, обґрун-
тувань практичних рішень, розроблення адекватних моделей 
різних аспектів функціонування ринку праці з урахуванням 
сучасного нестабільного стану економіки України. У роботі роз-
крито сутність системи як цілісної сукупності взаємопов’язаних 
елементів, де в якості цих елементів виступають складні, іє-
рархічно організовані підсистеми, і кожна підсистема вносить 
свій власний внесок у функціонування єдиного цілого. Наве-
дено структуру соціально-економічної сфери країни як ціліс-
ної системи та структуру ринку праці як підсистеми соціально-
економічної системи. Розкрито сутність соціально-економічної 
нестабільності як одного з найважливіших факторів, що впли-
вають на рівень і стійкість розвитку ринку праці країни. Про-
аналізовано зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на 
стабільність ринку праці та які потрібно, за можливості, завчас-
но прогнозувати та враховувати під час розроблення управлін-
ських рішень та формування державної політики стабілізації 
і розвитку сфери соціально-трудових відносин. Виокремлено 
індикатори поточного стану та зростання соціально-економіч-
ної нестабільності на ринку праці країни.

Ключові слова: ринок праці, соціально-економічна неста-
більність, соціально-економічна система, зовнішні та внутрішні 
фактори, індикатори нестабільності.

АННОТАЦИЯ
Рынок труда представляет собой один из наиболее слож-

ных элементов социально-экономической системы. Поэтому 
возникает необходимость дальнейшего развития теоретиче-
ских положений, обоснований практических решений, разра-
ботки адекватных моделей различных аспектов функциони-
рования рынка труда с учетом современного нестабильного 
состояния экономики Украины. В работе раскрыта сущность 
системы как целостной совокупности взаимосвязанных эле-
ментов, где в качестве этих элементов выступают сложные, 
иерархически организованные подсистемы, и каждая подси-
стема вносит свой собственный вклад в функционирование 
единого целого. Приведена структура социально-экономиче-
ской сферы страны как целостной системы и структура рын-
ка труда как подсистемы социально-экономической системы. 
Раскрыта сущность социально-экономической нестабиль-
ности как одного из важнейших факторов, влияющих на уро-
вень и устойчивость развития рынка труда страны. Проана-
лизированы внешние и внутренние факторы, влияющие на 
стабильность рынка труда и которые нужно, по возможности, 
заблаговременно прогнозировать и учитывать при разработке 
управленческих решений и формировании государственной 
политики стабилизации и развития сферы социально-трудо-
вых отношений. Выделены индикаторы текущего состояния 

и роста социально-экономической нестабильности на рынке 
труда страны.

Ключевые слова: рынок труда, социально-экономическая 
нестабильность, социально-экономическая система, внешние 
и внутренние факторы, индикаторы нестабильности.

ANNOTATION
The labor market is one of the most complex elements of the 

socio-economic system. Socio-economic and political changes in 
society are instantly reflected on all stakeholders of this system, 
which emphasizes the importance of a comprehensive analysis 
of trends in the development of the labor market, their modeling 
and forecasting. Insufficient substantiation of analytical studies of 
socio-economic instability in the labor market and forecasts of its 
functioning can lead to an incomplete understanding of the pro-
cesses taking place in the national economy and society, to an 
insufficiently balanced policy of state regulation of the country’s 
labor market. Therefore, there is a need for further development of 
theoretical provisions, substantiation of practical solutions, devel-
opment of adequate models of various aspects of the functioning 
of the labor market, taking into account the current unstable state 
of the Ukrainian economy. The purpose of the article is to deep-
en economic science by substantiating the theoretical foundations 
of the study of socio-economic instability in the labor market. The 
work reveals the essence of the system as an integral set of inter-
related elements, where complex, hierarchically organized subsys-
tems act as these elements, and each subsystem makes its own 
contribution to the functioning of a single whole. The structure of 
the country’s socio-economic sphere as an integral system and 
the structure of the labor market as a subsystem of the socio-eco-
nomic system are given. The essence of socio-economic instability 
as one of the most important factors affecting the level and sus-
tainability of the country’s labor market development is explored. 
The external and internal factors affecting the stability of the labor 
market have been analyzed, which if possible should be forecast-
ed and taken into account in advance when developing managerial 
decisions and forming a state policy for stabilizing and developing 
the sphere of social and labor relations. Indicators of the current 
state and growth of socio-economic instability in the country’s labor 
market are highlighted.

Key words: labor market, socio-economic instability, so-
cio-economic system, external and internal factors, indicators of 
instability.

Постановка проблеми. Важливою особли-
вістю розвитку українського суспільства на 
сучасному етапі є перманентне проходження 
через кризовий стан, коли всі зв’язки і проце-
си соціально-економічної системи визначають-
ся високою ймовірністю попадання в область 
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критичних значень, рівень нестабільності сягає 
надзвичайних значень. Це негативно впливає 
на якість життя і соціальний стан всієї україн-
ської спільноти, викликає значні труднощі для 
державно-управлінської діяльності, дисбаланс 
у функціонуванні ринку праці. Перехід до нової 
фази розвитку та прогресу потребує негайного 
виходу з кризової ситуації, розробки ґрунтов-
них та ефективних програм, для чого необхідно 
фундаментальне теоретичне дослідження поточ-
ного стану, в якому опинилася наша держава, 
зокрема ринок праці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У другій половині ХХ ст. з’явилося багато нау-
кових праць, присвячених дослідженню питань 
стабільності і нестабільності в динамічних про-
цесах, які відбуваються в складних природних 
і соціально-економічних системах, особливо з 
розвитком нового наукового напряму – синер-
гетики. Лауреат Нобелевської премії 1977 р., 
один із засновників синергетики І. Пригожин 
у своїх працях розвивав філософію нестабіль-
ності [1]. Під нестабільністю він розумів хит-
кий, нестійкий стан системи, коли майбутня 
конфігурація елементів та складових важко 
передбачувана. Ці характеристики є наслідком 
багатоваріантності подальшого перебігу подій з 
огляду на хаотичність процесів, що визначають 
функціонування системи. Вивченню питань не-
стабільності у соціально-економічних системах, 
її причин, наслідків та шляхів подолання, при-
ділялось багато уваги у працях закордонних та 
вітчизняних науковців. Роль макроекономічної 
нестабільності в економічних процесах та яви-
щах досліджувалась в роботах Е. Домара, Дж. 
Кейнса, А. Маршалла, Дж. Робінсона, М. Фрід-
мана, Ф. Хайєка, А. Хансена, Р. Харрода та ін-
ших. Проблемам функціонування ринку праці, 
в тому числі і в умовах нестабільного зовніш-
нього середовища, присвячені праці таких ві-
тчизняних учених, як Е. Лібанова, Л. Лісогор 
[2], Ю. Маршавін, А. Колот, Д. Богиня, І. Пе-
трова [3], В. Близнюк [4], Я. Юрик, Ю. Хара-
зишвілі та багатьох інших. У роботі А. Руснака 
[5] досліджено вплив макроекономічних чинни-
ків на розвиток ринку праці в умовах нестабіль-
ності та виявлено стимули державного впливу 
для досягнення збалансованості ринку праці. 
Робота Г. Лех, Л. Рібун [6] відображає осно-
вні тенденції ринку праці України, його неста-
більність та тінізацію як ключові особливості 
розвитку. В складних умовах епідеміологічних 
загроз в світі та країні, підвищення ризиків 
переходу економіки до кризового стану, появи 
нових внутрішніх та зовнішніх глобальних ви-
кликів виникає необхідність всебічного аналізу 
теоретичних основ соціально-економічної неста-
більності та її впливу на розвиток ринку праці 
України.

Метою статті є поглиблення економічної на-
уки через обґрунтування теоретичних основ до-
слідження соціально-економічної нестабільнос-
ті на ринку праці.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ба-
гато науковців описують ринок праці як динаміч-
ну систему суспільних відносин, що пов’язана з 
регулюванням попиту і пропозиції праці та вклю-
чає в себе механізми узгодження ціни й умов пра-
ці між роботодавцями і найманими працівника-
ми. Е.М. Лібанова в роботі [7, с. 12] ринок праці 
визначає як «систему соціально-економічних від-
носин між роботодавцями – власниками засобів 
виробництва – та населенням – власниками ро-
бочої сили – щодо задоволення попиту перших 
на працю, а других – на робочі місця, які є їх 
джерелом засобів існування». 

Систему можна визначити як цілісну сукуп-
ність взаємопов’язаних елементів, де в якості 
цих елементів виступають складні, ієрархічно 
організовані підсистеми і кожна підсистема 
вносить свій власний внесок у функціонування 
єдиного цілого. Система являє собою впорядко-
вану множину узгоджених між собою підсис-
тем, внутрішні зв’язки яких міцніше зовніш-
ніх. Розглядаючи соціально-економічну сферу 
країни як цілісну систему, яка складається з 
багатьох підсистем, можна відзначити, що кож-
ний елемент цієї системи являє собою також ці-
лісну структуру, яка постійно находиться під 
впливом динамічних змін, як і вся соціально-
економічна система. Проте стверджувати, що 
вони розвиваються незалежно одна від одної, не 
можна, оскільки кожна з них має як прямий, 
так і опосередкований вплив на всі інші елемен-
ти системи (рис. 1).

Ринок праці як складова частина соціально-
економічної системи в свою чергу являє собою 
також складну систему, яку можна представи-
ти через взаємодію таких підсистем, як (рис. 
2): сфера зайнятості, інституційна, норматив-
но-правова, морально-регулятивна, соціальна. 
Ринок праці являє собою сферу формування по-
питу і пропозиції на робочу силу, де остання 
виступає товаром і має ціну, через ринок праці 
здійснюється її продаж на певний термін, тобто 
до складників сучасного ринку праці відносять 
попит, пропозицію та ціну на робочу силу. Він 
здатний породжувати в суспільстві найсклад-
ніші соціальні проблеми (бідність, безробіття, 
інфляцію), соціальну напруженість (мітинги, 
демонстрації протесту, страйки тощо) як від-
повідь на нестабільний стан соціально-еко-
номічної системи, але сам по собі не здатний 
вирішувати ці проблеми, хоча змушує суспіль-
ство і державу створити відповідні інститути 
для організації рішення викликів ринку праці 
(сприяння зайнятості, підтримка безробітних, 
допомога сім’ям, які опинилися за межею бід-
ності, розробка трудового законодавства тощо). 
Ринок праці не існує ізольовано від ринку то-
варів, послуг, споживання, капіталу, житла 
тощо, функціонування ринку праці можливо 
лише у взаємозв’язку з іншими складовими со-
ціально-економічної системи. Дисбаланс в будь-
якій підсистемі впливає на всі інші підсистеми 
в тому чи іншому ступені.
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Нестабільність являє собою деформацію 
структури, функцій або будь-яких процесів со-
ціально-економічних систем, яка змінює ці сис-
теми і загрожує їх цілісності. Нестабільність 
може проявлятися як на локальному рівні 
окремих систем (нестабільність економіки, дер-
жавної влади тощо), їх взаємодії один з одним, 
так і на глобальному рівні всього суспільства. 
Нестабільність суспільства розуміється як від-
сутність стійкості і неможливість розвиватися 
відповідно до змінних умов.

Соціально-економічна нестабільність є од-
ним із найважливіших факторів, що впливають 
на рівень і стійкість розвитку ринку праці кра-
їни. Необхідно відзначити, що нестабільність в 
економіці та на ринку праці – явище нормаль-
не, звичайне і навіть необхідне, оскільки еконо-
мічні процеси завжди розвиваються з певними 
коливаннями і реалізуються за показниками: 
попит-пропозиція, рух цін, безробіття тощо. 
Взагалі, нестабільність світової економічної 
системи, її динамічність і суперечливість ке-
руючих впливів, з одного боку, є загрозою для 
господарчої системи і можуть привести до різ-
ного роду кризових явищ, з іншого – відкри-
вають можливості, підштовхують до пошуку 
нових джерел економічного зростання і модер-
нізації економічної системи. Зазвичай за раху-
нок властивих їй внутрішніх закономірностей 
функціонування система постійно повертається 

до стійкого рівноважного стану. Але українська 
економіка відноситься до перехідної, яка ха-
рактеризується переміщенням від одного стану 
системи до іншого, а весь цей процес переходу 
сам по собі представляє саме нестабільний стан. 
В цьому сенсі соціально-економічна нестабіль-
ність є якісним показником ринкової економі-
ки і розуміння механізмів нестабільності дозво-
ляє виробити напрями стабілізації економіки. 

Нестабільність, що виникає у будь-якій 
складовій частині соціально-економічної сис-
теми, обов’язково впливає на кожний елемент 
ринку праці. В умовах структурної перебудови 
економіки і трансформації всього суспільного 
життя ситуація в сфері праці і зайнятості ха-
рактеризується складністю і суперечливістю. 
Нині на функціонування ринку праці впливає 
багато факторів, головними з яких є: процеси 
вивільнення працівників у зв’язку зі структур-
ними перетвореннями в низці галузей економі-
ки, порівняно невисокий рівень оплати праці 
(особливо в окремих галузях економіки, таких 
як медицина та освіта), диференціація ситуації 
в сфері зайнятості на регіональних ринках пра-
ці, особливо в сільській місцевості, зберігаєть-
ся низька конкурентоспроможність на ринку 
праці окремих категорій громадян (жінок, які 
мають малолітніх дітей, інвалідів, громадян, 
звільнених з військової служби тощо). Існуюча 
нестабільність на ринках праці, яка виражаєть-
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ся в незбалансованості та диспропорції між 
робочою силою і потребою економіки в ній, 
диктує необхідність активного регулюван-
ня зайнятості з боку держави, органів міс-
цевого самоврядування, проведення специ-
фічної політики в сфері зайнятості.

Оскільки всі елементи соціально-еко-
номічної системи знаходяться у складних 
взаємовідносинах та взаємовпливі, деста-
білізація однієї підсистеми стає причиною 
появи кризових явищ в інших підсистемах, 
в тому числі і ринку праці. Фактори, які 
можуть спричинити перехід колись ста-
більної соціально-економічної системи або 
її підсистеми, в тому числі ринку праці, в 
стан нестабільності, можна поділити на зо-
внішні та внутрішні (рис. 3). 

Внутрішні фактори визначають 
об’єктивні можливості ринку праці, його 
внутрішній стан, взаємозв’язки та структу-
ру. Це фактори прямого впливу, які мають 
істотний вплив на функціонування ринку 
праці:

– невизначеність, нестабільність та нео-
днозначність економічної та соціальної 
політики держави призводять до збільшення 
негативних наслідків у сфері зайнятості: змен-
шення заробітної плати, фінансової нестабіль-
ності громадян, зростання рівня безробіття, 
неформальної зайнятості та трудової міграції 
населення тощо;

– низька швидкість інноваційного розвитку 
у виробничій та невиробничій сферах призво-
дить до зниження конкурентоспроможності на-
ціональної продукції та повного фізичного та 
морального старіння виробничих потужностей, 
що веде до диспропорції у необхідної кількості 
низькокваліфікованих і висококваліфікованих 
працівників та наявності і бажанні їх працю-
вати в невідповідних умовах з низькою заробіт-
ною платою;

– невирішеність проблеми реформування та 
належного фінансування сфери освіти та на-
уки призводить до великої кількості проблем, 
в тому числі і на ринку праці. Невідповідність 
отриманої освіти до вимог ринку праці веде до 
зростання молодіжного безробіття, зневіра мо-
лоді у пошуках роботи, переходу у тіньову ді-
яльність і, взагалі, до дисбалансу між ринком 
праці та системою освіти;

– значна частка тіньової економіки та непро-
зорості влади продовжує сприяти зменшенню 
надходжень до держбюджету країни, зростан-
ню неформальної зайнятості, відтоку з країни 
висококваліфікованої та креативної молоді, 
вчених і, нарешті, інтелектуального та робочо-
го потенціалу країни;

– проблеми демографічної ситуації в країні: 
зменшення кількості населення, зниження рів-
ня народжуваності та зростання рівня смертнос-
ті, зростання міграції, в тому числі, трудової, 
сприяє погіршенню ситуації в сфері зайнятості, 
зменшенню чисельності робочої сили.

Фактори зовнішнього середовища, або фак-
тори непрямого впливу, впливають на ринок 
праці в цілому, а не безпосередньо на окремі 
його структури, але призводять до не менших 
загроз стабільності ринку праці, ніж внутрішні 
фактори, тобто:

– глобалізація економіки спричиняє світо-
ву мобільність робочої праці, диспропорцію в 
забезпеченні робочою силою в різних галузях 
економіки, розрив в рівні заробітної плати 
тощо. Процеси глобалізації сприяють стиранню 
національних кордонів і створення глобальних 
ринків праці. Ці глобальні ринки, завдяки су-
часним засобам комунікації, створюють коло-
сальний тиск на національні ринки, посилюю-
чи конкуренцію на ринку праці і, як правило, 
знижуючи витрати на трудові витрати;

– технічна революція змінює характер та 
умови праці, поширює розрив між затребувани-
ми та наявними знаннями і вміннями працівни-
ків, веде до загроз зростання безробіття, втрати 
робочого місця. Внаслідок науково-технічного 
прогресу зростають монотонність праці, нерво-
во-емоційне напруження працівника, пов’язане 
з перевантаженням, посиленням темпу роботи 
та великим обсягом роботи, статичні наванта-
ження, гіподинамія тощо. Розвиток технологій, 
їх комерціалізація в широких масштабах при-
зводить до вимивання з ринку праці значного 
числа професій;

– економічні цикли періодично призводять 
до криз в соціально-економічній сфері всього 
світу і не оминають також економіку України, 
що виражається в зростанні безробіття, змен-
шенні доходів населення та падінні рівня життя 
громадян країни. Найбільші стреси ринок пра-
ці переживає в епоху економічних криз, осо-
бливо якщо вони носять структурний характер;
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– суттєва залежність економіки України від 
зовнішніх факторів, економічної політики кра-
їн світу призводить до коливань в економіці на-
шої держави, що обов’язково позначається на 
функціонуванні ринку праці країни;

– зовнішня військово-політична агресія на 
сході країни та анексія Криму підштовхнула 
країну до соціально-економічної та політичної 
кризи, необхідності зростання витрат на вій-
ськові потреби, зменшення економічних потуж-
ностей, великої кількості внутрішньо переміще-
них осіб і, в результаті, до серйозних проблем в 
сфері зайнятості;

– наслідки екологічних та техногенних ка-
тастроф виявляються не менш впливовими на 
розвиток та функціонування ринку праці, ніж 
економічні потрясіння. Аварія на Чорнобиль-
ській АЕС призвела до величезних демогра-
фічних проблем, втрати великої кількості на-
селення одразу після аварії та протягом певного 
періоду часу. В результаті аварії постраждало 
багато густонаселених районів країни, відбуло-
ся забруднення великих сільськогосподарських 
площ, порушення споживчого ринку, розрив 
економічних зв’язків між регіонами, що при-
звело до дисбалансу на ринку праці та знижен-
ня якості життя населення. Поточна ситуація 
в світі з пандемією COVID-19 вже призвела до 
напруження на ринках праці країн, в тому чис-
лі і на ринку праці України. Поки що склад-
но оцінити реальний вплив цієї катастрофи на 
економічну ситуацію в світі та нашій країні, 
але негативні наслідки вже простежуються. 
Зростання безробіття, зменшення рівня оплати 
праці, погіршення якості життя людей – тільки 
частина суспільного дисбалансу, яку вже мож-
на побачити на даний момент;

– складність сучасного світу, його різнопла-
новість, зміна моральних цінностей впливає на 
всі сфери життя суспільства, в тому числі і на 
ринок праці, змінюється відношення нових по-
колінь працівників до умов праці, умов оплати 
праці, до виконання трудової дисципліни, тру-
дових взаємовідношень.

Впливу зовнішніх факторів не можна уник-
нути, але їх потрібно по можливості завчас-
но прогнозувати та враховувати при розробці 
управлінських рішень та формуванні держав-
ної політики стабілізації та розвитку сфери со-
ціально-трудових відносин.

Всі ці фактори впливають на стан сучасних 
ринків праці, і не тільки в Україні. Так, в до-
повіді ОЕСР про зайнятість 2018 року [8] за-
значено, що за останні два десятиріччя частка 
робочої сили в національному виробництві кра-
їн ОЕСР істотно знизилась, у період з 1995 по 
2013 рр. – падіння відбулось з 71,5% до 68% 
(3,5 процентних пунктів), в США – на 8 про-
центних пунктів за той же період. Наведені 
фактори можуть мати різний степінь впливу, 
від суттєво негативного до, навіть, позитивного, 
як початкової точки розвороту до стадії віднов-
лення. Деякі фактори можуть оцінюватися пе-

ребільшено і, звісно, потребують ще глибинного 
вивчення. В дослідженні американських вче-
них R.D. Atkinson та J. Wu [9] стверджується, 
що загрози від технологічних змін є достатньо 
перебільшеними, прогноз того, що технології 
ліквідують від 80 до 90 відсотків робочих місць 
у США в найближчі 10–15 років вважається 
хибним. В дійсності, рівень професійного від-
току в Сполучених Штатах зараз є історично 
мінімальним, він складав за останні 20 років 
лише 38 відсотків рівнів з 1950 по 2000 рік і 
42 відсотки рівнів з 1850 по 2000 рік. Автори 
наголошують на тому, що якщо і є якийсь ри-
зик для майбутнього, так це те, що технологіч-
ні зміни і, як наслідок, зростання продуктив-
ності будуть занадто повільними, а не занадто 
швидкими. Отже, замість того, щоб намагатися 
уповільнити зміни, треба робити все можливе, 
щоб прискорити темпи творчого руйнування.

Соціально-економічна нестабільність на рин-
ку праці проявляється чисельними факторами, 
як посилення турбулентності – різкого зростан-
ня дисбалансу між попитом і пропозицією на 
ринку праці, збільшення розриву у розмірах 
заробітної плати працівників, диференціації 
у доходах населення, зростання безробіття, в 
тому числі довготривалого; появою асиметрії у 
функціонуванні ринку праці, до основних видів 
якої належать ринкова, структурна, інформа-
ційна, гендерна, територіальна і соціально-де-
мографічна [10, с. 32]; кардинальними змінами 
в системі соціально-трудових відносин і сфері 
зайнятості населення та багатьма іншими.

Поняття турбулентності характеризує хао-
тичність руху і в найзагальнішому вигляді роз-
глядається як поширене явище самоорганізації, 
в результаті якого відбуваються регулярні або 
нерегулярні (хаотичні) переходи від безладу до 
порядку і назад. Така складна траєкторія руху 
як можна точно характеризує сучасний стан 
ринку праці України, якому доводиться постій-
но функціонувати в потоці різноманітних змін. 
Турбулентність означає крайню ступінь неста-
більності системи, при цьому сама вона носить 
непередбачуваний характер і насилу піддається 
діагностиці, оскільки «вихрові потоки» швидко 
і непередбачувано змінюють ситуацію в сфері 
трудових відносин. 

Підвищення попиту на нові професії, навички 
та вміння, відтік високоякісних фахівців за кор-
дон та багато інших факторів асиметрії вплива-
ють на стабільність стану ринку праці. В остан-
ні роки зростає попит на унікальних фахівців 
та якісний труд. Одночасно з цим збільшується 
конкуренція на ринку праці. Для молодих фа-
хівців витримати таку конкуренцію, переверши-
ти конкурента на вакантну посаду є величезним 
викликом і протистоянням. З іншого боку, по-
вернення заробітчан до України у зв’язку з пан-
демією, згодних на будь-яку роботу за меншу 
платню, призвело до підвищення конкуренції у 
секторі низькокваліфікованої праці. Серія скоро-
чень та звільнень, яка відбулася останнім часом 
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внаслідок складної епідеміологічної 
обстановки, відсутність сприятливих 
законодавчих умов для розвитку ма-
лого та середнього бізнесу, велика 
частка людей, зайнятих в тіньовій 
сфері, посилення соціальної напруже-
ності тощо підштовхнула ринок праці 
України до зміщення в сторону зони 
турбулентності. 

Опрацювання літературних джерел 
[11–15] дозволяє виокремити індика-
тори зростання соціально-економічної 
нестабільності на ринку праці:

– підвищення рівня безробіття, в 
тому числі довгострокового;

– кількість безробітної молоді 
збільшується, складнішою для мо-
лоді стає можливість знайти місце 
роботи за отриманою освітньою ква-
ліфікацією;

– різко зростає кількість випад-
ків неповної зайнятості, робота може 
бути припинена з мінімальним по-
переднім повідомленням працівника 
роботодавцем або взагалі без попере-
днього повідомлення, час роботи не 
визначено або може бути змінений за 
бажанням роботодавця;

– функції, які виконує працівник, 
можуть бути змінені за бажанням робо-
тодавця, робота здійснюється без будь-
якого явного або неявного договору;

– на багатьох підприємствах умо-
ви праці залишаються небезпечними 
і шкідливими, не впроваджуються 
інновації;

– зростає рівень неформальної, тіньової за-
йнятості, що тягне за собою обмежений доступ 
до переваг «стандартної» зайнятості, таких як 
відпустка по хворобі, відпустка у зв’язку зі смер-
тю близької людини або батьківська відпустка;

– спостерігається погіршення умов ведення 
бізнесу, збільшується розмір податків малого та 
середнього бізнесу, зменшується кількість ФОПів 
і взагалі рівень ділової активності населення;

– державні програми з забезпеченні продук-
тивної та підтримці безробітних виявляються 
неефективними та недієвими;

– спостерігається зменшення доходів населен-
ня, дохід стає невизначеним або нерегулярним;

– збільшується розрив у рівні заробітної пла-
ти, робота у більшості населення стає низько-
оплачуваною, на рівні або нижче мінімальної 
заробітної плати;

– збільшується кількість мігрантів та трудо-
вих мігрантів, молодь, яка набуває освіту за кор-
доном, намагається не повертатися до країни;

– для багатьох людей існує обмежена мож-
ливість отримати і зберегти навички через від-
сутність доступу до навчання і освіти;

– зростає ймовірність дискримінації та сек-
суальних домагань в сфері зайнятості, непри-
йнятних методів роботи.

Економічні, демографічні та соціально-еко-
логічні зміни стали причинами реформ ринку 
праці в багатьох європейських країнах. Одним 
з ключових питань державної політики країн 
Європейського Союзу сьогодні є трансформація 
ринків праці у відповідності до концепцій «гнуч-
кості» (flexicurity) і «перехідного ринку праці» 
(Transitional Labour Market) [16]. Європейська 
стратегія зайнятості, яка націлена на зростання 
зайнятості та зменшення безробіття, з початку 
21-го сторіччя базується на концепції «гнучкос-
ті», що поєднує в собі розроблення законодавства 
про захист зайнятості, виплат по безробіттю та 
активної політиці на ринку праці. Основна ха-
рактеристика гнучкості полягає в тому, що вона 
призначена для подолання протиріч між неста-
більністю ринку праці, з одного боку, і наданням 
соціального забезпечення працівникам, з іншого. 

Ефективне функціонування ринку праці кра-
їни лежить в площині стабільності країни, що 
визначається потенціалом, яким країна може 
успішно управляти факторами нестабільності та 
потенційними потрясіннями, використовувати зо-
внішні стабілізатори. Такий потенціал залежить 
від державних і недержавних установ і повинен 
оцінюватися на сукупному рівні щодо здатності 
управляти конкретними проявами соціально-еко-
номічної нестабільності на ринку праці.

 

ФАКТОРИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 
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Висновки. Проблема соціально-економічної 
нестабільності є однією з найважливіших на 
сучасному етапі розвитку економіки України. 
Необхідною умовою розробки політики виходу 
з кризової ситуації на ринку праці, яка приве-
де до його стабільного збалансованого функці-
онування, заснованого на продуктивній зайня-
тості та зменшенні безробіття, максимального 
узгодження попиту та пропозиції робочої сили, 
є розуміння причин та сутності феномену со-
ціально-економічної нестабільності. В останній 
час розвиток економіки країни, в тому числі 
і ринку праці, знаходиться під впливом бага-
тьох зовнішніх факторів, таких як глобаліза-
ція економіки, наслідки четвертої промислової 
революції «Індустрія 4.0», поширення пандемії 
Covid-19 тощо. Ці фактори приводять до необ-
хідності зміни та вдосконалення існуючих тео-
ретичних підходів до управління соціально-еко-
номічною нестабільністю, розроблення заходів 
з мінімізації та попередження її негативних на-
слідків. 
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