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оцінка тенденцій та визначення Факторів розвитку  
регіонального ринку праці

кутідзе л.с., Єськов к.о.
запорізький національний технічний університет

у статті проведено аналіз стану ринку праці запорізької області. визначено сучасні тенденції, що спосте-
рігаються на регіональному ринку праці. запропоновано виділити фактори, що формують попит на працю 
і фактори, що формують пропозицію. такі фактори було розглянуто, як фактори сукупного попиту, що 
відображені у показнику валового регіонального продукту. такий підхід дозволить більш чітко визначити 
регіональним органам влади напрямки і важелі впливу на стан регіонального ринку праці.
ключові слова: регіональний ринок праці, фактори розвитку ринку праці, заробітна плата, попит і про-
позиція робочої сили.

Постановка проблеми. ринок праці є важ-
ливою складовою розвитку національної 

економіки, фактор зайнятості населення є визна-
чальним як у формуванні соціально-економіч-
ного стану як всього суспільства, так і кожної 
людини. Створення необхідних умов для його 
ефективного функціонування сприяє більш ви-
соким темпам розвитку як національного, так 
і регіонального бізнесу, впровадженню іннова-
ційних методів управління, підвищенню конку-
рентоспроможності різних галузей національного 
виробництва. трансформаційні зміни, що відбу-
ваються в економіці україни, суттєво вплинули 
на регіональні ринки праці. і однією з найваж-
ливіших функцій державного управління в регі-
оні є аналіз та адекватне отриманому результа-
ту регулювання процесів зайнятості населення. 
тому, для розробки рішень, щодо мінімізації не-
гативних наслідків, актуальним є аналіз тенден-
цій, які спостерігаються на регіональному ринку 
праці і визначення основних факторів, що при-
зводять до змін.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
дослідженням ринку праці україни, присвя-
чено роботи таких вітчизняних науковців, як 
З. В. Герасимчук, І. Ф. Гнибіденко, Б. М. Дани-
лишин, т. а. заєць, е. М. лібанова. аналіз про-
блем розвитку регіональних ринків праці, визна-
чення основних тенденцій, чинників та напрямів 
їх розвитку проводять С. М. Жовнір, М. я. зуб, 
Л. С. Шевченко, Г. Ю. Швидка та інші.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Сучасні трансформації, що 
відбуваються на регіональних ринках праці 
в україні потребують ідентифікації сучасних 
проблем і виявлення їх причин, а також фак-
торів, що впливають на збалансованість попиту 
і пропозиції на регіональному ринку праці.

Метою статті є оцінка стану регіонального 
ринку праці і виявлення факторів формування 
попиту і пропозиції в умовах сучасної кризи для 
подальшого визначення напрямків регулюючих 
дій регіональних органів влади.

виклад основного матеріалу. Сьогодні у всьо-
му світі гостро стоїть проблема ефективного ви-
користання трудових ресурсів. в деяких країнах 
це пов’язано із швидкими темпами росту еконо-
міки, а відтак і зростанням потреб у трудових 
ресурсах, в інших – у зв’язку із появою інно-
ваційних секторів економіки та нестачею квалі-
фікованих кадрів для їх обслуговування на ві-

тчизні, а інколи проблеми викликані низькими 
стандартами якості життя у країні, низькою 
оплатою праці, недостатнім соціальним пакетом.

Під ринком праці розуміють певну форму від-
носин, що відбивають зміст та баланс інтересів 
між суб’єктами ринку: роботодавцями, працівни-
ками та державою. ринок праці – це динамічна 
форма відносин, яка розвивається та змінюється, 
в результаті змінюються вимоги і коло проблем, 
пов’язаних з інтересами найманої робочої сили, 
наймачів, підприємців та профспілок [1].

територіальна структура ринку праці є досить 
складною просторовою системою, яка складаєть-
ся з локального, регіонального, національного 
і світового ринків. регіональний ринок праці ви-
значають як сукупність соціально-трудових від-
носин, форм і методів узгодження і регулювання 
інтересів безпосередніх виробників і роботодав-
ців (власників фірм), що функціонують у певно-
му регіоні країни [2]. Структура регіонального 
ринку праці залежить від суспільно-географіч-
них чинників та визначається структурою гос-
подарського комплексу регіону, особливостями 
територіальної організації виробництва та регіо-
нальної системи розселення, особливостями при-
родно-географічних та соціально-економічних 
умов проживання населення.

дослідження регіональних ринків праці на-
дасть можливість відповідним державним інсти-
тутам точніше виявляти здобутки і проблеми 
в їх розвитку, визначати пріоритети і цільові 
показники для кожного з регіонів, конкретизу-
вати заходи, спрямовані на вирівнювання соці-
ально-економічного розвитку та подальше зрос-
тання регіонів.

у комплексній діагностиці регіональних рин-
ків праці найбільш поширенішими показниками 
є рівень безробіття, навантаження на одне вільне 
робоче місце, частка зайнятого населення у за-
гальній його чисельності, частка безробітних, які 
перебувають на обліку більше одного року. нау-
ковці пропонують використовувати й такі показ-
ники, як: територіальна мобільність; рух робочої 
сили по підприємствах; обсяги найму і вивіль-
нення працівників; чисельність тимчасових і се-
зонних працівників; дані про загальний стан еко-
номіки; рівні продуктивності праці і заробітної 
плати; попит на робочу силу та її пропозиція на 
ринку тощо [2; 3].

регіональні ринки праці є складовими систе-
ми національного ринку праці, тому аналіз не-
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обхідно проводити, розглядаючи їх як елементи 
такої системи.

для визначення можливих регулюючих дій 
з боку влади та розробки стратегічних планів 
і програм, крім оцінки стану і тенденцій роз-
витку регіональних ринків праці, необхідним 
є виявлення факторів їх формування. важливо 
враховувати, що на ринок праці регіону будуть 
впливати фактори як регіонального, так і націо-
нального та міжнародного середовища. доцільно 
ідентифікувати такі з них, які регіональна влада 
може корегувати.

Під час кризи в україні відбулися серйозні 
структурні деформації економіки, що вплинуло 
й на ринок праці. у кожному з регіонів україни 
зміни мають як загальні, так і специфічні риси. 
розглянемо стан і основні тенденції, що спостері-
гаються на ринку праці запорізької області.

як і в україні в цілому, де починаючи з 1992 р. 
кількість населення зменшилася на 19,1%, або 
10 млн осіб [4], у запорізькому регіоні з 1995 р. на-
селення суттєво скорочувалося щороку (табл. 1).

Проте у 2015-2017 рр. відмічається стабіліза-
ція чисельності, попри початок кризи. це мож-
на пояснити тим, що саме на запорізьку область 
припала значна кількість вимушено переміщених 
осіб (переселенців із арк, м. Севастополь та зони 
антитерористичної операції на сході україни) – 
понад 65000 (офіційно зареєстрованих), а це по-
над 4,5% із більш ніж 1,6 млн осіб, більшість яких 
є працездатними. за кількістю переселенців за-
порізька область займає друге місце після хар-
ківщини [5].

у iV кварталі 2017 р. кількість зайнято-
го населення (15-70 років) по україні станови-
ла 16,0 млн осіб, число безробітних відповідного 
віку – 1,8 млн осіб, рівень зайнятості населен-
ня – 55,4%, що на 0,3 пункти нижче у порівнян-
ні із аналогічним періодом 2016 р., а рівень без-
робіття серед економічно-активного населення 
в україні становив 9,9%. у запорізькій області 
цей показник складав 10,3% [6].

варто відмітити, що в оновленій стратегії роз-
витку «україна-2020», яка була доповнена роз-
ділом «Стратегія подолання бідності» (документ 
має на меті впровадження європейських стан-
дартів та норм життя), передбачено зменшення 
рівня безробіття по державі у 2018 р. до рівня 
8,9% та до рівня 8,5% у 2020 р. [7].

Скорочення обсягів виробництва у регіоні 
та зростання кількості населення призвели до 
того, що станом на 2016 р. запорізька область 
мала найбільший попит на одне вільне вакантне 
робоче місце – 46 заяв, при середньому значенні 
по країні – 11 претендентів на 1 вільне робоче 
місце (табл. 2).

важливим елементом оцінки регіонального 
ринку праці є аналіз змін структури зайнятості 
населення за видами економічної діяльності.

зайнятість населення за усіма видами діяль-
ності, крім діяльності у сфері адміністративного 

обслуговування та державного управління й обо-
рони, скоротилася. При цьому найбільший дисба-
ланс між офіційним попитом і пропозицією робо-
чої сили спостерігався у сільському господарстві, 
фінансовій та страховій діяльності, організації 
харчування, державному управлінні. Причини 
такого стану у кожній сфері мають різне похо-
дження – сезонний фактор, тіньова зайнятість, 
невідповідність ринку освітніх послуг запитам 
роботодавців тощо, и потребують детального до-
слідження (табл. 3).

таблиця 2
порівняльна характеристика статистичних 

даних регіонів україни щодо кількості 
безробітних та потреб роботодавців у кадрах 

на основі даних за iV квартал 2016 року

області*
* – території 
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тис. осіб

% до на-
селення 
працез-
датного 

віку

україна 390,8 1,5 36,0 11
дніпропетров-

ська 30,7 1,5 3,4 9

донецька* 14,1 0,5 0,4 35
закарпатська 5,9 0,8 0,4 14
запорізька 23,3 2,2 0,5 46
луганська* 8,1 0,6 0,4 23
львівська 17,3 1,1 2,8 6
одеська 14,0 1,0 2,7 5

харківська 23,6 1,4 2,8 8
чернівецька 8,0 1,4 0,7 11

м. київ 11,6 0,6 5,5 2
Джерело: [8]

за видами виникнення (звільнення) у 2016 р. 
структура безробіття у запорізькій області мала 
наступний вигляд: звільнено за власним бажан-
ням 33%; з економічних причин (скорочення шта-
ту) 22%; не працевлаштовані після закінчення 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладів 
16%; мають сезонних характер роботи 10%; за-
кінчився строк контракту 9%; зайняті домашніми 
обов’язками 3%; за станом здоров’я, оформлені 
на пенсію 2%; демобілізовані з військової строко-
вої служби 1%; інше 4% [9].

Структура відкритих вакансій у регіоні на кі-
нець 2017 р. виглядала так: виробництво 17,3%; 
торгівля 14,4%; сільське господарство 8,6%; тран-
спорт 8,5%; туризм 6%; обслуговуючий персонал 

таблиця 1
кількість населення запорізької області з 1995 по 2017 рр.

рік 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
тисяч осіб 2095 2047 1996 1949 1909 1877 1847 1821 1801 1785 1765 1774

Джерело: [5]
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4,8%; охорона та безпека 4,5%; іт, комп’ютери 
та інтернет 3,8%; будівництво 3,3%; інше 28,8% [10].

виявлення дисбалансів на ринку праці потре-
бує аналізу рівня заробітної плати, яка визна-
чає рівновагу попиту і пропозиції робочої сили. 
так, за рівнем середньої заробітної плати регі-
он займає 5 сходинку серед усіх регіонів украї-
ни, без урахування ар крим та м. Севастополь. 
значення середньої зарплати у області стано-
вить 8336 грн. (станом на березень 2018 р.), що 
є на 0,55% менше середнього значення по країні 
(8382 грн.). запорожці отримують на 38% менше 
ніж кияни (м. київ – це регіон із найвищою опла-
тою праці), та на 30% більше від чернівчан, де 

показник середньої заробітної плати є наймен-
шим (6424 грн) [11].

необхідно також зазначити, що на добробут 
населення значно вплинула інфляція. виходячи 
з того, що за січень 2014 – травень 2018 рр. зна-
чення накопиченої інфляції дорівнює +98,7% [12].

Середній рівень заробітної плати по запорізь-
кій області на січень 2014 р. становив 3079 грн, 
а станом на квітень 2018 р. – 8478 грн [11], роз-
глянемо тенденції зміни середнього рівня оплати 
праці у гривнях (рис. 1) та у доларовому еквіва-
ленті (рис. 2).

з початку 2014 р. рівень оплати праці у грив-
невому вимірі невпинно зростає. так за 52 місяці 

таблиця 3
зайнятість населення за видами економічної діяльності, рівень безробіття  

та кількість вакантних посад у запорізькій області, 2013-2016 рр.

2013 рік 
(тис. 
осіб)

2014 рік 
(тис. 
осіб)

2015 рік 
(тис. 
осіб)

2016 рік 
(тис. 
осіб)

кількість за-
реєстрованих 

безробітних на 
кінець 2016 р.

потреба робото-
давців у кадрах 
для заміщення 

вакантних посад 
на кінець 2016 р.

усього 821,9 773,5 745,1 734,9 23332 508
Сільське господарство, лісове гос-
подарство та рибне господарство 134,9 122,0 120,0 122,2 5259 25

Промисловість 188,4 172,8 166,6 163,1 3026 261
у т. ч. добувна промисловість 7,0 7,1 6,3 6,2 162 11
Переробна промисловість 146,5 131,6 127,0 122,6 2374 188
Будівництво 32,6 30,6 29,8 28,7 295 7
оптова та роздрібна торгівля 184,4 168,4 156,0 157,5 2596 81
транспорт, складське господарство 39,6 39,0 37,6 37,3 744 21
тимчасове розміщування й органі-
зація харчування 15,5 15,0 13,8 13,2 1032 7

інформація та телекомунікації 10,0 9,0 8,5 8,6 189 5
Фінансова та страхова діяльність 9,3 9,2 8,1 7,5 619 3
операції з нерухомістю 12,5 12,4 12,3 11,6 139 1
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 20,9 19,5 16,9 17,1 276 3

адміністративне та допоміжне об-
слуговування 11,8 12,5 13,4 12,3 426 9

державне управління й оборона 32,9 36,1 41,4 38,3 2930 20
освіта 59,9 58,9 55,2 53,3 408 23
охорона здоров’я 49,1 49,6 48,1 47,4 674 33
Мистецтво, спорт, розваги 8,9 8,8 8,5 7,5 109 6

Джерело: [8, с. 48, с. 52]
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рис. 1. середній рівень оплати праці у запорізькій області (2014-2018 рр.), грн.

Джерело: розраховано авторами на основі [11]
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(січень 2014 – квітень 2018 рр.) середньорегіо-
нальний розмір зарплати збільшився на 5399 грн, 
тобто приріст склав 175% (рис. 1).

задля нівелювання впливу девальвації на ре-
альні доходи громадян, середній розмір оплати 
праці був перехований у долари США за серед-
ньомісячним курсом НБУ [13]. Аналіз виявив, що 
за час кризи найменше громадяни в доларовому 
еквіваленті отримували узимку 2016 р. – 169 дол. 
США., потім з’являється тенденція до зростання.

у квітні 2018 р. порівнюючи із січнем 
2014 р. мешканці запорізької області отримують 
на $38 менше; у порівнянні із січнем 2016 р. (най-
гіршим часом) – на $155 більше, що вказує на 
можливі перспективи подальшого зростання.

тому регіональній владі, для виявлення проблем 
і більш чіткого розуміння можливих управлінських 
впливів, для досягнення рівноваги регіонально-
го ринку праці, необхідно визначити фактори, що 
формують попит на працю саме за складовими 
внутрішнього регіонального продукту (врП).

виявлення тенденцій, що спостерігаються на 
регіональному ринку праці є передумовою ви-
значення факторів, яки призводять до тих чи ін-
ших процесів. визначення і аналіз факторів, що 
впливають на ринок праці, доцільно проводити, 
виходячи з того, що ринок являє собою взаємо-
дію продавців і покупців, тобто його функціону-
вання знаходиться під впливом факторів попи-
ту і пропозиції. Попит на фактори виробництва, 
яким є труд, є похідним від попиту на товари для 
виробництва яких він використовується. змен-
шення сукупного попиту безпосередньо впливає 
на попит на працю.

найбільш повно регіональний сукупний попит 
враховано у такому показнику як валовий регі-
ональний продукт (врП), який є узагальнюючим 
показником результату діяльності регіональної 
господарської системи [14]. врП агреговано оці-
нює стан її розвитку, у ньому відображено попит 
на товари та послуги з боку домогосподарств, ін-
весторів, держави, іноземців.

виявлені у результаті аналізу ринку праці 
запорізької області тенденції дозволяють при-
пустити, що на ринок праці вплинули зменшен-
ня купівельної спроможності, зменшення інвес-
тиційної активності бізнесу, зменшення обсягів 
експорту товарів та послуг.

незважаючи на зростання номінальних до-
ходів купівельна спроможність населення 
зменшилась, що негативно відображається на 
внутрішньому попиті на споживчі товари, які ви-
робляються у країні і, у тому числі, у регіоні. це 
призводить до зменшення обсягів виробництва 
споживчих товарів та послуг і зменшенню попи-
ту на робочу силу з боку деяких галузей.

уповільнення інвестиційної активності під-
приємців, пов’язане з нестабільністю політико-
правового та економічного середовища, знижує 
попит на інвестиційні товари, що, також, призво-
дить до зменшення потреби у робочий силі для 
їх виробництва і особливо суттєво відбивається 
на економіці промислових регіонів.

значний вплив на формування сукупного по-
питу мають економічні фактори, що пов’язані зі 
змінами кон’юнктури ринків і цінами на това-
ри, що експортуються. звуження ринків збуту 
для промислових підприємств внаслідок розри-
ву зв’язків на традиційних ринках, квотування 
обсягів продажу продукції аграрного сектору на 
європейському ринку не дає у повній мірі реалі-
зувати підприємствам свій експортний потенціал 
і призводить до зменшення обсягів виробництва 
і, відповідно, до зменшення потреби у робочій 
силі. це особливо відчутно для запорізької об-
ласті, експорт товарів і послуг якої у 2010 році 
складав 3376231 тис. дол. США, а у 2016 році – 
246577, 8 тис. дол. США [11, с. 293].

також, важливою складовою формування су-
купного попиту є державні витрати, які пов’язані 
із виплатою заробітних плат у бюджетній сфері, 
державними замовленнями інвестиційних товарів 
тощо. як вказує аналіз, у бюджетній сфері за-
йнятість зменшилася несуттєво. але збільшення 
номінальної заробітної плати та інших соціальних 
виплат нівелюється інфляцією та необхідністю 
для населення спрямовувати значну частину ко-
штів на оплату комунальних послуг, тим самим 
обмежуючи споживання інших товарів.

в той же час, стан ринку праці обумовлює її 
пропозиція. однією з причин зміни пропозиції 
праці є переміщення робочої сили між регіонами 
і країнами. на сьогодні міграція стає однією із най-
більших проблем на ринку праці україни. згідно 
досліджень київського міжнародного інституту 
соціології (кМіС) за кордоном працює близько 
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рис. 2. середній рівень оплати праці у запорізькій області (2014-2018 рр.), дол. сша

Джерело: розраховано авторами на основі [11, 13]
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5,5 млн українців, третина з тих, що лишилися 
думають на питанням своєї трудової міграції, а 
6,3% все готують пакет документів на оформлен-
ня робочої візи [15]. у докладі оон україна була 
внесена у п’ятірку країн світу із найбільш швид-
кими темпами відтоку населення [16].

Підвищення внутрішньої і зовнішньої мобіль-
ності робочої сили змушує підприємців підви-
щувати заробітну плату робітникам, що можна 
спостерігати в україні взагалі і, зокрема, у за-
поріжжі.

Потрібно також враховувати вплив техноло-
гічних факторів, які призводять до змін продук-
тивності праці, таким чином впливаючи на попит 
на робочу силу, а також до зміни потреб у тих 
чи інших професіях, що призводить до струк-
турного безробіття. згідно прогнозу світової ана-
літичної компанії McKinsey через роботизацію 
у 2030 р. без роботи може залишитись близько 
800 млн осіб, а це складатиме близько 9,5% від 
усього населення планети [17].

Ще одним важливим аспектом збалансованос-
ті ринку праці є відповідність пропозиції робочої 
сили кваліфікаційним вимогам роботодавців. на-
разі в україні склалася проблема із працевла-
штуванням осіб із вищою освітою, яка створює 
структурний дисбаланс на ринку трудових ре-
сурсів. Серед безробітних значний рівень таких, 
що мають вищу освіту. так, у києві, одесі, хар-
кові, львові, запоріжжі рівень безробітних осіб 
із вищою освітою складає 80-87%. тобто, ринок 

праці в україні потребує більше працівників із 
професійно-технічною освітою.

висновки і пропозиції. Сучасна економічна 
криза в україні призвела до суттєвого дисбалансу 
на регіональних ринках праці, у тому числі рин-
ку праці запорізького регіону. наявні на сьогодні 
проблеми потребують розробки і впровадження 
регіональної політики у цій сфері, метою якої по-
винно стати ефективне використання трудових 
ресурсів регіону. зусилля місцевих органів влади 
повинні бути спрямовані на створення умов зба-
лансованого розвитку регіонального ринку пра-
ці, що передбачає розробку відповідних програм 
і механізмів їх реалізації. для цього необхідним 
є виявлення факторів, які впливають на ринок 
праці, для подальшої розробки інструментів, що 
дозволять подолати їх негативний вплив. вио-
кремлення факторів, що формують попит на ро-
бочу силу і факторів, що формують її пропози-
цію, дозволить більш чітко визначити місцевим 
органам влади напрямки і інструменти впливу на 
стан ринку праці. Серед таких напрямків можна 
виділити необхідність поліпшення інвестиційно-
го клімату, створення комфортного для прожи-
вання середовища, стимулювання експортної ді-
яльності підприємств, ефективне використання 
програм державної підтримки регіонального роз-
витку, формування інфраструктури регіонально-
го ринку праці. конкретизація інструментів, що 
спрямовані на збалансування попиту і пропозиції 
праці потребує подальшої розробки.
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оценка тенденций и определение Факторов развития 
регионального рЫнка труда

аннотация
в статье проведён анализ состояния рынка труда запорожской области. определены современные 
тенденции, наблюдаемые на региональном рынке труда. Предложено выделить факторы, формирую-
щие спрос на труд и факторы, формирующие предложение. такие факторы были рассмотрены, как 
факторы совокупного спроса, которые отражены в показателе валового регионального продукта. такой 
подход позволит более чётко определить региональным органам власти направления и рычаги влияния 
на состояние регионального рынка труда.
ключевые слова: региональный рынок труда, факторы развития рынка труда, заработная плата, 
спрос и предложение рабочей силы.
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eValuaTiOn OF TrenDS anD iDenTiFicaTiOn  
OF FacTOrS OF regiOnal labOr MarkeT

Summary
the project carried out an analysis of the labor market in the Zaporizhzhia region. identified current trends 
that exist at the regional labor market. it`s suggested to identify the factors that shape the demand for 
labor and the factors that form the proposal. these factors were consider as factors of aggregate demand, 
which reflected in the index of gross regional product. this approach will allow regional authorities 
accurately determine the direction and instruments of influence on the state of the regional labor market.
keywords: regional labor market, factors of development of the labor market, salary, demand and supply 
of work force.


