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ВСТУП 

 

Однією з найважливіших закономірностей розвитку світової економічної 

системи є взаємозв’язок економічного зростання та підвищення ролі торгівлі в 

національній економіці. Особливо чітко ця закономірність прослідковується в 

економіці України, де темпи розвитку сфери торгівлі за останні роки значно 

перевищують темпи зростання валового національного продукту, що знаходить 

відображення у збільшенні чисельності робочих місць у сфері торгівлі. Разом з 

цим, змінюється структура торгівлі, виникають нові види торгівельних послуг, що 

зумовлює підвищення вимог до якості робочої сили торгівлі та 

конкурентоспроможності результатів її праці. 

В сучасній науковій літературі знаходять широке відображення праці з 

проблематики функціонування та розвитку торгівлі таких відомих вчених як В. 

Апопій, Г. Башнянин, Б. Вейту, Я. Гончарук, В. Доненбург, І. Дюмулен, А. 

Мазаракі, Ю. Макогон, В. Марцин, Р. Монкріф, М. Леві та інших. 

Суттєве значення для дослідження обраної теми склали праці, що стосуються 

функціонування ринків праці та політики їх регулювання. Дослідження з даної 

тематики здійснювалися такими провідними українськими вченими як С. Бандур, 

Д. Богиня, С. Вовканич, О. Грішнова, О. Даниленко, Л. Дейнеко, М. Долішній, Т. 

Заяць, А. Колот, С. Калініна, Е. Лібанова, В. Мікловда, Л. Мармуль, У. Садова, Л. 

Семів, І. Петрова, М. Чумаченко, М. Шаленко, Л. Шевченко та інші вчені. 

Проблеми зайнятості на ринку праці широко висвітлені і у працях закордонних 

вчених: В. Іноземцева, А. Пігу, Дж. Пері, Дж. Хікса, О. Лівшица, П. Самуельсона, 

В. Нордхауза та інших. 

Разом з цим проблема функціонування ринку праці в сфері торгівлі 

залишається без належної уваги вчених й науковців. Детального вивчення 

потребує питання якості трудових ресурсів торгівлі, що зумовлюється появою 

нових видів торгівельних послуг та зростанням вимог до якості традиційних 
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торгівельних послуг, спричинених процесами розвитку та інформатизації 

суспільства. Суттєвого доопрацювання у напрямку активізації вимагає і механізм 

регулювання ринку праці в торгівлі, який сьогодні не здатний гармонізувати дію 

важелів та інструментів макроекономічного та мікроекономічного регулювання в 

умовах потужного розвитку сфери торгівлі. 

Мета даного наукового дослідження полягає у вдосконаленні теоретико-

методологічних підходів до дослідження працевлаштування у сфері торгівлі через 

функціонування ринку праці та обґрунтування напрямів їх регулювання із 

врахуванням специфіки розвитку торгівлі. 

Для досягнення поставленої мети наукового дослідження ми розробили такі 

завдання: 

 обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження ринку праці в 

торгівлі, визначити зміст поняття «ринок праці у торгівлі» та структуру ринку 

праці в торгівлі; 

 визначити та класифікувати системоутворюючі фактори, які впливають на 

функціонування ринку праці в торгівлі; 

 здійснити оцінку зайнятості у сфері торгівлі та проаналізувати 

кон’юнктуру ринку праці в торгівлі на прикладі Рівненської області та України; 

 проаналізувати якість робочої сили в торгівлі, як основу її 

конкурентоспроможності на ринку праці; 

 дослідити механізм регулювання ринку праці в торгівлі та запропонувати 

напрями його активізації в контексті узгодження цілей ринку праці та розвитку 

сфери торгівлі; 

 вивчити досвід іноземних країн з питань регулювання роботи 

торгівельних підприємств під час пандемії COVID-19. 

 запропонувати мотиваційний механізм регулювання 

конкурентоспроможності праці та підвищення якості робочої сили торгівлі. 
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Незважаючи на економічне пожвавлення розвитку торгівлі, сьогодні ринок 

праці у цій сфері залишається деформованим і не здатним забезпечити паритет 

між попитом і пропозицією робочої сили. Недосконалим виявляє себе і соціально-

економічний механізм регулювання ринку праці в торгівлі України, що 

проявляється у порушенні ринкових регуляторів зайнятості, все ще високому рівні 

прихованого безробіття, низькій продуктивності праці, міграції робочої сили за 

кордон, малоефективній соціальній політиці держави. 
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РОЗДІЛ 1. РИНОК ПРАЦІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ 

ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ 

 

1.1. Ринок праці – найбільш складний елемент ринкової економіки 

Поняття «ринок праці» завжди привертало значну увагу вчених, проте, 

дослідники роками аналізували ринок праці через призму власних поглядів, 

переконань, об’єктів дослідження. Саме тому тлумачень даного поняття є безліч, 

усі вони взаємодоповнюючі й не суперечать одне одному. 

Таблиця 1. 

Визначення поняття «ринок праці» 

ПІБ автора Визначення поняття Джерело  

Васильченко В. Вираз конкретних систем суспільної організації найманої 

праці в умовах товарно-грошових відносин, який 

забезпечує функціонування ринкової економіки на 

основі дії закону попиту і пропозиції 

[3, с. 7] 

Горілий А. Ринок, що забезпечує роботою працівників та координує 

рішення у сфері зайнятості 
[7, с. 4] 

Краснов Ю. Економічна категорія, що відображає кількісну та якісну 

характеристику трудового потенціалу 
[8, с. 63] 

Лібанова Е. Система суспільних відносин, соціальних – в тому числі, 

юридичних (норм та інститутів), які забезпечують 

нормальне відтворення та ефективне використання 

праці, кількість і якість якої відповідним чином 

винагороджується 

[9, с. 12] 

Мімандусова Г. Виконує функцію механізму розподілу та перерозподілу 

суспільної праці по галузях народного господарства, 

видах та формах діяльності, за критерієм ефективності 

праці та виробництва у відповідності зі структурою 

суспільних потреб та форм власності 

[11, с. 6] 

Тихонов А. Засіб організації трудової діяльності, умови якої 

визначаються купівлею-продажем товару «робоча сила» 

за критерієм найбільшої ефективності 

[10] 

Поняття «ринок праці» необхідно розглядати системно, оскільки такий підхід 

враховує взаємозв’язки між окремими аспектами, механізмами ринку праці та 

їхніми елементами і полягає у розробці кінцевих цілей й визначенні шляхів щодо 

їхнього досягнення. Застосування термінології складних систем до категорії 
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«ринок праці» дозволяє її трактувати: як множину взаємопов’язаних елементів 

(попиту, пропозиції, ціни робочої сили, що формують її структуру (територіальну, 

галузеву, соціально-демографічну, освітньо-професійну)); як динамічну відкриту 

систему, що має прямі, зворотні та опосередковані зв’язки із ринковим 

середовищем (ринком інновацій, землі, інвестицій, фінансовим ринком, ринком 

науково-освітніх послуг) та є структурною підсистемою господарства країни, 

системою вищого рівня стосовно внутріфірмових ринків праці. Ієрархічність 

ринку праці визначає певну впорядкованість територій за показниками 

відтворення та зайнятості вторинного ринку праці, зовнішнього та внутрішнього, 

секторів офіційної та неформальної зайнятості, їх суміщення визначають 

особливості відносин попиту та пропозиції праці в державі, регіонах, галузях 

тощо. 

Механізм державного регулювання зайнятості населення поєднує дві форми 

організації економічних зв’язків: пряме державне втручання і опосередковане 

ринком, що орієнтоване на зближення пропозиції з попитом на робочу силу та 

необхідне для досягнення рівноваги на ринку праці [3, с. 42]. 

Збалансованість попиту і пропозиції робочої сили за обсягом та структурою 

відбувається за допомогою регуляторів ринку праці, яких є чотири: нормативно-

правові акти держави, а також конвенції та рекомендації Міжнародної організації 

праці; економічні закони, що характерні для всіх країн з ринковою економікою 

(закон попиту, закон пропозиції, закон конкуренції, ціноутворення); рівень 

розвитку і впливу профспілкового руху та засобів масової інформації; національні 

особливості, менталітет нації, кліматичні умови країни. 

Сучасний ринок праці виконує певні функції, що тісно пов’язані між собою 

та доповнюють одна одну: 

 суспільний поділ праці; 

 інформаційна – висвітлює інформацію про структуру попиту і пропозиції 

робочої сили; 
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  посередницька – узгоджує економічні інтереси між власниками робочої 

сили та власниками робочих місць; 

 консультаційна – консультація тих, хто шукає роботу та роботодавців; 

 регулююча – профвідбір робочої сили та її профадаптація для формування 

оптимальної професійно-кваліфікаційної структури; 

 пропорційність розподілу робочої сили відповідно до структури суспільних 

потреб і розвитку науково-технічного прогресу; 

 ціноутворююча – забезпечення конкурентного середовища для суб’єктів 

трудових відносин; 

 резервна – формування резерву трудових ресурсів для забезпечення 

нормального суспільного відтворення. 

Серед науковців не існує одностайності у визначенні суті, критеріїв та 

структури сегментації ринку праці. Сегментованість ринку праці як системи 

визначається вибором критеріїв та ознак: територіальної організаційної, 

виробничої, господарської, соціально-економічної, професійної, кваліфікаційної. 

Причинами поділу ринку праці на сегменти є: 

- розходження в рівні економічної ефективності виробництва; 

- розходження в рівні соціальної ефективності праці; 

- розходження в рівні соціальної ефективності виробництва. 

Сегментація передбачає наявність внутрішнього i зовнішнього ринку праці. 

Економічна ситуація останніх років викликала сегментацію ринку праці у 

зв’язку з появою нових форм власності, розвиток малого підприємництва, 

неформального виробництва (тіньового сектора) та ін. [6] 

Національні ринки праці в різних країнах мають свої відмінності й 

особливості. Найбільш істотні з них мають такі моделі ринку праці: 

1. Японська модель характеризується принципом «довічного найму». Оплата 

праці i соціальні виплати в японських фірмах залежать від стажу роботи на 

підприємстві. Професійна підготовка i перепідготовка працівників здійснюється 
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усередині фірми. Така політика розвиває прихильність працівників до фірми, 

патріотизм, творче ставлення до роботи. При скороченні виробництва фірми не 

йдуть на звільнення, а скорочують лише оплачувану тривалість праці. 

2. Американська модель є жорсткою стосовно працівників. Законодавство 

приймається кожним штатом. При скороченні виробництва робітник може бути 

звільнений, що веде до безробіття. Фірми мало опікуються підготовкою i 

перепідготовкою працюючих. 

3. Шведська модель характеризується активною політикою держави в 

питаннях зайнятості, в результаті рівень безробіття в країні мінімальний. Головна 

турбота держави – запобігання безробіттю, що досягається такими методами: 

– обмеженням фіскальної політики, підтриманням малорентабельних 

підприємств, стримуванням високоприбуткових фірм i зниженням інфляційної 

конкуренції в підвищенні зарплати; 

– встановленням рівної оплати за рівноцінну працю; 

– підтримкою слабоконкурентних працівників на ринку праці та ін. 

Отже, сегментування ринку праці проводиться з урахуванням таких 

характеристик: демографічні характеристики, що включають стать, вік, склад 

родини; географічне положення; соціально-економічні характеристики (освіта, 

професійні знання, рівень кваліфікації, стаж роботи та ін.); економічні показники, 

що характеризують фінансовий стан роботодавців; особисті якості працівників 

(фізична сила, темперамент, приналежність до певної верстви суспільства та ін.); 

поведінкові характеристики з позиції мотивації зайнятості. 

1.2. Дослідження ринку праці України на сучасному етапі 

Проблеми зайнятості населення та розвитку ринку праці в Україні регулярно 

привертають увагу вітчизняних засобів масової інформації, політиків, науковців, 

не говорячи вже про експертне середовище. І це цілком закономірно, оскільки 

питання зайнятості населення, заробітної плати та інші проблеми розвитку ринку 
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праці знаходяться у сфері не лише суто економічних, а й соціально-політичних 

інтересів широкого загалу, і політиків. Що ж стосується функціонування 

вітчизняного ринку праці, то воно залежить не лише від стану економіки України, 

а й від попиту та пропозиції робочої сили у Європі та в Росії. 

Причому розв’язувати проблеми вітчизняного ринку праці доводиться на тлі 

загального старіння населення України та скорочення економічно активної його 

частини, а також анексії Росією АР Крим та окупації частини районів Донбасу.  

За даними Державної служби статистики України, кількість зайнятого 

населення у віці 15-70 років в середньому за І півріччя 2021 року становила 15,6 

млн осіб (у І півріччі 2020 року – 16,1 млн осіб). Рівень зайнятості населення 

становив 55,6% (у І півріччі 2020 року – 56,7%). Зокрема, серед жінок рівень 

зайнятості становив 50,4%, серед чоловіків – 61,4%; серед мешканців міської 

місцевості 56,5% та 53,6% серед мешканців сільської місцевості. Найвищий рівень 

зайнятості спостерігався серед громадян у віці 40-49 років (77,0%), а найнижчий – 

серед осіб у віці 60-70 років (12,8%) та молоді віком 15-24 роки (25,2%).  

Низький рівень зайнятості молоді обумовлений тим, що значна кількість осіб 

у цьому віці навчається та не входить до складу робочої сили. При цьому, 

спостерігається позитивна ситуація щодо зростання зайнятості населення у ІІ 

кварталі, як у порівнянні з І кварталом 2021 року, так і у порівнянні з ІІ кварталом 

2020 року. Так, у ІІ кварталі 2021 року у порівнянні з І кварталом 2021 року, 

кількість зайнятого населення збільшилася на 322,2 тис. осіб та становила 15,8 

млн. осіб, а рівень зайнятості зріс з 55,0 % до 56,2%. Щодо неформальної 

зайнятості населення. Кількість неформально зайнятих громадян у віці 15-70 

років, у І півріччі 2021 року, у порівнянні з І півріччям 2020 року, скоротилася на 

276 тис. осіб та становила 3,0 млн осіб, або 19,3% усіх зайнятих громадян.  

Серед видів економічної діяльності, найбільш поширеною неформальна 

зайнятість була у сільському, лісовому та рибному господарствах (46%), у 
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будівництві (17%), а також в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті 

автотранспортних засобів (15%). 

Середній розмір заробітної плати штатних працівників в Україні у серпні 

2021 року, порівняно з відповідним місяцем минулого року, зріс на 22% та 

становив 14,0 тис. гривень (рис. 1 [15]). 

  

 

Рисунок 1. Заробітна плата штатних працівників, тис. грн. 
Джерело: ДССУ, Держзайнятості. 

При цьому, існують суттєві регіональні диспропорції в оплаті праці. 

Заробітну плату у розмірі вищому за середній по країні отримували лише 

працівники у м. Києві (20,4 тис. грн), Донецькій (14,8 тис. грн) та Київській (14,2 

тис. грн) областях. Серед видів економічної діяльності, найвищою заробітна плата 

була в авіаційному транспорті (31 тис. грн.), у сфері інформації та телекомунікацій 

(25 тис. грн), у фінансовій та страховій діяльності (24 тис. грн.), у держаному 

управлінні та обороні (21 тис. грн), у професійній, науковій та технічній діяльності 

(19 тис. грн). Найнижчою – у поштовій та кур’єрській діяльності (8 тис. грн) та у 

тимчасовому розміщенні й організації харчування (10 тис. грн).  
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Щодо запланованого масового вивільнення працівників. Протягом січня-

серпня 2021 року роботодавцями було подано інформацію про заплановане масове 

вивільнення 175 тис. працівників. Найбільша кількість попереджених про 

заплановане масове вивільнення збільшилася у Харківській (13,1 тис.), Вінницькій 

(11,0 тис.), Львівській (10,4 тис.), Житомирській (9,6 тис.) областях.  

За віковими групами: 30% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 

років; 28% – у віці від 35 до 44 років; 42% – у віці від 45 до 55 років; 18% – понад 

55 років (рис. 2 [15]). За освітою: 47% зареєстрованих безробітних мали вищу 

освіту, 36% – професійно-технічну, 17% – загальну середню освіту. За видами 

економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних 26% раніше були 

зайняті у державному управлінні, обороні; 17% – у сфері торгівлі. 

 

Рисунок 2. Окремі характеристики зареєстрованих безробітних станом на 01.08.2021 р. 
Джерело: ДССУ, Держзайнятості. 

Станом на 1 вересня 2021 року кількість вакансій, зареєстрованих в 

державній службі зайнятості, становить 80 тис. одиниць, що на 8% більше, ніж 

станом на відповідну дату минулого року. За видами економічної діяльності, 

більшість вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості (20%), 

у сфері освіти (16%), в оптовій та роздрібній торгівлі (14%), на транспорті (9%), у 
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сфері державного управління (8%), у сфері охорони здоров'я та наданні соціальної 

допомоги (5%). 

Визначною ознакою українського ринку праці є надзвичайні порівняно з 

показниками країн ЄС обсяги плинності кадрів. Так, у 2020 році на підприємствах 

з кількістю зайнятих понад 10 осіб було замінено працівників на 60,8% робочих 

місцях (для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 30-40%). Цей 

показник також відрізняється за регіонами. У чотирьох із них (Київська, Одеська 

та Черкаська області, м. Київ) оборот робочої сили є значущо вищим: від 67 до 

70%. У Донецькій, Івано-Франківській, Рівненській та Тернопільській областях 

цей показник був значущо меншим: від 47 до 52,5%.  

Наші дослідження свідчать, що низькі показники обороту робочої сили 

частіше, ніж високі, свідчать про кризову ситуацію на ринку праці. В усіх регіонах 

домінують робочі місця з низькою якістю трудових відносин та політики відбору 

та мотивації, з небезпечними або некомфортними умовами праці. Тому надмірний 

в інших умовах оборот робочої сили частково компенсує низьку якість робочих 

місць за рахунок підвищення шансів працевлаштування. Можливість заміни 

небажаних робочих місць іншими зберігає ілюзію кращої трудової кар’єри, що не 

дозволяє ситуації на ринку праці стати надто депресивною. 

За нашими оцінками, в середньому третина зайнятих, більшість випускників 

навчальних закладів та осіб, що були економічно неактивними з інших, переважно 

сімейних, причин, опиняються хоча б ненадовго безробітними і активно шукають 

роботу (загалом це близько 6 млн осіб на рік). Із них приблизно половина 

знаходять нову роботу одразу, а близько 3,2 млн осіб шукають роботу певний час і 

фіксуються ДССУ як такі, що були безробітними протягом тижня. 

Середня тривалість пошуку роботи – 6 місяців. У більшості областей цей 

показник становить 5-7 місяців. Проте в трьох регіонах вона помітно вища 

(Вінницька та Дніпропетровська області – 8 місяців, м.Київ – 9 місяців). У 
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Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській та 

Тернопільській областях тривалість пошуку роботи помітно нижча за 4 місяці. 

Найбільш поширеними способами пошуку роботи були звернення по 

допомогу до Служби зайнятості, через особисті зв’язки та інтернет. У Києві 51% 

безробітних шукали роботу в інтернеті, у Київській області – 38%. Так, пошук 

через інтернет є більш характерним для молоді, яка не змогла працевлаштуватися 

після закінчення навчання (27%). Послугами ДСЗУ переважно користувалися 

особи, робота яких має сезонний характер (58%), вивільнені з економічних причин 

(48%) та звільнені у зв’язку із закінченням строку контракту (46%).  

Основними причинами безробіття та високої плинності кадрів на 

українському ринку праці є неузгодженість ціни та професійної кваліфікації 

попиту і пропозиції. 

Українського роботодавця переважно цікавить результат діяльності 

підприємства – товар чи послуга певної якості, продаж яких забезпечує отримання 

максимального доходу. У виборі технології виробництва керівники підприємств 

виходять із критеріїв керованості та мінімізації витрат. Працівника технологія 

виробництва цікавить мало, хоча саме вона визначає вимоги та функціонал його 

робочого місця. У центрі уваги працівника – максимізація можливості заробляти 

враховуючи наявні у нього навички та знання.  

Зокрема, доступна інформація про зарплати мала б посилати роботодавцям та 

працівниками адекватні сигнали про те, які навички найпотрібніші на ринку. 

Однак, сьогодні зарплата – найменш достовірна характеристика ринку праці. 

Роботодавці приховують справжні розміри оплати праці перед державою заради 

фіскальної економії на ЄСВ та ПДФО, перед власними співробітниками заради 

можливості приховати не завжди обґрунтовану диференціацію зарплат всередині 

підприємства, перед шукачами роботи заради приваблення найкращих 

претендентів та найбільшої їх кількості або навпаки – для «відлякування» окремих 
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категорій претендентів, коли підприємства вимушені виставляти вакансії на 

публічну оферту або шукають невибагливих працівників. 

Шукачі роботи викривлюють інформацію про розмір зарплати, на яку вони 

могли б погодитися, як з маркетингових міркувань, так і через неточну 

інформацію про ціну відповідної праці на конкретному ринку. В підсумку варто 

зазначити, найбільша кількість вакансій (30%) становить пропозиція з оплатою 

праці в розмірі 6-7 тис. грн. 

Тому наявна інформація щодо розміру заробітних плат має цінність тільки 

для загальних висновків на регіональному та макроекономічному рівні. Отже, 

вивчення структурних диспропорцій ринку праці вимушено здійснюється за 

допомогою прямого порівняння відмінностей у кількості вакансій та резюме у 

професійно-кваліфікаційному розрізі. 
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РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА РИНКУ ПРАЦІ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ 

 

Функціонування сфери торгівлі визначається системоутворюючими 

факторами, які поділяються на макроекономічні (динаміка ВВП, його структурні 

та відтворювальні пропозиції, інституціональні трансформації, законодавча база, 

інвестиційна й кредитна політика, політика розвитку внутрішнього ринку, освітня, 

міграційна соціальна та інформаційна політика), мікроекономічні (розмір 

заробітної плати, кадрова політика торгівельного підприємства, його 

конкурентоспроможність, якість послуг, що ним пропонуються, якість та 

конкурентоспроможність робочої сили) і індивідуальні (мотивація, потреби, 

цінності, етнічні й національні особливості, віросповідання, рівень та якість 

життя). Запропонована класифікація дозволяє розширити межі аналізу ринку праці 

в торгівлі, зокрема в частині якості робочої сили в торгівлі, для виявлення 

сучасних тенденцій його розвитку. 

Аналіз макроекономічних системоутворюючих факторів дозволяє 

констатувати позитивну і стійку динаміку результативних показників розвитку 

сфери торгівлі: зростання товарообороту, позитивні зміни в його структурі та 

кон’юнктурі ринку, розвиток матеріально-технічного потенціалу у сфері торгівлі.  

Діагностика ринку праці в торгівлі дозволила визначити, що його 

домінуючою тенденцією є зростання зайнятості в торгівлі по Україні у 2,6 рази, 

що зумовлено швидкими темпами розвитку торгівлі. Поряд з цим відбувається 

поступове скорочення чисельності найманих працівників у цій сфері, що доводить 

твердження, що торгівля є потужною сферою розвитку самозайнятості. 

Дослідження статево-вікової структури зайнятості в торгівлі виявило 

зниження частки жінок серед зайнятих та зростання питомої ваги жінок серед 

вивільнених із торговельних підприємств (кількість жінок, що працюють у сфері 

торгівлі, за 2020-2021 роки скоротилася майже на 9%). Водночас питома вага 

середньорічної чисельності жінок у загальній кількості зайнятих зростає у всіх 
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областях України за цей період (за 1 півріччя 2021 року працевлаштовано 66% 

жінок і 34% – чоловіків) [5, с.] Таким чином, торгівля поступово втрачає своє 

«жіноче обличчя», хоча специфіка торгівельної діяльності дозволяє саме в цій 

сфері за допомогою ефективних механізмів регулювання ринку праці розв’язувати 

проблему жіночого та молодіжного безробіття. 

У 2021 році структура попиту на працівників сфери торгівлі і послуг за 

розділами класифікації професій становить 14% – це попит на продавців, касирів 

торгівельного залу, менеджерів зі збуту, завідуючих складом, продавців-

консультантів (рис. 3 [20]). Підприємства торгівлі потребують значну кількість 

працівників в усіх регіонах: від 9%-10% – у Чернівецькій, та Одеській областях до 

27% – у Волинській, 21% – Рівненській та 20% – Івано-Франківській областях. 

 

Рисунок 3. Вакансії у роздрібній торгівлі станом на 1 серпня 2021 року 

Характерним для ринку праці в торгівлі є щорічне зростання кількості 

вакансій. Водночас знижується часка робочих місць для жінок та молоді у віці до 

28 років, хоча саме жінки та молодь становлять близько 80% працевлаштованих в 

торгівлі. Це свідчить про високий рівень конкурентоспроможності цих сегментів 

зайнятого населення. 
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Незважаючи на те, що величина заробітної плати виступає сьогодні одним із 

найпотужніших мотиваторів до зайнятості, її роль дещо обмежується. Так, у 

торгівлі середня заробітна плата хоча і мала тенденцію до зростання протягом 

останніх років, все ж залишається значно нижчою ніж у інших сферах діяльності. 

Важливим напрямом дослідження ринку праці в торгівлі визначено оцінку 

якості робочої сили в торгівлі, для чого ми розробили методики до її аналізу. 

Зокрема, запропоновано структурно-логічну схему дослідження робочої сили в 

торгівлі та визначено її складники, які формують конкурентоспроможність 

працівника. Такий підхід дозволяє визначити шляхи підвищення 

конкурентоспроможності робочої сили в торгівлі. В ринкових умовах якість 

робочої сили є цілком реальним, структурно-організованим, вимірюваним 

поняттям, суть якого визначається наявністю певних елементів. Її стуктуровано у 

два блоки: кваліфікацію працівника характеризують рівень здобутої освіти та 

досвід роботи, а особисті якості працівника формують його адаптованість, 

мобільність, мотивованість, інноваційність, профорієнтованість, професійну 

придатність. 

З метою практичної оцінки якості робочої сили торгівлі у ході наукового 

дослідження проведено соціологічне обстеження, яке гуртувалося на анкетному 

опитуванні працівників торгівельних підприємств м. Рівне та здобувачів освіти 

Рівненського фахового коледжу Університету «Україна», як потенційної робочої 

сили на ринку праці у сфері торгівлі. Опрацювання результатів соціологічного 

дослідження дозволило сформулювати такі висновки та рекомендації: 

 освітній рівень робочої сили у сфері торгівлі не можна оцінити як 

високий: понад 25% працівників досліджуваної сфери закінчили вищі навчальні 

заклади ІІІ-ІV рівня акредитації, а близько 40% мають фахову освіту. Зумовлено 

це тим, що вимоги до рівня кваліфікації зайнятих в торгівлі не настільки жорсткі, 

а це дозволяє залучати працівників з низьким рівнем освіти; 
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 найвищим рівнем конкурентоспроможності характеризуються такі групи 

працівників торгівельної сфери як керівники – власники (співвласники) та 

самозайняті особи, тобто ті, хто здатен сам собі створити робоче місце. На їхню 

думку, лише напружена праця здатна поліпшити умови життя. На противагу їм, 

наймані працівники схильні покладатися на випадок та зв’язки й лише половина з 

них вважають себе конкурентоспроможними на ринку праці; 

 активним сегментом на ринку праці в торгівлі у досліджуваному регіоні 

виступає студентська молодь: здобувачі освіти нашого коледжу та інших 

навчальних закладів м. Рівне свідомо оцінюють ситуацію з огляду на потреби 

сучасного ринку праці. Вони високо оцінюють свою конкурентоспроможність на 

ринку праці та в більшості впевнені у можливості самостійно знайти місце праці 

за здобутою спеціальністю. Частина здобувачів освіти Рівненського фахового 

коледжу вже офіційно підпрацьовують касирами у супермаркетах, 

мерчендайзерами у вільний від аудиторних занять час. 

 у контексті розвитку освітянської політики доцільним є впровадження в 

систему освіти знань, які можуть полегшити випускникам безконфліктне 

входження у ринок праці, запроваджувати програми формування у випускників 

активної позиції, навчати методам пошуку роботи і способів подання власних 

вмінь та навичок. Такі кроки можуть спричинити зростання індивідуальної 

активності молоді, у свою чергу молодь перестане переносити відповідальність за 

свій професійний шлях на державні інституції та найближче оточення. 

Можна сказати, що ринок праці дещо принишк під час пандемії. Водночас 

відбулися зміни у пропозиціях від роботодавців, найактивнішими на сьогодні є 

підприємства, що займаються логістикою та транспортними послугами. Але попри 

спад активності на ринку праці, компанії зі сфери торгівлі залишаються 

найактивнішими роботодавцями другий рік поспіль.  
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ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ 

УКРАЇНИ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Сегментами і світової, і української економіки, що чи не найбільше 

постраждали від пандемії коронавірусу COVID-19, є ринки праці у світі та 

Україні. Причому український ринок праці зазнав негативного впливу пандемії 

COVID-19 одразу за кількома напрямами. На розвиток ситуації на українському 

ринку праці впливають зміни у тих сегментах національної економіки, 

функціонування яких зорієнтовані на внутрішній ринок України та на зовнішній 

(світовий) ринок, а також, на розвиток ситуації на українському ринку праці 

впливають зміни в стані, що склався нині з безпосередньою міграцією робочої 

сили з України закордон. Адже Україна є доволі великим нетто-експортером 

робочої сили та послуг праці на світовому ринку. Такий підхід до аналізу 

українського ринку праці за напрямами впливу ендогенних (зовнішніх) чинників 

на його розвиток в умовах пандемії COVID-19 надає можливість будувати більш 

обґрунтовані сценарії трансформації цього ринку залежно від подальшого 

перебігу пандемії COVID-19 у світі. 

Загалом, вплив пандемії COVID-19 на розвиток ситуації на українському 

ринку праці за всіма згаданими вище напрямами призводив до безпосереднього та 

опосередкованого зменшення залучення робочої сили до економічної діяльності. 

Цей вплив на український ринок праці проявлявся через пряму тимчасову 

заборону або ж обмеження певних видів економічної діяльності в Україні. 

Так, згідно з даними Державної служби статистики України, сукупно в таких 

сферах економічної діяльності, як оптова та роздрібна торгівля, ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів, тимчасове розміщування й організація 

харчування, фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном, 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок, працювало 28% усього зайнятого 

населення в економіці України. І саме економічна діяльність цих сфер 
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вітчизняного господарства зазнала найбільших втрат через запровадження 

карантину в нашій державі. 

Сфера торгівлі у період пандемії COVID-19 визначена державою як 

стратегічна. У 2020-2021 рр. торгівельні компанії активно почали перебудовувати 

та автоматизувати бізнес-процеси та розвивати онлайн-комунікацію з клієнтами. 

Відбулось вибухове зростання інтернет-магазинів продуктових рітейлерів. Свої 

інтернет-магазини запустили АТБ, "Сільпо", "Фора", з’явились послуги "click and 

collect", "click and drive". Саме зараз у цьому каналі буде складно отримати 

прибуток, проте Інтернет-торгівля буде зростати незалежно від карантину, це 

довгостроковий тренд і ігнорувати його − недалекоглядно. За перший місяць 

карантину обсяг операцій у POSтерміналах ПриватБанку виріс на 10%, при цьому 

значно скоротилося число операцій з готівкою. Частка безготівкових операцій у 

першому півріччі склала 86,1%.  

Істотний вплив карантинних обмежень відчули на собі ТРЦ. В Українській 

раді торгових центрів (УРТЦ) підрахували, що лише торгово-розважальні центри 

України за два місяці карантину втратили близько 7 млрд гривень орендних 

надходжень, а їхні орендарі – більше 50 млрд гривень товарообігу. За даними 

консалтингової компанії UTG, в карантинний період працювали лише 10% 

офлайн-рітейлерів. Без обмежень працював господарський магазин «Епіцентр», 

якому, незважаючи на заборону, вдавалося зберегти свої двері відчиненими для 

відвідувачів. Щоправда, Антимонопольний комітет України заявив, що проводить 

розслідування, чи не порушили мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» та 

«Нова лінія» умови чесної конкуренції, працюючи під час карантину.  

Карантинні обмеження значно вплинули на сферу роздрібної торгівлі. В 

період жорстких карантинних обмежень (квітень-травень 2020 р.) продовольчі та 

господарчі ринки повністю припинили свою роботу. Оскільки більша частина 

бізнесу в сфері торгівлі зареєстровані як фізичніособи підприємці – за даними цієї 

галузі залишилася без роботи – це більше 3/4 зупинених ФОПів за всіма галузями.  
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Серед антикризових заходів, до яких вдалися українські малі підприємці та 

рітейлери, найбільш поширеними є переведення працівників у відпустку за свій 

рахунок та перегляд умов з орендодавцями.  

Пандемія COVID-19 прискорила процес злиття торгової та логістичної 

нерухомості, що призвело до появи нової гібридної моделі магазинів. Дана модель 

виводить омніканальні стратегії на новий рівень, що може призвести до суттєвих 

змін в сегментах ритейлу, промисловості, торгівлі та логістики. 

Зриви в товарних поставках та операціях збільшилися в 2020 році у зв’язку з 

пандемією, чим все більше розмили межі між торговою та логістичною 

нерухомістю, оскільки омніканальність стала найбільш домінуючою та стійкою 

платформою. Виникла нова гібридна модель магазину, що базується на 

технологіях і автоматизації, дослідженні поведінки споживачів, інвентаризації, 

дизайні і залученні людських ресурсів. Гібридна модель магазину дозволить 

покупцям безперешкодно взаємодіяти і здійснювати покупки як офлайн у 

фізичному магазині, так і онлайн серед широкого спектру роздрібних категорій і 

продуктових лінійок. Ця нова модель залишається зручною для офлайн-покупок, 

проте одночасно використовує логістичні можливості для онлайн-торгівлі. 

Новий гібридний магазин також буде використовувати різноманітні системи 

контролю за виконанням робіт та інвентаризацією (наприклад, щоб товар готовий 

до видачі не нагромаджувався в одному місці), а також зворотну логістику. Так, 

значна частина загальної площі магазину буде використана для зон зберігання, 

сортування/пакування та відправлення/отримання товару. 

E-commerce став найбільшим проривом в роздрібному та логістичних 

секторах за останнє десятиліття, перетворившись з нішевого 

високотехнологічного сервісу в основний рітейл канал. З 2010 року онлайн-

продажі росли в середньому на 16,4% в рік, випереджаючи середньорічне 

зростання традиційних роздрібних продажів на 3,1% за той же період. Ця 

тенденція була викликана тим, що і онлайн магазини, і традиційні рітейлери 



23 

 

розширювали свої е-commerce канали, щоб пристосуватися до швидких змін 

поведінки споживачів. 

Стрімкий ріст e-commerce змінив не тільки формат магазинів і якість 

обслуговування, а й логістичні мережі, необхідні для задоволення попиту. 

Сьогодні ритейлерам необхідно мати кілька ефективних логістичних каналів, щоб 

задовольнити споживачів, які хочуть робити покупки та повертати їх в будь-якому 

місці і в будь-який час.  

Хоча ритейл активувався на час карантину, однак пандемія COVID-19 

виявила безліч недоліків, повʼязаних з дефіцитом продуктів, проблемами доставки 

та різким зростанням вартості доставки. Деякі ритейлери переформатовали 

магазини на центри виконання доставки «останньої милі» для онлайн-замовлень. 

Транспортні витрати для прямих відправлень споживачам становлять високу 

вартість для ритейлера. За даними CBRE Supply Chain Advisory [12, с. 23], типові 

витрати на онлайн замовлення перевищують витрати в магазинах на 10% -15%, де 

покупці просто беруть покупки додому з собою. Успішний комплексний підхід 

деяких ритейлерів дозволяє розвивати свої ланцюжки постачання так, щоб 

задовольнити запити споживачів, одночасно створюючи стимул для відвідування 

магазинів. 

Для того, щоб відповідати сучасним вимогам споживачів, ланцюжки поставок 

перетворилися в мережу обʼєктів, що оптимізують швидкість, збільшують 

потужності і зводять загальні витрати до мінімуму. Рітейл-мережі тепер мають 

більше центрів розподілу, які повʼязані з меншими складами і розподільними 

центрами, спрямованих на забезпечення оптимального управління запасами, 

доставку і повернення товарів клієнта. 

Один з найбільш важливих висновків для рітейлерів в епоху COVID-19 

полягає в тому, що фізичні магазини є важливим компонентом омніканальних 

стратегій. Незалежно від того, чи використовуються вони в якості розподільних 

центрів для виконання онлайн-замовлень або як традиційний офлайн магазин, в 
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міру стихання пандемії і поступового відновлення трафіку, очевидно, що звичайні 

магазини можуть зіграти ключову роль в багатоканальному процесі покупки. 

Інтеграція торговельної і складської нерухомості створює новий клас активів, 

який цікавий як для інвесторів, так і для орендарів. Сюди входять магазини, що 

пропонують клієнтам офлайн-покупки, послуги з доставки, а також dark store або 

переобладнані з традиційних магазинів в складські точки самовивозу та доставки.  

 

Рисунок 4. Гібридна модель магазину офлайн та онлайн продажу 
Джерело: CBRE Future Hybrid Store, 2020 

Незважаючи на зростання продажів e-commerce, інтернет-магазини не 

замінять фізичний рітейл. Замість цього магазини будуть використовуватися по-

новому, а портфелі магазинів будуть по-різному раціоналізовані. Така стратегія 

включає в себе різні опції: закриття неефективних локацій, зміна розміру 

магазинів та оптимізація вартості магазину, що вимагає контролю витрат на 

оренду, як і зниження витрат на доставку за рахунок поширення концепції BOPIS 

(Buy Online, Pickup in Store) і послуг самовивозу, особливо в низькорентабельних 

компаніях. Це дозволить зберегти традиційний досвід роздрібної торгівлі, 

одночасно забезпечуючи ріст своїх e-commerce платформ в єдиній цілісній 

екосистемі. Таке злиття офлайну та онлайну породжує гібридну модель магазину і 
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абсолютно новий клас омніканальних активів, який обʼєднує торгову і логістичну 

нерухомість (рис. 4 [19]). 

Даний гібридний формат доволі швидко розвивається в Україні. Відбувається 

активне переформатування фізичних магазинів в точки видачі онлайн-замовлень. 

Так як за останній рік ми спостерігали активний ріст попиту на e-commerce, 

ритейлери продовжують активно впроваджувати онлайн магазини. 

Отже, наслідком карантину стає економічна криза, а, значить, скорочення 

купівельної спроможності і зміна споживчої поведінки. Загалом відбувається 

порушення традиційної сезонності продажів, змінюються тенденції внаслідок 

падіння доходів споживача. Існуючи межі між традиційним та онлайнрітейлом 

зникають. Прискореного розвитку дістають цифрові послуги: електронна 

комерція, платіжні системи та послуги замовлення та доставки.  
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ВИСНОВКИ  

 

Ринок праці є самостійною комплексною системою в ринковій економіці, 

водночас функціонально пов'язаною з ринком товарів і послуг, ринком капіталу, 

ринками житла, інформації, освітніх послуг та духовних благ, ринком робочих 

місць і, з одного боку, безпосередньо залежною від зазначених ринків, а з іншого – 

такою, що впливає на їхнє формування. Ринок праці як частина ринкової 

структури забезпечує рух товарів і послуг, спрямовуючи та вилучаючи ресурси з 

галузей народного господарства відповідно до руху капіталів і товарів. Відносна 

самостійність ринку праці визначається специфікою функціонування суб'єктів, 

особливостями умов виникнення ринку праці, наявністю притаманних лише йому 

механізмів інфраструктури, особливостями товару, що циркулює на ринку праці, а 

також особливостями визначення обсягів попиту та пропозиції тощо.  

Проте ринок праці потребує і активного втручання держави, яка, 

застосовуючи різноманітні важелі впливу, регулює трудові відносини в Україні. 

Вона відіграє велику роль у формуванні суб’єктів економічної діяльності на 

вітчизняному ринку праці. 

На сучасному етапі розвитку, ринок праці перебуває у стані адаптації до 

нових умов господарювання та вчиться жити в умовах пандемії. Зниження 

зайнятості, зростання безробіття, широкомасштабна трудова міграція, зростання 

неформальної зайнятості, дисбаланс попиту й пропозиції робочої сили, низький 

рівень кваліфікації працівників, низький соціальний захист непрацездатних 

громадян – найактуальніші на сьогодні проблеми ринку праці України. 

Вище перелічені проблеми можливо вирішити шляхом проведення гнучкої 

політики зайнятості, створенням відповідного законодавства, сприянням розвитку 

ринкових відносин в суспільстві, а також застосовуючи наступні форми 

регулювання: 
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а) органiзацiйно-правове забезпечення. Це зміцнення правового й 

економічного статусу регіональних центрів зайнятості за рахунок участі в 

комерцiйнiй сфері та ін.; 

б) економічне регулювання: можливе на основі пільгового оподаткування 

підприємств, що створюють робочі місця, введення соціального страхування з 

безробіття, пільгового кредитування при створенні робочих місць; 

в) регіональне регулювання ринку праці повинно ґрунтуватися на 

прогнозуванні ситуації на ринку праці регiонiв, поліпшення якої можливе шляхом 

бронювання зайнятості неконкурентоспроможних категорій населення (iнвалiди, 

жінки з дітьми та ін.); 

г) створення спецiалiзованих підприємств; наявність комп’ютеризованого 

банку даних про потреби в робочій силi i наявності непрацевлаштованих 

громадян. 

Пріоритетними напрямками реформування українського ринку праці є 

вдосконалення системи оплати праці, розширення можливостей отримання 

населенням офіційних основних і додаткових доходів, соціальна підтримка 

окремих груп; підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили; 

сприяння ефективним і доцільним переміщенням працездатного населення; 

запобігання зростанню безробіття через створення робочих місць за рахунок 

різних джерел фінансування, впровадження механізмів звільнення і перерозподілу 

зайнятих, реструктуризації економіки і піднесення вітчизняного виробництва. 

На жаль, коронавірус поводиться досить непередбачувано і має досить сильний 

вплив на економіку й ринок праці. Будь-яке посилення епідемії призводить до 

локдауну, тобто закриття кордонів, магазинів, ТРЦ, підприємств сфери гостинності 

та послуг, спортзалів і басейнів. Це автоматично впливає на ринок праці, 

збільшуючи кількість безробітних і зменшуючи зарплати тих, хто залишається з 

роботою. Тому нам і далі доведеться будувати свої плани з урахуванням такого 

непередбачуваного коефіцієнта, як активність вірусу. 
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Але що робити, аби не поповнити армію безробітних? Ми радимо памятати про 

перекваліфікацію. Наприклад, у 2021 році «вижила» сфера торгівлі, частково 

перемістившись в інтернет, продаж різних продуктів і послуг не втратив у кількості, 

хоча дещо втратив у якості – скорочення споживчих ринків зменшило зарплати 

менеджерів із продажу в деяких сферах. 

Надії деяких кандидатів, що один диплом буде годувати їх усе життя, повинні 

розтанути як дим. Якщо ви не вчитель, лікар, юрист або фармацевт, вам доведеться 

постійно самовдосконалюватися, щоб не відстати від інших кандидатів і мати 

можливість отримувати пропозиції від роботодавців. 
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