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Булавченко О. С. Методичний підхід до вдосконалення моніторингу стану ринку праці  
в умовах системних трансформацій

У статті розглянуто основні методичні засади проведення моніторингу ринку праці в умовах системних трансформацій. Визначено, що за до-
помогою моніторингу державні органи влади можуть коректувати свої дії для зниження негативного впливу на ринок праці. Було визначено, що 
на українському ринку праці починається броунівський рух: підприємства вимушені згортати виробництво, скорочувати продажі, економити 
та, як наслідок, заморожувати вакансії, звільняти персонал. На основі проведення моніторингу було виявлено найбільш ризиковані галузі з точки 
зору збалансування попиту та пропозиції. Виокремлено галузі, в яких затримують заробітну плату чи знижують її рівень, припиняють виплати 
преміальних, зупиняють відкриття нових офісів компаній і підбір персоналу. Встановлено, що, незважаючи на високі соціальні виплати безробіт-
ним, влада європейських країн різними способами стимулює створення нових робочих місць і збереження старих. Визначено напрями щодо підви-
щення об’єктивності аналізу та прогнозу ситуації на ринку праці у зв’язку зі збереженням наслідків кризових явищ. Встановлено, що доцільним 
є проведення моніторингу реалізації заходів суб’єктів України по сприянню зайнятості населення та зниженню напруженості на ринку праці –  
в частині працевлаштування та прогнозу розподілу випускників освітніх установ усіх рівнів по каналах зайнятості, включаючи тих, які перебу-
вають на обліку як безробітні. Виокремлено принципи, які дозволяють сформувати ефективну систему моніторингу ринку праці. Визначено, що 
результатом проведеного моніторингу є отримання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо формування політики у 
сфері зайнятості. Запропоновано алгоритм моніторингу сфери зайнятості на ринку праці в Україні. Визначено, що для побудови інтегрального 
показника доцільним є застосування методу багатовимірного порівняльного аналізу, зокрема таксонометричного методу. Встановлено, що 
отримана система кількісних оцінок рівня зайнятості населення ставить завдання їх якісного трактування, одним зі способів вирішення якої 
є застосування функцій бажаності. На основі проведення відповідних розрахунків було встановлено, що найбільший вплив на рівень зайнятості 
населення здійснює соціальний показник. На основі моніторингу було виокремлено основні фактори, які впливають на формування ринку праці в 
Україні. Розробляючи напрямки підвищення рівня зайнятості населення, пріоритетне значення слід надавати регулюванню саме цих факторів. 
Доведено, що проведення моніторингу доцільно робити саме по запропонованих показниках, тому що вони мають найбільший вплив на рівень 
зайнятості населення.
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Булавченко А. С. Методический подход к совершенствованию  
мониторинга состояния рынка труда в условиях системных  

трансформаций
В статье рассмотрены основные методические принципы проведения 
мониторинга рынка труда в условиях системных трансформаций. 
Определено, что с помощью мониторинга государственные органы в 
состоянии корректировать свои действия для снижения негативного 
влияния на рынок труда. Было определено, что на украинском рынке 
труда начинается броуновское движение: предприятия вынуждены 
сворачивать производство, сокращать продажи, экономить и, как 
следствие, замораживать вакансии, увольнять персонал. На основе 
проведения мониторинга были выявлены наиболее рискованные от-
расли с точки зрения сбалансирования спроса и предложения. Выделены 
отрасли, в которых задерживают заработную плату и снижают её 
уровень, прекращают выплаты премиальных, приостанавливают от-
крытие новых офисов компаний и подбор персонала. Было установлено, 
что, несмотря на высокие социальные выплаты безработным, власть 
европейских стран различными способами стимулирует создание но-
вых рабочих мест и сохранение старых. Определены направления по по-
вышению объективности анализа и прогноза ситуации на рынке труда 
в связи с сохранением последствий кризисных явлений. Установлено, 
что целесообразным является проведение мониторинга реализации 
мероприятий субъектов Украины по содействию занятости населения 
и снижению напряженности на рынке труда – в части трудоустрой-
ства и прогноза распределения выпускников образовательных учреж-

UDC 331.1
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Bulavchenko O. S. A Methodical Approach to Improving  
the Monitoring of Status of Labor Market  

in the Conditions of Systemic Transformations
The article considers the basic methodical principles of the monitoring of 
labor market in the conditions of systemic transformations. It is defined that 
by means of monitoring the government authorities are able to adjust their 
actions to reduce negative influences on the labor market. It is defined that 
the Ukrainian labor market begins to look like the Brownian movement: 
enterprises are forced to curtail production, reduce sales, save and, as a re-
sult, freeze vacancies, lay off staff. The carried out monitoring identified the 
riskiest industries in terms of balancing supply and demand. The industries, 
which delay wages and reduce its level, stop paying bonuses, suspend the 
opening of new offices of companies and recruitment of staff, are allocated. 
It is determined that, despite high social benefits for the unemployed, the 
power of European countries in various ways stimulates the creation of 
new jobs and the preservation of old ones. The directions to increase the 
objectivity of the analysis and forecast of the situation in the labor mar-
ket in connection with the persistence of the consequences of the crisis de-
velopments are defined. It is determined that it is appropriate to monitor 
the implementation of activities of Ukrainian subjects to promote employ-
ment and reduce tension in the labor market – in terms of employment and 
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дений всех уровней по каналам занятости, включая тех, кто находится 
на учете в качестве безработных. Выделены принципы, позволяющие 
сформировать эффективную систему мониторинга рынка труда. 
Определено, что результатом проведенного мониторинга являет-
ся получение информации, необходимой для принятия управленческих 
решений по формированию политики в сфере занятости. Предложен 
алгоритм мониторинга сферы занятости на рынке труда в Украине. 
Определено, что для построения интегрального показателя целесо-
образно применение метода многомерного сравнительного анализа, 
в частности таксонометрического метода. Установлено, что полу-
ченная система количественных оценок уровня занятости населения 
ставит задачу их качественной трактовки, одним из способов реше-
ния которой является применение функций желательности. На осно-
ве проведения соответствующих расчетов было установлено, что 
наибольшее влияние на уровень занятости населения осуществляет 
социальный показатель. На основе мониторинга были выделены ос-
новные факторы, влияющие на формирование рынка труда в Украине. 
Разрабатывая направления повышения уровня занятости населения, 
приоритетное значение следует придавать регулированию именно 
этих факторов. Доказано, что проведение мониторинга целесообраз-
но делать именно по предложенным показателям, так как они имеют 
наибольшее влияние на уровень занятости населения.
Ключевые слова: рынок труда, методический подход, спрос и предло-
жение, мониторинг, занятость.
Рис.: 1. Табл.: 5. Формул: 7. Библ.: 10.
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forecasted distribution of graduates of educational institutions at all levels 
through employment channels, including those registered as unemployed. 
The principles allowing to form an efficient system of monitoring the labor 
market have been allocated. It is defined that the result of monitoring is ob-
taining the information necessary to make managerial decisions on policy 
formation in the sphere of employment. An algorithm for monitoring the 
employment sector in the labor market in Ukraine has been proposed. It 
is defined that use of multidimensional comparative analysis, in particular 
the method of taxonometrics, is feasible in building an integral indicator. 
It is determined that the resulting system of quantitative assessments of 
the level of employment of the population sets the task of their qualita-
tive interpretation, one of the ways of solving which is the application of 
desirability functions. Based on the carried out calculations, it is determined 
that the social indicator had the greatest impact on the employment rate. 
On the basis of monitoring, the main factors influencing the formation of 
the labor market in Ukraine are allocated. In developing ways to increase 
employment of the population, regulating these factors should be consid-
ered as a priority. It is proved that monitoring is appropriate to carry out 
according to the proposed indicators, as they have the greatest impact on 
the employment rate of the population.
Keywords: labor market, methodical approach, supply and demand, monitor-
ing, employment.
Fig.: 1. Tabl.: 5. Formulae: 7. Bibl.: 10.
Bulavchenko Oleksandr S. – Applicant, Black Sea Research Institute of Econo-
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E-mail: tanyastroyko@gmail.com
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Упровадження системи моніторингу ситуації 
на ринку праці у взаємозв’язку з рішенням за
вдань соціальноекономічного розвитку країни 

є основою обґрунтованості вибору найбільш ефектив
них заходів політики, а також розробки основних на
прямів дій на ринку праці. Особливу увагу необхідно 
приділити дослідженням ринку праці в умовах кризи, 
коли можна спостерігати зміни, нехарактерні для ста
лого економічного розвитку. Враховуючи той факт, що 
ринок праці реагує на зміни в соціальноекономічному 
розвитку держави із запізненням у рік, – моніторинг 
стає саме тим засобом, за допомогою якого державні 
органи влади в змозі коректувати свої дії та знизити 
негативний вплив на нього. Фінансова криза в Украї
ні швидкими темпами переростає в масштабний спад 
виробництва, яке завжди супроводить скорочення ро
бочих місць. Неминучим наслідком фінансової кризи є 
зміни попиту та пропозиції на ринку праці. 

Теоретикометодологічні та практичні питан
ня формування, становлення та регулювання проце
су працевлаштування населення взагалі та окремих 
його елементів зокрема досліджуються багатьма су
часними науковцями: Н. Ю. Брюховецькою, Д. П. Бо 
гинею, С. І. Бандуром, В. М. Василенком, Н. В. Вишнев
ською, О. А. Грішновою, М. І. Долішнім, С. М. Злуп 
кою, Є. П. Качаном, А. М. Колотом, Е. М. Лібановою,  
І. І. Лукіновою, С. І. Мельником, В. М. Петюхом, В. П. Тро 
щинським та ін. Достатньо високий рівень опрацю
вання загальнотеоретичних і практичних питань 
проблематики моніторингу стану ринку праці не 
зменшує актуальності вивчення його особливостей. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування ме
тодичного підходу до вдосконалення моніторингу 
стану ринку праці в умовах системних трансформацій

Дослідження ринку праці, і так само відстежен
ня змін, що відбуваються на сучасному етапі розви
тку економіки держави, є важливою складовою час
тиною моніторингу, який потрібний для ухвалення 
адекватних управлінських рішень як на рівні регіонів, 
так і на національному рівні. Моніторинг (від англ. 
monitoring – контроль, відстежування) є спеціально 
організоване, цілеспрямоване та систематичне спо
стереження за станом елементів, явищ, процесів і 
взаємодій з метою їх оцінки, контролю та прогнозу. 
Систематичність моніторингу означає, що він є по
стійно діючим інформаційним процесом [1].

Моніторинг як процес – це інтегрована систе
ма безперервного збору, обробки, накопи
чення, аналізу й інтерпретації соціологічної 

та статистичної інформації про хід і тенденції розви
тку позитивних і негативних процесів на ринку праці.

За допомогою моніторингу ринку праці можли
ве формування системи, яка дозволяє реагувати на 
зміни в співвідношенні попиту та пропозиції у сфері 
зайнятості, планувати та здійснювати активну полі
тику на ринку праці.

Проте в українській дійсності при проведенні 
робіт по збору інформації в умовах кризи доводить
ся стикатися з проблемами як суб’єктивного, так і 
об’єктивного характеру. Окрему проблему складає 
необхідність його системного застосування. На укра
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їнському ринку праці починається броунівський рух: 
підприємства вимушені згортати виробництво, ско
рочувати продажі, економити, а значить – заморожу
вати вакансії, звільняти персонал.

За даними моніторингу, найбільш ризиковани
ми з точки зору перспектив скорочення персоналу 
галузі виявилися нерухомість і будівництво, фінансо
вий сектор, сектор послуг і торгівля [2]. 

Наступними постраждали підприємства ви
робничого сектора, перш за все, металургійна і тран
спортна сфери. 

Моніторинг показує, що компанії готові про
являти соціальну відповідальність. З’явилася по
слуга аутплейсмента, або «доброї» пропозиції про 
звільнення: працедавець заздалегідь звертається в 
кадрове агентство для того, щоб людям, які вивільня
ються, допомогли в пошуку роботи. Стала популярна 
така послуга, як секондмент: компанія, постраждала 
від кризи, передає на час компанії, яка знаходиться в 
кращому положенні, свого співробітника (з його зго
ди) «в оренду» з договором про те, що через деякий 
термін він повернеться.

Слід зазначити, що докризова ситуація на укра
їнському ринку праці характеризувалася двома 
чинниками: дефіцитом кваліфікованої робочої 

сили та зростанням витрат, які, за твердженням пра
цедавців, відрізнялися від реальної цінності співро
бітників. Експерти вказують, що під час кризи дефіцит 
збережеться, а от зростання заробітних плат буде на
ближеній до темпів зростання продуктивності праці.

У деяких компаніях затримують і знижують рі
вень заробітної плати, припиняють виплати преміаль
них, «заморожують» відкриття нових офісів компаній 
і підбір персоналу. В основному подібні заходи вжи
ваються у сфері промислового виробництва, роздріб
ного ритейла, реклами, у банківському секторі, будів
ництві. Важливо відмітити, що кількість безробітних 
у промисловості та сфері послуг США виросло … на 
742 тис. осіб порівняно з попереднім місяцем, з по
чатку рецесії було скорочено близько 4 млн робочих 
місць. У Китаї без роботи вже сидять 23 млн осіб [3].

У результаті на ринку з’явилася значна кількість 
людей різної кваліфікації, які шукають роботу по 
різних спеціальностях. Число вакансій, навпаки, іс
тотно скоротилося. Незважаючи на високі соціальні 
виплати безробітним, влада європейських країн різ
ними способами стимулює створення нових робочих 
місць і збереження старих. Тим самим вони запобі
гають деградації населення та структурному регресу 
економіки. В Україні ж, навпаки, доки йдеться тільки 
про виплату допомоги після настання безробіття та 
перенавчання звільнених непрестижним професіям. 

Моніторинг, будучи інформаційною базою для 
виконання функцій управління, і сам реалізується за 
допомогою загальних функцій управління. Виходячи 
з положення про те, що моніторинг виступає однією 

із загальних функцій управління, можна стверджува
ти, що він є основою для реалізації інших управлін
ських функцій, у тому числі планування, організації, 
мотивації та контролю [4]. 

З метою підвищення об’єктивності аналізу та 
прогнозу ситуації на ринку праці та у зв’язку зі 
збереженням наслідків кризових явищ і осеред

кової напруженості на ринку праці необхідно:
1. Продовжити проведення моніторингу ситуа

ції на ринку праці в розрізі суб’єктів України в частині 
визначення масштабів звільнення, а також неповної 
зайнятості працівників організацій. 

2. Продовжити проведення моніторингу реа
лізації заходів по сприянню зайнятості населення 
та зниженню напруженості на ринку праці суб’єктів 
України, включаючи: моніторинг працевлаштування 
та прогнозу розподілу випускників освітніх установ 
усіх рівнів по каналах зайнятості, у тому числі тих, що 
звернулися в органи служби зайнятості за сприянням 
у працевлаштуванні, а також що перебувають на облі
ку як безробітні; моніторинг переселення та працев
лаштування незайнятих громадян і членів їх сімей в 
іншу місцевість; моніторинг ефективності реалізації 
заходів по розвитку малого підприємництва і спри
яння самозайнятості громадян; моніторинг ефек
тивності витрачання коштів державного бюджету у 
вигляді субсидій бюджетам суб’єктів України на їх 
реалізацію; практику проведення галузевих моніто
рингів створення та збереження робочих місць, рух 
робочої сили в розрізі видів економічної діяльності.

3. З метою підвищення якості надання громадя
нам державних послуг зі сприяння зайнятості необ
хідно вдосконалити систему формування та ведення 
регістрів одержувачів державних послуг у сфері за
йнятості населення (фізичних осіб і працедавців).

Відповідно до розглянутих цілей завдання моні
торингу ринку праці полягають у такому: виявлення 
та оцінка стабілізуючих і дестабілізуючих факторів, 
що впливають на рівень зайнятості населення; визна
чення та аналіз відхилень від норми соціальних та еко
номічних показників ринкового середовища; форму
вання напрямів ефективного управління процесами у 
сфері зайнятості, що відбуваються на ринку праці.

Формування системи моніторингу ринку праці 
необхідно розпочинати з виокремлення принципів, на 
яких ця система буде існувати. У табл. 1 наведено прин
ципи, за якими доцільно побудувати цю систему [5]. 

Результатом проведеного моніторингу є отри
мання інформації, необхідної для прийняття управ
лінських рішень щодо формування політики у сфері 
зайнятості [6]. На рис. 1 пропонується алгоритм про
ведення моніторингу зайнятості населення в Україні.

Запропонований алгоритм дозволяє поетапно 
провести дослідження процесів, що відбуваються у 
сфері зайнятості населення на ринку праці в Україні, 
за допомогою моніторингу показників, які безпосе
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Таблиця 1

Принципи формування системи моніторингу ринку праці

Принцип Зміст

Науковості
Дотримання цього принципу дозволить своєчасно визначати тенденції та закономірності 
функціонування ринку праці, розробляти моделі його розвитку, які є основою для побудо-
ви прогнозу

Системності
Формуючи аналітичне забезпечення для дослідження зайнятості населення, необхідно 
при відборі показників враховувати їх зміст, що дозволить всебічно дослідити стан сфери 
зайнятості на ринку праці та виокремити заходи, спрямовані на його покращення

Верифікації

Моніторинг передбачає використання значного діапазону методів спостереження та оцін-
ки поточного стану ринку праці та, відповідно, зайнятості населення. Тому дотримання 
саме цього принципу є досить актуальним, бо обумовлено тим, що спрогнозовані дані по-
винні бути достовірними, чіткими і точними, чому сприятиме їх коригування. 

Цілеспрямованості
Побудована модель повинна задовольняти вимоги, що ставляться до неї, та сприяти на-
данню результату із заданою мірою точності. Тобто цей принцип спрямований на викорис-
тання моделі для вирішення завдань і створення моделі

Інтерпретованості Модель повинна інтерпретувати інформацію щодо соціальних процесів ринку праці у від-
повідній термінології

Інформаційної прозорості У будь-який момент часу будь-яка частина моделі має бути доступна для контролю та зні-
мання даних

Інформативності

У модель закладається інформація, що визначається цілями та завданнями діагностування 
соціальних процесів ринку праці, причому результати повинні не лише давати відповідь 
на результат моделювання, але і пояснювати її. Цей принцип використовується при ви-
рішенні завдань ринку праці, оскільки можна отримати не лише результат, але і пояснення 
цього результату, що дозволяє полегшити подальший аналіз даних

Керованості Модель, орієнтована на різні застосування, має бути керована як по параметрах, так і по 
характеристиках і містити відповідні компоненти, за рахунок яких реалізується управління

редньо впливають на ці зміни, та сформувати необ
хідний комплекс заходів, спрямований на покращен
ня ситуації, що склалася натепер. Необхідним є ви
значення показників та сили їх впливу на зайнятість 
населення в державі, наступним кроком – визначен
ня інтегрального показника та його рейтингування з 
метою визначення пріоритетних напрямків у форму
ванні політики у сфері зайнятості населення держави. 

Для побудови інтегрального показника буде 
застосовано метод багатовимірного порів
няльного аналізу, зокрема таксонометричний 

метод. Даний метод дає можливість надати узагаль
нюючу оцінку рівня розвитку економічних явищ або 
процесів. На основі визначення елементів матриці 
дослідження описується визначена сукупність показ
ників оцінки зайнятості населення з 2008 по 2018 рр.  
Кожне показник можна розглядати як точку 
nвимірного простору. Її координати – значення по
казника у відповідному році, що обрані для характе
ристики зайнятості населення [7; 8]. Матриця вихід
них даних буде мати такий вигляд (1):

11 1

1

...
... ... ... ,

...

m

n nm

x x
X

x x

 
 =  
  

                    

(1)

де      n – кількість об’єктів, що досліджуються;

m – кількість ознак;
xij – значення jго показника для iго об’єкта. 

На наступному етапі дослідження визначаємо 

еталонну точку   0 .01 02 0 0( , ,... ,... ),j mp x x x x
 
j = 1…m, 

де
 

0 max .j iji
x x=

Після побудови еталонного значення кожно
го показника за відповідний рік їх класифікують на 
основі впорядкування розрахованих відстаней d0i 
між еталоном та окремими показниками за допомо
гою формули (2): 

2
0 01( ) .m

i ij jjd x x== −∑
                 

(2)

Розраховані відстані є вихідними даними для 
розрахунку показника рівня розвитку Кі, що 
розраховується за такими формулами (3) – (4):

0

0
1 ,i

i
d

K
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= −
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1. Моніторинг загального стану ринку праці у державі: 

Аналіз попиту та пропозиції на ринку праці  

Побудова прогнозу рівня зайнятості населення в державі  

Виявлення факторів, що впливають на формування попиту
та пропозиції на ринку праці 

Статистичні методи, що ґрунтуються на безконтактних, за допомогою 
наявної інформаційної бази, використання комплексного аналізу 
і математичних моделей

 
 

Визначення показників, які характеризують зміни, що відбуваються
у сфері зайнятості ринок праці:  

індикатори, що характеризують збалансованість ринку праці; 
індикатори, що характеризують економічну складову ринку праці; 
індикатори, що характеризують соціальну складову ринку праці  

6. Рейтингування інтегральних показників за мірою впливу
на процес збільшення кількості зайнятого населення в державі 

7. Визначення напрямків регулювання в сфері зайнятості населення
на ринку праці в Україні 

5. Формування інтегрального показника оцінки впливу соціально-
економічних факторів на зайнятість населення у державі  

2. Формування інструментарію для дослідження передумов змін,
що відбуваються на ринку праці 

3. Відбір показників, що характеризують ринок праці в Україні  

4. Оцінка результатів процесів, що відбуваються в сфері зайнятості  

Рис. 1. Алгоритм моніторингу сфери зайнятості на ринку праці в Україні

Економічна інтерпретація даного показника 
така: ступінь прояву показника тим вище, чим він 
ближче до 1. 

У табл. 2 наведено інтегральний показник рів
ня зайнятості населення за показниками по роках, 
розрахунки проведені на основі прикладного пакета 
програм Microsoft Excel.

За наведеними даними можна зробити висно
вок, що найбільший вплив на рівень зайнятості на
селення здійснює соціальний показник – кількість 
дошкільних закладів, і лише потім стоять такі еконо
мічні показники, як середній розмір призначеної мі
сячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку 
в органах Пенсійного фонду – 0,496; доходи населен
ня України – 0,496; середньомісячна заробітна плата в 
розрахунку на одного працівника – 0,495.

Отримана система кількісних оцінок рівня за
йнятості населення ставить завдання їх якісного 

трактування, одним зі способів якого є застосування 
функцій бажаності [9]. Функція бажаності, що при
ймає значення (0; 1), характеризує переклад кількіс
ного значення показника в оцінку бажаності певного 
стану оцінюваного об’єкта (у нашому випадку – рівня 
зайнятості). 

Узагальнена функція бажаності є результатом 
синтезування часткових функцій бажаності. 
Серед конкретних способів реалізації функ

ції бажаності для оцінки рівня зайнятості населення 
обрана психофізична шкала Харрингтона, наведена в 
табл. 3, що має універсальне застосування [10].

Аналітична функція бажаності записується за 
допомогою формул (5) – (6):

( ) ( exp( )),i id d z exp z= = −
               

(5)
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Таблиця 2

Рейтинг інтегрального показника рівня зайнятості населення в Україні

Фактор Інтегральний 
показник

Кількість дошкільних навчальних закладів, тис. 0,520

Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах  
Пенсійного фонду, грн 0,496

Доходи населення України, млн грн 0,496

Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного працівника, грн 0,495

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн грн 0,494

Інвестиції в основний капітал, млн грн. 0,490

Кількість народжених, тис. осіб 0,489

Випущено фахівців III–IV рівнів акредитації, тис. осіб 0,479

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості, тис. осіб 0,459

Безробітне населення працездатного віку, зареєстроване в Державній службі зайнятості, тис. осіб 0,451

Кількість зареєстрованих розлучень, тис. осіб 0,445

Потреба підприємств у працівниках, осіб 0,433

Таблиця 3

Шкала Харрингтона 

Лінгвістичні оцінки Інтервали значень  
функції бажаності d(x)

Дуже добре 1,00–0,80

Добре 0,80–0,63

Задовільно 0,63–0,37

Погано 0,37–0,20

Дуже погано 0,20–0,00

  
,

н
i yd

i в н
yd yd

x x
z

x x

−
=

−  
(6)

де      zi – кодоване значення iго показника; 
xi – значення iго показника вихідного масиву;
xн

уд та xв
уд – нижня та верхня границі області 

«задовільно» у вихідній шкалі.

Механізм перетворення значень інтеграль
ного показника рівня зайнятості населення 
(х) у межі бажаності по шкалі d передбачає 

визначення нижньої та верхньої меж вихідних по
казників, які відповідають значенню «задовільно». 
Значення d = 0,37 відповідає границі допустимих зна
чень, при цьому функція бажаності дорівнює 0,37, 
при значенні вихідного показника z = 0 (нижнє зна
чення границі «задовільно»). Відповідно до верхньої 
межі рівень бажаної функції дорівнює 0,69 (при зна
ченні z = 1). Якщо нижнє значення інтервалу «задо
вільно» дорівнює значенню середньої арифметичної 
величини, а верхнє – сумарному значенню середньої 
арифметичної та величині середньоквадратичного 
відхилення, то відповідно до правила трьох сигм 1/6 
частина значень інтегрального показника знаходять

ся в інтервалі значень функції «задовільно», 1/2 – по
гано, 1/3 – добре.

Для подальшої деталізації рівнів бажаності ви
значається нижня границя інтервалу «погано» і верх
ня межа «добре» для масиву вихідних показників. 
Знаючи, що нижній межі інтервалу «погано» на шкалі 
бажаності Харрингтона відповідає значенню d = 0,2, 
це значення підставляється у вихідну функцію (7):

exp( exp( )) 0,2.x− − =
                    

(7)
Аналогічним чином для заданого рівня бажа

ності d = 0,8 знаходиться верхня межа області «до
бре». У результаті розрахунків формуються п’ять 
інтервалів значень функції бажаності по масиву ви
хідних даних (табл. 4).

Таблиця 4

Рівні бажаності

Назва Значення

НГ Погано 0,2

НГ Задовільно 0,37

ВГ Задовільно 0,69

ВГ Добре 0,8

Умовні позначення: НГ – нижня границя; ВГ – верхня границя.

Узагальнена функція бажаності рівня зайнято
сті населення є результатом синтезування часткових 
функцій бажаності рівнів зайнятості населення. По
кладена в основу формування універсальної шкали 
оцінки рівня зайнятості населення, ця функція наве
дена в табл. 5. 

Нижній і верхній інтервали значень рівня за
йнятості населення залишаються відкритими, тому 
що передбачають існування оцінок інтегральних по
казників нижче і вище нормативних.
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Таблиця 5

Шкала оцінки рівня зайнятості населення

Якісна оцінка інтеграль-
ного показника

Інтервали значень кіль-
кісної оцінки інтеграль-

ного показника

Висока > 0,7

Середня [0,4; 0,7]

Низька < 0,4

ВИСНОВКИ
На основі проведених розрахунків можна зроби

ти висновок, що найбільший вплив на рівень зайня
тості населення мають показники соціальної складо
вої, а саме: рівень оплати праці, середньомісячна за
робітна плата за сферами діяльності, обсяг реалізова
ної промислової продукції, рівень освіти працівників, 
кількість незайнятого населення, рівень інфляції, стан 
інноваційноінвестиційного розвитку галузей еконо
міки. Інші фактори мають низький вплив на цей про
цес. Отже, розробляючи напрямки підвищення рівня 
зайнятості населення, пріоритетне значення слід на
давати регулюванню саме цих факторів. Таким чином, 
проведення моніторингу доцільно робити саме по за
пропонованих показниках, тому що вони мають най
більший вплив на рівень зайнятості населення.          
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