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АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ 

ПАВУТИНОПОДІБНОЇ МОДЕЛІ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Ринок праці – це система суспільних відносин, пов'язаних з купівлею і 

продажем трудових послуг працівників (послуг праці) [1]. Регулювання ринку 

праці є важливим напрямом розвитку національної економіки та є об’єктивно 

необхідним процесом, оскільки він безпосередньо впливає на розширення 

зайнятості, підвищення добробуту та якості життя населення. У класичному 

розумінні ринок праці це сфера формування попиту і пропозиції на робочу силу 

[1]. Метою роботи є дослідження щомісячних змін попиту, пропозиції та рівня 

заробітної плати на ринку праці України за 2017-2019 роки на основі 

павутиноподібної моделі попиту та пропозиції [2].  

{
𝐷𝑡 = 𝛼 − 𝑎 × 𝑃𝑡
𝑠𝑡 = 𝛽 + 𝑏 × 𝑃𝑡−1

 

На рис. 1 побудовані лінійні функції попиту та пропозиції на ринку праці 

України в помісячному розрізі залежно від рівня середньої заробітної плати за 

2017-2019 [3].  

 

Рисунок 1 – Попит і пропозиція на ринку праці України 2017-2019 рр. 

Графік констатує, що за досліджуваний період не встановлювалася 

рівноважна ціна. Оскільки, сьогодні в Україні поряд з надлишковою 

пропозицією робочої сили існує і незадоволений попит на вакантні робочі 

місця, причинами цього є невідповідність пропонованих вимог фактично 
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наявних у працівників, а головне рівнем середньої заробітної плати. 

В ході аналізу була розрахована рівноважна ціна і рівноважний обсяг, при 

яких будуть задоволені потреби попит - пропозиція. На рис. 2 представлена 

динаміка зміни середньої заробітної плати та її трендова модель (а) та графік 

коливання ціни за павутиноподібною моделлю (б). 

 

 

а б 

Рисунок 2 – Аналіз динаміки заробітної плати 

На рис. 3 представлений прогноз динаміки змін показників, що 

побудований  на основі розрахунків за павутиноподібною моделлю.  

 

Рисунок 3 – Прогнозні попит і пропозиція на ринку праці до 2024 р. 

Тобто рівноважна ціна на ринку праці може встановитися лише у 2024-му 

роцу і становитиме 18855 грн. 
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