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Постановка проблеми.  Ринок  праці  посі-
дає  важливе  місце  у  системі  ринкових  відносин 
та  виконує  важливу  роль  у  системі  відтворення. 
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У статті розкрито змістовну характе-
ристику ринку праці прикордонного регіону. 
Обґрунтовано, що в умовах поглиблення 
європейської інтеграції методика аналізу 
ринку праці прикордонного регіону потребує 
подальшого вдосконалення. Запропоноване 
комплексне діагностування розвитку регі-
ональних ринків праці на основі розрахунку 
інтегрального індексу та розробки форма-
лізованої регресійної моделі для визначення 
тісноти взаємозв’язку та величини впливу 
основних факторів на розвиток регіональ-
ного ринку праці. Визначено, що необхідною 
складовою комплексного дослідження ринку 
праці прикордонного регіону є аналіз ринків 
праці сусідніх країн та оцінка їх впливу на 
процеси, що відбуваються в регіоні. Важ-
ливим орієнтиром розвитку українського 
ринку праці виступає система статис-
тичних показників, що характеризують 
кон’юнктуру ринку праці, особливості діяль-
ності регіону, прикордонну інфраструктуру, 
«проекти співпраці» в рамках прикордонного 
регіону, детальний аналіз яких та порів-
няння, на постійній основі, з аналогічними 
значеннями країн ЄС дозволить оцінювати 
ефективність політики у сфері сприяння 
зайнятості в Україні. Використання цієї 
методики надає можливості виявлення 
здобутків і проблем розвитку регіональних 
ринків праці для застосування відповідними 
державними інститутами, визначення пріо-
ритетів і цільових показників для кожного з 
прикордонних регіонів України, конкретизації 
заходів, спрямованих на вирівнювання соці-
ально-економічного розвитку та подальше 
зростання регіонів.
Ключові слова: ринок праці, ринок праці при-
кордонного регіону, методика аналізу ринку 
праці, рейтингове оцінювання, інтегральний 
індекс розвитку регіонального ринку праці.

В статье раскрыто содержательную харак-
теристику рынка труда приграничного 
региона. Обосновано, что в условиях углу-
бления европейской интеграции методика 
анализа рынка труда приграничного региона 
требует дальнейшего совершенствования. 
Предложено комплексное диагностирова-
ние развития региональных рынков труда 
на основе расчета интегрального индекса 
и разработки формализованной регресси-
онной модели для определения тесноты 
взаимосвязи и величины влияния основных 
факторов на развитие регионального 
рынка труда. Определено, что необходимой 
составляющей комплексного исследования 
рынка труда приграничного региона явля-
ется анализ рынков труда соседних стран 
и оценка их влияния на процессы, проис-
ходящие в регионе. Важным ориентиром 
развития украинского рынка труда высту-
пает система статистических показате-
лей, характеризующих конъюнктуру рынка 

труда, особенности деятельности реги-
она, пограничную инфраструктуру, «про-
екты сотрудничества» в рамках пригранич-
ного региона, детальный анализ которых 
и сравнение с аналогичными значениями 
стран ЕС позволит оценивать эффек-
тивность политики в сфере содействия 
занятости в Украине. Использование этой 
методики дает возможность выявления 
достижений и проблем развития региональ-
ных рынков труда для применения соответ-
ствующими государственными институ-
тами, определения приоритетов и целевых 
показателей для каждого из приграничных 
регионов Украины, конкретизации меропри-
ятий, направленных на выравнивание соци-
ально-экономического развития и дальней-
ший рост регионов.
Ключевые слова: рынок труда, рынок 
труда приграничного региона, методика 
анализа рынка труда, рейтинговое оценива-
ние, интегральный индекс развития регио-
нального рынка труда.

The article deals with the substantive character-
ization of the labor market of the border region. 
It is substantiated that in the context of deep-
ening of European integration, the method of 
analysis of the labor market of the border region 
needs further improvement. The comprehen-
sive diagnosis of the development of regional 
labor markets is proposed based on the calcula-
tion of the integral index and the development of 
a formalized regression model to determine the 
cohesiveness of the relationship and the mag-
nitude of the influence of the main factors on 
the development of the regional labor market. 
It is determined that the necessary component 
of the comprehensive study of the labor mar-
ket of the frontier region is the analysis of the 
labor markets of neighboring countries and their 
impact on processes taking place in the region. 
An important benchmark for the development of 
the Ukrainian labor market is a system of statis-
tical indicators that characterize the labor mar-
ket situation, peculiarities of the region's activ-
ity, border infrastructure, "cooperation projects" 
within the frontier region, the detailed analysis 
of which and comparison, on an ongoing basis, 
with similar values of the EU countries will allow 
to evaluate the effectiveness of the policy on 
employment promotion in Ukraine. The use 
of this methodology provides opportunities to 
identify the achievements and problems of the 
development of regional labor markets for the 
use of relevant state institutions, the definition 
of priorities and targets for each of the border 
regions of Ukraine, specifying measures aimed 
at leveling socio-economic development and 
further growth of regions.
Key words: labor market, labor market in the 
border region, labor market analysis method-
ology, rating assessment, integral index of the 
regional labor market development.

Більшість  економічних,  демографічних,  соці-
альних  явищ  та  процесів  відбиваються  на  ринку 
праці прямо або побічно, повністю або частково, 
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виступаючи  невід’ємною  ланкою  сучасної  еконо-
міки.  Ефективне  функціонування  ринкової  еко-
номіки  неможливе  без  розвиненого  ринку  праці, 
адже ринок праці є необхідною ланкою у всьому 
ланцюгу макроекономічного процесу, дієвим меха-
нізмом  узгодження  економічних  інтересів  його 
суб’єктів.  Водночас  неналежне  функціонування 
ринку  праці  може  породжувати  ряд  проблем  – 
бiднicть, безробіття, інфляцію, соціальну напруже-
ність у суспiльствi (мітинги, демонстрації, страйки) 
тощо [1]. Ситуація на ринку праці регіону поки що 
далека  від  стабілізації,  питання  про  активізацію 
державного регулювання ринку праці і зміни дея-
ких уявлень про те, хто і як має здійснювати таке 
регулювання, поставлене досить  гостро. Регулю-
вання ринку праці на регіональному рівні набуває, 
сьогодні,  особливого  значення,  так  як  лише  на 
рівні регіону можуть бути найбільш повно врахо-
вані їх соціально-економічні, демографічні, еколо-
гічні та інші особливості [2].

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. Від-
так, в актуалізується необхідність розробки комп-
лексної  методики  аналізу  регіональних  ринків 
праці задля визначення основних факторів впливу 
на їх функціонування та розробки відповідних про-
позиції щодо активізації розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення  ринку  праці  та  його  складових  завжди 
були в центрі уваги вітчизняних та зарубіжних вче-
них-економістів. Проблеми формування та розви-
тку процесів, що притаманні сучасному ринку праці 
досліджували  у  своїх  працях  Балуєва О.,  Безте-
лесна Л., Віннікова  І., Ворвинець Б., Гребньов Г., 
Міненко В., Островерхов В., Пономаренко І., Шев-
ченко Л., Юрчик Г. та інші. 

Вченими  проаналізовано  умови  становлення 
та тенденції розвитку національного та регіональ-
них  ринків  праці,  здійснено  оцінку  залежностей 
зміни  параметрів макроекономічної  рівноваги  від 
динаміки  розвитку  ринку  праці.  Проте,  в  умовах 
посилення євроінтеграційних процесів, посиленої 
уваги  потребує  дослідження  специфіки  функціо-
нування ринків праці прикордонних регіонів. Роз-
робка комплексної методики їх аналізу дасть змогу 
оцінити перспективи соціально-економічного роз-
витку  прикордонного  регіону,  а  також  обґрунту-
вати прийняття адекватних управлінських рішень 
щодо покращання ситуації на регіональному рівні 
та у країні в цілому.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є узагальнення методичних підходів до аналізу 
ринку праці та розробка комплексної методики 
оцінки  розвитку  ринку  праці  прикордонного 
регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Узагальнюючи  наукові  дослідження  вітчизняних 
і  зарубіжних учених, ринок праці можна предста-
вити  як  систему  трудових  відносин,  що  відобра-
жають  рівень  соціального  розвитку,  і  досягнутий 
баланс інтересів між суб’єктами, що беруть участь 
на  ньому:  працедавцями,  працівниками,  держа-
вою, профспілками і посередниками.

Ринок праці являє собою динамічну систему, яка 
швидко реагує на зовнішні фактори змінами своїх 
параметрів  (попит,  пропозиція  праці,  виникнення 
нових суб’єктів і утворень, зникнення старих).

Розглядаючи ринок праці у вузькому та широ-
кому сенсі, науковці виокремлюють три рівні його 
дослідження [3, с. 91]: 

–  мікрорівень,  котрий  вивчає  специфіку  його 
виявлення в межах окремого підприємства і зосе-
реджений  на  вивченні  питань  організації,  плану-
вання,  стимулювання  та  використання  різної  за 
видами, змістом і характером праці персоналу; 

–  мезорівень,  який  зосереджує увагу на ана-
лізі  прояву  територіальних  особливостей  функ-
ціонування  та  регулювання  розвитку  внутрішніх 
ринків праці підприємств у межах просторової гос-
подарської  системи при  їх взаємодії  з регіональ-
ними  органами  управління  з  метою  досягнення 
ефективної  зайнятості  населення  регіону  через 
збалансування попиту і пропозиції робочої сили; 

–  макрорівень,  котрий  оцінює  стан,  тенденції 
та прогнозує показники зайнятості й безробіття кра-
їни  з  метою  розроблення  стратегічної  соціально-
трудової політики держави та її регулювання. 

На  сучасному  етапі  функціонування  ринку 
праці  України  варто  виділити  регіональні  осо-
бливості  його  розвитку,  до  яких  відносимо  при-
кордонне  співробітництво.  Таке  дослідження 
створює передумови для виявлення специфічних 
ознак і факторів, що формують кон’юнктуру ринку 
праці,  враховують  виробничий  профіль  і  рівень 
соціально-економічного розвитку регіону, процеси 
територіального  розселення,  активність міграцій-
них процесів тощо. 

Розвиток  ринку  праці  в  Україні  потребує  вра-
хування регіональних особливостей задля реалі-
зації  його  просторової  стратегії.  Адже  будь-який 
регіон  країни  має  свою  структуру  зайнятості, 
вирізняється рівнем оплати праці  та  інших дохо-
дів населення, методами регулювання ринку праці 
з боку місцевих органів влади. На регіональному 
ринку  особливо  відчутними  стають  процеси  тру-
дової міграції. Без знання специфіки просторової 
організації  ринку  праці  неможливо  розробляти 
національні програми зайнятості і боротьби з без-
робіттям [4, с. 176]. 

Аналіз стану ринку праці прикордонного регіону 
може бути здійснений, насамперед, за допомогою 
оцінки  показників  рівня  економічної  активності 
населення,  зайнятості  та  безробіття,  плинності 
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робочої сили. Рівень економічної активності насе-
лення прикордонного регіону, який формує обсяги 
пропозиції  робочої  сили  на  ринку  праці,  містить 
компоненти,  що  різноспрямовано  впливають  на 
структуру зайнятості.

Методологія,  як  метод  наукового  дослідження 
зайнятості  населення,  охоплює  формалізовані 
і  неформалізовані методи. До першої  групи мето-
дів  відносяться  експертні  оцінки,  вибіркові  дослі-
дження,  побудова  системи  показників,  побудова 
системи  аналітичних  таблиць.  До  другої  групи 
методів відносяться методи, в основі яких лежать 
формалізовані  аналітичні  залежності,  серед  яких: 
методи  економічної  статистики,  математико-ста-
тистичні та економетричні методи [5, с. 59]. Комп-
лексне діагностування розвитку регіональних рин-
ків праці потребує розрахунку інтегрального індексу 
розвиненості  ринку  праці  та  розробки формалізо-
ваної  регресійної  моделі  для  визначення  тісноти 
взаємозв’язку та величини впливу основних факто-
рів на розвиток регіонального ринку праці.

У  2015  р.  Міністерство  регіонального  розви-
тку,  будівництва  та  житлово-комунального  госпо-
дарства  України  відповідно  до  постанови  Кабі-
нету Міністрів України № 856 «Про затвердження 
Порядку  та  Методики  проведення  моніторингу 
та  оцінки  результативності  реалізації  державної 
регіональної політики» від 21 жовтня 2015 року [6] 
започаткувало рейтингове оцінювання соціально-
економічного розвитку регіонів.

Визначення  рейтингу  здійснювалось  на  під-
ставі  інформації  від  міністерств,  центральних 
органів  виконавчої  влади,  обласних  та  Київської 
міської державної адміністрації за 26 показниками 
у 6 напрямах.

Зокрема,  у  межах  рейтингу  здійснюється 
окремо  оцінювання  ефективності  регіональних 
ринків праці за показниками: продуктивність праці, 
рівень  безробіття  населення,  рівень  зайнятості, 
співвідношення прийнятих працівників до вибулих, 
індекс реальної заробітної плати та сума заборго-
ваності з її виплати [7].

Однак, рейтингова модель, затверджена Поста-
новою Кабінету Міністрів України для оцінювання 
показників  соціально-економічного  розвитку  регі-
ону  не  позбавлена  недоліків.  Зокрема  презенто-
вані за 2016 рік результати моніторингу фактично 
не відображають реальної картини соціально-еко-
номічного становища в регіонах саме за вказаний 
період,  так як  із 64 показників для 18 були вико-
ристані  значення  за попередній 2015 рік. Другим 
недоліком цього Моніторингу відсутність адекват-
ної і економічно обґрунтованої методики переходу 
від кожного показника до інтегральної моделі [8].

Тому  для  оцінки  розвитку  регіональних  рин-
ків  праці  пропонуємо  дещо  модифіковану  мате-
матичну  модель,  побудовану  на  показниках,  які 
характеризують  основні  елементи  ринку  праці: 

попит  на  робочу  силу,  пропозицію  праці  та  ціну, 
якою є заробітна плата.

Для  побудови  моделі  виявилася  необхідність 
у  створенні  системи  показників  стану  регіональ-
ного  ринку  праці,  яка  повинна  бути  націлена  на 
статистичний  супровід  і  забезпечення  процесів 
міського його, бути відносно нескладною технічно 
і, разом з тим, вирішувати необхідні завдання.

Методологія  побудови  інтегрального  індика-
тора включає такі етапи:

1.  визначення  вихідного  переліку  кількісних 
показників розвитку регіонального ринку праці, які 
так чи інакше впливають на формування значень 
інтегрального індикатора; 

2. відбір з вихідного переліку кількісних показ-
ників відносно невеликого числа часткових крите-
ріїв, що здійснюють основний вплив на стан регі-
онального ринку праці та їх групування відповідно 
до елементів ринку праці, які вони формують; 

3. приведення значень відібраної системи част-
кових показників до уніфікованої форми у вимірю-
ванні змінних; 

4. розрахунок часткових критеріїв та інтеграль-
ного  індексу  розвитку  регіонального  ринку  праці, 
здійснення бальної оцінки та проведення якісного 
аналізу його стану;

5.  побудова  багатофакторної  регресійної 
моделі  регіонального  ринку  праці  на  основі 
залежності  інтегрального  індексу  від  часткових 
показників, що відображають стан основних еле-
ментів ринку праці : попиту, пропозиції та ціни на 
робочу силу.

6. аналіз тісноти взаємозв’язку між складовими 
регресійної моделі і на цій основі визначення осно-
вних  чинників  формування  регіонального  ринку 
праці  та  обґрунтування  пропозицій  щодо  підви-
щення ефективності його функціонування.

Ефективність  функціонування  регіонального 
ринку  праці  досягається  шляхом  збалансування 
трьох основних ринкових сил:

1.  Попит  на  працю  відображають  показники 
працевлаштування безробітних,  кількість  заявле-
них вакансій, співвідношення між кількістю безро-
бітних і потреби працедавців у робітниках.

2. Пропозиція праці акумулює дані щодо рівня 
безробіття та динаміку їх зміни.

3. Ціна на робочу силу набуває форми оплати 
праці  та  інтегрує  систему  показників  мінімальної 
заробітної плати, середніх її величин в загальному 
і у розрізі професій, реальний і номінальний її роз-
мір у статиці та динаміці за ряд років.

Послідовна декомпозиція  кожного етапу побу-
дови інтегрального індексу розвитку регіонального 
ринку праці дає можливість сформувати набір від-
повідних характеристик базового рівня, які можуть 
бути  представлені  стандартними  статистичними 
показниками. На рис. 1. представлена декомпози-
ція  інтегрального  індексу  розвитку  регіонального 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

238 Випуск 18. 2017

ринку праці, що об’єднує систему критеріїв та ста-
тистичних показників його побудови.

Відповідно  до  наведеної  схеми  на  початко-
вому етапі здійснюється перший (базовий) рівень 
оцінки  регіонального  ринку  праці  виходячи  із 
даних, наведених Державною службою статистки 
України.  Із  усього  загалу  статистичних  даних 
варто  відібрати  ті,  які  найбільше  точно  відобра-
жають стан ринку праці. Показники доцільно згру-
пувати за елементами ринкового механізму на які 
вони  мають  безпосередній  вплив.  Для  аналізу 
необхідно  використовувати  відносні  показники, 
що  дозволяють  порівняти  ситуацію  на  ринках 
праці різних регіонів. 

Другий  рівень  оцінки  передбачає  нормування 
відібраних показників і приведення їх до співстав-
ної  форми.  Враховуючи  те,  що  всі  дані,  які  вхо-
дять до моделі вимірюються за допомогою різних 
фізичних величин, змінюються в різних діапазонах 
та мають різну спрямованість, необхідно привести 
їх до стандартизованого виду.

Нормування  відібраних  показників  здійсню-
ється  за  різними  формулами,  в  залежності  від 
спрямованості показника. Якщо показник Xj є сти-
мулятором, тобто його зв’язок з відповідним еле-
ментом  регіонального  ринку  праці  прямий  (чим 
більше значення Xj, тим кращий стан підсистеми), 

то  його  стандартизоване  значення  Ij  розрахову-
ється за формулою:

−
=

−
min

,
max min
Xj X

Ij
X X

                       (1)

де Xmin – мінімальне значення  j-го показника, 
максимальне значення j-го показника.

Якщо  показник  Xj  є  дестимулятором,  тобто 
його вплив на відповідний елемент регіонального 
ринку  праці  обернений  (чим  більш  значення  Xj, 
тим стан підсистеми гірше), то його стандартизо-
ване значення Ij розраховується за формулою [9]:
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де Xmin – мінімальне значення  j-го показника, 
максимальне значення j-го показника.

Така  стандатизація  забезпечує  інформаційну 
односпрямованість  індикаторів,  при  цьому  вони 
будуть змінюватись у діапазоні від 0 до 1. Найгірші 
значення  індикаторів  з  точки  зору  оцінки  стану 
регіонального ринку праці відповідатимуть число-
вим значенням близьким до 0, а найкращі – будуть 
наближуватися до 1.

Нормовані  значення  відібраних  показників 
можна  використовувати  при  побудові  часткових 
та  інтегрального  індексу  розвитку  регіонального 
ринку праці. Для цього використовують різні  ста-

тистичні формули, зокрема най-
частіше  інтегральний  показник 
визначають  як  середнє  ариф-
метичне  стандартизованих  зна-
чень  ряду  показників.  Однак, 
на  нашу  думку  важливим  є  не 
лише розмір отриманих значень 
стандартизованих  статистич-
них  даних,  але  і  рівномірність 
їх  розподілу.  Наприклад,  якщо 
в  регіоні  високий  рівень  заро-
бітних плат, однак існує значний 
рівень заборгованості з її виплат, 
то  середня  арифметична  буде 
згладжувати  цю  диспропорцію. 
Зазначений  недолік  враховує 
формула  середньої  квадра-
тичної,  яка  являє  собою  корінь 
квадратний з частки від ділення 
суми  квадратів  індивідуальних 
значень на число індивідуальних 
значень. 

Таким чином, індекс розвитку 
регіонального ринку праці визна-
чається як середня квадратична 
від  семи  нормалізованих  (стан-
дартизованих)  за  формулами 
(1), (2) параметрів Xj:

=
∑
n

2

1
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Õі
I             (3)Рис. 1. Методика оцінки розвитку ринку праці прикордонного регіону
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де n – кількість відібраних  і стандартизованих 
параметрів ринку праці.

Часткові  індекси  розраховуються  аналогічно, 
однак при їх розрахунку будуть використані лише 
ті параметри, які характеризують відповідний еле-
мент  ринку  праці.  Розрахунок  і  аналіз  часткових 
індексів  доповнює  загальну  оцінку  і  дає  можли-
вість глибше зрозуміти процеси, що відбуваються 
на регіональних ринках праці  і  визначити  їх при-
чину.

На основі розрахованого інтегрального індексу 
стану регіональних ринків праці для більш деталь-
ного  аналізу  України  можна  визначити  рейтинг. 
Для визначення кількості груп необхідно дотриму-
ватись двох важливих умов побудови групувань: 

1)  виділені  групи  мають  відрізнятися  якісною 
однорідністю; 

2)  кількість  одиниць  у  кожній  групі  має  бути 
досить  великою,  що  відповідає  вимозі  закону 
великих чисел. 

Оптимальну кількість груп з приблизно рівними 
інтервалами можна визначити, користаючись фор-
мулою американського вченого Стерджеса:

m = 1 + 3,332 lgn                        (4)
де m – кількість інтервалів; n - обсяг сукупності.
Інтервали,  тобто  проміжок  між  крайніми  зна-

ченнями  ознаки  в  групі  одиниць,  бувають  рівні, 
нерівні,  відкриті  та  закриті.  Вибір  виду  інтервалу 
залежить від характеру розподілу одиниць дослі-
джуваної сукупності.

Рівні  інтервали  використовують  у  випадках, 
коли  значення  варіюючої  ознаки  х  змінюються 
плавно, поступово, рівномірно. Ширина інтервалу 
n визначається за формулою:

h = (xmax - xmin) / m                     (5)
де xmax, xmin – найбільше та найменше значення 

ознаки у сукупності.
Заключний етап аналізу  передбачає побудову 

кореляційно-регресійної моделі впливу попиту на 
працю,  пропозиції  праці  та  ціни  робочої  сили  на 
загальний  розвиток  регіонального  ринку  праці. 
Регресійна модель  розвитку  регіонального  ринку 
праці приймає вигляд:

Y= b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3             (6)
Результати  оцінювання  можуть  бути  викорис-

тані  для  обґрунтування  відповідних  пропозицій 
з питань регіонального розвитку для центральних 
органів  виконавчої  влади,  обласних  та  міських 
державних адміністрацій.

Орієнтація  України  на  інтеграцію  у  Європей-
ський  простір  потребує  постійного  дослідження, 
порівняння  тенденцій  її  розвитку  з  передовими 
країнами світу, тому важливим і необхідною скла-
довою  комплексного  дослідження  ринку  праці 
прикордонного регіону є аналіз ринків праці сусід-
ніх країн та оцінка  їх впливу на процеси, що від-
буваються  в  регіоні.  Важливим  орієнтиром  роз-

витку українського ринку праці  виступає система 
статистичних  показників,  що  характеризують 
кон’юнктуру  ринку  праці,  особливості  діяльності 
регіону,  прикордонну  інфраструктуру,  «проекти 
співпраці»  в  рамках  прикордонного  співробітни-
цтва  прикордонного  регіону,  детальний  аналіз 
яких та порівняння, на постійній основі, з аналогіч-
ними  значеннями  країн ЄС  дозволить  оцінювати 
основні  тенденції  руху  та  ефективність  політики 
у сфері сприяння зайнятості в Україні [10].

Таким чином, дослідження ринку праці прикор-
донного  регіону  надасть  можливість  відповідним 
державним інститутам точніше виявляти здобутки 
і  проблеми  в  їх  розвитку,  визначати  пріоритети 
і  цільові  показники  для  кожного  з  регіонів,  кон-
кретизувати заходи,  спрямовані на вирівнювання 
соціально-економічного  розвитку  та  подальше 
зростання регіонів.

Висновки з проведеного дослідження. 
В основу методики аналізу ринку праці прикордон-
ного регіону покладено систему показників, серед 
них  –  показники,  які  характеризують:  кон’юнктуру 
ринку праці, що передбачає співвідношення попиту 
і  пропозиції  на  ньому  за  допомогою  показників 
(працевлаштування  зареєстрованих  безробітних, 
потреба роботодавців у працівниках за регіонами, 
рівень  безробіття  населення  за  регіонами;  рівень 
зайнятості  населення  за  регіонами,  середньомі-
сячна заробітна плата, індекси реальної заробітної 
плати, заборгованість із виплати заробітної плати). 

Методика  аналізу  ринку  праці  прикордонного 
регіону має комплексний характер та передбачає 
збирання, належну інтерпретацію даних, розробку 
прогнозів розвитку міграційних процесів  із враху-
ванням  внутрішнього  становища  на  ринку  праці, 
а також вивчення та оцінку досвіду розвитку регі-
онального ринку праці зарубіжних країн, що меж-
ують із прикордонним регіоном. Використання цієї 
методики  надає  можливості  виявлення  здобутків 
і  проблем  в  їх  розвитку  для  застосування  відпо-
відними державними інститутами, визначення прі-
оритетів  і цільових показників для кожного з при-
кордонних регіонів України, конкретизації заходів, 
спрямованих  на  вирівнювання  соціально-еконо-
мічного розвитку та подальше зростання регіонів.
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