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У статті досліджено вплив безробіття на обсяги та динаміку ВВП України. Побудовано парну лінійну 
економетричну модель взаємодії безробіття та ВВП та перевірено її на адекватність шляхом викорис-
тання критерію Фішера. Доведено наявність кореляційного зв’язку між показниками чисельності безро-
бітних та номінального ВВП. Розраховано обсяги недоотриманого ВВП, які втрачає Україна внаслідок 
перевищення фактичного рівня безробіття над його природними нормами. Рекомендовано заходи щодо 
зниження рівня безробіття та підвищення ефективності використання трудових ресурсів в Україні.

Ключові слова: рівень безробіття, валовий внутрішній продукт, економіко-математичне моделюван-
ня, кореляційно-регресійний аналіз, економетрична модель, закон Оукена, робоча сила.

В статье исследовано влияние безработицы на объем и динамику ВВП Украины. Построена парная 
линейная эконометрическая модель взаимодействия безработицы и ВВП и проверена на адекватность 
путем использования критерия Фишера. Доказано наличие корреляционной связи между показателями 
численности безработных и номинального ВВП. Рассчитаны объемы недополученного ВВП, которые те-
ряет Украина в результате превышения фактического уровня безработицы над его естественными 
нормами. Рекомендованы пути снижения уровня безработицы и повышения эффективности использова-
ния трудовых ресурсов в Украине.

Ключевые слова: уровень безработицы, валовой внутренний продукт, экономико-математическое мо-
делирование, корреляционно-регрессионный анализ, эконометрическая модель, закон Оукена, рабочая сила.

The article researches the impact of unemployment on the volume and dynamics of Ukraine's GDP; built a linear 
econometric model of interaction between unemployment and GDP and checked it for adequacy by using Fisher 
criterion; proves a presence of correlation between unemployment rates and nominal GDP; calculate an estimated 
amount of foregone GDP which Ukraine loses because of excess of the actual unemployment above its natural 
norms; recommends actions of reducing unemployment and improving the efficiency of labor in Ukraine.

Keywords: unemployment, gross domestic product, economic and mathematical modeling, correlation and re-
gression analysis, econometric model, Okun's law, work force.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. за останні три роки в україні 
спостерігається поступове зростання номіналь-
ної чисельності безробітних та рівня безробіття. 
на ринок праці впливає низка негативних фак-
торів внутрішнього та зовнішнього характеру, 
що сприяють економічній дестабілізації та поси-
ленню дисбалансу на ринку праці. водночас, 
незважаючи на зростання номінального ввП, 
спостерігається зменшення обсягів реального 
ввП, що також ускладнює економічний та фінан-
совий стан у державі. на думку а. оукена, пере-
вищення рівня безробіття над його природним 
рівнем призводить до збільшення частини недо-

отриманого ввП, який країна втрачає внаслідок 
неповної мобілізації робочої сили [12, с. 276]. 
отже, для покращення стану економіки україни 
необхідно визначити взаємозв’язок між чисель-
ністю безробітних та кількістю недоотриманого 
ввП та розробити заходи щодо мінімізації без-
робіття.

Аналіз останніх досліджень, в яких запо-
чатковано розв’язання даної проблеми і на 
які спираються автори. Питанням економіко-
математичного моделювання займалися такі 
вчені, як с.і. наконечний, т.о. терещенко [4]. 
о.л. лещинський та в.в. рязанцева досліджу-
вали структуру, етапи та специфіку кореляційно-
регресійного аналізу для економічних моделей 
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[2]. о.в. чернявська досліджувала український 
ринок праці та його специфічні особливості [12]. 
Г.в. Монастирська займалася вивченням моти-
ваційних підходів до зайнятості населення [3]. 
Проте недостатньо дослідженими залишаються 
проблеми визначення зв’язку між рівнем безро-
біття та обсягами недоотриманого ввП шляхом 
використання методів економіко-математичного 
моделювання, застосування економетричних 
методів для аналізу статистичної інформації 
динамічного характеру. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даної статті є дослідження 
впливу безробіття на динаміку зміни валового 
внутрішнього продукту україни засобами еко-
номіко-математичного моделювання; надання 
рекомендацій щодо мінімізації втрат ввП шля-
хом найбільш повного та ефективного викорис-
тання трудових ресурсів в україні.

Виклад основного матеріалу з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Для дослідження сили взаємозв’язку між 
показниками безробіття та ввП необхідно ско-
ристатися інструментами та методами еконо-
міко-математичного моделювання, а саме коре-
ляційно-регресійним аналізом економетричної 
моделі. 

Для аналізу вибірок сукупності певних число-
вих значень використовуються методи кореля-
ції, інтерполяції та екстраполяції [7; 8]. 

необхідно зазначити, що використання мето-
дів інтерполяції та екстраполяції є недоцільним 
для дослідження взаємодії динамічних рядів 
чисельності безробітних та ввП. отримані статис-
тичні дані, що є базою для розрахунків, не мають 
прогалин, які необхідно заповнювати, тобто є 
цілісними і не потребують інтерполяційного ана-
лізу. недоцільність використання екстраполяції 
проявляється в тому, що перенесення висновків 
за частиною вибірки на всю досліджувану сукуп-
ність може призвести до зниження об’єктивності 
суджень стосовно взаємозв’язку між показниками 
та до порушення адекватності отриманих резуль-
татів дослідження. отже, найбільш ефективним 
методом для дослідження взаємозв’язку між ста-
тистичними показниками є кореляційно-регресій-
ний аналіз, а саме побудова класичної лінійної 
економетричної моделі [4, с. 120].

Першим етапом кореляційно-регресійного 
аналізу є збір інформації, його обробка та фор-
матування для отримання можливості прове-
дення найбільш об’єктивних розрахунків. інфор-
маційною базою для проведення розрахунків є 
статистичні дані Державної служби статистики 
україни (табл. 1) [6].

Припустимо, що чисельність безробітних 
буде регресором економетричної моделі (X), 
тобто фактором, що впливає на зміну резуль-
туючого показника. номінальний ввП у даному 
разі представлений регресантом (Y), тобто 
результуючою змінною, яку приймає значення 
залежно від зміни показника х. 

таблиця 1 
Вихідні статистичні дані за 2006–2015 рр.

Рік Чисельність 
безробітних, 

тис. осіб

Рівень без-
робіття, %

Номіналь-
ний ВВП, 
млрд. грн.

2006 1515 6,8 544,153
2007 1417,6 6,4 720,731
2008 1425,1 6,4 948,056
2009 1958,8 8,8 913,345
2010 1785,6 8,1 1082,569
2011 1732,7 7,9 1316,6
2012 1657,2 7,5 1408,889
2013 1576,5 7,2 1454,931
2014 1847,6 9,3 1566,728
2015 1654,7 9,1 1979,458

наступним етапом дослідження є параме-
тризація моделі, тобто визначення параметрів 
отриманої економетричної моделі та їх число-
вих значень. Для розрахунку параметрів вико-
ристовують формули [5, с. 125]:

.                       (1)

Після проведення параметризації моделі 
необхідно розрахувати значення лінійної моделі 
Y на основі отриманих показників (табл. 2).

таблиця 2
Параметри лінійної економетричної моделі

X*X X*Y Лінійна модель Y
2295225 824391,795 -2745,543949

2009589,76 1021708,266 -5445,905443
2030910,01 1351074,606 -5237,972063
3836897,44 1789060,186 9558,567252
3188367,36 1933035,206 4756,692398
3002249,29 2281272,82 3290,068959
2746311,84 2334810,851 1196,872934
2485352,25 2293698,722 -1040,490234
3413625,76 2894686,653 6475,608339
2738032,09 3275409,153 1127,561807
27746560,8 19999148,26 414668,2402

отримані розрахункові значення моделі Y 
дають змогу побудувати лінійну економетричну 
модель засобами лінії тренду (рис. 1).

не менш важливою є побудова лінійної еко-
нометричної моделі засобами електронних 
таблиць на основі розрахованих параметрів та 
агрегатів (рис. 2). 

Для аналізу сили лінійної залежності необ-
хідно розрахувати коефіцієнт кореляції (rxy):

.                  (2)

за результатами проведених розрахун-
ків було отримано значення rxy=0,32. оскільки 
rxy>0,3, можна стверджувати, що між досліджу-
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ваними показниками існує кореляційна залеж-
ність, проте певною мірою слабка. 

y = 0,7694x - 81,386
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Рис. 1. Побудова лінійної економетричної 
моделі засобами лінії тренду
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Рис. 2. Побудова лінійної економетричної 
моделі засобами точкового моделювання

наступним етапом дослідження є перевірка 
отриманої економетричної моделі на адек-
ватність за допомогою критерію Фішера. суть 
даного методу полягає в розрахунку показників 
F-розрахункового та F-критичного на основі ста-
тистичних даних та отриманих параметрів. якщо 
значення F-розрахункового більше F-критичного, 
то така модель є адекватною і на її основі 
можна робити висновки. Для розрахунку зазна-
чених показників необхідно розрахувати показ-
ник «F-розрахункове» на основі параметрів та 
використати вбудовану функцію FрасПобр для 
визначення F-критичного [5, с. 44]. у результаті 
проведених розрахунків було встановлено, що 
Fрозрах>Fкрит (71,7>5,3 відповідно), що свідчить про 
адекватність побудованої моделі та можливість її 
подальшого використання та аналізу.

Після побудови лінійної економетричної 
моделі, встановлення взаємозв’язку між показ-
никами та доведення адекватності побудованої 
моделі можна провести розрахунок недоотри-
маного ввП, який україна втрачає внаслідок 
перевищення фактичного рівня безробіття над 
його природними нормами. Для цього можна 
скористатися законом оукена, згідно з яким 
перевищення фактичного безробіття над його 
природним рівнем (за даними досліджень 
а. оукена, 5%) на 1% призводить до зменшення 
обсягів ввП країни на 2,5%. Формула для роз-
рахунку потенційного ввП, який країна могла б 
отримати за умови природного рівня безробіття, 
має вигляд [1, с. 411]:

,                        (3)
де Y*– потенційний ввП;
Y – фактичний ввП;
β – емпіричний коефіцієнт чутливості;
u – фактичний рівень безробіття;
u* – природний рівень безробіття.
розрахунок потенційного та недоотриманого 

ввП наведено в табл. 3 [6].
за даними таблиці можна зробити висно-

вок, що внаслідок перевищення фактичного 
рівня безробіття над його природним рівнем 
економіка україни втрачає значні грошові 
кошти. сумарно за останні 10 років країна 
втратила 969,29 млрд. грн., що дорівнює 
ввП за 2008 р. отже, для покращення стану 
української економіки необхідно провести 
низку превентивних і протекційних заходів, 
спрямованих на мінімізацію безробіття, при-
ведення її до природного рівня, мобілізацію 
трудових ресурсів та їх найбільш ефективне 
використання.

таблиця 3
Розрахунок недоотриманого ВВП України  

за 2006–2015 рр.

Рік

Ф
ак

ти
чн

ий
 

В
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.
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.
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П
, м
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 г
рн

.

2006 544,15 6,8 569,79 25,64
2007 720,73 6,4 746,87 26,14
2008 948,06 6,4 982,44 34,39
2009 913,35 8,8 1 009,22 95,88
2010 1082,57 8,1 1 173,52 90,95
2011 1316,60 7,9 1 419,51 102,91
2012 1408,89 7,5 1 502,81 93,93
2013 1454,93 7,2 1 539,61 84,68
2014 1566,73 9,3 1 755,44 188,71
2015 1979,46 9,1 2 205,52 226,07

окрім розрахунку обсягів недоотриманого 
ввП, також актуальним залишається дослі-
дження темпів приросту фактичного ввП та 
ввП за природного рівня безробіття у досліджу-
ваному періоді (табл. 4). 

за даними таблиці можна зробити висновок, 
що розрахунковий абсолютний приріст ввП у 
досліджуваному періоді перевищує фактичний. 
темпи приросту у відсотковому вираженні збе-
рігаються на рівні фактичних показників, проте 
у кризові періоди темпи приросту ввП за умови 
тільки природного безробіття (повної зайня-
тості) є більш стабільними.

співвідношення приростів фактичного і роз-
рахункового ввП ілюструє рис. 3.
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таблиця 4
Показники динаміки фактичного ВВП  

і ВВП за умов повної зайнятості
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2006 103,15 103,13 23,39 22,10
2007 176,58 177,08 32,45 31,08
2008 227,33 235,57 31,54 31,54
2009 -34,71 26,78 -3,66 2,73
2010 169,22 164,30 18,53 16,28
2011 234,03 246,00 21,62 20,96
2012 92,29 83,30 7,01 5,87
2013 46,04 36,79 3,27 2,45
2014 111,80 215,83 7,68 14,02
2015 412,73 450,09 26,34 25,64
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Рис. 3. Динаміка зростання фактичного ВВП  
і ВВП за умов повної зайнятості

отриманий графік дає змогу зробити висно-
вок, що за умов повної зайнятості економіка 
більш адаптована до негативних впливів вну-
трішнього та зовнішнього характеру і темпи 
зростання ввП у кризові періоди зберігають 
тенденцію до зростання.

не менш важливим залишається дослі-
дження взаємозалежності між рівнем безробіття 
та рівнем інфляції в країні. у дане питання сут-
тєвий внесок зробив а. Філліпс, який стверджу-
вав, що за умови перевищення фактичного рівня 
безробіття над його природними нормами темп 
інфляції знижуватиметься [1, с. 380–381]. така 
тенденція спричинена тим, що тиск до зниження 
заробітної плати, індукований безробіттям, пере-
вищує силу тиску до її зростання, тому рівень 
заробітної плати і витрати знижуються, а отже, 
знижуються й ціни, що уповільнює темп інфляції. 
Проте необхідно зазначити, що крива Філліпса 
стабільна за умови, що в національній економіці 
існує інерційний, тобто з року в рік однаковий, 
темп інфляції. цей темп підтримується, доки 
немає зміщень у сукупному попиті або пропозиції 
на робочу силу. Динаміку зміни рівнів інфляції та 
безробіття в україні ілюструє рис. 4.
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Рис. 4. Взаємозв’язок між рівнем інфляції  
та безробіття за 2006–2015 рр.

за даними рис. 4 можна зробити висновок, 
що взаємозв’язок між рівнем інфляції та без-
робіття в економіці україни є досить слабким. 
це спричинено низкою факторів внутрішнього 
та зовнішнього характеру, до яких слід відне-
сти: неінерційність рівня інфляції в економіці, 
дестабілізуючі економічні та політичні фактори 
зовнішнього впливу, зміщення попиту і пропози-
ції на робочу силу внаслідок прихованого без-
робіття.

Для зниження рівня безробіття необхідне:
1. залучення працівників до проектів дер-

жавних замовлень на будівництво об’єктів інф-
раструктури (мостів, доріг тощо). за допомогою 
даного методу американському уряду вдалося 
подолати безробіття у період великої депре-
сії. в україні спостерігається принципово інша 
ситуація. влітку 2016 р. тендер на будівництво 
дніпровського метрополітену виграла турецька 
компанія Limak, а в тендері на всеукраїнське 
будівництво і ремонт доріг активну участь бере 
ізраїльська компанія «Шапір» [9; 11]. варто 
зазначити, що в процесі виконання даних про-
ектів, окрім українців, залучатимуться іноземні 
працівники, що знизить кількість вільних робо-
чих місць для українських громадян.

2. Посилення стимулювання експортоорієн-
тованої політики. орієнтація економіки на екс-
порт допомогла вийти з кризи таким країнам, 
як японія, Південна корея, оае. уряди цих 
країн для відбудови післявоєнної економіки та 
пожвавлення активності на ринку праці прово-
дили політику, спрямовану на посилення вироб-
ництва готової продукції на експорт і залучення 
в дані галузі найбільшої чисельності робочої 
сили, що призводило до зниження рівня без-
робіття і збільшення платоспроможності гро-
мадян. варто зазначити, що україна має зна-
чний потенціал для експорту готової продукції. 
у нашій країні ще за радянських часів було роз-
винуто базу для машинобудування та ракетобу-
дування. Дніпровський «Південмаш» визнано 
одним із найбільших центрів ракетобудування 
у східній Європі [5]. нині дане підприємство 
займається проектом «наземний старт» та 
«Морський старт», виготовляє для даного про-
екту ракети-носії «зеніт-3SL» [10].

3. стимулювання зайнятості населення за 
рахунок:
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– створення робочих місць на базі розвитку 
підприємництва;

– створення умов для самозайнятості насе-
лення;

– профпідготовки і перепідготовки, професій-
ної орієнтації населення;

– організації оплачуваних громадських робіт;
– забезпечення робочими місцями осіб з 

обмеженою можливістю використання трудо-
вого потенціалу;

– проведення інвестиційної та інноваційної 
політики, спрямованої на інтелектуальні техно-
логії управління зайнятістю;

– заохочення безробітних до пошуку роботи і 
працевлаштування;

– сприяння мобільності робочої сили, ство-
рення умов для переїзду у трудонедостатні 
регіони;

– формування умов для забезпечення робо-
тою молоді;

– підвищення якості створюваних робочих 
місць та ефективності праці зайнятих [3, с. 116].

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. еконо-
міко-математичне та економетричне моделю-
вання є ефективним інструментом для дослі-
дження та прогнозування економічних процесів 
у державі. засобами кореляційно-регресійного 
аналізу було доведено взаємозв’язок між змі-
ною чисельності безробітних та обсягів ввП 
україни. Дослідження трендових кривих і точко-

вого моделювання дає змогу провести як ретро-
спективний, так і перспективний аналіз ситуації 
на ринку праці та економіки в цілому. за умови 
доведеної наявності кореляційного зв’язку між 
показниками безробіття та ввП можна розраху-
вати обсяг ввП, який україна недоотримувала 
впродовж досліджуваного періоду. обсяги недо-
отриманого ввП, спричиненого перевищенням 
фактичного рівня безробіття над його природ-
ними нормами, за період 2006–2015 рр. стано-
вив майже 1 трлн. грн., що є значною втратою 
для економіки україни. аналіз темпів приросту 
фактичного ввП і розрахункового ввП дав 
змогу зробити висновок, що за умов природного 
безробіття абсолютний приріст ввП є більшим, 
а економіка країни є більш пристосованою до 
негативних факторів. Дослідження рядів дина-
міки рівнів безробіття та інфляції показали, що 
взаємозв’язок між рівнем інфляції та безробіття 
в економіці україни є досить слабким. така тен-
денція зумовлена неінерційністю рівня інфляції 
в економіці, дестабілізуючими економічними та 
політичними факторами зовнішнього впливу, 
зміщенням попиту і пропозиції на робочу силу 
внаслідок прихованого безробіття.

отже, подальші дослідження повинні бути 
спрямовані на моделювання попиту на робочу 
силу в умовах кризи на мікроекономічному, мезо-
економічному та макроекономічному рівнях; на 
аналіз сутності та причин незбалансованості між 
попитом і пропозицією на трудові ресурси.
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