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Ефективне функціонування ринкової економі-
ки неможливе без розвиненого ринку праці, адже 
ринок праці є необхідною ланкою у всьому ланцю-
гу макроекономічного процесу, дієвим механізмом 
узгодження економічних інтересів його суб’єктів. 
Водночас неналежне функціонування ринку пра-
ці може породжувати ряд проблем – бiднicть, 
безробіття, інфляцію, соціальну напруженість у 
суспiльствi (мітинги, демонстрації, страйки) тощо. 
З огляду на це, необхідність регулювання ринку 
праці є очевидною. 

Реалізація ефективної політики на ринку праці 
неможлива без теоретичного осмислення і статис-
тичного дослідження наявності взаємозв’язку між 
його складовими (попитом і пропозицією праці) та 
ключовими макроекономічними явищами. Відтак, 
в умовах функціонування національного ринку 
праці актуалізується необхідність перевірки відо-
мих макроекономічних закономірностей. 

У вітчизняній науці серед авторів, чиї роботи 
формують сучасне підґрунтя дослідження наці-
онального ринку праці, варто назвати О. Грішно-
ву, С. Калініну, Е. Лібанову, В. Петюха, У. Садову,  
Н. Ушакову та ін. У їх наукових розвідках проана-
лізовано умови становлення та тенденції розвитку 
національного ринку праці. 

Проте, незважаючи на досить широке коло 
фахівців, які займаються цими проблемами, ста-
тистичні дослідження макроекономічних законо-

мірностей функціонування національного ринку 
праці є досить фрагментарними та не завжди до-
казовими. Саме тому метою роботи є статистичне 
підтвердження або ж спростування дії відомих ма-
кроекономічних закономірностей на національно-
му ринку праці – закону попиту і пропозиції праці, 
закону Оукена, залежностей Беверіджа та Філіпса. 

Згідно з ринковими законами, завжди існує 
зворотна залежність між ціною праці та обсягом 
попиту на неї і пряма – між ціною праці та її про-
позицією. При цьому, як зазначають науковці [1; 
2], крива сукупної пропозиції праці у кризових 
умовах відображає інші закономірності: при зни-
женні рівня оплати праці пропозиція праці зростає 
(так зване економічно вимушене пропонування). 

Статистичні дослідження закону попиту і про-
позиції праці на національному ринку праці за-
свідчили певну специфічність його прояву. Про-
позиція праці на зазначеному ринку (Sl) зводиться 
до чисельності економічно активного населення. 
Щодо попиту на працю (Dl), то він розраховується 
як сума кількостей фактично зайнятих і вакант-
них робочих місць. Специфічною формою ціни 
праці на ринку є рівень заробітної плати (Wl). При 
цьому, з огляду на досить високі темпи інфляції в 
Україні, розмір номінальної заробітної плати вар-
то коригувати на індекс споживчих цін (табл. 1, за 
даними [3]).
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Таблиця 1
Складові ринку праці України, 2000–2010 рр.

Рік
Сукупна пропозиція праці 

(чисельність економічно активного 
населення), Sl , тис. осіб

Сукупний попит на працю 
(кількість робочих місць), Dl , 

тис. од.

Середньомісячна заробітна плата 
(скоригована на індекс споживчих 

цін), Wl , грн.

2000 22830,8 20243,2 141,5

2001 22426,5 20068,4 216,8

2002 22231,9 20215,1 312,9

2003 22171,3 20302,1 347,5

2004 22202,4 20462,2 411,4
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Вищенаведені дані дозволили побудувати кри-
ві сукупного попиту і пропозиції на національно-
му ринку праці (рис. 1). 

Графічний аналіз засвідчив, що ці криві де-
монструють відмінну від відповідного ринкового 
закону залежність, адже крива пропозиції праці 
ілюструє наявність оберненого зв’язку між рівнем 

заробітної плати та чисельністю економічно ак-
тивного населення. Водночас в умовах зростання 
рівня оплати праці попит на працю зростає. Такі 
особливості зміни попиту і пропозиції праці під 
впливом рівня заробітної плати суперечать відо-
мому ринковому закону. 

Результати подальших досліджень можна трак-
тувати по-різному. По-перше, обернений зв’язок 
між рівнем оплати праці та економічною активніс-
тю населення відображує домінування економічно 
вимушеної пропозиції праці – через відсутність 
альтернативи отримання інших джерел існування 
люди вимушені погоджуватися на роботу з низь-
ким рівнем оплати. По-друге, відсутність цінової 
рівноваги на національному ринку праці дає пра-
во стверджувати, що заробітна плата в державі 
формується переважно під впливом неринкових 
чинників. По-третє, така деформація ринкових за-
кономірностей у межах національного ринку праці 
свідчить про його значну тінізацію. Мають рацію 
науковці, експерти, які оцінюють масштаби тініза-
ції зайнятості в Україні від 10,2% (за даними [4]) 
до 44,5% (за експертними даними Світового банку 
[5]).

Отже, статистичні дослідження закону попиту 
і пропозиції на вітчизняному ринку праці уможли-
вили виявлення його деформації.

Спробу визначити взаємозв’язок між рівнем 
безробіття та темпами зростання ВВП на основі 
математичних розрахунків зробив американський 
учений А. Оукен. Він вивів закон, відповідно до 
якого щорічний приріст реального ВНП приблиз-
но на 3% утримує кількість безробітних на постій-
ному рівні, а кожні додаткові 2,0–2,5% приросту 
реального ВНП зменшують кількість безробітних 
на 1% і навпаки. Однак дослідження цієї залеж-
ності для вітчизняного ринку праці показали, що в 
економіці України дія закону Оукена наразі чітко 
не простежується. Зазначимо, що розрахунки про-
водилися за рекомендаціями фахівців Світового 
банку, згідно з якими у країнах з перехідною еконо-
мікою зниження рівня безробіття на 1% супрово-
джується приростом реального ВВП саме на 2,5% 
[2]. За офіційними статистичними даними, про-

Рік
Сукупна пропозиція праці 

(чисельність економічно активного 
населення), Sl , тис. осіб

Сукупний попит на працю 
(кількість робочих місць), Dl , 

тис. од.

Середньомісячна заробітна плата 
(скоригована на індекс споживчих 

цін), Wl , грн.

2005 22280,8 20860,7 534,9

2006 22245,4 20886,6 722,2

2007 22322,3 21069,8 892,8

2008 22397,4 21059,9 1104,7

2009 22150,3 20259,4 1608,2

2010 22051,6 20328,7 1747,0

Коефіцієнт кореляції 
(фактор – Wl)

–0,5345 0,2068 –

Продовж. табл. 1

Рис. 1. Криві сукупного попиту і пропозиції на ринку праці
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тягом 2000–2010 рр. рівень безробіття в Україні 
невпинно знижувався, водночас темпи зростання 
ВВП не завжди відповідали таким змінам (табл. 2, 
за даними [3]). Так, у 2005 р. темп зростання ВВП 
склав 2,7%, що, за законом Оукена, мало супрово-
джуватися зростанням безробіття (оскільки при-
ріст ВВП був менший 3%). Натомість фактичний 
рівень безробіття у 2005 р. скоротився. Крім того, 
у 2009 році в умовах економічної кризи рівень без-
робіття за законом Оукена мав становити 13,48% 
(цей показник розраховувався як сума фактично-

го рівня безробіття у попередньому періоді та роз-
рахункового приросту рівня безробіття у звітному 
періоді), водночас фактичний його рівень дорів-
нював 8,84%. Таким чином, закон Оукена на ринку 
праці України виконується лише частково за умо-
ви відсутності різких коливань економічного роз-
витку. Відсутність стійкого зв’язку між приростом 
ВВП і рівнем безробіття може бути спричинена ба-
гатьма факторами, а саме: нестабільною економіч-
ною ситуацією у країні, прихованим безробіттям, 
тінізацією економіки та зайнятості.

Важливу макроекономічну залежність між чи-
сельністю безробітних і кількістю вільних робо-
чих місць, що уможливлює визначення природно-
го рівня безробіття, відображає крива Беверіджа, 
відповідно до якої природний рівень безробіття 
характеризується рівністю між чисельністю без-
робітних та кількістю вакантних робочих місць. 
Зазначимо, що за кількість вакансій на загальному 
ринку праці взято чисельність працевлаштованих 
за відповідний період, оскільки цей показник вка-
зує на загальну чисельність вакансій, як зареєстро-

ваних, так і не зареєстрованих у Державній службі 
зайнятості. Крива Беверіджа, побудована для за-
гального та зареєстрованого ринку праці України 
(рис. 2), в основному не відповідає загальній влас-
тивості, а саме: зі збільшенням кількості вакантних 
робочих місць чисельність безробітних не завжди 
зменшується. Крім того, криві знаходяться дале-
ко від початку координат, що свідчить про низьку 
ефективність узгодження поточної пропозиції і 
попиту на працю.

Таблиця 2
Статистична перевірка закону Оукена на національному ринку праці

Роки

Фактичні показники Розрахункові показники

Приріст ВВП, % до 
попереднього року

Рівень безробіття (за 
методологією МОП), 

%

Приріст рівня 
безробіття (за 

законом Оукена), % 
до попереднього року

Рівень безробіття (за 
законом Оукена), %

Відхилення 
фактичного рівня 

безробіття від 
розрахункового, в. п

2000 5,9 11,63 – – –

2001 9,2 10,95 –2,48 9,15 1,80

2002 5,2 9,63 –0,88 10,07 –0,44

2003 9,6 9,06 –2,64 6,99 2,07

2004 12,1 8,59 –3,64 5,42 3,17

2005 2,7 7,18 0,12 8,71 –1,53

2006 7,3 6,81 –1,72 5,46 1,35

2007 7,9 6,35 –1,96 4,85 1,50

2008 2,3 6,36 0,28 6,63 –0,27

2009 –14,8 8,84 7,12 13,48 –4,64

2010 15,0 8,1 –4,8 4,04 4,06

Рис. 2. Крива Беверіджа для ринку праці України
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Визначення природного рівня безробіття за 
кривою Беверіджа для зареєстрованого та загаль-

ного ринку праці показало їх суттєву розбіжність 
(табл. 3).

При цьому для зареєстрованого ринку праці 
рівні природного та циклічного безробіття змі-
нюються в однаковому напрямі (постійно змен-
шуються). Водночас для загального ринку праці 
рівень природного безробіття знижується, а для 
циклічного має змінний характер (у кризові пе-
ріоди суттєво зростає). Отже, макроекономічна 
закономірність, яку відображає крива Беверіджа, 
виконується частково лише для загального ринку 
праці, оскільки він є більш чутливим до параме-
трів економічного розвитку та враховує тінізацію 
соціально-трудових відносин. 

Досить важливою макроекономічною зако-
номірністю, що відображає зв’язок між рівнем 
безробіття та інфляцією, є крива Філіпса. За тео-
ретичною концепцією зазначеної закономірності, 
в довгостроковому періоді між інфляцією та без-
робіттям зв’язок відсутній, а у короткостроково-
му має місце зв’язок обернений. Побудова кривої 
Філіпса для України в довгостроковому періоді  
(рис. 3) підтвердила відсутність зав’язку між рів-
нями інфляції та безробіття, що відповідає залеж-
ності Філіпса.

У формалізованому вигляді залежність між ін-
фляцією та безробіттям, відповідно до кривої Фі-
ліпса, відображає рівняння:

                        , (1)
де  – очікуваний рівень інфляції;  – рівень 
інфляції в попередньому періоді (t–1);  – рівень 
циклічного безробіття (відхилення поточного рів-
ня від середнього за ряд років);  – вплив на рівень 
інфляції “збурень пропозиції”. 

Відхилення поточного рівня безробіття від се-
реднього на основі вищенаведеного рівняння ста-
новитиме:

                        
. (2)

Відповідні розрахунки для ринку праці Укра-
їни статистично підтвердили відсутність чіткого 
зв’язку між рівнем інфляції та безробіття в довго-
строковому періоді (табл. 4). Зазначимо, що наве-
дений рівень інфляції уже включає вплив “збурень 
пропозиції” (V). Адже за наявного в Україні рівня 
інфляції, згідно з рівнянням Філіпса, варто було б 
очікувати суттєво вищий рівень безробіття.

Таблиця 3
Рівень природного та циклічного безробіття в Україні відповідно до кривої Беверіджа

(%)

Роки
Рівень природного безробіття Рівень циклічного безробіття

для зареєстрованого 
ринку праці

для загального ринку 
праці

для зареєстрованого 
ринку праці

для загального ринку 
праці

2000 0,32 2,61 5,3 9,02

2001 0,46 3,45 4,6 7,50

2002 0,60 3,74 4,4 5,89

2003 0,67 3,96 4,3 5,10

2004 0,81 4,43 3,9 4,15

2005 0,91 4,71 3,4 2,47

2006 0,83 4,81 3,0 2,00

2007 0,82 4,92 2,4 1,43

2008 0,44 4,84 2,4 1,52

2009 0,32 3,17 3,1 5,67

2010 0,32 3,38 1,9 4,72

Рис. 3. Крива Філіпса для України в довгостроковому періоді (2000–2010 рр.)
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Таблиця 4
Статистична перевірка залежності Філіпса в довгостроковому періоді

Роки

Фактичні показники Розрахункові показники

Рівень 
інфляції, %

Рівень 
безробіття, %

Відхилення рівня інфляції за 
минулий рік від рівня інфляції 

за поточний рік, в. п.

Рівень безробіття 
(за рівнянням 
Філіпса), %

Відхилення між фактичним 
та розрахунковим рівнями 

безробіття, в. п.

2000 25,8 11,63 – – –

2001 6,1 10,95 19,70 28,24 –17,29

2002 –0,6 9,63 6,70 15,24 –5,61

2003 8,2 9,06 –8,80 –0,26 9,32

2004 12,3 8,59 –4,10 4,44 4,15

2005 10,3 7,18 2,00 10,54 –3,36

2006 11,6 6,81 –1,30 7,24 –0,43

2007 16,6 6,35 –5,00 3,54 2,81

2008 22,3 6,36 –5,70 2,84 3,52

2009 12,3 8,84 10,00 18,54 –9,70

2010 9,1 8,50 3,20 11,74 –3,24

Середнє 
за період 12,18 8,54 1,52 9,28 –1,80

Побудова кривих Філіпса для короткостро-
кового періоду (рис. 4) засвідчила, що в Україні 
між рівнем безробіття та інфляції, як і для довго-
строкового періоду, відсутній сталий зв’язок. Так, 
якщо у 2008 та 2009 роках між відповідними пара-

метрами простежувався обернений зв’язок, що від-
повідав кривій Філіпса, то у 2007 році відповідна 
залежність була прямою, а у 2010 році мала колив-
ний характер.

Статистичні дослідження залежності між рів-
нем безробіття та інфляції в короткостроковому 
періоді на основі рівняння Філіпса (табл. 5) під-
твердили її відсутність (відхилення між фактични-
ми та розрахунковими рівнями безробіття є досить 

суттєвими). Тобто прогнозувати рівень безробіття 
(інфляції) в Україні на основі рівняння Філіпса як 
у довгостроковому, так і в короткостроковому пе-
ріодах недоцільно.

Рис. 4. Криві Філіпса у короткострокових періодах
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Таблиця 5
Статистичні дослідження рівняння Філіпса в короткостроковому періоді

Квартали

Фактичні показники Розрахункові показники

Рівень безробіття 
(за методологією

МОП), %
Рівень інфляції, %

Відхилення 
рівня інфляції за 
минулий рік від 

рівня інфляції за 
поточний рік, в. п.

Рівень безробіття, 
за рівнянням 
Філіпса, %

Відхилення між 
фактичним та 

розрахунковим 
рівнями безробіття, 

в. п.

2007 р.

I 7,4 1,3 – – –

II 6,6 2,8 –1,5 5,1 1,5

III 6,2 4,3 –1,4 5,2 1,0

IV 6,4 7,4 –3,1 3,5 2,9

2008 р.

I 7,1 9,69 – – –

II 6,2 5,28 4,4 10,9 –4,7

III 6 0,49 4,8 11,3 –5,3

IV 6,4 5,39 –4,9 1,6 4,8

2009 р.

I 9,5 5,91 – – –

II 9,1 2,52 3,4 12,4 –3,3

III 8,6 0,50 2,0 11,0 –2,4

IV 8,8 2,93 –2,4 6,6 2,2

2010 р.

I 9 4,7 – – –

II 8,5 –1,3 6,0 14,4 –5,9

III 8 3,9 –5,2 3,2 4,8

IV 8,1 1,6 2,3 10,7 –2,6

Дослідження відомих макроекономічних зако-
номірностей засвідчили специфічність їх прояву 
на національному ринку праці. Зокрема, механізм 
функціонування національного ринку праці не 
відповідає закону попиту і пропозиції праці, адже 
зростання реальної заробітної плати супроводжу-
ється розширенням попиту на працю та скорочен-
ням чисельності економічно активного населення. 
Водночас заробітна плата на ринку праці держави 
формується переважно під впливом неринкових 
чинників. Аналіз тенденцій ВВП та рівня безробіт-
тя в Україні засвідчив, що між ними наявний пев-
ний зв’язок. Проте він не завжди відповідає закону 
Оукена, який на ринку праці України виконується 
лише частково, за умови відсутності різких коли-

вань економічного розвитку держави (регіонів). 
Статистичні дослідження залежності Беверіджа 
спростували її дію на зареєстрованому ринку пра-
ці в Україні та підтвердили лише часткове її ви-
конання для загального ринку праці. Не отримала 
статистичного підтвердження на національному 
ринку праці залежність Філіпса. 

Перспективами наукових досліджень у цьому 
напрямі є виявлення закономірностей функціону-
вання національного ринку праці на основі його 
подальшого моніторингу. Їх урахування при роз-
робці соціально-економічних програм державного 
та регіонального розвитку суттєво підвищить ді-
євість останніх.
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