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INSTYTUCJONALNE BARIERY EFEKTYWNEJ 
ALOKACJI ZASOBÓW PRACY NA UKRAINIE 

Streszczenie: W 2014 r. Ukraina wesz a w now  faz  reform rynkowych warunkuj cych

uzyskanie wsparcia finansowego z MFW, ukierunkowanych na zbli enie ze strukturami 

Unii Europejskiej. W artykule przyj to, e przeprowadzenie reform b dzie wymaga o

racjonalizacji zatrudnienia, która jest mo liwa przy odpowiedniej infrastrukturze insty-

tucjonalnej rynku pracy. Celem artyku u jest ocena adu instytucjonalnego rynku pracy 

Ukrainy ze wzgl du na ograniczenia utrudniaj ce konieczn , efektywn  alokacj  zaso-

bów pracy w tym kraju. Przeprowadzono j  na podstawie powszechnie stosowanych 

wska ników oceniaj cych regulacje rynku pracy, a tak e przegl du szczegó owych roz-

wi za  z zakresu ochrony stosunku pracy i pokrewnych, obja niaj cych specyficzne 

problemy, cz sto o patologicznym charakterze, wyst puj ce na ukrai skim rynku pracy 

jako skutek nadmiernej i nieprawid owej regulacji rynku pracy.  

S owa kluczowe: Ukraina, rynek pracy, regulacje. 

Wprowadzenie 

W rezultacie przemian politycznych, jakie nast pi y na Ukrainie w 2014 r., 

kraj ten wszed  na drog  reform, uwarunkowanych, w pierwszej kolejno ci, ko-

nieczno ci  uzyskania wsparcia finansowego ze strony MFW, ale tak e docelo-

wo prowadz cych do budowy sprawnej i efektywnej gospodarki rynkowej, 

zdolnej do integracji ze strukturami Unii Europejskiej. W dwóch programach  
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– z kwietnia 2014 r., a nast pnie z lutego 2015 r. – MFW1 zaleci  Ukrainie 

zmiany umo liwiaj ce odzyskanie stabilno ci finansowej, g ównie poprzez 

wzmocnienie systemu bankowego, uzdrowienie finansów publicznych, zw asz-

cza urealnienie cen no ników energii i redukcj  pozap acowych kosztów pracy, 

a tak e przeprowadzenie reform strukturalnych ukierunkowanych na rozwój 

przedsi biorczo ci i popraw  klimatu inwestycyjnego oraz reform  przedsi -

biorstw pa stwowych [IMF, 2015, s. 1-2; Sadowski, 2015]. W szybkim tempie 

przygotowano tak e program prywatyzacji, który w maju 2015 r. uleg  rozsze-

rzeniu na 300 przedsi biorstw. Przyj to te , e docelowo mo e by  ich nawet 

tysi c [Kozak, 2015].

W zwi zku z planowanymi zmianami za o ono redukcj  zatrudnienia  

w sferze bud etowej o oko o 3%, w tym o 1/5 stanu zatrudnienia w administracji 

pa stwowej, przewidziano tak e racjonalizacj  zatrudnienia w edukacji i ochro-

nie zdrowia. Przyj to m.in., e w 2015 r. stopa bezrobocia mo e wzrosn  do 

11,5% [IMF, 2015, s. 25-26]. Racjonalizacja struktury zatrudnienia wymaga 

dokonania realokacji czynnika pracy, która jest mo liwa, gdy nie blokuj  jej 

ograniczenia instytucjonalne, zarówno formalne, jak i nieformalne. Tworzenie 

warunków do efektywnej alokacji zasobów, obok wspierania konkurencyjno ci,

funkcji antykryzysowej i stabilizacyjnej oraz ochronnej jest uwa ane za jedn

z g ównych funkcji oddzia ywania pa stwa na rynek pracy [Bandur i Kovenska, 

2015]. Problem ten wydaje si  niedoceniany zarówno przez MFW, jak i przez 

struktury rz dowe na Ukrainie. 

Efektywna alokacja czynnika pracy wymaga odpowiedniego adu instytucjo-

nalnego. W artykule przyj to, za D.C. Northem, e struktura okre laj ca efektyw-

no  gospodarki sk ada si  ze wspó zale nych instytucji i wprowadzana zmiana 

instytucjonalna ograniczona do jednej tylko sfery by aby niepe na, a nawet prze-

ciwskuteczna [North, 2014, s. 165]. Dlatego z punktu widzenia przeprowadzanych 

na Ukrainie reform wa ny jest tak e ad instytucjonalny rynku pracy. 

Celem artyku u jest ocena adu instytucjonalnego rynku pracy Ukrainy ze 

wzgl du na ograniczenia potencjalnie utrudniaj ce konieczn , efektywn  aloka-

cj  zasobu pracy w tym kraju. Pos uguj c si  odpowiednimi przyk adami, doko-

nano w nim weryfikacji hipotezy badawczej stanowi cej, e w sferze instytucjo-

nalnej rynku pracy na Ukrainie s  obecne rozwi zania, które mog  blokowa

po dane zmiany zatrudnienia. Wymagaj  one rozpoznania i rekomendacji 

zmian. W artykule wykorzystano metod  krytycznej analizy materia ów ród o-

1  Nowy program reform z 2015 r. by  zwi zany z konieczno ci  zwi kszenia skali pomocy finan-

sowej ze wzgl du na konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy, co by o mo liwe m.in. ze wzgl du 

na zadowalaj c  ocen  pierwszych miesi cy przygotowywania reform.
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wych, pi miennictwa oraz regulacji rynku pracy wyselekcjonowanych ze wzgl -

du na przedmiot bada .

Opracowanie sk ada si  z dwóch cz ci. W pierwszej dokonano ogólnej 

oceny adu instytucjonalnego rynku pracy na Ukrainie za pomoc  charakterystyk 

u ywanych do tego celu przez Bank wiatowy i liczonych na ich podstawie 

wska ników. W drugiej zaprezentowano szczegó owe rozwi zania wykraczaj ce 

poza standardow  ocen  organizacji mi dzynarodowych, ujawniaj ce bariery 

efektywnej alokacji zasobów pracy. W artykule wykorzystano publikacje Fraser 

Institute, The Heritage Foundation, Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego  

i Banku wiatowego, Pa stwowego Urz du Statystycznego Ukrainy, Pa stwo-

wego Urz du Zatrudnienia, a tak e wybrane przepisy tworz ce formalny ad

rynku pracy na Ukrainie. 

1. Regulacje rynku pracy na Ukrainie – ogólna charakterystyka
w uj ciu organizacji mi dzynarodowych 

Efektywna ekonomicznie alokacja zasobu pracy w gospodarce podlegaj cej 

transformacji polega przede wszystkim na takim przemieszczeniu czynnika pracy, 

by umo liwia  on wzrost wydajno ci pracy i sprzyja  w ten sposób wej ciu na 

cie k  wzrostu gospodarczego. Rynek za  wymaga odpowiednich ram instytu-

cjonalnych, by móg  by  efektywny [North, 2015, s. 166 i 173]. Skrócon  analiz

regulacji rynku pracy przeprowadza Bank wiatowy (B ), dokonuj c standardo-

wej oceny warunków do zak adania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej,  

w tym dotycz cych zasad zwalniania pracowników i przyjmowania do pracy jako 

jednego z kluczowych obszarów istotnych dla rozwoju przedsi biorczo ci [Doing 

Business, 2015, s. 90-93]. Stanowi  one jednocze nie ramy instytucjonalne dla 

procesu realokacji zasobów pracy. Ni ej dokonano ich krótkiej charakterystyki. 

Na Ukrainie dopuszczalne jest zwolnienie pracownika z powodu redukcji 

zatrudnienia, ale w charakterze utrudnienia B  wskazuje wymóg zawiadomienia 

organów publicznych o planowanym zwolnieniu pracownika, bez konieczno ci

uzyskania zgody na przeprowadzenie zwolnie , nawet przy zwolnieniu wi kszej 

liczby (analizowana przez B  skala to 9) pracowników. Na pracodawcy ci y

obowi zek przeszkolenia lub przeniesienia na inne stanowisko pracownika obj -

tego redukcj , je eli istnieje taka mo liwo . Redukowani pracownicy maj

tak e pierwsze stwo w przypadku ponownej decyzji przedsi biorstwa o zwi k-

szeniu zatrudnienia. Koszty redukcji zatrudnienia odnosz  si  do d ugo ci okre-

su wypowiedzenia, wynosz cego rednio 8,7 tygodnia, w którym wyp acane jest 
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wynagrodzenie, oraz odprawy w wysoko ci rednio 4,3-tygodniowego wyna-

grodzenia (zarówno pracownikowi z rocznym, jak i z 10-letnim sta em pracy). 

Zatrudnienie na okres próbny jest ograniczone do 1 miesi ca [Doing Business,

2015, s. 92], czyli relatywnie szybko pracownik zaczyna korzysta  z przywilejów, 

jakie daje umowa o prac , ale dotyczy to stanowisk robotniczych (w rzeczywisto-

ci Kodeks praw o pracy (K.p.) Ukrainy dopuszcza 3-miesi czny okres próbny,  

a nawet 6-miesi czny – za zgod  zwi zków zawodowych, co podnosi elastycz-

no  decyzji pracodawców [ , art. 27]). 

W zakresie ogranicze  dotycz cych zatrudniania pracowników B  zwraca 

uwag  na zakaz stosowania umów na czas okre lony w stosunku do pracowni-

ków, których obowi zki maj  sta y charakter, brak ograniczenia maksymalnego 

czasu trwania pojedynczej umowy na czas okre lony (z wyj tkiem prac sezono-

wych – do 6 miesi cy), jak równie  skumulowanej d ugo ci takich umów przy 

ich odnawianiu. Na Ukrainie obowi zuje minimalne wynagrodzenie za prac ,

którego wysoko  w przypadku pracownika w wieku 19 lat z rocznym sta em 

pracy w 2014 r. wynosi a w przeliczeniu 147,69 USD, a relacja p acy minimal-

nej do warto ci dodanej przypadaj cej na pracownika by a równa 0,32. W odnie-

sieniu do czasu pracy w ród wyst puj cych ogranicze  B  podkre la brak mo -

liwo ci wyd u enia tygodnia roboczego do 50 godzin w przypadku sezonowego 

wzrostu zamówie  (w praktyce praca w godzinach nadliczbowych jest zabronio-

na), maksymalna d ugo  tygodnia roboczego wynosi 5,5 dnia, a za prac

w godzinach nocnych przys uguje minimum 20% dodatku i 100% dodatku za 

prac  w dniu wolnym lub wi to. D ugo  urlopu wypoczynkowego to 18 dni 

roboczych (niezale nie od sta u pracy, art. 75 K.p.). Wymienione charakterysty-

ki publikowane przez B  s  brane pod uwag  przy konstrukcji wska ników 

okre laj cych stopie  regulacji rynku pracy. 

Do ogólnej oceny regulacji rynku pracy mo na wykorzysta  wska niki pu-

blikowane przez znane podmioty badawcze: regulacji rynku pracy (b d cy sk a-

dow  wska nika wolno ci ekonomicznej) Fraser Institute [Gwartney, Lawson  

i Hall, 2015, s. 3-4 i 212-213] i wska nik swobody zatrudnienia (sk adowa

wska nika wolno ci gospodarczej) liczony przez The Heritage Foundation 

[www1] (tabela 1).  
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Tabela 1.  Wska niki charakteryzuj ce instytucje rynku pracy na Ukrainie  

Wska nik Skala Poziom 

Pozycja 

w wiatowym 

rankingu 

Wska nik regulacji rynku pracy (2013) 

w tym: 

regulacje zatrudnienia i p aca minimalna 

regulacje przyj  i zwolnie

centralizacja negocjacji p acowych 

regulacje czasu pracy 

koszty zwolnie

pobór do wojska 

0-10 5,37 

5,57 

4,88 

6,53 

6,00 

9,25 

0,00 

120 

Wska nik swobody zatrudnienia (2014) 0-100 48,2 145 

ród o:  Gwartney, Lawson i Hall [2015, s. 15, 175]; [www 2].  

Im ni szy jest wska nik regulacji rynku pracy, tym wi kszy zakres ograni-

cze  swobody mechanizmu rynkowego. Na stosunkowo nisk  pozycj  Ukrainy  

w rankingu 157 krajów ma wp yw m.in. obowi zek s u by wojskowej w relatyw-

nie d ugim wymiarze (ponad 18 miesi cy). Znaczenie maj  te  wspomniane wy ej 

restrykcje w zakresie stosowania umów na czas okre lony, natomiast p aca mini-

malna, jak podkre lano, stosunkowo niska, nie powinna stanowi  istotnego ogra-

niczenia, cho  jest nim ju  sam fakt jej obowi zywania. Jako relatywnie restryk-

cyjne zosta y te  ocenione regulacje przyj  i zwolnie , czyli w wi kszo ci s

narzucone przez przepisy i w niewielkim stopniu stanowi  przedmiot indywidual-

nych uzgodnie . Negocjacje p acowe zmierzaj  raczej w kierunku zdecentralizo-

wanych. Wcze niej wskazywane restrykcje dotycz ce godzin nadliczbowych s

tylko jednym z pi ciu elementów regulacji czasu pracy, dlatego czna ocena tej 

komponenty regulacji jest rednia. Koszty zwolnie  w konstrukcji tego wska nika 

(koszt zwolnienia pracownika z 10-letnim sta em) zosta y ocenione jako w nie-

wielkim stopniu ograniczaj ce funkcjonowanie rynku pracy. 

Wed ug wska nika swobody zatrudnienia (LF) The Heritage Foundation 

Ukraina zosta a zaklasyfikowana jako kraj, w którym wolno  jest t umiona  

(w przedziale 0-49) i uplasowa a si  na znacznie bardziej odleg ym miejscu na 

182 kraje uj te w tym rankingu. Wska nik ten uwzgl dnia 6 zmiennych, w tym: 

stosunek p acy minimalnej do warto ci dodanej w przeliczeniu na pracownika, 

ograniczenia w zatrudnianiu dodatkowych pracowników, sztywno  czasu pra-

cy, trudno ci w zwalnianiu pracowników, d ugo  okresu wypowiedzenia i kosz-

ty zwolnienia. Cztery spo ród nich s  uwzgl dnione we wska niku Instytutu 

Frasera, ale s  inaczej wyra one i maj  inne wagi. W konstrukcji wska nika LF 

znaczenie ma poziom danej wielko ci w stosunku do redniej wiatowej, dlatego 

uzyskano wyniki oceny ró ne w porównaniu do poprzedniego wska nika.
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Zw aszcza koszty zwolnie  odnoszone do redniej wiatowej mog  by  trakto-

wane jako wi ksze ograniczenie. Kategorii kosztów zwolnie  warto bli ej si

przyjrze , gdy  w ukrai skich publikacjach zwraca si  uwag  na utrzymywanie 

nadmiernego zatrudnienia w warunkach spadku zamówie , co mo e by  zwi -

zane z kosztami zwolnie .

Na podstawie informacji publikowanych przez B  mo na wst pnie okre-

li , e obok formalnych ogranicze  redukcji zatrudnienia i kosztów zwolnie  na 

szersze omówienie zas uguj  ograniczenia dotycz ce pracy w godzinach nad-

liczbowych. Problemem mog  te  by  pozap acowe koszty pracy, których B

ani przytoczone wska niki nie uwzgl dniaj , a mowa o nich w programie reform 

MFW. W tym celu konieczne jest odwo anie si  do szczegó owych regulacji 

stosowanych na Ukrainie. 

2. W poszukiwaniu barier efektywnej alokacji zasobów pracy  
– analiza wybranych problemów

Ukrai scy badacze rynku pracy uznaj  sfer  instytucjonaln  tamtejszego 

rynku pracy za dalece niedoskona , zwracaj c uwag  na funkcjonowanie nie-

formalnych, cz sto patologicznych praktyk, jak np. utrzymywanie nadmiernego 

zatrudnienia, które pojawi o si  jako odpowied  na nieprzystaj ce do rzeczywi-

sto ci przepisy. Oceniaj  j  jako przeregulowan  z jednej strony, z drugiej cha-

rakteryzuj  jako system rozwi za  b dnych i cz sto sprzecznych [ ,

2014]. Problemy te nie s  zwykle ujmowane we wska nikach liczonych przez 

mi dzynarodowe organizacje. 

W wielu przedsi biorstwach mimo potrzeby redukcji zatrudnienia jest ono 

utrzymywane ze wzgl du na formalne trudno ci w przeprowadzeniu zwolnie

oraz ich wysokie koszty, cz sto natomiast zawieszana jest wyp ata wynagro-

dze . Na Ukrainie prowadzona jest nawet oficjalna statystyka tej wielko ci. 

Przyk adowo czna suma niewyp aconych wynagrodze  na 1 czerwca 2015 r. 

wynios a 1811 mln hryw. i stanowi a 5,4% funduszu p ac za miesi c maj [

- -  2015 ,

s. 67]. Jest to rezultat nadmiernej ochrony zatrudnienia. 

W ród formalnych ogranicze  rzutuj cych na mo liwo  dopasowania licz-

by i struktury zatrudnionych do rzeczywistych potrzeb przedsi biorstw, zalicza-

nych do tzw. nadmiernej ochrony pracowników, znajduj  si  m.in. liczne wa-

runki wymienione w K.p., daj ce pracownikowi pierwsze stwo w zachowaniu 

pracy w przypadku konieczno ci redukcji zatrudnienia ze wzgl du na zmian
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organizacji pracy. Do szczególnie chronionych osób nale  m.in. jedyni ywi-

ciele rodzin, osoby z d ugim sta em pracy, osoby ucz ce si , osoby, które  

w ci gu dwóch lat zako czy y s u b  wojskow  i wiele innych, co daje znaczne 

pole do uznaniowo ci oraz w praktyce komplikuje i tak trudn  procedur  reduk-

cji zatrudnienia. Jak wcze niej podkre lano, przy redukcji zatrudnienia  

z powodu reorganizacji dzia alno ci przedsi biorstwa nie jest wymagana zgoda, 

a jedynie poinformowanie organizacji zwi zkowej, ale w ka dym innym przy-

padku ju  tak (oprócz zwolnie  dyscyplinarnych). Ka dy przypadek likwidacji 

przedsi biorstwa, reorganizacji, zmiany formy w asno ci czy decyzji o ograni-

czeniu produkcji, poci gaj cy za sob  konieczno  zmniejszenia zatrudnienia, 

wymaga tak e konsultacji zmierzaj cych do zaniechania zwolnie  lub ograni-

czenia ich do minimum, a tak e dzia a  na rzecz zminimalizowania ich konse-

kwencji w ci gu trzech miesi cy od podj cia decyzji (art. 49.4). Wyd u a to  

i komplikuje procesy dopasowa .

W danych B  wskazywano na konieczno  wyp aty odprawy osobie zwalnia-

nej w wysoko ci co najmniej jednomiesi cznej p acy, jednak istniej  okoliczno ci, 

w których bywa ona znacznie wy sza – np. w przypadku naruszenia umowy o prac

lub uk adu zbiorowego pracy przez w a ciciela – nie ni sza od trzymiesi cznego 

wynagrodzenia (art. 44), co wydatnie podnosi koszty zwolnie . Zarówno dla osoby 

z rocznym, jak i dziesi cioletnim sta em pracy d ugo  okresu wypowiedzenia  

i wysoko  odprawy s  praktycznie takie same, co dodatkowo zniech ca do zatrud-

niania nowych pracowników w niepewnej sytuacji gospodarczej. 

Wskazane regulacje wp ywaj  negatywnie na wydajno  pracy i generuj

patologiczne nieformalne rozwi zania, np. pracodawcy proponuj  pracownikom 

zwolnienia za porozumieniem stron w zamian za wyp at  zaleg ego wynagro-

dzenia zamiast redukcji zatrudnienia z powodu reorganizacji firmy. W tych wa-

runkach nie powinno dziwi , e Ukraina nie do wiadczy a do tej pory wysokiego 

jawnego bezrobocia, co sprawia, e problemy rynku pracy bywaj  bagatelizowa-

ne. Stopa bezrobocia rejestrowanego od 2010 r. do czerwca 2015 r. kszta towa a

si  na poziomie ok. 2%, a liczona wg metodologii MOP w tym samym okresie 

waha a si  w przedziale od 7 do ok. 9%. Natomiast udzia  nieformalnego za-

trudnienia na koniec 2014 r. wynosi  ok. 25% [ , 2015; 

i, 2015]. 

Mo liwo  szybkiego reagowania na przyk ad na zwi kszenie zamówie

daje praca w godzinach nadliczbowych, jednak co do zasady na Ukrainie jest 

ona zabroniona i powinna by  stosowana w przypadkach ci le okre lonych

prawem, na przyk ad konieczno ci zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej 

czy gazu. Ponadto wi e si  z ona z wyp at  dodatku w wysoko ci 100% stawki 
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godzinowej (art. 106), co sprawia, e generuje ogromne koszty dla pracodawcy  

i w praktyce nie jest stosowana. To kolejny czynnik utrudniaj cy efektywn

alokacj  zasobów pracy. 

Czynnikiem ograniczaj cym sk onno  przedsi biorców do zatrudniania mo-

g  by  relatywnie wysokie pozap acowe koszty pracy. Samo opodatkowanie do-

chodów z pracy nie nale y do wysokich (15% – dochody do wysoko ci 10-kro-

tno ci p acy minimalnej miesi cznie i 20% przy wy szych dochodach)  

[ , art. 167]. Wysoko  obowi zkowych sk adek na 

ubezpieczenia spo eczne okre la ustawa o poborze i obliczaniu jednolitej sk adki 

na obowi zkowe, pa stwowe ubezpieczenia spo eczne, na które sk adaj  si  ubez-

pieczenia: emerytalne, na wypadek bezrobocia, na wypadek czasowej utraty zdol-

no ci do pracy, od nieszcz liwych wypadków w miejscu pracy i chorób zawodo-

wych. Ustawa przewiduje a  67 klas ryzyka zawodowego ró nicuj cych wysoko

sk adki od 36,76% do 49,7% wynagrodzenia z wszystkimi dodatkami, natomiast 

w sferze bud etowej – na poziomie 36,3%. Od wynagrodze  wynikaj cych  

z umów cywilnoprawnych op acana jest sk adka w wysoko ci 34,7%; sk adk

op aca pracodawca [  08.07.2010  2464-VI, art. 4, 7 i 8]. 

Na Ukrainie nadmiar regulacji wspó wyst puje z ich nisk  jako ci . Cz -

ciowo mo e to t umaczy  obowi zuj cy na Ukrainie kodeks praw o pracy  

z 1971 r., nowelizowany w okresie transformacji ponad 260 razy, co przyczyni o

si  do powstania regulacji niezmiernie szczegó owych i niespójnych. Zauwa ono, 

e efekty oddzia ywania prawa s  w takich warunkach odwrotne do zamie-

rzonych, gdy  przepisy ukierunkowane na ochron  pracowników powoduj  fak-

tyczne kurczenie si  praw pracowniczych i wywo uj  negatywne zjawiska na ryn-

ku pracy [ , 2014]. 

Podsumowanie

ad rynku pracy Ukrainy jawi si  jako przyk ad struktury przeregulowanej, 

która nie odpowiada potrzebom gospodarki przechodz cej reformy gospodarcze 

zgodnie z wytycznymi MFW. Mo na zaryzykowa  twierdzenie, i  we wspó -

zale nych sferach instytucjonalnych brakuje zmian spe niaj cych warunek kom-

pletno ci. Przepisy zosta y tak skonstruowane, by zatrudnienie by o maksymal-

nie chronione, a nadmierna ochrona pracowników doprowadzi a do narastania 

patologicznych zjawisk. Ranga tych problemów zdaje si  by  niedoceniana za-

równo przez organizacje mi dzynarodowe, jak i struktury rz dowe. Typowa 

ocena regulacji rynku pracy prowadzona przez mi dzy-narodowe organizacje, na 
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przyk ad B , nie ujmuje z o ono ci tej sytuacji, koncentruje si  na ocenie stan-

dardowych cech regulacji, nie bior c pod uwag  skali „wyj tków”. Konieczne  

w tej sytuacji wydaje si :

–  przywrócenie, a w znacznym stopniu dopiero zbudowanie prawid owych 

rynkowych relacji pomi dzy popytem na prac  i poda  pracy, umo liwiaj -

cych w a ciw  wycen  pracy, a tak e regularne wyp aty wynagrodze ,

–  ograniczenie przywilejów pracowniczych utrudniaj cych dostosowanie struk-

tury zatrudnienia do potrzeb przedsi biorstwa i przeniesienie ci aru ochrony 

osób w trudnej sytuacji yciowej z przedsi biorców na s u by zatrudnienia  

i pomoc spo eczn ,

–  bardziej elastyczne podej cie do pracy w godzinach nadliczbowych, stanowi -

ce minimalny warunek zapewnienia zdolno ci reagowania firm na wahania 

popytu rynkowego, 

–  ograniczenie pozap acowych kosztów pracy generuj cych wysokie obci enie 

dla przedsi biorców i t umi cych sk onno  do zatrudniania i podejmowania 

legalnej pracy. 

W d ugim okresie natomiast konieczna jest budowa kooperacyjnych rela-

cji pomi dzy pracownikami i pracodawcami, opartych na wspó pracy i zaufa-

niu. Mo na s dzi , e nadmierna ochrona zatrudnienia jest, mimo up ywu po-

nad 20 lat, pozosta o ci  po okresie gospodarki centralnie zarz dzanej. Wynika 

z l ku przed mechanizmem rynkowym, ale te  braku zaufania do pracodaw-

ców i do pa stwa.
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INSTITUTIONAL BARRIERS OF EFFECTIVE LABOUR RESOURCES  
ALLOCATION IN UKRAINE  

Summary: In 2014 Ukraine entered the new phase of market reforms preconditioning the 

financial support from IMF related to the EU cohesion policy. In the article an assumption 

was made that the reform implementation will require the rationalization of the employ-

ment (structure) which can be successful only when accompanied by appropriate institu-

tional infrastructure of labour market. The main aim of the paper is to assess the institu-

tional order in Ukraine with the emphasis on the limitations which disable necessary and 

effective labour resources allocation in this country. The analysis was based on commonly 

used indices which measure the labour market regulations. Moreover, the paper presents  

a detailed overview of the solutions elaborated in the area of employment protection and 

other areas, which are specific to the Ukrainian labour market, frequently pathological due 

to regulatory imperfections and general overregulation of the labour market. 

Keywords: Ukraine, labour market, regulations. 




