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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 

У статті узагальнено підходи до визначення чинників впливу на форму-

вання трудового потенціалу особистості, підприємства, регіону. Запро-

поновано напрями його відтворення та нарощення.  
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В статье обобщены подходы к определению факторов влияния на фор-

мирование трудового потенциала личности, предприятия, региона. Пре-

дложены направления его воспроизведения и наращивания. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, этапы и направления воспроиз-

ведения, наращивание трудового потенциала региона.  

 

The paper summarizes the approaches to determining the factors influencing 

the formation of labor potential of the individual, company, region. Directions 

of reproduction and extension. 

Keywords: employment potential, stages and play areas, increase employment 

potential. 

 

Соціально-економічний розвиток будь-якого суспільства базується, пе-

редусім, на ефективному використанні трудового потенціалу. Україна завжди 

мала якісну робочу силу з високою загальною і професійною освітою та за-

довільними фізичними, фізіологічними і психофізіологічними характеристи-

ками. Однак кризові процеси, що розпочались в Україні у 90-х роках, призве-

ли до масштабних втрат трудового потенціалу і деформації його структури. 

Основними причинами виникнення проблеми, пов'язаної з формуванням, від-

творенням трудового потенціалу, є високий рівень передчасної смертності 

населення та критично низький рівень народжуваності; низький рівень за-

йнятості, високий рівень безробіття і нерегламентованої тіньової зайнятості; 

низький рівень доходів, зниження якості його життя. 

Втрата навичок і практичного досвіду тривалий час незайнятими своєю 

справою працівниками (безробітними, зайнятими нерегламентованою і неле-

гальною діяльністю та ін.) неадекватно компенсується системою підвищення 

кваліфікації, підготовки та перепідготовки працівників. Програми навчання 

нерідко застарілі, матеріально-технічна база училищ не завжди відповідає 

потребам підготовки висококваліфікованих робітників для сучасних техноло-
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гій. Багато підприємств і організацій припинили або значно скоротили внут-

рішньовиробничу підготовку кадрів або через брак коштів, або через недоо-

цінку перспектив мати висококваліфікований персонал. 

Необхідність вивчення сучасних тенденцій у розвитку трудового потенці-

алу, визначення пріоритетів державної політики щодо його відтворення, за-

провадження в практику державного регулювання нових соціально-

економічних, інноваційних та інвестиційних механізмів, спрямованих на під-

вищення ефективного використання трудового визначило актуальність теми 

статті. 

Дослідженню різних аспектів формування та реалізації трудового поте-

нціалу присвятили праці такі вітчизняні вчені: Д. Богиня, І. Бондар, М. Бібен, 

В. Геєць, О. Грішнова, В. Грищенко, І. Джаін, М. Долішній, Т. Заяць, С. Злу-

пко, Ф. Заставний, А. Колот, В. Лич, Е. Лiбанова, В. Мiкловда, О. Новікова, 

В. Онікієнко, Л. Шаульська та інші. 

Завдяки цим та іншим ученим було закладено теоретико-методологічне 

підґрунтя дослідження нагальних проблем формування, відтворення трудово-

го потенціалу суспільства, розроблено категоріальний апарат, розкрито про-

блеми забезпечення зайнятості населення, виявлено основні фактори, що 

обумовлюють зростання чи зменшення трудового потенціалу.  

Проте, незважаючи на постійний інтерес вчених до цієї проблематики, не-

достатньо дослідженими є питання чинників формування трудового потенці-

алу регіону в умовах загострення конкуренції на ринку праці, зростання ви-

мог до якості робочої сили зі сторони роботодавців, регулювання процесів 

відтворення з урахуванням тенденцій розвитку економіки регіону. Чимало 

питань усе ще чекають на істотні уточнення і доповнення з огляду на особли-

вості сучасного розвитку економічних відносин в Україні. Потребують пода-

льшої розробки методичні засади вибору заходів щодо балансування попиту і 

пропозиції робочої сили певної якості на ринку праці.  

Для цього необхідно визначитися, які чинники впливають на формування 

та відтворення трудового потенціалу, і які його характеристики найбільш 

суттєві в сучасних умовах господарювання. 

Розглянувши та проаналізувавши різні підходи до визначення чинників 

впливу на формування трудового потенціалу особистості, підприємства, регі-

ону, ми прийшли до висновку про доцільність їх групування, що дозволить 

не лише впорядкувати та сформувати прозору та струнку схему їх статистич-

ного дослідження (визначення тенденцій та часових меж впливу, прогнозу-

вання, багатофакторний аналіз тощо), а й, враховуючи результати, наукового 

обґрунтування напрями формування державної, регіональної політики відт-

ворення трудового потенціалу. Виходячи з цього, на нашу думку, доцільно 

виділити ознаки класифікації чинників впливу на рівень трудового потенціа-

лу.  

Зокрема, на особистісному та мікрорівні пропонуємо виділити такі групи 

характеристик:  
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1) освітньо-професійні – освітній рівень, вміння, знання, навики, які відо-

бражаються в кваліфікації працівника, досвід, компетентність, професійна 

мобільність, технологічна культура та освіта, інноваційність, трудова та про-

фесійна адаптованість, спеціальні професійні нахили та навики; 

2) психофізіологічні – фізичні дані, стан здоров’я, вік, динамічні власти-

вості та психофізіологічні спеціальні нахили, розумові здібності, темпера-

мент, характер, професійна придатність, дисциплінованість, працездатність, 

витривалість, психофізіологічна адаптованість; 

3) соціально-психологічні – соціальна мобільність, соціально-

психологічна адаптованість, креативність, мотивація досягнення, мораль-

ність, відповідальність, здатність працювати в команді, комунікабельність, 

демократичність, толерантність, здатність вчитися, самодостатність, самопо-

вага, схильність до ризику, діловитість, критичне мислення, уміння управля-

ти ситуацією. 

Першу групу складають характеристики, які є результатом інвестицій в 

професійний розвиток людини. Професійні знання визначаються рівнем роз-

витку людини та базується на її розумових здібностях, досвіді, освіті, необ-

хідних для виконання конкретного виробничого завдання. Сюди належать, 

зокрема, здібності думати і розмірковувати, знання про способи дії і можли-

вості застосування необхідних для виконання роботи методів, процесів і за-

собів виробництва або засобів праці, їх вірний вибір, досвід використання або 

поводження з ними, а також знання виробничих зв'язків та співвідношень. 

При цьому не має великого значення те, на чому більшою мірою ґрунтуються 

необхідні знання − на освіті чи на досвіді. 

Другу групу складають особистісні характеристики, які можна поділити 

на дві підгрупи: фізіологічні та психологічно-розумові. До фізичних характе-

ристик людини відносяться її вік, стан здоров'я, швидкість реакції, зовніш-

ність, зріст, силу тощо. Вік є важливою особистою характеристикою, оскіль-

ки рівень трудової активності людини (колективу, економічно активної час-

тини населення регіону, країни), її працездатність та пізнавальні здібності за-

лежать від стадій її життєвого циклу (період підготовки до трудової діяльно-

сті, період активної трудової діяльності та період її припинення). На етапі 

вибору спеціальності та виду професійного навчання вирішується проблема 

психофізіологічної відповідності особи конкретним видам професійної дія-

льності як етап визначення професійної придатності. Рівень здоров'я насе-

лення здійснює вплив на продуктивність суспільної праці, а тим самим і на 

динаміку економічного розвитку суспільства. 

Розумові (або психічні) здібності особи можна визначити як здатність 

ефективно використовувати свій інтелект. Особливо зростає значення цієї 

складової нині, оскільки на зміну індустріальному типу економічного зрос-

тання приходить гуманітарний, рушійними силами якого є наукові знання, 

творчий та інтелектуальний потенціал людини і суспільства.  
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Третю групу характеристик формують особистісно-соціальні чинники. Ін-

терес визначає пізнавальну потребу, що забезпечує спрямованість особи на 

усвідомлення цілей трудової діяльності і сприяє повнішій самореалізації у 

процесі праці.  

Якщо ж розглядати чинників впливу на рівень трудового потенціалу на 

мезо- та макрорівні, то вони значно зміняться, до того ж відрізнятимуться на 

різних стадіях відтворення робочої сили: формування, розподілу, перерозпо-

ділу та використання. 

Вважаємо, що рівень трудового потенціалу регіону формують взаємодія 

чинників соціального, економічного та демографічного характеру з ураху-

ванням особливостей геополітичного та культурно-історичного розвитку ре-

гіонів. Тобто трудовий потенціал регіонів можна розглядати як сукупну, 

складну характеристику, яка динамічно розвивається, змінюється залежно від 

дії об’єктивних та суб’єктивних чинників. 

До об’єктивних чинників належать ті, які не можна змінитися у коротко-

строковій перспективі або дія яких на рівень трудового потенціалу регіонів 

постійна: демографічна ситуація, яка впливає на кількісні та якісні характе-

ристики робочої сили, природні умови, геополітичне розташування, відноси-

ни власності та виробничі відносини, етнопсихологічні особливості тощо. 

Демографічні умови визначають ступінь забезпечення регіонів трудовими 

ресурсами внаслідок зміни чисельності населення, природного приросту, рів-

ня смертності, статево-вікової структури, стану здоров’я, тривалості життя. 

На зміну чисельності населення та формування його складу впливає також ха-

рактер міграційних процесів. Оскільки суб'єктами міграції є переважно люди з 

високою працездатністю, в місцях їх виїзду відбувається зменшення чисель-

ності та погіршення якості структури трудових ресурсів і зниження трудово-

го потенціалу.  

Природні умови впливають на формування, розподіл (перерозподіл) і вико-

ристання трудового потенціалу, визначають особливості зайнятості працездатно-

го населення та ефективність його праці.  

Історичні умови, традиції, звички населення визначають розміщення, мо-

більність, зайнятість населення, специфіку прикладання праці.  

Структура економіки визначає галузеву спрямованість, інтенсивність роз-

витку економіки, тим самим – темпи нарощування трудового потенціалу. 

До суб’єктивних чинників належать, в основному, соціально-економічні: 

розвиток освіти, професійності, кваліфікаційного та культурного рівня, рівня 

організації праці, технічного рівня розвитку економіки, особливості техноло-

гічних процесів, використання досягнень НТП. Серед суб’єктивних чинників 

базова роль відводиться освіті, оскільки саме освіта визначає якість робочої 

сили.  

Водночас необхідно врахувати зовнішні чинники: посилення глобаліза-

ційних та інтеграційних процесів в світову економічну систему; формування 

єдиного світового інформаційного простору, зростання ролі інформаційної 
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компоненти як виробничого ресурсу; потреба у подоланні відмінностей у рі-

вні кваліфікації працівників і фахових вимог сучасних спеціальностей і робо-

чих місць за міжнародними стандартами;  зростання рівня конкуренції на ри-

нку праці; зростання мобільності робочої сили; можливості міжнародного ви-

знання кваліфікації українських фахівців. 

Стан і розвиток кожного з чинників залежить від вчасного та повноцінно-

го фінансування та системи державного регулювання. Тому є потреба у роз-

робці механізмів формування трудового потенціалу регіонів, складність та 

проблематичність чого обумовлюється надзвичайно широкою сферою їх дії, 

починаючи з демографічної політики, завершуючи інтенсифікацією розвитку 

наукового потенціалу.  

Провівши аналіз чинників та оцінка стану трудового потенціалу Волинсь-

кої області,  ми отримали такі результати і пропозиції щодо вирішення вияв-

лених проблем. 

1. Для сучасної демографічної ситуації в регіоні характерні: різке змен-

шення народжуваності, зростання смертності; зростання дитячої смертності; 

старіння населення, збільшення «навантаження» на працездатну його части-

ну; скорочення тривалості життя як чоловіків, так і жінок; зростання розлу-

чуваності; у бідних сім’ях народжується більше дітей, тобто існує зворотній 

зв’язок між кількістю народжених дітей і доходами їх батьків; погіршення 

здоров’я, інтенсифікація міграційних процесів. 

Вирішення зазначених проблем може забезпечити ефективна демографіч-

на політика, яка охоплює широке коло проблем відтворення населення, фор-

мування складу і структури трудового потенціалу, його ефективного викори-

стання. Основні заходи в межах регіональної демографічної політики у Во-

линській області: поліпшення статево-вікової структури; подолання процесу 

депопуляції, підтримка молодих сімей; зниження дитячої смертності, розви-

ток інституту шлюбу, підвищення ефективності управління міграційними 

процесами. 

2. Аналіз групи соціальних чинників показав, що процес формування тру-

дового потенціалу відбувається в умовах незадовільної якості життя населен-

ня, що негативно впливає на відтворення якісних та кількісних характеристик 

трудового потенціалу, призводячи як до якісної, так і до кількісної неоднорі-

дності. На це вплинули суттєве зниження рівня життя населення, зайнятості 

та зростання безробіття; житлові проблеми; складна екологічна ситуація; зро-

стання злочинності; нестабільність та низький рівень доходів значної частини 

населення. Для України характерні такі критичні суспільні стани як «ефект 

спадкової бідності», високий рівень стратифікації, перебування значної час-

тини населення за межею бідності. 

З метою подолання та запобігання бідності потрібно вжити заходи щодо: 

впровадження накопичувальної системи пенсійного страхування; запрова-

дження загальнообов’язкового державного соціального медичного страху-
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вання; удосконалення системи формування прожиткового мінімуму; удоско-

налення механізму нарахування, перерахунку та індексації пенсій з метою 

усунення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки; досяг-

нення гендерної рівності на ринку праці; відновлення на якісно нових засадах 

прогресивної шкали оподаткування доходів громадян, запровадження подат-

ків на рухоме і нерухоме майно та предмети розкоші; створити працездатним 

верствам населення умови для самостійного розв'язання проблем підвищення 

власного добробуту, що можливо лише в разі забезпечення продуктивної за-

йнятості, збалансування попиту і пропозиції на ринку праці, запобігання без-

робіттю, а також створення умов для розвитку самозайнятості населення та 

підприємницької ініціативи, поширення вторинної зайнятості працездатного 

населення. 

3. На сучасному етапі розвитку суспільства проблема охорони здоров’я 

нації залишається найактуальнішою. Існуюча модель системи охорони здо-

ров’я продемонструвала проблеми, про що свідчать передусім про: низьку 

доступність і якість медичної допомоги; незадовільний стан здоров’я насе-

лення; коротку тривалість життя, високу смертність осіб працездатного віку; 

низьку ефективність заходів щодо покращення здоров’я та працездатності. 

Відзначається постійне зростання незадоволеності громадськості наявною 

системою надання медичної допомоги. 

Тому необхідно, проаналізувавши діяльність закладів охорони здоров’я, 

внести пропозиції щодо удосконалення їх роботи на основі підвищення рівня 

матеріального, технічного, кадрового, інформаційного забезпечення тощо; 

забезпечення доступності та якості медичних послуг, відповідальності меди-

чних працівників за результати їх роботи. 

4. Аналіз стану розвитку освіти та професійної підготовки показав, що 

стрімкий розвиток мережі недержавних навчальних закладів дає підставу 

констатувати швидке збільшення студентського контингенту. Динаміка ме-

режі ВНЗ Волинської області показує, що, починаючи з 1999 року, вища осві-

та стає все більш масовою та популярною. Зараз у місті Луцьку й Волинській 

області діють 5 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, з них 2 – 

державних і 3 – приватних ВНЗ (без врахування філій). У Волинській області 

відбувається розширення масштабів підготовки фахівців, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації. проте спостерігається дисбаланс у підготовці фахі-

вців робітничих професій, яких не вистачає, та надлишок фахівців з вищою 

освітою гуманітарних та економічних спеціальностей. Результати проведено-

го аналізу свідчать, що є необхідність в суттєвому реформуванні системи 

освіти та професійної підготовки в Україні.  

Основні шляхи удосконалення вищої освіти Волинської області базуються 

та залежать від напрямів реформування системи вищої освіти і, зокрема, пе-

редбачають такі заходи: забезпечення рівних можливостей для здобування 

освіти; розвиток системи безперервної освіти та навчання впродовж життя; 

запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій; підготовка на-
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укових і науково-педагогічних кадрів, вдосконалення їх компетенцій відпові-

дно до сучасних вимог з метою забезпечення сталого розвитку системи вищої 

освіти і держави; розроблення сучасних механізмів врахування потреб ринку 

праці з метою сприяння належному працевлаштуванню випускників; розроб-

ку стратегічних напрямів розвитку вищої освіти, відповідних концепцій, про-

грам з урахуванням потреб на ринку праці; забезпечення якості освітньої дія-

льності вищих навчальних закладів. 

5. До економічних напрямів нарощення трудового потенціалу регіону від-

носимо показники зайнятості та безробіття і чинники, що на них впливають. 

Внаслідок погіршення економічної ситуації, впродовж 2005-2010 років від-

булось збільшення кількості осіб, які мали статус безробітних. У 2010 році 

основною причиною звільнення є економічна ситуація та скрутний стан під-

приємств та організацій (40,2 %), висока частка не працевлаштованих після 

закінчення навчальних закладів (18,2 %). За результатами проведеного аналі-

зу можна чітко окреслити основні негативні моменти функціонування ринку 

праці Волинської області: дисбаланс на ринку праці: деградація пропозиції 

праці, паралельне скорочення попиту; характерна невідповідність професій-

но-кваліфікаційної структури попиту на робочу силу її пропозиції. Загалом, 

ринок праці є трудонадлишковим; наявність значної частини зайнятих у не-

формальному секторі економіки, скорочення питомої ваги зайнятості в сфері 

виробництва ВРП та відповідне її підвищення в сферах розподілу і спожи-

вання; зниження економічної активності населення працездатного віку і під-

вищення економічно вимушеної праці, при цьому на зміну циклічному без-

робіттю приходить безробіття інституціональне; високий рівень розшаруван-

ня населення та трудова бідність; поточне регулювання ситуацій на ринку 

праці, і відсутність підрозділів, що відповідали б за прогнозування стану ри-

нку праці та стратегічне планування, аналіз та контроль досягнення таких 

планів, їх поточного корегування, вивчення регіональних диспропорцій на 

ринку праці. 

Тому є необхідність підвищення рівня економічної активності населення в 

регіоні шляхом реалізації комплексу заходів, серед яких найважливіші: інвес-

тиційні та податкові заходи, спрямовані на раціональне розміщення продук-

тивних сил, підвищення мобільності трудових ресурсів, заохочення підприє-

мництва до впровадження нових технологій, створення нових малих підпри-

ємств, застосування гнучких режимів праці (скороченого робочого дня, робо-

ти дома), що сприяють збереженню і розвитку системи робочих місць; пода-

льше удосконалення принципових положень законодавства про зайнятість з 

посиленням важелів активної політики зайнятості та обмеження безробіття; 

прогнозування кількісного та якісного складу ринку праці та попиту на робо-

чі місця. 

Таким чином, у статті обґрунтовано, що формування трудового потенці-

алу вимагає першочергового визначення стратегічних цілей, на досягнення 
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яких повинна орієнтуватися політика місцевих органів влади. Це соціальні 

цілі, щодо підвищення рівня життя та особистих доходів населення, оскільки 

рівень добробуту є похідним від конкурентоздатності людського потенціалу, 

сповільнення процесів трудової еміграції працездатного населення, створен-

ня умов для реалізації носіями трудового потенціалу професійних знань, на-

вичок та здібностей, що здійснюватиме безпосередній вплив на якість трудо-

вого потенціалу; економічні цілі, які полягають у підвищенні попиту на ква-

ліфіковану працю завдяки створенню нових сфер прикладання праці, ство-

рення умов для підвищення якості трудового потенціалу (освіченості, ініціа-

тивності та інноваційної активності населення); демографічні цілі, які поля-

гають в забезпеченні духовного й фізичного здоров’я нації і насамперед ді-

тей, молоді, жінок, збільшення тривалості життя, оптимізації вікового складу 

населення, оскільки висока питома вага молоді, працездатного населення по-

зитивно впливає на соціально-економічне зростання, постійна підтримка на-

ціонального складу й структури населення на оптимальному рівні.  
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