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Звідси можна зробити висновок, що кількість сімей, що стоять в 
черзі і очікують на поліпшення житлових умов зростає, а державні і 
комерційні будівельні організації, які отримали доступ на вітчизняний 
будівельний ринок нерухомості, не в змозі задовольнити існуючий 
попит жителів країни на власне житло.  

Але, незважаючи на такий незадовільний результат у сфері жит-
лового будівництва, у держави є всі можливості для покращення існу-
ючого стану. З огляду на європрагнення України щодо набуття членст-
ва в ЄС впровадження загальноприйнятих в Європі стандартів щодо 
забезпеченості житлом населення є тим кроком, що може допомогти 
підняти рівень життя в країні та наблизити його до рівня розвинених 
країн світу. 

Звісно ж, держава має в декілька разів збільшити обсяги будівни-
цтва, зробити його доступним і якісним для населення країни. Від то-
го, як сильно вона буде перейматися створенням належних житлових 
умов для населення, задоволенням стандартів якості його життя, ство-
ренням умов для самореалізації кожного індивіда, який мешкає в краї-
ні, залежить ступінь трудової і розумової віддачі її мешканців, а власне 
і сама присутність громадян на території своєї країни.   
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Використання теорії графів у процесі моделювання ринків праці дає змогу впро-
вадити багатокритеріальний, актуальний ситуаційний підхід до оцінки управлінських 
рішень, що значно підвищить її обґрунтованість. 
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Розвиток економіки України значною мірою залежить від доско-
налості механізмів реалізації стратегії і тактики регіональної політики 
формування та функціонування ринків праці, тому що науково обґру-
нтована регіональна політика праці є одним із важливіших засобів 
виходу країни з кризової ситуації.  

У зв’язку з розгорненням світових процесів регіоналізації про-
блеми економічної інтеграції постають у центрі уваги сучасних дослі-
джень, на основі  проведення яких виділено декілька напрямків вирі-
шення цієї проблеми [1-9]. Один із напрямків охоплює наукові розро-
бки щодо особливостей формування регіональних ринків праці. При 
цьому вирішуються такі проблеми, як інтенсифікація міжрегіональних 
зв’язків у сфері соціально-трудових відносин, усунення нерівномірно-
сті соціально-економічного розвитку регіонів України і регіональних 
ринків праці. 

До основних проблем трансформації ринку праці відносять: ана-
ліз сучасного стану соціально-економічної сфери структурних пере-
творень; аналіз закономірних зрушень за основними напрямками 
структурних перетворень і побудова  моделей ринку праці; формуван-
ня вимог до критеріїв побудови моделей ринку праці; оцінка існуючо-
го стану сфери зайнятості населення та ринку праці; дослідження 
пріоритетів трансформаційних перетворень у сфері зайнятості, які 
мають сформувати модель ринку праці, що відповідає критеріальним 
вимогам; визначення та обґрунтування етапів трансформаційних зру-
шень на ринку праці з оцінкою їх впливу на рівень життя населення; 
опрацювання методів здійснення трансформаційних перетворень, аде-
кватних соціально-економічному середовищу та вимогам до рівня 
життя населення. 

Основними принципами оптимізації регіональних ринків праці є: 
• відповідність принципам системного підходу , тобто результат вза-

ємодії основних складових (економічні, соціальні, демографічні та 
інші особливості конкретного регіону); 

• забезпечення єдності методології побудови основних показників та 
їх порівнянності за територіальними системами різного рівня; 

• комплексний підхід до оцінки кадрового потенціалу регіонів; 
• забезпечення адекватності показників реального стану регіональ-

них ринків праці; 
• доступність показників у регіональному розрізі; 
• однозначність трактування первинних показників як стимуляторів 

або дестимуляторів кадрового розвитку регіональних ринків праці; 
• зручність для практичного використання розроблених моделей. 
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Удосконалення регіональної політики ринків праці є більш діє-
вою, якщо враховуються економічні, соціальні, демографічні та інші 
особливості конкретного регіону. Урахування особливостей регіонів, а 
також розширення прав власності конкретного регіону надає певні 
умови ефективного формування та функціонування ринку праці і під-
вищення зайнятості населення певного регіону. 

З метою удосконалення регіональної політики ринків праці необ-
хідно враховувати елементи, наведені на рис.1. 

У кожному регіоні ринок праці формується під впливом політики 
країни в цілому, політики певного регіону та соціальних, трудових і 
культурних традицій регіону. Тому для кожного регіону необхідно 
запропоновувати відповідні заходи щодо підвищення рівня зайнятості 
населення. 

Для створення цілісної картини стану регіональних ринків праці 
необхідно визначити рівень розвитку ринків праці, тобто визначити 
дуже сприятливі, сприятливі та несприятливі ринки праці і залежно 
від цього запропонувати рекомендації щодо поліпшення стану на пев-
ному регіональному ринку праці. Для визначення пріоритетних регіо-
нальних ринків праці доцільно використовувати ситуаційний метод 
удосконалення регіональних ринків праці. Сутність цього методу по-
лягає в описі вихідних ситуацій за допомогою понять і відносин, які 
відповідають об'єктам і зв'язкам між ними, та виборі з розглянутих 
програмою ситуацій-рішень оптимальних рішень на підставі віднесен-
ня конкретних вихідних ситуацій до певного класу. 

У формалізованому вигляді ситуацію, що характеризує стан регі-
ональних ринків праці (Сс), можна представити таким чином: 

 

Сс ={Нс, Уп, Кс, Е},                                      (1) 

де Нс – безліч початкових станів, тобто вихідна ситуація, що являє со-
бою сукупність параметрів, які дозволяють оцінити привабливість ре-
гіональних ринків праці. Всю сукупність параметрів можна поділити 
на три групи: економічні показники (загальний товарообіг у певному 
регіоні; кількість фірм (підприємств), які працюють у певному регіоні, 
середньомісячна заробітна плата, рівень безробіття); соціальні показ-
ники (кількість аптек у певному регіоні; кількість лікарів усіх спеціа-
льностей у певному регіоні; кількість лікарняних ліжок у певному ре-
гіоні; кількість амбулаторно-поліклінічних установ у певному регіоні; 
рівень  захворюваності по різних нозологіях у певному регіоні); демо-
графічні показники (кількість населення у певному регіоні; рівень ур-
банізації); Уп – сім’я всіляких процесів, які адекватно описують пове-
дінки системи і дозволяють  формувати кадрову політику  в розрізі ок- 
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Рис. 1 – Елементи удосконалення регіональної політики ринків праці 
 

ремих регіонів. Розробка кадрової політики здійснюється за такими 
напрямками: визначення стратегії і тактики ринків праці; вибір методів 

Створення цілісної  картини регіональних ринків праці 

Розрахунок попиту та пропозицій робочої сили,  
виявлення їх взаємозалежностей для кожного регіону 

Визначення структурних змін в економіці певного регіону 

Визначення демографічних прогнозів для певного регіону 

Чіткий аналіз стану і тенденцій розвитку регіональних ринків праці 

Вдосконалення системи працевлаштування населення 

Оцінювання впливів різних чинників на процеси зайнятості та  
безробіття населення регіонів 

Правове забезпечення і контроль за дотриманням законності  
на ринках праці 

Координація дій в системі „підприємство – місцеві органи – регіональні 
ринки праці – працівник” 

Розробка рекомендацій щодо механізму обліку, аналізу та  
прогнозування робочої сили для певного регіону 

І 

ІІ Визначення пріоритетів політики зайнятості населення у певному регіоні 
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збалансування попиту та пропозицій робочої сили; створення оптима-
льних умов праці; створення системи правового захисту робітників; 
прогнозування динаміки кількісного та якісного складу робочої сили у 
регіоні; розробка заходів підвищення ефективності використання тру-
дового потенціалу; створення соціальних гарантій; створення соціаль-
них умов у певному регіоні; розробка ефективних методів стимулю-
вання  та мотивації робітників і т.п.; Кс – безліч кінцевих результатів; Е 
– сім’я відносин емерджентності, кожний елемент якої цілісно відби-
ває функціонування системи, тобто вказує на той чи інший тип залеж-
ності між вихідною ситуацію в регіоні (Нс), процесами, які адекватно 
описують поведінку системи, (Уп) і кінцевими результатами (Кс). 

Рівняння Сс ={ср} описує безліч ситуацій (ср), що можуть виник-
нути в процесі функціонування системи. Це вся безліч ситуацій на всіх 
регіональних ринках праці в Україні, які повинна аналізувати кожна 
відповідна структура апарату управління в певному регіоні у процесі 
формування власної регіональної стратегії розвитку. 

Для кожної ситуації ср, що описує потенційні трудові можливості 
окремого регіону України, існують критерії, на підставі яких прийма-
ється рішення по регулюванню кадрової політики певного регіону. Ця 
процедура здійснюється за допомогою побудови дерев класифікації.  

Метод класифікації дерев використовувався з метою визначення 
пріоритетних ринків праці. Він дозволив виявити приналежність рин-
ків праці до того чи іншого класу категоріальної залежної змінної від 
відповідних значень однієї чи декількох предикторних змінних. Дере-
во – це пов’язаний граф, який не має циклів, тобто будь-які дві верши-
ни з’єднані простим шляхом. Процес побудови дерева класифікації 
складається з чотирьох шагів: 

1) вибір критеріїв точності прогнозу; 
2) вибір типу розгалуження; 
3) визначення моменту припинення розгалуження; 
4) визначення “оптимальних” розмірів дерева. 
Завдання класифікації полягає в такій розбивці безлічі Сс на класи 

В = {вк}, щоб сукупність засобів прийняття рішень, яка відповідає k-му 
класу, описувалася б узагальненим чином і в результаті цього можна 
було приймати рішення  для всіх ситуацій k-го класу. Тоді процес 
прийняття рішень буде полягати в пошуку для n-ої ситуації відповід-
ного їй узагальненого опису засобів прийняття рішень і визначенні 
алгоритму управління на основі знайденого узагальненого опису. 

Для оптимізації кадрової політики, тобто забезпечення зайнятості 
населення,  нами були виділені три класи ситуацій, що описують стан 
регіональних ринків праці: в1 – клас дуже сприятливих для забезпе-
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чення зайнятості населення ситуацій; в2 – клас сприятливих для забез-
печення зайнятості населення ситуацій; в3 – клас несприятливих для 
забезпечення зайнятості населення ситуацій. 

Кожному класу ситуацій відповідає визначений спосіб впливу на 
об'єкт управління, що називається однокроковим рішенням (ук): у1 – в 
регіоні склалася дуже сприятлива для забезпечення зайнятості насе-
лення ситуація, тобто регіон потребує робочої сили. За цих умов мож-
ливо створення у регіоні промислових і аграрно-промислових терито-
рій пріоритетного розвитку, які потребують специфічних вимог до 
робочої сили та її якості, а також умови для міграції у даний регіон 
робочої сили з інших регіонів; у2 – сприятлива ситуація, що передбачає 
повну зайнятість у певному  регіоні. У цьому випадку необхідно під-
тримувати існуючих роботодавців у цьому регіоні; у3 – несприятлива 
для забезпечення зайнятості населення ситуація на певному регіональ-
ному ринку праці, при якій необхідно створення додаткових робочих 
місць, підвищення кваліфікації робітників, створення соціальних умов 
праці, забезпечення робочими місцями молоді, а також здійснення по-
шуку більш сприятливих підходів до забезпечення оптимальної зайня-
тості населення. 

Таким чином, за допомогою чіткої класифікації регіональних ри-
нків праці за рівнем забезпечення зайнятості населення пропонуються 
відповідні заходи щодо підвищення рівня зайнятості населення у пев-
ному регіоні. 

Розрахунки здійснювалися нами за допомогою пакету програм 
“Statistica”. Спочатку на підставі вихідних даних створювався граф, у 
заголовку якого наведена загальна інформація, відповідно до якої 
отримане дерево класифікацій має розгалуження і термінальні верши-
ни. Термінальні вершини (чи, як їх іноді називають, листя) – це вузли 
дерева, починаючи з яких ніякі рішення більше не приймаються. На 
графі термінальні вершини показані пунктирними лініями, а інші – так 
звані вирішальні вершини чи вершини розгалуження – суцільними 
чорними лініями. Початком дерева вважається верхня вирішальна ве-
ршина, яку також називають коренем дерева. На графі вона розташо-
вана в лівому верхньому куті і позначена цифрою 1. У правову верх-
ньому куті термінальних вершин або вершин розгалуження позначені 
класи ситуацій: цифра 1 і ознака  –  клас дуже сприятливих ситуацій; 
цифра 2 і ознака – клас сприятливих ситуацій; цифра 3 і ознака  – клас 
несприятливих ситуацій. 

Над термінальними вершинами або вершинами розгалуження по-
казана кількість регіонів, які відносяться до того чи іншого класу ситу-
ацій. Послідовність розрахунку наведено на рис.2. 
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Рис. 2 – Послідовність розрахунку дерева класифікацій 
 

На першому етапі розрахунків усі 25 ситуацій у регіонах опису-
ються до кореневої вершини і попередньо класифікуються як несприя-
тливі. Клас n був обраний для початкової класифікації тому, що кіль-
кість несприятливих ситуацій набагато більша, ніж сприятливих і дуже 
сприятливих. Подібне дерево класифікацій наведено на рис.3. 
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Рис.3 – Дерево класифікацій ситуацій на регіональних ринках праці 
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Таким чином, використання теорії графів у процесі моделювання регі-
ональної кадрової політики дає змогу впровадити багатокритеріаль-
ний, актуальний ситуаційний підхід до оцінки управлінських рішень, 
що значно підвищить її обґрунтованість. 

За допомогою дерев класифікації можливо оптимізувати регіона-
льні ринки праці, тобто за визначенням рівня привабливості ринків 
праці необхідно надавати певні пропозиції щодо удосконалення та 
підвищення рівня соціальних, економічних та демографічних показни-
ків, що характеризують певний регіон, наприклад, підвищення рівня 
середньомісячної заробітної плати або рівня забезпеченості житлом. 
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ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОГО МІСТА 
 

Аналізуються основні показники, які характеризують демографічну ситуацію в 
країні. Наведено динаміку зайнятості населення і характеристику ринку праці за регіо-
нами України. 
 

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується 
пришвидшенням трансформаційних процесів, поглибленням взаємо-
зв’язку соціального і економічного розвитку країни. Розпад Радянсько-
го Союзу зумовив руйнування стабільної командно-планової системи 
соціального захисту населення. Зміна політичної та економічної орієн-
тації держави спонукала до значних перетворень і в соціальній сфері. 


