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Розглянуто еволюцію поглядів та теоретичні аспекти поняття «трудовий потенціал». Визначено фактори, 
що впливають на формування конкурентних переваг трудового потенціалу регіону. Здійснено моніторинг 
ефективності використання трудового потенціалу регіону на основі розрахунку інтегрального показника. 
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Постановка проблеми. Необхідність інно-
ваційного розвитку регіонів та зростан-

ня ролі трудових ресурсів у сучасних кризових 
умовах актуалізує процеси дослідження про-
блем розвитку трудового потенціалу. На сьогодні 
стратегічно важливим є пошук резервів та по-
тенційних можливостей для розвитку економіки 
регіонів за рахунок підвищення ефективності 
використання трудового потенціалу. Адже саме 
трудовий потенціал є основним фактором науко-
во-технічних нововведень, вирішальною умовою 
конкурентоспроможності підприємств як все-
редині регіону, так і на національному рівні та 
сприяє забезпеченню національної безпеки на 
міжнародному рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Для України напрямок дослідження саме трудо-
вого потенціалу регіонів є достатньо новим, так 
як сформувався переважно в роки становлення 
ринкової системи та притаманних для неї кон-
курентних відносин. Вітчизняні науковці, а саме 
Амоша О.І., Богиня Д.П., Грішнова О.А., Лібано-
ва Е.М., Лукашевич В.М., Самарцева А.Є., Семикі-
на М.В. та інші переважно зосередили свою увагу 
на проблемах формування, оцінки та розвитку 

трудових ресурсів. Наукові праці Кравченка М., 
Пасєки С., Шаульської Л.В. присвячені дослі-
дженню трудового потенціалу у регіональному 
вимірі. В той же час, недостатньо повно вивчені 
різні аспекти ефективності використання трудо-
вого потенціалу як основної передумови стійкого 
і збалансованого розвитку регіонів. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. За роки ринкових реформ у 
вітчизняній економіці накопичено певний досвід 
раціонального використання трудового потенці-
алу на різних рівнях управління: макро-, мезо-, 
та внутріфірмовому. Проте залишається багато 
невирішених проблем у формуванні, розвитку 
та використанні трудового потенціалу в промис-
ловості регіону, в забезпеченні підприємств ква-
ліфікованими працівниками. В сучасних умовах 
від формування та використання трудового по-
тенціалу регіону залежить не тільки ефективне 
відтворення людського потенціалу країни, але 
і можливості прискорення темпів розвитку на-
ціональної економіки. Крім того, при тривалій 
демографічній кризі та в світлі останніх подій 
на сході України пошук шляхів відтворення та 
розвитку трудового потенціалу є особливо акту-
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альним. Сьогодні необхідні нова регіональна по-
літика, спільна наукова та практична діяльність 
управлінських та виробничих структур регіону, 
спрямовані на подальший розвиток трудово-
го потенціалу підприємств з різними формами 
власності на основі моніторингу ефективності 
формування та використання наявних в регіоні 
людських ресурсів.

Мета статті. Головною метою роботи є оцінка 
ефективності використання трудового потенціа-
лу регіону, вивчення факторів впливу на нього 
та формування пропозицій щодо створення ме-
ханізму його відтворення. 

Виклад основного матеріалу. Початок ви-
вчення здатності людини до праці спостерігаєть-
ся у наукових працях представників класичної 
школи, зокрема У. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо, 
Дж.С. Мілля. Вчені розглядали лише окремі ас-
пекти фізичних та духовних сил працівника, 
розкриваючи лише загальні питання їх форму-
вання та розвитку. 

На принципову важливість якості людських 
ресурсів вказував Дж.С. Мілль. Зокрема, вчений 
вважав, що майстерність, енергія, наполегливість 
працівників є багатством країни нарівні з інстру-
ментами та машинами. Також він виокремив в 
якості основних відмінних якостей багатства довго-
вічність, корисність, здатність до накопичення. Та-
ким чином, Дж.С. Мілль серед властивостей люди-
ни, що визначають рівень його здатності до праці, 
та відповідно, і серед властивостей, що дозволяють 
збільшувати національне багатство завдяки їх ви-
користанню, виокремлював майстерність, фізичну 
силу, здібність до навчання, знання, кваліфікацію, 
а також моральні якості працівників. 

У. Петті називає робочу силу та її якість «жи-
вими діючими силами», які по суті і складають 
значну частину багатства країни. Сучасні кон-
цепції підтверджують цей взаємозв’язок. Адже 
якість робочої сили напряму пов’язана із рівнем 
конкурентоспроможності працівників, а це, в 
свою чергу, впливає на конкурентоспроможність 
підприємств, регіонів і країни в цілому. 

На відсутність рівності властивостей лю-
дей, а відповідно і трудового потенціалу, вказує 
К. Маркс: «одна людина фізично чи розумово 
переважає іншу, а тому надає за один і той же 
час більшу кількість праці або здатна працювати 
довше» [2]. Тобто опосередковано розглядається 
конкурентоспроможність та конкурентні перева-
ги робочої сили. 

Поняття «трудовий потенціал» з’явилося у 
наукових публікаціях на початку 80-х років 
ХХ ст. Питання формування та розвитку тру-
дового потенціалу обговорювались в різних на-
укових сферах: економіці, філософії, соціології 
тощо, що викликало появу великої кількості ви-
значень зазначеної категорії та наукових диску-
сій на різних наукових рівнях. Все це заклало 
підґрунтя до вивчення трудового потенціалу на 
якісній основі. 

Існує кілька визначень категорії «трудовий 
потенціал», які віддзеркалюють відповідні кон-
цепції. Так, Богиня Д.П. і Грішнова О.А. вважа-
ють, що трудовий потенціал – це інтегральна 
оцінка і кількісних і якісних характеристик еко-
номічно активного населення [4]. Осовська Г.В. та 
Крушельницька О.В. визначають трудовий по-

тенціал як сукупність працездатного населення з 
урахуванням інтелектуального розвитку, знань, 
умінь, досвіду, духовних цінностей, звичаїв, тра-
дицій, переконань і патріотизму. Вони вважають, 
що поняття «трудовий потенціал» є ширшим, 
ніж поняття «трудові ресурси» (яке донедавна 
широко застосовувалося в економічній літерату-
рі), тому що, вважають ці вчені, воно характе-
ризує не лише загальну чисельність індивідів, а 
й включає сукупність різних якостей людей, що 
визначають працездатність [7].

Абдурахманов К.Х., виокремлюючи соціально 
особистісні складові трудового потенціалу, наголо-
шує на потенційних, тобто «перспективних», або 
«невикористовуваних» соціальних можливостях 
працівника. Його оцінка трудового потенціалу має 
передбачати визначення кількості та міри викорис-
тання цього потенціалу у цілях організації. Трудо-
вий потенціал організації складає певна сукупність 
працівників, які в ній працюють [1]. Трудовий по-
тенціал особистості не є постійним. Він змінюється 
з нагромадженням знань, навичок і досвіду індиві-
да. Тому трудовий потенціал індивіда можна оці-
нити тим, яку додану вартість він створює.

Таким чином, трудовий потенціал як еко-
номічна категорія розглядається як виробничі 
відносини з приводу відтворення психофізіоло-
гічних кваліфікованих, духовних та соціальних 
якостей населення.

Трудовий потенціал регіону характеризують 
як сукупність робочої сили та сукупну суспіль-
ну здатність населення регіону до праці на осно-
ві єдності їх кількісної та якісної характеристик. 
З кількісної сторони трудовий потенціал визнача-
ється чисельністю населення у працездатному віці, 
а з якісної – статевовіковою структурою, рівнем 
освіти, професійними вміннями та мобільністю [3].

Трудовий потенціал регіону на відміну від 
потенціалу конкретної особи не обмежений в 
своєму розвитку та постійному зростанні. Його 
загальна величина, що складається із індивіду-
альних потенціалів працівників, які мають свої 
обмеження за різними ознаками, безперервно 
зростає на суму підвищення потенційних зді-
бностей кожного окремого працівника або сукуп-
ності всіх робочих груп.

У ринковій економіці кількісне або якісне оці-
нювання трудового потенціалу саме по собі є не-
достатнім. В даному випадку необхідно звертати 
увагу ще й на можливості формування його кон-
курентних переваг в межах певного регіону. 

Покрищук В. та Коваль С. визначають кон-
курентоспроможність трудового потенціалу ре-
гіону як сукупність його кількісних і якісних 
структурних елементів, які у взаємодії і опти-
мальному співвідношенні сприяють економічно-
му та соціальному розвитку окремого регіону з 
випереджуючими темпами порівняно з іншими 
[8]. При цьому Й. Звонар вважає, що конкурен-
тоспроможність трудового потенціалу регіону – 
це реально існуюча на даний момент часу спро-
можність регіону забезпечувати та підтримувати 
більш високі у порівнянні з іншими регіонами 
темпи розвитку економічної та соціальної сфери 
завдяки кращим якісним характеристикам своїх 
трудових ресурсів та завдяки більш ефективно-
му використанню трудових здібностей працез-
датного населення [5].



«Young Scientist» • № 4.4 (44.4) • April, 2017 79
Оцінка існуючих визначень конкурентоспро-

можності трудового потенціалу регіону дала 
можливість виокремити два основних підходи.

Перший підхід визначає конкурентоспромож-
ність персоналу на ринку праці безвідносно до 
конкретної організації чи території та акцентує 
свою увагу на якісних характеристиках праців-
ника, що складають його конкурентоспромож-
ність. Працівник, а саме робоча сила, що йому 
належить, специфічні вміння, навички та здат-
ності, які виявлені в даний момент та потенційні, 
виступає в якості певного товару на ринку праці 
та конкурує з аналогічними товарами. 

У відповідності із зазначеним підходом при-
йнято розглядати конкурентоспроможність тру-
дового потенціалу як особливий вид товарної 
конкурентоспроможності, визначальними фак-
торами якої є конкурентоспроможність ціни на 
даний товар та його якісні характеристики. 

Згідно другого підходу вчені відзначають чіт-
ку залежність конкурентоспроможності трудово-
го потенціалу від факторів, що на нього вплива-
ють, а відповідно і від конкретного підприємства 
чи території. Тому, обов’язковою є необхідність 
оцінки не тільки якісних характеристик трудово-
го потенціалу регіону, але і впливу факторів, що 
безпосередньо визначають результати праці як 
на макрорівні, так і на рівні регіону. 

Опрацювання основних питань активізації 
розвитку трудового потенціалу регіону для фор-
мування його конкурентних переваг дозволило 
визначити фактори впливу загальноекономічні 
та регіональні.

Загальноекономічні фактори безпосередньо не 
залежать від дій регіональних та місцевих орга-
нів влади та мають зовнішній вплив:

– система економічних відносин між учасни-
ками виробничого процесу;

– соціальна та податкова політика по від-
ношенню до економічно активних верств насе-
лення;

– рівень розвитку виробництва, праці та 
управління на підприємствах;

– відповідність якісних характеристик трудо-
вого потенціалу вимогам виробництва;

– економічні умови;
– загальний інвестиційно-інноваційний клімат 

в країні та інші.
Регіональні (внутрішні) фактори визначають 

стратегію соціально-економічного розвитку ре-
гіону:

– конкурентоспроможність та інвестицій-
на привабливість регіону (технічна оснащеність 
праці, кількість підприємств, що впроваджують 
інновації, стан транспортних комунікацій та на-
явність і розвиток інфраструктури);

– показники відтворення населення, статево-
вікова структура, рівень охорони здоров’я;

– рівень розвитку трудових ресурсів (квалі-
фікаційні та якісні характеристики, мобільність 
робочої сили, рівень зайнятості та безробіття);

– природно-кліматичні умови, географічне 
розташування, ступінь доступу до стратегічних 
ресурсів;

– рівень безпеки регіону;
– культурні, історичні та етнічні особливості 

населення, віросповідання, спосіб життя тощо.
Процес моніторингу трудового потенціалу ре-

гіону складається із низки взаємопов’язаних та 
послідовних етапів, які взаємообумовлюють один 
одного (рис. 1). Тобто, в залежності від результа-
тів отриманих на попередніх етапах визначаєть-
ся необхідність проведення наступних. 

На першому етапі необхідно проаналізувати 
ступінь відповідності рівня розвитку компонентів 
трудового потенціалу вимогам ринку праці, оці-
нити економічну активність та конкурентоспро-
можність.

На другому етапі аналізують фактори, що ви-
значають розвиток трудового потенціалу регіону. 
Це може сприяти підвищенню ефективності ви-
користання трудового потенціалу та досягненню 
більш високого рівня конкурентоспроможності. 

На третьому етапі передбачається аналіз 
ефективності реалізації механізму відтворення 
трудового потенціалу регіону. Показником, який 

Визначення мети і задач аналізу трудового потенціалу 
регіону

Оцінка фактичного стану 
трудового потенціалу регіону

Оцінка економічної активності 
трудового потенціалу (рівень 

зайнятості, безробіття, 
демографічного навантаження

Аналіз факторів, що 
визначають розвиток трудового 
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трудового потенціалу регіону 

Оцінка ефективності реалізації механізму відтворення трудового 
потенціалу регіону

1 етап
2 етап

3 етап

Рис. 1. Етапи процесу моніторингу трудового потенціалу регіону
*розроблено автором
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свідчитиме про покращення ситуації в регіоні є 
зростання обсягів виробництва валового регіо-
нального продукту.

З метою забезпечення достовірності оцінки 
трудового потенціалу пропонуємо використову-
вати інтегральний показник, який будемо визна-
чати за методикою розрахунку нормативної ба-
гатовимірної зваженої [12].

Зазначену методику застосуємо для оцінки 
ефективності використання трудового потенці-
алу Південного регіону (Миколаївська, Одесь-
ка, Херсонська області) на основі офіційної 
статистичної інформації за 2016 рік [9, 10, 11]. 
З цією метою необхідно розрахувати наступні 
показники:

– коефіцієнт демографічного навантаження 
показує скільки осіб до робочого віку в середньо-
му припадає на кожну 1000 населення:

Кн.заг = 𝑆𝑆0−14+𝑆𝑆60+
𝑆𝑆16−59

× 1000

kпр = 𝑈𝑈пр
𝑈𝑈

Кпр.н = 𝑆𝑆пр в

𝑆𝑆пр н

Кі сер. =
∑𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖1+𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖2+𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

Кі сер. =
8,796
3

= 2,932

,            (1)

де S0-14 – чисельність населення у віці від 0 
до14 років, осіб;

S60+ – чисельність населення у віці від 60 ро-
ків і старше, осіб;

S15-49 – чисельність населення у віці від 16 до 
59 років.

– частка населення у працездатному віці роз-
раховується як співвідношення чисельності на-
селення у працездатному віці до загальної чи-
сельності населення регіону;

– коефіцієнт працевлаштування:

Кн.заг = 𝑆𝑆0−14+𝑆𝑆60+
𝑆𝑆16−59

× 1000

kпр = 𝑈𝑈пр
𝑈𝑈

Кпр.н = 𝑆𝑆пр в

𝑆𝑆пр н

Кі сер. =
∑𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖1+𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖2+𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

Кі сер. =
8,796
3

= 2,932

,                      (2)

де Uпр – працевлаштовані безробітні, осіб;
U – чисельність безробітних, осіб.
– коефіцієнт працездатності населення:

Кн.заг = 𝑆𝑆0−14+𝑆𝑆60+
𝑆𝑆16−59

× 1000

kпр = 𝑈𝑈пр
𝑈𝑈

Кпр.н = 𝑆𝑆пр в

𝑆𝑆пр н

Кі сер. =
∑𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖1+𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖2+𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

Кі сер. =
8,796
3

= 2,932

,                    (3)

де Sпр в – чисельність працездатного населен-
ня працездатного віку, осіб;

Sпр н – чисельність населення працездатного 
віку.

– рівень безробіття – визначається як відно-
шення чисельності безробітних до загальної чи-
сельності працездатного населення.

Значення отриманих в результаті розрахун-
ків відобразимо в табл. 1.

Таблиця 1
Показники, що характеризують  

трудовий потенціал Південного регіону
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Миколаївська 0,602 0,691 0,768 0,676 8,9
Одеська 0,607 0,686 1,165 0,643 6,5

Херсонська 0,608 0,690 0,995 0,665 10,2

У зв’язку з неможливістю провести оцінку 
ефективності використання трудового потенціа-
лу кожної області окремо, отримані дані зведемо 
до інтегрального показника. 

Розрахунок відносної величини інтегрального 
показника здійснимо за формулою: 

Ki = ∑ Kij,                       (4)
де Кі – відносна величина інтегрального по-

казника ефективності використання;
Kij – значення і-того показника в j-тій області.
Результати розрахунків представлено в 

табл. 2. 

Таблиця 2
Відносна величина інтегрального показника 

ефективності використання трудового  
потенціалу Південного регіону за областями

Область Кі

Миколаївська 2,737
Одеська 3,101

Херсонська 2,958
Всього 8,796

Надалі визначимо середнє значення вибірки 
за формулою:

Кн.заг = 𝑆𝑆0−14+𝑆𝑆60+
𝑆𝑆16−59

× 1000

kпр = 𝑈𝑈пр
𝑈𝑈

Кпр.н = 𝑆𝑆пр в

𝑆𝑆пр н

Кі сер. =
∑𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖1+𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖2+𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

Кі сер. =
8,796
3

= 2,932

,              (5)

де n – кількість територій (областей, регіонів), 
що аналізуються.

Кн.заг = 𝑆𝑆0−14+𝑆𝑆60+
𝑆𝑆16−59

× 1000

kпр = 𝑈𝑈пр
𝑈𝑈

Кпр.н = 𝑆𝑆пр в

𝑆𝑆пр н

Кі сер. =
∑𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖1+𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖2+𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

Кі сер. =
8,796
3

= 2,932 

Проведемо розрахунок інтегрального показ-
ника використання трудового потенціалу і ре-
зультати розрахунку представимо в табл. 3.

Таблиця 3
Розрахунок інтегрального показника  
ефективності використання трудового  

потенціалу Південного регіону
Область Інтегральний показник

Миколаївська 2,737/2,932=0,934
Одеська 3,101/2,932=1,058

Херсонська 2,958/2,932=1,009

Отже, розрахунок показує, що найбільш 
ефективно використовується трудовий потенціал 
в Одеській області, на другому місці Херсонська 
область і на третьому – Миколаївська. Проте, 
необхідно зазначити, що діапазон розбіжностей 
інтегрального показника ефективності викорис-
тання трудового потенціалу областей Південного 
регіону є невисоким. При цьому ефективність ви-
користання трудового потенціалу регіону зале-
жить від продуктивності функціонування кожної 
підсистеми, і того, на скільки вона інтегрована 
в рамках всієї економічної системи. Тобто, для 
того, щоб говорити про те наскільки розвинений 
потенціал регіону взагалі, необхідно провести 
аналогічний розрахунок інтегрального показни-
ка конкурентоспроможності в цілому по країні, 
адже використана методика є універсальною і 
може застосовуватися для оцінки будь-якого ін-
шого потенціалу і для будь-якого регіону. 

Висновки і пропозиції. Оновлення та роз-
виток регіону залежить від ефективності вико-
ристання ресурсного потенціалу, базовим еле-
ментом якого є трудовий потенціал. Основними 
факторами регіонального розвитку є кількісні та 
якісні показники трудового потенціалу, його кон-
курентні переваги. А формування і відтворення 
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останніх, в свою чергу, перебуває під впливом 
загальноекономічних та регіональних факторів.

Виходячи із зазначеного очевидною є необ-
хідність формування механізму, що забезпечить 
ефективне відтворення трудового потенціалу та 
сформує підґрунтя для підтримання конкурент-
них переваг.

З урахуванням трансформації економічної 
системи України, у відповідності до соціально-

економічних параметрів європейського співтова-
риства структура механізму відтворення трудо-
вого потенціалу регіону повинна являти собою 
динамічну модель як послідовність процесів за-
безпечення, розвитку та реалізації, що форму-
ють цикл і дозволяють нарощувати трудовий по-
тенціал із конкурентними перевагами, а також 
враховувати особливості розвитку трудового по-
тенціалу в певному регіоні. 
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Аннотация
Рассмотрена эволюция взглядов и теоретические аспекты понятия «трудовой потенциал региона». 
Определены факторы, которые влияют на формирование конкурентных преимуществ трудового по-
тенциала региона. Осуществлен мониторинг эффективности использования трудового потенциала ре-
гиона на основе расчета интегрального показателя. Предложено сформировать механизм воспроизвод-
ства трудового потенциала региона. 
Ключевые слова: мониторинг, регион, трудовой потенциал региона, конкурентоспособность трудового 
потенциала, факторы влияния, механизм воспроизводства.
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MONITORING OF EFFICIENCY OF USE 
OF THE LABOUR POTENTIAL OF THE REGION

Summary
The evolution of views and theoretical aspects of the concept of «labour potential of the region» are 
considered. Factors that influence for the formation of competitive advantages of regional labour potential 
are defined. Monitoring of efficiency of use of labour potential of the region on the basis of an integrated 
indicator is implemented. Problems of use of labour resources in the region require development of 
mechanism of reproduction of labour potential of the region.
Keywords: monitoring, region, labour potential of the region, competitiveness of labour potential, factors 
of influence, mechanism of reproduction.


