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ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРАХУНОК
МІСТКОСТІ РИНКУ ПРАЦІ
У статті здійснено теоретичні дослідження та розрахунок місткості ринку праці. Визначено види
ємності регіонального ринку праці, розраховано структуру фактичної місткості ринку праці України по
видам економічної діяльності в Україні, нішу ринку праці Луганського регіону.
Theoretical researches and calculation of capacity of labour8market are carried out in the article. Certainly
types of capacity of regional labour8market, it is expected structure of actual capacity of labour8market of Ukraine
on the types of economic activity in Ukraine, niche of labour8market of the Lugansk region.
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За останній час в Україні проведено низку важливих жень ринку праці поки ще недостатньо вивчені. Є потреба в
заходів прикладного характеру, які спрямовані на розви% глибшому аналізі ринку праці за їх допомогою. Викладене
ток ринку праці, становлення механізмів його функціону% стало основою для вибору теми, у обгрунтуванні її мети.
вання, здатних забезпечити проведення гнучкої політики в Мета статті полягає у теоретичних дослідженнях та розра%
сфері зайнятості. З цією метою ухвалено пакет законодав% хунку місткості ринку праці.
чих і нормативних документів, створено мережу державних
У ході теоретичних досліджень [1—9] було визначено
служб зайнятості, закладено підвалини для формування зміст поняття ємності регіонального ринку праці, який по%
механізму соціального захи%
сту тимчасово непрацюючого
Таблиця 1. Види й визначення ємності регіонального ринку праці
населення. Але необхідною
ȼɢɞ
ɋɭɬɧɿɫɬɶ
Ɏɨɪɦɭɥɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ
умовою ефективного функ%
ɰɟ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɎȿɊɊɉ = Ʉɪɦ.
ціонування ринку праці є оп% Ɏɚɤɬɢɱɧɚ
ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ.
Ʉɪɦ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɰɶ ɧɚ
тимальне співвідношення по% ɽɦɧɿɫɬɶ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ.
питу та пропозиції ньому. ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
Досягти такого співвідно% ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ
шення можливо шляхом
впровадження заходів марке% Ɋɟɚɥɶɧɚ ɽɦɧɿɫɬɶ ɰɟ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɊȿɊɊɉ = Ʉɪɦ + Ʉɜɪ;
ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, Ʉɪɦ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɰɶ ɧɚ
тингу, які сприяють прове% ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɳɨ ɽ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ.
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ;
денню якісного аналізу та ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ
Ʉɜɪ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɳɨ ɽ ɧɚ
визначенню можливостей
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ;
ринку праці, відбору цільових
ɰɟ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɉȿɊɊɉ = Ʉɪɦ + Ʉɜɪ + ɉɨɱ.
сегментів і розробки відпові% ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɚ
ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, Ʉɪɦ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɰɶ ɧɚ
дних заходів щодо підвищен% ɽɦɧɿɫɬɶ
ɳɨ ɽ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɪɟɝɿɨɧɿ, ɚ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ;
ня функціонування регіо% ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɬɚɤɨɠ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɨɛɫɹɝɢ
Ʉɜɪ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɳɨ ɽ ɧɚ
нального ринку праці. Водно% ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ.
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ;
час упровадження маркетин%
ɉɨɱ – ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ.
гового дослідження ринку
ɰɟ ɫɭɦɚ: ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ȿȿɊɊɉ = Ʉɪɦ + Ʉɜɪ + ɉɨɱ - R
праці дасть змогу підтриму% ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ
ɦɿɫɰɶ, ɨɛɫɹɝɿɜ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ
Ʉɪɦ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɰɶ ɧɚ
вати належну збалансо% ɽɦɧɿɫɬɶ
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɥɶɧɿ ɪɨɛɨɱɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ;
ваність між вільними робочи% ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɿɫɰɹ (ɜɚɤɚɧɬɧɿ ɩɨɫɚɞɢ), ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ
Ʉɜɪ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ –ɳɨ ɽ ɧɚ
ми місцями і вивільненими з ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ
ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ (ɜɚɤɚɧɬɧɿ ɩɨɫɚɞɢ);
виробництва працівниками,
ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɡɚ
ɉɨɱ – ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ;
що є однією з основних мак%
ɦɿɧɭɫɨɦ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ
R – ɪɟɚɥɶɧɟ ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɳɨ
роекономічних проблем, і
ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɽɸ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ.
тому потребує своєчасного
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɽɸ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ.
вивчення досвіду успішного
функціонування ринку праці,
нагромадженого країнами з ринковою економікою.
Таблиця 2. Структура фактичної місткості ринку праці
Нині в Україні існує потужна наукова база, яка дає змо%
України по видам економічної діяльності в Україні
гу опрацьовувати теоретичні й практичні питання маркетин%
за 2000—2010 рр. [10]
гу відповідно до специфіки стану національної економіки і
ринку праці. Поміж українських фахівців і науковців близь%
ȼɢɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
2000 2005 2010
кого зарубіжжя варто відзначити таких: Жан%Жак Ламбена,
ȼɫɶɨɝɨ
100,0 100,0 100,0
Ф. Котлера, Г. Армстронга, Дж. Сондерса, В. Вонг, Л. Кия%
ɋɿɥɶɫɶɤɟ, ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɩɨɥɸɜɚɧɧɹ
21,5
19,3
15,5
на, А. Панкрухіна. Теоретичне дослідження проблем існу%
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ
22,8
19,7
17,6
вання і функціонування ринку праці висвітлено відомими
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ
4,5
4,6
4,8
вченими: Б. Генкіним, О. Грішновой, Е. Лібановой, В. Пе%
Ɍɨɪɝɿɜɥɹ: ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ
тюхом, А. Рофе. Серед найважливих досліджень, які висві%
ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ.
тлюють різні аспекти теорії і практики ринку праці, ме%
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɝɨɬɟɥɿɜ ɿ ɪɟɫɬɨɪɚɧɿɜ
15,5
20,2
23,4
ханізмів його функціонування та регулювання, слід відзна%
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɿ ɡɜ'ɹɡɤɭ
6,7
6,8
6,9
чити наукові розробки таких науковців і вчених: Д. Богині,
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
0,8
1,2
1,7
П. Буряк, Т. Заяць, А. Зозулева, А. Калініной, А. Кашепова,
Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɢɦ ɦɚɣɧɨɦ, ɨɪɟɧɞɚ,
В. Василенка, О. Валковой, Г. Завіновської, Г. Косовської,
ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹɦ
4,0
4,7
5,7
Т. Лейпенко, В. Онікієнко, Л. Ткаченко, Л. Ємельяненко,
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
5,9
5,0
5,3
С. Пилипенко, М. Горобинської, Л. Піддубної, В. Рожко,
Ɉɫɜɿɬɚ
8,0
8,1
8,4
Г. Писаренко, О. Титар., І. Петрової. Проте питання вико%
Ɉɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ристання таких інструментів маркетингу, як сегментація
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
6,8
6,6
6,7
ринку, формування соціально%демографічного портрету,
ȱɧɲɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
3,4
4,0
4,0
використання матриць, місткість ринку, ніші під час дослід%
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праці варто розраховувати шляхом
додання до показника фактичної
місткості (кількості зайнятих) по%
треби в робочій силі з боку робо%
тодавців, у табл.3. наведено резуль%
тати розрахунку.
Для оцінки місткості регіо%
нального ринку праці пропонуєть%
ся застосовувати такий показник,
як коефіцієнт використання ре%
альної місткості регіонального
ринку праці, який визначається як
співвідношення показника фак%
тичної місткості регіонального
ринку праці до реальної місткості
регіонального ринку праці (фор%
мула 2)):

19600

(2),
де Кп — коефіцієнт викорис%
19400
тання реальної місткості регіональ%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 ɩɿɜɪ 1 ɩɿɜɪ
ного ринку;
ФМРРП — фактична місткість
2009 2010
регіонального ринку праці, тис.
Рис. 1. Динаміка зміни фактичної місткості ринку праці України [17]
осіб;
РМРРП — реальна місткості
регіонального ринку праці, тис. осіб.
Таблиця 3. Розрахунок реальної місткості регіонального ринку праці
Розрахунок цього коефіцієнта у 2010
(тис. осіб)
році свідчить, що він дорівнює 0,998, тобто
має бути збільшений до 1.
Таким чином, теоретичні дослідження
та розрахунок місткості ринку праці доз%
волили визначити, що для проведення дос%
лідження ринку праці доцільно з'ясувати
зміст понять місткості і ємності регіональ%
ного ринку праці. Визначено, що ємність
регіонального ринку праці — це кількість
робочих місць (зайнятих та незайнятих),
місткість регіонального ринку праці — це
лягає у кількості робочих місць, що існують на підприєм% кількість зайнятого населення у регіоні. На ємність і
ствах регіону (зайняті і незайняті), визначено види ємності місткість регіонального ринку праці природно впливають
регіонального ринку праці: фактичну, реальну, потенційну міграція населення і соціально%демографічна ситуація у ре%
гіоні, безробіття і рівень реальної заробітної плати; для ре%
і економічну в залежності від складових (табл. 1).
Схематичний ланцюжок взаємозв'язку видів ємності гулювання рику праці доречно здійснювати розрахунок по%
регіонального ринку праці та складових наведено у емпі% казника реальної місткості, коефіцієнта її використання, що
ричній формулі (1), яка свідчить, що найбільша — економі% дозволяє використовувати ці інструменти для регулювання
чна ємність, а найменша — фактична ємність регіонального регіонального ринку праці та забезпечує кваліфіковане
прийняття управлінських рішень відповідними регіональни%
ринку праці.
ми органами влади.
ФЕРРП <РЕРРП <ПЕРРП <ЕЕРРП
(1).
Обгрунтовано, що місткість регіонального ринку праці
Література:
— це кількість зайнятих у регіоні, тобто це задовільний по%
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7. Лукашевич М.П. Соціологія економіки: підручник /
довою діяльністю за місцем реєстрації (міські і районні цент%
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За результатами проведених емпіричних досліджень lugastat.lg.ua.
встановлено, що реальну місткість регіонального ринку Стаття надійшла до редакції 08.05.2012 р.
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