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Рівень і якість життя населення регіону та  країни в цілому безпосередньо 

пов'язані  із ситуацією на ринку праці. В умовах нестаціонарності і 

невизначеності, характерних для сучасного етапу розвитку економіки України, 

регіональні ринки праці схильні до впливу великої кількості  дестабілізуючих 

чинників, що сприяють зростанню  безробіття, зниженню  доходів 

працездатного населення і погіршенню  умов праці, недоотриманню валового 

регіонального продукту через невідповідність структури попиту та пропозиції 

робочої сили в регіональному розрізі. Ці  втрати  викликають  необхідність у 

розробці відповідних заходів щодо вдосконалення системи управління 

регіональними ринками праці в нових умовах.  Через складність регіональних 

ринків праці вдосконалення системи управління ними передбачає,  насамперед,  

ширше  застосування  сучасних економетричних моделей.   

Для розуміння поточного стану ринку праці та прогнозування його 

подальшого розвитку провідними експертами ринку праці в 2012 році було 

створено«Індекс ринку праці». Метою проекту є забезпечення широкого кола 

людей - роботодавців і найманих працівників – результатами аналізу ситуації 

на ринку праці у великих містах і ключових професійних сферах за допомогою 

засобів масової інформації та соціальних мереж. Цей унікальний аналітичний 

інструмент дозволяє оцінити поточний стан ринку праці: сприяє прийняттю 

бізнесменами зважених рішень про розвиток бізнесу, дає можливість 

претендентам розуміти конкурентну ситуацію і планувати майбутнє 

працевлаштування. Індекс відображає доступність кадрів для підприємців у 

містах, в тому числі в окремих професійних сферах. 

Високе значення індексу відображає доступність кадрів на ринку праці 

для найму, високе значення відношення кількості здобувачів до кількості 

вакансій, можливість виникнення безробіття та обмежену пропозицію вакансій. 

Виходячи з проведеного аналізу ринку праці у цілому, та індексу ринку 

праці зокрема, можна зробити висновок, що більш за все на індекс ринку праці 

впливають такі фактори, як рівень ВВП та рівень середньої заробітної плати. 

Отже за для запобігання проблем на ринку праці та його регулювання, треба 

контролювати ці два фактори. Разом із тим, проведений аналіз допоможе 

визначати, коли показник ринку праці буде знижуватися, або зростати. Це дасть 

змогу прогнозувати стан ринку праці, та приймати необхідні заходи для його 

регулювання. 

Таким чином, для запобігання проблем функціонування ринку праці та 

його регулювання, треба проводити постійний моніторинг даних факторів, що 

дасть змогу спрогнозувати стан ринку праці, та прийняти необхідні заходи для 

його регулювання. 


