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Анотація. У статті визначено суть поняття «механізм державного регулювання трудового потенціалу», 
його мету, напрями, принципи та складові. Виділено наступні складові механізму державного регулю-
вання трудового потенціалу: законодавчо-нормативна, організаційна, соціально-економічна, освітньо-
інноваційна, інформаційна. Виокремлено комплекс законодавчих і нормативних актів, які регулюють 
функціонування та розвиток трудового потенціалу промисловості. Наголошено, що в умовах сучасності 
набувають надзвичайної нагальності соціальна переорієнтація економіки та обов’язковість створення 
ефективної системи соціального партнерства, як провідного інституту узгодження інтересів агентів тру-
дового договору. Підкреслено важливість побудови освітньо-інноваційного механізму на тісній взаємодії 
держави, освітніх закладів та безпосередньо виробничих підприємств.
Ключові слова: трудовий потенціал, промисловість, державне регулювання, механізм державного 
управління, складові механізму державного регулювання.
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THE COMPONENTS OF THE STATE REGULATION MECHANISM OF LABOUR 
POTENTIAL OF INDUSTRY IN UKRAINE

Summary. The essence of the concept of «the mechanism of state regulation of labour potential» as one of the 
components of the mechanism of regulation of the economy was defined. The objective, directions, principles 
and components of the mechanism have also been defined. The authors identified the following components of 
the state regulation mechanism of labour potential: legislative, normative, organizational, social and economic, 
educational and innovative, informational. A set of legislative and normative acts regulating the functioning 
and development of labour potential of industry was specified. The conclusion was made that the legislative 
and normative components of the state mechanism for regulating labour potential of industry is an urgent 
issue of the development of labour potential of industry. The authors described the objects, subjects and infra-
structure of state regulation of labour potential of industry in Ukraine. The article defines the main directions 
of influence of the socio-economic component of the mechanism of state regulation of labour potential of indus-
try, and indicates the importance of transition to knowledge economy. The authors emphasize that in today’s 
conditions social reorientation of the economy and the obligation to create an effective system of social part-
nership, as a leading institution for coordinating the interests of the parties of an employment contract become 
extremely vital. The attention is focused on the focal problems that constitute the subject of labour agreements 
within the framework of social partnership. The article describes the authors’ understanding of the essence 
of the informational component of state regulation, which consists in the implementation of information and 
communication technologies in the field of functioning of labour potential, integration with international infor-
mation networks, application of modern information technologies in organizations and enterprises to provide 
prompt access to necessary data and production. The authors also emphasized the importance of working out 
educational and innovative mechanism in close cooperation between the state, educational institutions and 
directly with enterprises. 
Keywords: labour potential, industry, state regulation, state administration mechanism, components of state 
regulation mechanism.

Постановка проблеми. В реаліях сього-
дення, коли в умовах спаду вітчизняної 

економіки гостро постає проблема невідповіднос-
ті наявного трудового потенціалу промисловості 
сучасним вимогам економічного і соціального 
розвитку країни, зокрема через значну трудову 
міграцію працездатного населення за межі Укра-
їни, зниження кількості робочих місць, занепаду 
галузі в цілому через брак належного фінансу-
вання як в технічне переозброєння та модерніза-
цію основних фондів, так і для покращення умов 
праці, виділення коштів для розвитку трудового 
капіталу, зумовлює необхідність вжиття держа-

вою системних заходів для підтримання, віднов-
лення і розвитку трудового потенціалу, що і зу-
мовлює актуальність нашого дослідження. 

Вирішення завдання сталого розширеного 
відтворення трудового потенціалу вітчизняної 
промисловості неодмінно потребує трансфор-
мації і розвитку державних механізмів управ-
ління та взаємодії державного і приватного 
секторів економіки України з метою забезпечен-
ня збалансованого розвитку її галузей та інф-
раструктури, для забезпечення максимальної 
ефективності як промисловості, так і національ-
ної економіки.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему функціонування механізму держав-
ного регулювання трудового потенціалу неодно-
разово піднімали у своїх працях такі вітчизняні 
вчені-дослідники як Галаз Л.В., Гринкевич С.С., 
Левченко О.М., Старостенко Г.Г., Перегудо-
ва А.С., Шило К.М., Щербак В.Г., однак, врахо-
вуючи постійну мінливість зовнішнього серед-
овище дане питання залишається актуальним 
та потребує постійної уваги. 

Постановка завдання. Метою статті є ви-
вчення теоретичних засад функціонування ме-
ханізму державного регулювання трудового 
потенціалу, визначення його складових, дослі-
дження їх особливостей та пошук шляхів його 
удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Підсумовую-
чи доробки вчених [3; 5; 6; 10; 11], приходимо до 
висновку, що механізм державного регулювання 
має низку особливостей. Насамперед, він є ре-
зультатом діяльності групи людей, спрямований 
на управління соціумом, а отже має бути чітким, 
лаконічним та зрозумілим не лише виконавцям, а 
й тим, на чию діяльність він спрямований. Відтак, 
незаперечним є існування об’єкту та суб’єкту регу-
лювання. Варто наголосити, що, механізм держав-
ного регулювання – це система, якій притаманна 
чітка мета, функції, що зумовлюють спрямованість 
того чи іншого механізму (економічний, соціаль-
ний, комунікаційний, тощо) та порядок виконання 
даних функцій, шляхом застосування відповідних 
методів та засобів. Для ефективного функціону-
вання механізмів державного управління виникає 
потреба в динаміці, яка виливається в необхідності 
наявності жорстких взаємозв’язків та правил вза-
ємодії, певної автоматичності діяльності та устале-
ності керованого процесу. 

Розглянемо суть механізму державного регу-
лювання трудового потенціалу, як одного з скла-
дових механізму регулювання економіки. 

Ковбасюк Ю, Ващенко К. та Сурмін Ю. вва-
жають, що механізми державного управління – 
це практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за 
допомогою яких органи державної влади впли-
вають на суспільство, виробництво, будь-яку 
соціальну систему з метою досягнення постав-
лених цілей [13, с. 248] Справедливою є думка 
Бакуменка В. та Князєва В, які підкреслють, що 
схема реального механізму державного управ-
ління містить цілі, рішення, впливи, дії, резуль-
тати. Комплексний механізм державного управ-
ління вони визначають як систему політичних, 
економічних, соціальних, організаційних і пра-
вових засобів цілеспрямованого впливу органів 
державного управління [3, с. 116-117].

Тож, опираючись на дослідження вітчизня-
них та зарубіжних вчених [1; 2; 4; 6; 7; 9-11], ми 
можемо зазначити, що механізм державного ре-
гулювання трудового потенціалу – це система, 
яка направлена на забезпечення ефективного 
функціонування трудового потенціалу, має ви-
значену структуру, принципи, методи, засоби, 
інструменти впливу на об’єкт управління для ви-
конання поставлених цілей з відповідним право-
вим, нормативним, економічним, політичним 
та інформаційним забезпеченням. 

Головним завданням механізму державного 
регулювання трудового потенціалу промисло-

вості – спрямованість на забезпечення ефектив-
ного процесу розширеного відтворення, а саме 
на формування, розподіл, використання та роз-
виток трудового потенціалу суспільства та сфер 
економічної діяльності. Даний механізм має бути 
невід’ємною частиною національної економічної 
системи та сприяти кількісному та якісному ка-
дровому забезпеченню діяльності вітчизняних 
суб’єктів господарювання. Принцип дії механіз-
му державного регулювання трудового потенціа-
лу зображений нами на рис. 1. 

Як нами зазначалось в попередніх напрацю-
ваннях, головними напрямами процесу держав-
ного регулювання трудового потенціалу промис-
ловості має стати, насамперед: 

– забезпечення процесу регулювання прирос-
ту населення, формування ефективного системи 
підтримання здоров’я нації, поліпшення медич-
ного обслуговування;

– формування інноваційної системи шкільної, 
професійної та післядипломної освіти, перена-
вчання, підвищення кваліфікації та забезпечен-
ня її доступності

– сприяння створенню цілісної системи соці-
ального захисту населення України як працюю-
чого, так і непрацюючого;

– формування конкурентоспроможного ринку 
праці та забезпечення повної зайнятості та впро-
вадження системи гідної оплати праці та моти-
вації працюючих;

– створення ефективної пенсійної системи, за-
безпечення справедливого та сучасного механіз-
му її функціонування. 

Ключовим моментом в реалізації механізму 
регулювання трудового потенціалу, на нашу 
думку, повинні бути постійні оцінка та моніто-
ринг процесу регулювання, виявлення певних 
недоліків, вузьких місць, кращих рішень у ньому 
та швидка реакція для усунення чи впроваджен-
ня нововведень. Саме ця частина механізму 
спрямована на його удосконалення, оновлення, 
на неї покладається відповідальність за те, щоб 
механізм відповідав потребам як суспільства, 
так і економіки держави. 

Загалом, механізм регулювання відтворення 
та розвитку трудового потенціалу здійснюється 
на трьох рівнях: макро, мезо та мікро рівні. Дер-
жавне регулювання макрорівня пов’язане з зако-
нотворчою діяльністю та виконанням прийнятих 
законів, указів, актів та інших нормативно-пра-
вових документів. Мезорівень вирішує на регі-
ональному рівні завдання щодо вдосконалення 
законодавчої бази щодо використання трудових 
ресурсів, розробки програм розвитку освітніх 
послуг вищих навчальних закладів, залучення 
населення працездатного віку до суспільного 
виробництва тощо. На мікрорівні вирішуються 
питання, пов’язані з підвищенням рівня освіти, 
кваліфікації кадрового складу, фінансування 
перепідготовки персоналу, науково-технічного 
рівня виробництва, здійснення інновацій, питан-
нями щодо використання інтелектуальної влас-
ності, інвестиціями, підвищенням продуктив-
ності праці,підтриманням соціально- трудових 
відносин, укладанням колективних договорів 
й угод, забезпечення нормальних умов та охоро-
ни праці, формуванням корпоративної культури 
та ін.
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Відповідно до напрямів дії механізму держав-
ного регулювання трудового потенціалу, шляха-
ми збереження і розвитку трудового потенціалу 
промисловості на державному рівні, на нашу 
думку є: нарощення освітньо-кваліфікаційного 
потенціалу, створення умов для безперервної 
освіти, здобуття знань та підвищення кваліфі-
кації протягом трудової діяльності, підвищення 

якості підготовки кадрів вищими та професій-
но-технічними навчальними закладами; удоско-
налення системи оплати та нормування праці; 
стабілізації зайнятості населення в умовах фі-
нансової кризи; сприяння продуктивній зайня-
тості населення з орієнтацією на інноваційну 
модель розвитку виробництва; впровадження 
міжнародних стандартів щодо умов та охорони 

Оцінка і моніторинг регулювання трудового потенціалу

Фази відтворення трудового потенціалу: формування, розподіл, використання, розвиток

Складові механізму регулювання трудового потенціалу

Реалізація державної політики в сфері регулювання трудового потенціалу

Законодавчо-
нормативна

ІнформаційнаОсвітньо-
інноваційна

Соціально-
економічна

Організаційна

Методи дії механізму державного регулювання трудового потенціалу

Економічні ПсихологічніСоціальніОрганізаційніПолітичні

Основні напрями державного регулювання трудового потенціалу

Забезпечення 
поліпшення 

демографічної 
ситуації в 

країні

Формування 
конкурентоспроможного 

ринку праці та 
забезпечення повної 

зайнятості

Сприяння створенню 
цілісної системи 

соціального захисту
населення України як 

працюючого, так і 
непрацюючого

Формування інноваційної 
системи професійної 

освіти, післядипломної
підвищення кваліфікації 

та забезпечення її 
доступності

Впровадження 
системи гідної 
оплати праці та 

мотивації 
працюючих

Принципи дії механізму державного регулювання трудового потенціалу

Інноваційність 
та інтелект-
туалізація

СинергізмАдаптив-
ність

Цілеорієн-
тованість

Систем-
ність

Комплекс-
ність

Рис. 1. Схема процесу державного регулювання трудового потенціалу промисловості
Джерело: авторська розробка 
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праці на виробництві; удосконалення трудово-
го законодавства; підвищення ролі соціального 
діалогу у формуванні державної політики та за-
безпечення реалізації принципів рівноправності 
його учасників. 

Розглянемо дію механізму державного регу-
лювання трудового потенціалу промисловості за 
його складовими. Спершу вважаємо за потрібне 
дати характеристику законодавчо-нормативній 
складовій механізму щодо політики збереження 
і розвитку трудового потенціалу. 

На законодавчому рівні основним норматив-
ним документом до 2017 року, який регулював 
розвиток трудового потенціалу була Концепція 
Загальнодержавної цільової соціальної програ-
ми збереження і розвитку трудового потенціалу 
України на період до 2017 року. На сьогоднішній 
день не видано жодного нормативного докумен-
ту, який би продовжив дію вищеназваної кон-
цепції, або ж затверджено новий щодо перспек-
тивних напрямів розвитку трудового потенціалу 
в Україні на майбутній період.

 Звичайно, трудовий потенціал регулюється 
й іншими нормативно-правовими документа-
ми, однак вони не мають цільової спрямованості 
на збереження та розвиток трудового потенціа-
лу. Так, до них необхідно віднести наступний 
комплекс законодавчих і нормативних актів: 
Кодекс законів про працю України; Бюджетний 
кодекс України; Господарський кодекс України; 
Закони України: «Про зайнятість населення», 
«Про загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування на випадок безробіття», «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання», «Про оплату праці»,»Про професійний 
розвиток працівників» «Про прожитковий міні-
мум», «Про колективні договори і угоди», «Про 

освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про 
вищу освіту», «Про сприяння соціальному ста-
новленню та розвитку молоді в Україні», «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Украї-
ні», «Про засади державної регуляторної політи-
ки у сфері господарської діяльності», «Про при-
ватизацію державного майна», «Про закупівлю 
товарів, робіт і послуг за державні кошти», «Про 
спеціальні економічні зони» та інші. 

Отже, можна зробити висновок про те, що на-
разі законодавчо-нормативна складова держав-
ного механізму регулювання трудового потенці-
алу промисловості є малоефективною, заходи,що 
проводяться є недостатніми для його розширено-
го відтворення, нормативна база потребує зна-
чного оновлення та осучаснення відповідно до 
нагальних проблем розвитку трудового потенці-
алу промисловості. 

Організаційний механізм державного регу-
лювання трудового потенціалу промисловості – 
це сукупність різних за своєю природою конкрет-
них адміністративно-організаційних елементів 
у механізмі управління, що мають організовува-
ти регулювання, управління в інтересах держав-
ної влади, діяльність державно-управлінської 
системи для ефективного функціонування тру-
дового потенціалу. Схематично організаційний 
механізм регулювання трудового потенціалу 
промисловості можна відобразити на рис. 2.

Суб’єктами регулювання трудового потенціа-
лу праці є державні установи, організації, органи 
державної влади, органи місцевого самовряду-
вання та посадові особи, які формують державну 
політику, здійснюють цілеспрямований регулю-
вальний вплив на процеси розширеного відтво-
рення трудового потенціалу. До інфраструкту-
ри адміністративно-організаційної складової 

Суб’єкти державного 
регулювання ТП

Об’єкти державного 
регулювання ТП

Організаційна 
інфраструктура 

державного регулювання 
ТП

Результати державного 
регулювання ТП

Організаційно-розпорядчі 
методи, принципи, 

інструменти, засоби та 
важелі державного 
регулювання ТП

Рис. 2. Організаційний механізм регулювання трудового потенціалу промисловості
Джерело: авторська розробка
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механізму державного регулювання трудового 
потенціалу промисловості входять міжнародні 
установи та організації, що пов’язані прямо чи 
опосередковано з регулюванням трудового по-
тенціалу, науково-дослідні інститути та органі-
зації , що мають відношення до процесів функ-
ціонування трудового потенціалу, підприємства 
промисловості, освітні установи, громадські орга-
нізації та профспілкові комітети, а також зв’язки 
між ними, що пронизують усі відносини у сфері 
державного управління, які складають основу 
для формування, подальшого функціонування 
та розвитку системи розширеного відтворення 
трудового потенціалу промисловості.

Об’єктами державного регулювання трудово-
го потенціалу є демографічні, освітні процеси, 
соціально-трудові відносини між працівником 
і роботодавцем; узгодження попиту і пропози-
ції робочої сили; соціальний захист населення; 
забезпечення зайнятості; підвищення профе-
сіонального потенціалу населення; процеси, 
пов’язані з організацією та охороною праці та ін.

Соціально-економічна складова механізму 
регулювання трудового потенціалу промисловос-
ті – це система прийомів і способів впливу та його 
спрямування на суспільно-господарський роз-
виток, яка забезпечує відтворення кількісних 
та якісних характеристик трудового потенціалу 
з використанням економічних та соціальних ме-
тодів та засобів впливу. 

Серед основних напрямів впливу даної скла-
дової механізму, можна виділити наступні:

– забезпечення справедливої та гідної систе-
ми оплати праці працівникам та стимулювання 
платоспроможного попиту на кваліфіковану ро-
бочу силу;

– розробка мотиваційного механізму підви-
щення продуктивності праці та використання 
трудового потенціалу на підприємствах промис-
ловості;

– забезпечення шляхом відповідної фінансо-
вої, кредитної, фіскальної, інвестиційної політи-
ки сучасного техніко-технологічного, інновацій-
ного, економічного рівня розвитку підприємство 
промисловості та інших галузей економіки кра-
їни;

– впровадження ефективної системи соціаль-
ного та пенсійного захисту населення;

– формування гідної системи охорони здоров’я, 
культури та відпочинку, тощо.

На сьогоднішній день соціальна переорієн-
тація економіки виходить на передній план. 
Мова йде про безпосереднє втілення в життя 
завдань, що визначають довгострокову страте-
гію соціально-економічного розвитку держави, 
побудову в Україні ефективної соціально орі-
єнтованої ринкової економіки знань. Одним із 
протиріч в сфері трудових відносин є існування 
у працівників надії на державу, яка повинна 
створювати робочі місця і видавати зарплату, 
турбуватися про працездатну частину суспіль-
ства, і на противагу необхідністю самозабезпе-
чення, відповідальності за відтворення своїх 
здібностей до праці. До того ж, з урахуванням 
кризових явищ в економіці, можна спостерігати 
зниження реальної заробітної плати, посилення 
необґрунтованої міжгалузевої і міжрегіональної 
диференціації в оплаті праці, заборгованості з її 

виплати. Відповідно, як наслідок, проявляється 
соціальне погіршення способу життя, зниження 
рівня споживання, зневіра в свої сили і можли-
вості. Однак, для підвищення рівня конкурен-
тоспроможності країни не можна користуватися 
застарілими механізмами розвитку виробни-
цтва. Головною метою сьогодення повинна ста-
ти орієнтація на перехід до економіки знань, 
розвиток трудового, професіонального та інте-
лектуального потенціалів країни. 

Для регулювання трудових відносин, які на 
сьогодні в переважній більшості основані на до-
говорах на контрактній основі, необхідні механіз-
ми захисту працівників від можливого свавілля 
роботодавців. Таку роль покликані виконувати 
профспілки. На практиці ж, недостатня актив-
ність профспілкових організацій, їх слабка го-
товність відстоювати інтереси найманої праці, 
невміння здійснювати контроль за діяльністю 
роботодавців все частіше переконує працівників, 
які раніше відчували захист держави, що їхні ін-
тереси не захищає ніхто.

Отже, без ефективної системи соціального 
партнерства, як провідного інституту узгоджен-
ня інтересів агентів трудового договору, про 
розвиток національної економіки не може бути 
мови. Для цього, насамперед, необхідно визна-
чити ролі кожної із сторін в даному процесі. 

Серед основних проблем, які складають пред-
мет трудових угод в рамках соціального партнер-
ства є питання оплати праці, тобто загальний 
розмір заробітної плати, її відповідність величи-
ні прожиткового мінімуму, низький рівень інди-
відуальних заробітків відносно вартості відтво-
рення робочої сили, вчасна виплата заробітної 
плати, питання зайнятості і уникнення безробіт-
тя; а також питання участі працівників в управ-
лінні підприємствами. 

Вирішувати дані проблеми з боку працівни-
ків покликані: профспілки, напівпрофспілкові 
утворення, які фактично виконують роль со-
ціальних відділів адміністрації підприємств, 
багатофункціональні громадські рухи робітни-
ків; з боку роботодавців: директори і керівники 
державних підприємств, власники і управлінці 
приватних підприємств, громадсько-політичні 
організації господарських керівників, промис-
ловців і підприємців; з боку держави: загально-
соціальні та загальнополітичні органи держав-
ного управління, які не включені безпосередньо 
у виробництво і прямо не зв’язані ні з працівни-
ками, ні з роботодавцями, галузеві міністерства 
і відомства, що ще несуть безпосередню відпові-
дальність за хід виробництва, а тому є одночасно 
і органами держави, і роботодавцями [8, с. 13].

Загалом за законами ринкової економіки від-
носини між роботодавцями та працівниками 
повинні налагоджуватися шляхом саморегуля-
ції. Функція держави полягає у повсякчасному 
моніторингу ситуації на ринку праці, контролі 
за дотриманням прав та виконанням обов’язків 
обох сторін, усуненні «вузьких місць» у існуванні 
системи, запуску чи навпаки стриманні певних 
процесів для ефективної діяльності ринкового 
механізму. 

Суть інформаційної складової державного 
регулювання полягає у впровадженні інфор-
маційно-комунікаційних технологій у сферу 
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 функціонування трудового потенціалу, інтегра-
ція з міжнародними та створення власних інфор-
маційних мереж, використання в організаціях 
та підприємствах сучасних інформаційних тех-
нологій для забезпечення оперативного доступу 
до необхідних даних та випуску конкурентоспро-
можної продукції на світовий ринок. 

Особливо важливою, на нашу думку, є освіт-
ньо-інноваційна складова, яка відповідає, на-
самперед, за забезпечення належного рівня 
загальної та професійної освіти, налагодження 
системи підвищення кваліфікації, післядиплом-
ної освіти, зміни професії, а також на озброєння 
виробництва сучасними технологіями, на яких 
передбачено використання трудового потенціалу 
з передовими знаннями. 

Реалізація освітньо-інноваційного механізму 
побудована на тісній взаємодії держави, освітніх 
закладів та безпосередньо виробничих підпри-
ємств. Гнучка політика розвитку промисловості 
заснована на використанні висококваліфікова-
ної робочої сили. Відповідно вимоги для персона-
лу, який повинен бути задіяний на виробництві 
постійно зростають. Освітні заклади, які повинні 
підготувати кадри, не можуть функціонувати без 
зв’язку з підприємствами та якісно виконувати 
свою роботу. З іншого боку, не задоволене існую-
чими стандартами життя та рівнем оплати праці 
населення, яке володіє професіональними зна-
ннями, виїжджає закордон, де працює не завжди 
за спеціальністю, отримуючи бажані доходи, а 
країна, таким чином, втрачає кваліфіковані ка-
дри та знижує свою конкурентоспроможність. 

Для розв’язання даного питання, на нашу 
думку, необхідно, перш за все забезпечити якіс-
ний діалог у системі «освіта – держава – вироб-
ництво». Як показує наукова практика, плідна 
співпраця підприємств та навчальних закладів 
різного рівня призводить до відповідності на-
вчальних програм до реальних потреб вироб-

ництва; надання організаціями необхідного об-
ладнання, яке безпосередньо використовується 
у виробництві, для процесу навчання, ширше 
залучення студентів до реальної роботи на під-
приємствах, шляхом проведення занять та екс-
курсій, у результаті дає змогу на виході отри-
мати працівника з необхідними практичними 
навичками та скоротити час його професійної 
адаптації; оплата підприємствами навчання 
певних осіб гарантує забезпечення себе квалі-
фікованими кадрами та дає право контролю за 
роботою освітнього закладу. Зацікавленість осві-
тян у такій співпраці обумовлене підвищенням 
рейтингу закладу з випуску конкурентоспромож-
них та, що саме головне, затребуваних фахівців, 
а отже підвищення свого статусу, збільшення 
бажаючих навчатися, а також можливість співп-
раці з найкращими вузами за кордоном. Роль 
держави в цьому ланцюзі обумовлена допомогою 
в регуляції даного тандему. Для того, щоб роз-
почати масову співпрацю навчальних закладів 
та підприємств, необхідно наладити її шляхом 
надання певних пільг, зменшення податкового 
тиску, компенсації витрат підприємствам, які 
допомагають в організації навчального процесу, 
а також контролю за виконанням передбачених 
заходів. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Підсумовуючи наше досліджен-
ня, можна зробити висновок, що лише модель 
злагодженого функціонування державних орга-
нів, підприємств-виробників та освітніх установ 
може дати позитивний результат, який посилить 
конкурентні позиції як промисловості, так всієї 
країни в цілому на світовому ринку. В подаль-
ших наших дослідженнях ми приділимо увагу 
дослідженню сучасного стану функціонування 
трудового потенціалу промисловості України 
та проаналізуємо фактори, які здатні вплинути 
на покращення його використання та розвитку. 
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