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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID – 19 НА МОЛОДІЖНИЙ СЕГМЕНТ РИНКУ 

ПРАЦІ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА 2019 – ЧЕРВЕНЬ 2021 РОКУ 
 
У статті розглянуто поняття молодіжного ринку праці. Також надано характеристику сегменту молодіжного 

ринку праці. Для характеристики були використані статистичні дані 2019 року – першої половини 2021 року. У 

статті надано порівняльну характеристику рівня економічної активності молоді, рівень зайнятості молоді, рівень 

безробіття, а також досліджено зростаюча популярність неформальної зайнятості серед молоді, яка виникає на 

тлі невисокої економічної активності та високого рівня безробіття. 
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Постановка проблеми. Пандемія Covid-19 

рівнозначно впливає як на фізичне здоров’я 

населення України, спричиняючи велику 

захворюваність та смертність, так і на 

економічний стан українців. Під час пандемії 

урядом була введена велика кількість нових та 

всеосяжних карантинних обмежень, які в 

переважній більшості характеризувались 

тимчасовим припиненням роботи підприємств, 

що відобразилось на їх кадровій політиці: 

скорочення штатів, виведення колективу у 

відпустки «за власний рахунок» тощо. 

Під час даних обмежень економічно 

постраждала значна частина населення України 

різних вікових категорій, від молоді до людей 

похилого віку. Найбільш вразливими серед груп 

залишається наймолодша та найстарша. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженням різноманітних аспектів та 

проблем зайнятості молоді займалися такі 

науковці, як Е. М. Лібанова, О. А. Грішнова, 

Д. П. Богиня, Л. С. Лісогор, О. М. Балакірєва, 

Н. Анішина, П. Мазурок, М. Корчун, В. Покрищук, 

Л. Башук  та інші.  

Мета  статті. Прослідити зміни на 

молодіжному ринку праці в період пандемії 

Covid-19, в порівнянні з 2019 роком, 

паралельно розглядаючи особливості 

молодіжного ринку праці в цілому. 

За визначенням відомих дослідників, які 

працювали у галузі соціології молоді, до яких 

відносяться І. С. Кон та В. Т. Лісовський, 

«молоддю» є соціально-демографічна група, 

яка виділяється особливістю соціального 

положення, сукупністю вікових характеристик 

та обумовленими соціально-психологічними 

якостями [4, с.27]. 

Згідно з Законом України «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді 

в Україні» до категорії «молодь» відносяться 

люди вікової категорії 14 – 35  років. В даній 

статі інтерес становить умовна вікова 

категорія 14 – 24 роки, її і буде детально 

розглянуто, оскільки саме її представники 

більш за все одночасно задіяні як у навчальній, 

так і в трудовій діяльності [1]. 

Молодіжний ринок пpaцi – cиcтeмa 

cоцiaльнoeкoнoмiчниx взaємин мiж мoлoдими 

людьми, щo встyпaють y трyдoвe життя, i 

poбoтoдaвцeм з пpивoдy нaймy aбo пpoдaжy 

poбoчoї cили з ypaхyвaнням piвня квaлiфiкaцiї, 

знaнь, yмiнь i нaвичoк [3]. 

Сегмент молодіжного ринку праці в Україні 

характеризується дисбалансом між попитом і 

пропозицією праці, низьким рівнем економічної 

активності осіб наймолодшої вікової категорії, 

високим рівнем безробіття та значним рівнем 

неформальної зайнятості [5, с.29]. 

Рівень економічної активності (який 

характеризує рівень участі населення 

обстежуваного віку у робочій силі) молоді 

вікової категорії 15-24 роки у першій половині 

2021 року знизився в порівнянні з 2019 та 2020 

роками. Якщо у 2019 році рівень економічної 

активності молоді складав 36,2%, то з 

початком пандемії у 2020 році становив 31,9%, 

а у першій половині 2021 року 30,9%. Така 

динаміка прослідковується і серед двох інших 

категорій молоді –  середньої та старшої. 

Наприклад, у середній віковій категорії (25-29 
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роки) рівень економічної активності знизився з 

80% у 2019 р. до 78% у першій половині 2021 

року., а у старшій категорії молоді (30-34 

роки), у 2019 році економічна активність 

складала 82%, у першій половині 2021 року – 

79,9%. Найвищий рівень економічної 

активності притаманний середній та старшій 

віковим категоріям молоді (25-29 та 30-34 

роки відповідно), що може характеризуватися 

повноцінним виходом на ринок праці та 

мінімальною залученістю у навчальний процес 

(в порівняні з наймолодшою категорією 15-24 

роки). А найменший рівень економічної 

активності прослідковується серед 

представників вікової категорії 15-24 роки, яка 

характеризується участю у процесі отримання 

освіти, що відтягує момент виходу на ринок 

праці (рис. 1.): 
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Рис.1. Рівень економічної активності молоді, у % 

Джерело : [2]. 
 

Схожа ситуація виникла також і з рівнем 

зайнятості. Так, зайнятість молоді наймолодшої 

вікової групи 15 – 24 роки, порівнюючи з 

даними 2019 року (30,6%), у 2020 році знизилася 

до 25,8%, падіння зайнятості склало приблизно 

15,7% за один рік, а у першій половині 

2021 року ця тенденція продовжується, хоча у 

значно менших масштабах – 25,2%. Найменше 

змінилася ситуації серед молоді середньої 

вікової категорії, що у 2019 році складала 73,3%, 

а до червня 2021 року знизилась до 71,2%. У 

найстаршої групи молоді (30 – 34 роки) також 

знизився рівень зайнятості, але не так помітно, 

як у молоді 15 – 24 років, але більше ніж у 

середньої вікової групи 25 – 30 років. Так у 2019 

році зайнятість молоді у віковій категорії 

складала 76%, у першій половині 2021 року 

73,1% (рис. 2.).  
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Рис.2. Рівень зайнятості молоді, у % 

Джерело : [2]. 
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Таку різницю можна пояснити тим, що 

молодь віком 25-34 роки є більш економічно 

самостійна, часто має власну сім’ю та 

зацікавлена у стабільному джерелі доходу. В той 

час як наймолодша молодь (15-24 роки) часто 

суміщає роботу з навчанням, має фінансову 

допомогу або повне забезпечення від батьків, не 

достатньо орієнтується в сучасному ринку праці 

та тільки починає отримувати перший трудовий 

досвід. До того ж, наймолодша вікова  група 

молоді є більш мобільною, а зі сторони 

роботодавців її представники можуть 

розглядатися як неконкурентні за рівнем 

теоретичних знань та професійних навичок в 

порівнянні з представниками середньої та 

старшої категорії молоді.  

Якщо розглянути рівень безробіття, то 

найвищий її рівень було зафіксовано серед 

молоді вікової категорії 15 – 24 роки у 2020 

році , він складав 19,3%, на відміну від цього у 

2019 році він був найнижчим – 15,4 %, а у 

першій половині 2021 року знизився до 18,4%. 

Найменше змінився рівень безробіття серед 

середньої категорії 25 -29 років, з 2019 року 

(8,4%) збільшився до 8,7% у 2020 році, та 

знизився до 8,6% у першій половині 2021 року. 

А серед старшої категорії за сказані роки 

рівень безробіття поступово збільшується, у 

2019 році складав 7,3%, а у першій половині 

2021 року 8,5% (pис.3.). Таким чином, можна 

прослідкувати, що разом із падінням рівня 

зайнятості збільшився рівень безробіття і 

своєрідним маркером тут знову є наймолодша 

група молоді 15-24 роки, через своє своєрідне 

соціально-економічне положення, про яке 

йшлось раніше. 
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Рис. 3. Рівень безробіття, у % 

Джерело : [2]. 
 

Виходячи із збільшення рівня безробіття, 

багато молоді починає займатися 

неформальними видами трудової діяльності 

(характеризують як зайнятість, що визначається 

кількістю неформальних робочих місць на 

підприємствах формального чи неформального 

секторів або в домогосподарствах впродовж 

звітного періоду). Такий вид зайнятості 

допомагає отримати необхідне джерело праці, 

задовольнити мінімальні побутові, а також 

власні (внутрішній) потреби, хоча й не 

задовольняє потребу у стабільному робочому 

місці, оскільки часто така робота не 

розглядається як довгострокова. Нижче 

наведені данні, які показують, що і зайнятість у 

неформальних видах трудової діяльності за 

період 2019 – першої половини 2021 року 

знижується. 

Найбільше серед молоді неформально 

зайнятим населення є вікова категорія 30-34 

роки, але з 2019 року їх кількість суттєво 

знизилася з 492,1 тис. осіб до 418,6 тис. осіб у 

першій половині 2021 року. Що підтверджує 

примхливість даної категорії молоді до робочого 

місця. Найменша неформальна зайнятість була у 

молоді 15 – 24 роки, але дана вікова категорія 

молоді найбільше отримала падіння кількості 

неформально працюючих з 331,0 тис. осіб  у 

2019 році та до 241,4 тис. осіб у першій половині 

2021 року. Молодь віком 25 – 29 років знизила 

рівень неформальної зайнятості з 433,1 тис. осіб 

у 2019 році до 350,0 тис. осіб (pис. 4.): 
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Рис. 1.4. Рівень неформальної зайнятості , тис. осіб 

Джерело : [2]. 
 

Висновок. Випливаючи з отриманних 
данних, можна дійти висновку, що під час 
«короновірусної пандемії», серед молоді 
знизився рівень економічної активності молоді, 
особливо серед вікової категорії 15-24 роки, де 
рівень знизився на 5,3%. Схожа ситуація 
прослідковується і у рівні зайнятості молоді, 
найбільший показник серед молоді 15-24 років, 
їх рівень знизився на 5,4%. Рівень безробіття 

серед молоді досяг найбільшого піку у 2020 
році, та почав зменшуватися у першій половині 
2021 року. Також, під час карантину, знизилися 
показники рівня неформальної зайнятості.  

Отже, можна дійти висновку, що дійсно 
пандемія Covid-19 негативно вплинула навіть 
на молодіжний ринок праці, що суттєво 
скоротило економічну активність та рівень 
зайнятості молоді. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID – 19 НА МОЛОДЕЖНЫЙ СЕГМЕНТ РІНКА ТРУДА УКРАИНЫ: 
ДИНАМИКА 2019 – ИЮНЬ 2021 ГОДА 
В данной статье было рассмотрено понятие молодежного рынка труда. Также предоставлена характеристика 
сегмента молодежного рынка труда. Для характеристики были использованы статистические данные 2019 - 
первой половины 2021 года. В статье предоставлено сравнительная характеристики уровня экономической 
активности молодежи, уровень занятости молодежи, уровень безработицы, а так же возникая на фоне невысокой 
экономической активности и высокого уровня безработицы неформальная занятость молодежи. 
Ключевые слова: молодежь, рынок труда, экономическая активность, уровень занятости, безработица, 
неформальная занятость. 
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INFLUENCE OF THE COVID-19 PANDEMIC TO YOUTH LABOUR MARKET OF UKRAINE: DYNAMIC 
FROM 2019 TO JULY 2021 
In this article author considering the concept of the youth labor market. The characteristics of the segment of the youth labor 
market are also provided. For the characteristic statistical data for the period from 2019 to the first half of 2021 were used. 
The article provides comparative characteristics of the level of economic activity of young people, the level of youth 
employment, the unemployment rate, as well as the informal employment of young people that has arisen against the 
backdrop of low economic activity and high level of unemployment. 
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