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Постановка проблеми. Однією з гострих і
найбільш значущих проблем для сталого соціально-еко-
номічного розвитку України є проблема збереження й
зміцнення трудового потенціалу. Перехід до нової моделі
суспільного розвитку в системі світових взаємин обумов-
лює важливість та своєчасність досліджень зазначеної
проблеми, а потреба у створенні повноцінних умов для
розвитку трудового потенціалу посилює практичну зна-
чущість її вирішення. Власне кількісні та якісні параметри
трудового потенціалу стають у сучасних умовах вагомим
чинником результативності економічних перетворень.

Загострення проблем відтворення трудового по-
тенціалу в період соціально-економічної кризи та в
умовах політичної нестабільності держави вимагає
переосмислення наукового доробку з питань його виз-
начення, формування, збереження, розвитку та вра-
хування в дослідженнях тих суперечностей, умов та
чинників, що визначають перспективи економічного
зростання регіонів та держави.

Дослідження проблем трудового потенціалу в
регіональному аспекті є найменш розробленою про-
блемою з погляду оцінки стану та розвитку науково-
методичної бази вимірювання кількісних і якісних ха-
рактеристик трудового потенціалу [1].

Аналіз досліджень і публікацій. Питання форму-
вання трудового потенціалу привернули особливу увагу
багатьох практиків, вчених та консультантів в цій галузі
знань. В Україні сформувалися давні традиції в царині
всебічного вивчення людської діяльності, адже ще Г. Ско-
ворода, Т. Шевченко, І. Франко намагалися усвідомити
сенс праці, оцінюючи трудову діяльність як найбільший
дар Творця людині. Пізніше ідеї Г. Сковороди були розви-
нені М. Туган-Барановським, але першими зернами нової
парадигми науки в цій сфері, на думку М. Долішнього,
стали дослідження С. Подолинського [2].

Дослідженню різнобічних аспектів проблем фор-
мування та реалізації трудового потенціалу населення
присвятили свої роботи такі вітчизняні вчені: О. Амо-
ша, Д. Богиня, І. Бондар, М. Бібен, О. Грішнова,
М. Долішній, Т. Заяць, С. Злупко, О. Шаблій, Ф. Зас-
тавний, А. Колот, Е. Лiбанова, В. Мiкловда, В. Онікіє-
нко, І. Петрова, В. Петюх, В. Стешенко та iнші. Серед
останніх публікацій зазначитимо роботи таких авторів,
як: В. Пономаренко [3], В. Васильченко, А. Гриненко,
О. Гришкова, Л. Керб [4], Л. Черчик [5], М. Мико-
лайчук [6], В. Приймак [7,8].

Аналіз опублікованих праць, матеріалів наукових
конференцій і дискусій, присвячених дослідженню цієї
багатогранної проблеми, показав, що вона є ще недо-
статньо дослідженою, і в теоретичному, і в практич-
ному аспектах.

Об’єктивна необхідність у подальшому поглиб-
ленні теоретичних досліджень і методичних розробок
пов’язана з уточненням категорії „трудовий потенціал”,
удосконаленням методичних підходів до оцінки стану
трудового потенціалу, а також з безпосереднім поліпшен-
ням процесів його формування та використання [9].

Метою нашої роботи є теоретичне узагальнення
сучасних підходів до визначення соціально-економіч-
ної категорії „трудовий потенціал” і аналіз структур-
них складових трудового потенціалу регіону.

Об’єктом дослідження є процеси формування та
збереження трудового потенціалу регіону. Предметом
дослідження є теоретико-методичні та науково-практичні
підходи до оцінювання трудового потенціалу регіону.

Виклад основного матеріалу. На початку ро-
боти, для більш повного розуміння предмету дослід-
ження та виявлення основних контурів нової концепції
управління трудовим потенціалом, на думку автора,
доцільно провести „інвентарізацію” найбільш розпов-
сюджених дефініцій категорії „трудовий потенціал”, на-
вести ґенезис цього поняття. Адже, як уважають
фахівці, аналіз поняття „трудовий потенціал”, як фор-
ми прояву людського фактора, дозволяє в комплексі
розглянути сукупність його соціально-економічних,
професійно-технічних, організаційно-управлінських і
психофізіологічних можливостей, визначити систему
показників кількості та якості трудового потенціалу,
провести аналіз на макро- і мікрорівнях, по вертикалі
та його горизонталі, з’ясувати коло економічних взає-
мин, що виникають у процесі формування і викорис-
тання людського фактора. Такий підхід дає можливість
також визначити сутність трудового потенціалу як по-
няття, що відображає соціально-економічні взаємини,
що виникають на всіх стадіях руху людського факто-
ра: від формування ресурсів праці до повної реалізації
трудових потенцій окремого або сукупного робітника
в процесі суспільної діяльності [10].

Систематизація різних поглядів на категорію тру-
дового потенціалу виявила, що дослідники по-різно-
му підходять до її визначення. Проаналізовані підходи
для спрощення сприйняття було зведено до таблиці 1.

Як видно з таблиці, єдине загальновизнане тлума-
чення змісту категорії трудовий потенціал відсутнє. Деякі
науковці пояснюють це наявністю різних підходів до виз-
начення цієї категорії і наводять таку їх класифікацію:
факторний (О. Панкратов, І. Бажан, Б. Генкін, Д. Боги-
ня, О. Грішнова та ін.), політекономічний (В. Вруб-
левський), системний (Є. Качан, Д. Шушпанов), ресур-
сний (В. Костаков, Г. Сергеєва, Л. Чижова, А. Калина.
та ін.), етимологічний (С. Бектуров, Д. Карпухін, І. Мас-
лова) [11]. Але, на нашу думку, більш об’єктивною є
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Таблиця 1
Визначення категорії „трудовий потенціал”

Визначення Автор, джерело 
Сукупна чисельність громадян працездатного віку, які за 
наявності  окремих ознак (стан здоров’я, психолого-
фізіологічні особливості, освітній, фаховий та інтелектуа-
льний рівні, соціально-етнічний менталітет) здатні та ма-
ють намір проводити трудову діяльність. 

Україна. Президент. Про Основні напрями розвитку 
трудового потенціалу в Україні на період до 2010 ро-
ку: указ від 3 серпня 1999 року № 958/99. // Офіц. вісн. 
України. – 1999. – № 31. – C. 47. 

Можливості (демографічні, соціальні, духовні) праце- 
здатного населення, які можуть бути реалізовані і 
приведені в дію в умовах певного рівня розвитку продук-
тивних сил суспільства та науково-технічного прогресу. 
 

Баб’як Г. З історії географічного та соціально-
економічного вивчення поняття „трудовий потенціал”. 
– [Електронний ресурс] / Галина Баб’як, Василь Фай-
фура, Дмитро Шушпанов. – Режим доступу :  ukr-
ur.narod.ru/istoukrgeo/allpubl /krajeznavstvo 
/zistorgeotasoc1.htm 

Трудовий потенціал суспільства – конкретна форма мате-
ріалізації людського фактору, показник рівня розвитку та 
межі творчої активності працюючих. Трудовий потенціал 
підприємства – гранична величина можливої участі робі-
тників у виробничому процесі з урахуванням психофізіо-
логічних особливостей, рівня професійних знань, трудо-
вого досвіду при наявності необхідних організаційно-
технічних умов. Трудовий потенціал людини – частина 
потенціалу особистості яка формується на основі природ-
них здібностей, освіти, виховання та життєвого досвіду. 

Федонін О. С.  Потенціал підприємства: формування 
та оцінка. / Федонін О. С.,  Рєпіна І. М., Олексюк  О. І. 
– К. : КНЕУ, 2003. – С. 197 – 221. 
 

Гранична кількість і якість запасів праці в конкретних 
умовах  геопросторово-часових координат, якими володіє 
людина, група людей, суспільство. 

Шевчук Л. Т. Медико-соціальні аспекти використання 
трудового потенціалу: регіональний аналіз та прогноз 
/ Л. Т. Шевчук. – Львів, 2003. – 489 с. – С. 26 – 27. 

Сукупна спроможність економічно активного населення 
території забезпечити виробництво споживчих вартостей 
згідно з вимогами суспільства на даному етапі його роз-
витку. 

Джаін І. О. Економічна оцінка трудового потенціалу 
території : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 /  
І. О. Джаін ; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил 
України. – К., 2001. – 19 с. : рис.  

Сукупність трудових можливостей, яка сформована і фор-
мується у певних виробничих відносинах і умовах відтво-
рення та в разі відповідності сучасним технологіям може 
бути ефективно використана у виробничий діяльності 

Синиця Т. В. Формування та використання трудового 
потенціалу промислового підприємства :  дис... канд. 
екон. наук: 08.09.01 / Тетяна Валеріївна Синиця ; Хар-
ківський держ. економічний ун-т. – Х., 2004. 

Трудовий потенціал -  інтегральна форма, що кількісно та 
якісно характеризує спроможність суспільства в динаміці 
забезпечити людський фактор виробництва відповідно до 
вимог його розвитку.  

Панкратов А. С. Управление воспроизводством трудо-
вого потенциала / А. С. Панкратов. – М. : МГУ, 1988. 
– 279 с. 

Трудовий потенціал – це кількість, демографічний склад, 
кваліфікаційний та освітній рівень персоналу. 

Щелкунов В. И. Производственный потенциал Украи-
ны. Стратегия формирования и использования /  
В. И. Щелкунов. – К. : КМУГА, 1999. – 248 с. 

Відповідні запаси праці, що „залежать від загальної чисе-
льності трудових ресурсів та їх структури за статтю та 
віком, рівня зайнятості, накопичених знань, ступеня від-
повідності демографічної структури працюючих умовам 
підвищення ефективності праці, соціальної мобільності 
населення”. 

Костаков В. 
Управление трудовыми ресурсами : справ. пособие / 
В. Костаков, В. Попов ; под. общ. ред. В. Г. Костакова. 
– М. : Экономика, 1987. 
 

Трудовий потенціал підприємства – це комплексне 
поєднання потенційних можливостей, які можуть бути 
представлені групами якісних та кількісних характери-
стик персоналу.  

Цимбаленко Н. В. Методичні положення оцінки тру-
дового потенціалу підприємства / Н. В. Цимбаленко,  
А. П. Греча, І. О. Тарасенко // Вісник Хмельницького 
національного університету. – 2009. – T. 1. – № 4. –  
С. 16 – 17. – С. 16. 

Трудовий потенціал являє собою інтегральну сукупність 
можливостей населення до економічної активності як 
суб’єктів трудової діяльності. 

Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-
економічного роз-витку : монографія : [Електронний 
ресурс] / за ред. д.е.н., проф. Варналій З. С. – Знання 
України, 2005. – 478 с. – Режим доступу  :    
http://www.niss.gov.ua/book /Region/04-1-REGIONI.pdf 
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позиція Л. Шевчук, яка проаналізувавши визначення
дефініції „трудовий потенціал” провідними вченими в
межах різних наукових підходів (авторська класифікація
цих підходів є досить детальною, а саме: демографічний,
соціально-демографічно-політекономічний, соціально-
демографічно-економічний, демографічно-економічний,
трудоресурсний, ресурсно-економічний, політекономіч-
ний, регіонально-економічний, соціально-економічний,
соціально-економіко-технологічний, ресурсно-виробни-
чий, ресурсно-маржинальний), дійшла висновку, що
дефініції різних авторів важко звести до єдиного тлума-
чення навіть у межах подібних підходів [12]. Таким чи-
ном, пояснити різноманіття та різнонаправленість визна-
чень категорії „трудовий потенціал” лише наявністю в
науці різних підходів чи різних шкіл (московської, киї-
вської, львівської, харківської) неможливо.

На нашу думку, частково відмінності у визна-
ченнях можуть бути поясненні об’єктом вивчення, адже
виділяють різні рівні трудового потенціалу: трудовий
потенціал працівника, трудовий потенціал підприєм-
ства, трудовий потенціал регіону, трудовий потенціал
території та трудовий потенціал суспільства.

Крім того, слід розрізняти номінальний та реаль-
ний трудовий потенціал. Як уважає В. Приймак, до по-
няття трудовий „трудовий потенціал” потрібно підходи-
ти з обох боків, згідно з ознаками „властивість-відно-
шення”, які відображають відповідно атрибутивний та
релятивний аспекти цього поняття [8, С. 3-4]. Під но-
мінальним трудовим потенціалом розуміють макси-
мальні можливості (реалізовані та нереалізовані) залу-
чення працездатного населення до трудової діяльності,
визначенні як сукупність його кількісних і якісних ха-
рактеристик з урахуванням умов і регіональних особ-
ливостей, які впливають на його розвиток. Ця форма
трудового потенціалу відображає атрибутивний аспект
цього поняття. Він не складається із суми трудових по-
тенціалів індивідів, а є окремим показником, який має
кількісну міру і визначається здоров’ям населення рег-
іону, демографічними, освітніми, кваліфікаційними, інте-
лектуальними, етнокультурними та іншими параметра-
ми. Номінальний ТП виявляється в ході його викорис-
тання в процесі суспільно-виробничих і невиробничих
відносин. Таким чином, номінальний — це теоретич-
но-ймовірна гранична кількість і якість запасів праці в
конкретних умовах геопросторово-часових координат,
який детермінується системою господарювання, рівнем
розвитку продуктивних сил у межах конкретної тери-
торіальної суспільної системи.

Реальний трудовий потенціал характеризує відно-
шення між номінальним ТП та його використанням. Це
частина номінального ТП, яка реалізує себе за заданих
умов. Під реальним трудовим потенціалом слід розуміти
ту кількість і якість запасів праці, якими володіє людина,
група людей, суспільство і які є наявними на конкретну
дату в межах України, тобто в конкретних умовах гео-
просторово-часових координат [12, С. 396-397].

Але, загалом, різноманітність прояву категорії
„трудовий потенціал” свідчить про багатогранність його

сутності, динамічність та гнучкість. Деякі науковці
загалом вважають, що на сучасному етапі розвитку,
виходячи з багатофункціональності людини, яка є
рушієм змін у суспільстві і у процесі праці прямо або
опосередковано впливає на нього, більш коректним є
вживання категорії „людський потенціал” [13, С. 15].

Щодо власного бачення, то ми вважаємо, що
найбільш вдалим визначенням категорії трудового
потенціалу залишається визначення, запропоноване
засновником теорії регіонального трудовикористання
академіком М. Долішнім, який під трудовим потенціа-
лом розуміє прогнозовану інтегральну здатність гру-
пи, колективу, підприємства, працездатного населен-
ня країни, регіону до продуктивної трудової профес-
ійної діяльності, результатом якої є новостворені ду-
ховні та матеріальні цінності [14, C. 87].

Систематизувавши різні погляди на категорію
трудового потенціалу, можна зробити ряд узагальнень,
зокрема про те, що більшість авторів розглядає тру-
довий потенціал з позицій системності. Отже, під тру-
довим потенціалом розуміється система, що складаєть-
ся з окремих елементів — структурних складових
трудового потенціалу. Із системних позицій трудовий
потенціал слід розглядати як керовану підсистему, що
перебуває у постійній взаємодії з керуючою підсисте-
мою, тобто із державними органами [7, C. 46].

Виходячи із вищенаведеного, трудовий потенціал
— складна, динамічна, відкрита, ієрархічна система,
усі елементи якої можуть бути виявлені за допомогою
низки відповідних методів. Таким чином, ми впритул
підійшли до аналізу компонентної структури трудово-
го потенціалу.

Професор Б. Генкін уважає, і з ним загалом по-
годжуються такі автори, як: О. Федонін, І. Рєпіна,
О. Олексюк [15], В. Васильченко, А. Гриненко,
О. Гришкова, Л. Керб [4], що компоненти трудового
потенціалу характеризують:

— психофізіологічні можливості участі у сус-
пільно корисній діяльності;

— можливості нормальних соціальних контактів;
— можливості генерації нових ідей, методів,

образів, уявлень;
— раціональність поведінки;
— наявність знань і навичок, необхідних для ви-

конання певних обов’язків та видів робіт;
— пропозиція на ринку праці.
На їхню думку, наведеним аспектам відповіда-

ють такі компоненти трудового потенціалу:
— здоров’я;
— моральність і вміння працювати в колективі;
— творчий потенціал;
— активність;
— організованість;
— освіта;
— професіоналізм;
— ресурси робочого часу.
В. Васильченко, А. Гриненко, О. Гришкова деякі

характеристики наведених компонентів уважають до-

Т. О. Фоміних
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волі суб’єктивними. Зокрема такі: „можливості нор-
мальних соціальних контактів” (яка це норма?), „ра-
ціональність поведінки” (що до цього належить?) [4].

М. Долішній серед основних структурних скла-
дових трудового потенціалу виділяє інтелектуальний,
професійний, морально-психологічний потенціали
[14]. Г. Баб’як, В. Файфура, Д. Шушпанов акценту-
ють увагу на демографічних, соціальних, духовних
його компонентах [10].

І. Джаін [16] пропонує розглядати трудовий потен-
ціал території як сукупність демографічного, етнокультур-
ного потенціалів та потенціалу суспільної організації праці.
Потенціал суспільної організації праці характеризується
формами поєднання індивідуальних потенціалів у сус-
пільному виробництві та забезпечується відповідним рівнем
спеціалізації, концентрації, кооперації виробництва та роз-
міщенням продуктивних сил по території регіону.

Демографічні чинники впливають на формуван-
ня трудового потенціалу території і містять: чисельність
населення території, його статевовікову структуру, тем-
пи природного приросту, середню тривалість життя.
Окремо можна виокремити демографічно-соціальні
чинники: чисельність працездатного населення та на-
селення у працездатному віці; зайнятість населення,
його економічна активність, розподіл за галузями,
секторами та територіальними одиницями регіону, три-
валість активного періоду життя.

До соціальних чинників належать: рівень фізично-
го розвитку та здоров’я, загальної та професійної освіти,
розвиток соціальної інфраструктури, рівень урбанізації,
зовнішня та внутрішня міграція населення. На розвиток
та використання трудового потенціалу впливають еко-
номічні чинники, такі, як: реальні прибутки населення,
забезпеченість продовольчими, непродовольчими това-
рами та побутовими послугами, рівень інфляції, а також
розвиток матеріально-технічної бази регіону, науковий по-
тенціал, діючий кредитно-фінансовий механізм, подат-
кова система, система стимулювання праці та інші.

Забруднення навколишнього середовища негатив-
но впливає на формування трудового потенціалу люди-
ни у зв’язку з погіршенням його кількісних та якісних
характеристик: зниження природного приросту населення
території, підвищення смертності, зменшення тривалості
активного періоду життя людини, підвищення рівня зах-
ворюваності, відставання у фізичному розвитку. У ціло-
му екологічний чинник зменшує економічну оцінку тру-
дового потенціалу території у зв’язку з втратами дода-
ної вартості (внаслідок зменшення робочого часу та зни-
ження продуктивності праці), та додатковими витратами
на запобігання, усунення та компенсацію негативних со-
ціальних наслідків забруднення навколишнього середо-
вища [16].

Представники Львівської працересурсної школи
вважають, що якісні параметри трудового потенціалу
слід аналізувати за допомогою сукупності наступних
ознак: демографічних, медико-біологічних, кваліфіка-
ційних, екологічних, науково-технічних, соціальних,
психологічних, ідейно-політичних [17, С. 13].

Шевчук Л. Т. видокремлює дев’ять складових
трудового потенціалу [12, C. 29]:

— біологічну (вага; зріст; вік; стать; фізична краса);
— демографічну (населення молодше працездатно-

го віку; працездатного віку, старше працездатного віку);
— інтелектуальну (здібності до творчості;

кількість геніальних осіб; талант);
— сакральну (святість у відношенні до довкіл-

ля; примітивний матеріалізм; науковий матеріалізм);
— історичну (традиції, рівень розвиненості сус-

пільної системи);
— культурну (рівень культури, вихованість);
— освітню (рівень освіти, світогляд);
— соціальну (стартова соціальна позиція, орієн-

тація в соціальному середовищі, урахування законів
поведінки);

— економічну (рівень доходів, рівень життя, умо-
ви праці);

— мотиваційну (особливості поведінки у процесі
праці, особливості поведінки в побуті, поведінка під
час відпочинку);

— здоров’я.
Як уважає автор, з усіх компонентів біологічна,

демографічна та інтелектуальна складові є основними
для всіх інших. Їх кількісні та якісні характеристики
детермінуються кількісними та якісними показниками
здоров’я. Стан здоров’я, стверджує науковець, ста-
новить ядро усіх компонентів трудового потенціалу,
аргументуючи це тим, що від кількості та якості фізич-
ного і психічного суспільного здоров’я безпосеред-
ньо залежить суспільна здатність до праці. І з цим важ-
ко не погодитись.

Львівські науковці [7, С. 51] під час аналізу тру-
дового потенціалу регіону рекомендують вивчати такі
його підсистеми — „Демографія”, „Зайнятість”,
„Активність”, „Професіоналізм”, „Освіта”, „Науковий
потенціал”, „Здоров’я”, „Екологія”, „Моральність”.

Як свідчать результати досліджень [12, C. 27],
більшість вчених виділяють близько чотирьох компонентів
трудового потенціалу, різних за змістом і назвою. Якщо
ці компоненти об’єднати, то їх загальна кількість досягне
одинадцяти — біологічна, демографічна, інтелектуаль-
на, сакральна, історична, культурна, освітня, соціальна,
економічна, мотиваційна, здоров’я. На нашу думку, до
цього переліку можна додати ще такі складові, як: по-
літична, технічна, наукова, кваліфікаційна, професійна
тощо. Загалом, власні дослідження свідчать про стійку
тенденцію до збільшення кількості компонент під час
аналізу трудового потенціалу регіонів України зі зміщен-
ням акценту під час його вивчення на якісні складові.

Висновки. У статі проаналізовано категорію
„трудовий потенціал”, визначено її динамічність та
гнучкість; систематизовано фактори, які впливають на
процеси формування та використання трудового по-
тенціалу й висвітлено різні підходи до компонентної
структури трудового потенціалу.

Проведені теоретичні дослідження показали, що
сучасна економічна наука характеризується відсутні-
стю єдиних методологічних підходів до трактування
категорії трудового потенціалу і її співвідношенням з
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іншими економічними категоріями (трудовими ресур-
сами, кадровим потенціалом тощо). Це підтверджуєть-
ся різноманітністю існуючих літературних джерел, у
яких найбільш повним є визначення трудового потен-
ціалу як домінантної форми реалізації людського фак-
тора. Такі категорії, як: населення, трудові ресурси,
робоча сила, є конкретними носіями трудового потен-
ціалу на певних стадіях його відтворення.

На основі аналізу поглядів різних авторів було
зроблено висновок, що трудовий потенціал має
кількісну та якісну структури, що перебувають у діа-
лектичній єдності, і можуть бути охарактеризовані за
допомогою низки показників.
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ри трудового потенціалу регіону

У статті проаналізовано категорію „трудовий по-
тенціал”, визначено її динамічність та гнучкість; сис-
тематизовано фактори, які впливають на процеси фор-
мування та використання трудового потенціалу й вис-
вітлено різні підходи до компонентної структури тру-
дового потенціалу.
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Фоминых Т. А. Анализ компонентной струк-
туры трудового потенциала региона

В статье проанализировано категорию „трудовой
потенциал”, определено ее динамичность и гибкость;
систематизированы факторы, которые влияют на про-
цессы формирования и использования трудового по-
тенциала, освещены разные подходы к компонентной
структуре трудового потенциала.

Ключевые слова: категория, трудовой потенци-
ал, регион, компонентная структура, факторы.

Fominykh T. A. Analysis of component structure
of labour potential of region

In the article a category is analysed „labour
potential”, its dynamic quality and flexibility is certain;
factors which influence on the processes of forming and
use of labour potential are systematized, the different going
is lighted up near the component structure of labour
potential.

Key words: category, labour potential, region,
component structure, factors.
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