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успішно знайшли роботу чи заснували власний бізнес. Провадити
координацію міжнародної діяльності: в частині обміну студента-
ми з метою стажування, виконання волонтерських та тимчасових
робіт тощо.

Висновки. Молодіжний ринок праці з урахуванням вище за-
значених моментів потребує активізації всіх дій як на державно-
му, так і на індивідуальному рівнях. А це в свою чергу сприятиме
вирішенню ключових проблем та забезпечить належні умови
розвитку молодіжного сегменту як найбільш пріоритетного на-
пряму формування потужної нації.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто сучасні проблеми формування та ви-
користання трудового потенціалу в Україні, зокрема демографічні по-
казники і стан ринку праці. Визначено зміст підсистем системи управ-
ління трудовим потенціалом. Запропоновано заходи, які необхідно
реалізувати в кожній з підсистем
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены основные проблемы формирова-
нии и использования трудового потенциала в Украине, в частности,
демографические показатели и состояние рынка труда. Определено
содержание подсистем системы управления трудовым потенциалом.
Предложены мероприятия, которые необходимо реализовать в каждой
из подсистем

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трудовой потенциал, формирование, распределе-
ние, использование трудового потенциала, естественное движение, миг-
рация, рынок труда, безработица

SUMMARY. In article the basic problems formation and uses of labour
potential in Ukraine, in particular, demographic indicators and a labour market
condition are considered. The maintenance of subsystems of a control system
in labour potential is defined. Actions which are necessary for realising in each
of subsystems are offered

KEY WORDS: labour potential, formation, distribution, use of the labour
potential, natural movement, migration, a labour market, unemployment

Постановка проблеми. Протягом ХХ в. у всьому світі поси-
лилася увага до людини як соціального феномену, так і до люд-
ського чинника, до проблем розвитку потенціалу людини як од-
ного з елементів виробничого процесу. Розширилося і зміцнилося
розуміння того, що людина — це головна цінність сучасної циві-
лізації, головне джерело прогресу. Розвиток людини стає основ-
ною умовою, індикатором і критерієм суспільно-політичного, со-
ціально-економічного, науково-технічного, інтелектуального й
духовного прогресу. Розвиток людського потенціалу — це те,
що, кінець кінцем, детермінує успіх або крах економічного, соці-
ального і будь-якого виду розвитку. В той же час ситуація з фор-
муванням, розвитком і раціональним використанням трудового
потенціалу в Україні залишається однією з найактуальніших
проблем сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управ-
ління трудовим потенціалом знайшли належне висвітлення в
працях таких українських учених, як Антонюк В., Бандур С., Бо-
гиня Д., Гнібіденко І., Грішнова О., Власюк О., Данюк В., Доліш-
ний М., Злупко С., Колот А., Куценко В., Лук’янченко Н., Оникі-
єнко В., Петрова І.,  Пирожков С., Шаульська Л. та ін. Аналіз
наявних досліджень свідчить про потребу більш глибокого ви-
вчення характеру змін, що відбуваються в сучасних умовах,
пов’язаних з економічною кризою.

Метою статті є визначення основних проблем і сучасних
тенденцій розвитку трудового потенціалу та розробка пропозицій
щодо удосконалення механізму його управління.
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Викладення основного матеріалу дослідження. Управління
трудовим потенціалом передбачає наступні стадії: формування,
розміщення та використання.

Про рівень формування трудового потенціалу свідчать демо-
графічні показники. Станом на 01.12.2009 р. в Україні проживало
45982,9 тис. осіб. Упродовж січня-листопада 2009 р. чисельність
населення зменшилася на 160,8 тис. осіб, що у розрахунку на
1000 жителів становило 3,8 особи. Зменшення чисельності насе-
лення країни відбулося виключно за рахунок природного скоро-
чення — 172,6 тис. осіб, водночас зафіксовано міграційний при-
ріст населення — 11,8 тис. осіб. Порівняно з січнем-листопадом
2008 р. обсяг природного скорочення зменшився на 50,0 тис.
осіб, або з 5,3 до 4,1 особи на 1000 жителів.

Природне скорочення населення спостерігалось у 23 регіонах
країни, і тільки у м. Києві, Закарпатській, Рівненській та Волин-
ській областях зареєстровано природний приріст населення (від-
повідно 3901, 2545, 2069 і 767 осіб). Природний рух населення у
січні-листопаді 2009 р. характеризувався зростанням народжува-
ності та зменшенням смертності, а також суттєвим перевищен-
ням числа померлих над кількістю живонароджених: на 100 по-
мерлих припадало 73 народжені дитини (табл. 1).

Таблиця 1
ДАНІ ПРО ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ [1]

Усього, тис. На 1000 осіб

Січень—
листопад
2009 р.

Січень—
листопад
2008 р.

Січень-листопад
2009 р. у %
до січня—
листопада

2008 р.

Січень—
листопад
2009 р.

Січень—
листопад
2008 р.

Кількість наро-
джених живими 471,4 466,9 100,9 11,2 11,0

крім того,
кількість мертво-
народжених

3,046 3,099 98,3 6,4 6,6

Кількість
померлих 644,0 689,5 93,4 15,3 16,3

у т. ч. дітей віком
до 1 року 4,395 4,584 95,9 9,2 10,3

Природне скоро-
чення населення 172,6 222,6 77,5 4,1 5,3

Кількість шлюбів 302,5 306,6 98,7 7,2 7,2

Кількість
розлучень 132,2 152,8 86,5 3,1 3,6
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Упродовж січня-листопада 2009 р. спостерігалася значна ди-
ференціація рівня народжуваності: від 9,1 народжених на 1000
жителів у Сумській області до 15,3 у Рівненській. Рівень смерт-
ності зменшився з 16,3 померлих на 1000 населення у січні-
листопаді 2008 р. до 15,3 — у січні-листопаді 2009 р. Найвищий
рівень смертності зафіксовано у Чернігівській області (19,7 ‰),
найнижчий — у м. Києві (10,2 ‰).

За 11 місяців 2009 р. було зареєстровано 3046 мертвонаро-
джених, що на 53 менше порівняно з відповідним періодом
2008 р. Кількість дітей, померлих у віці до 1 року, зменшилася на
189. Основними причинами смерті дітей віком до 1 року були
окремі стани, що виникають у перинатальному періоді, приро-
джені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії, зовніш-
ні причини смерті, хвороби нервової системи, хвороби органів
дихання, деякі інфекційні та паразитарні хвороби. Залишається
високою частка немовлят, причина смерті яких медичними пра-
цівниками не була встановлена, — 4,8 %.

Серед причин смерті населення у січні-листопаді 2009 р., як і в
січні-листопаді 2008 р., перше місце посідають хвороби системи кро-
вообігу, друге — новоутворення, третє — зовнішні причини смерті.

Інтенсивність укладання шлюбів у січні-листопаді 2009 р. по-
рівняно з відповідним періодом попереднього року не змінилася і
склала 7,2 ‰, а показник розлучень зменшився з 3,6 ‰ до 3,1 ‰.

У січні-листопаді 2009 р., як і у відповідному періоді 2008 р.,
в Україні спостерігався міграційний приріст населення — 11,8
тис. осіб. Міграційний приріст зафіксовано в 11 регіонах, у 16 ре-
гіонах — міграційне скорочення. Більше половини прибулих в
Україну зареєстрували своє місце проживання у п’яти регіонах
(м. Києві, Одеській області, Автономній Республіці Крим, Доне-
цькій та Харківській областях).

Використання трудового потенціалу характеризується станом
ринку праці.

Середньомісячна чисельність економічно активного населення
віком 15—70 років становила 22,3 млн осіб, з яких 20,4 млн були
зайняті економічною діяльністю, а решта (1,9 млн) — безробітні.
Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років —
58,2 %, у працездатному віці — 65,2 %. Рівень безробіття (за ме-
тодологією МОП) економічно активного населення віком 15—70
років — 8,6 %, а працездатного віку — 9,4 %.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств,
установ та організацій у листопаді 2009 р. становила 10,5 млн
осіб. Порівняно з жовтнем вона скоротилася на 0,5 %, або на
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55,2 тис. осіб, зокрема у сільському господарстві, мисливстві та
пов’язаних із ними послугах — на 39,5 тис., у промисловості —
на 8,3 тис., будівництві — на 6,3 тис. Ця тенденція більшою мі-
рою була зумовлена сезонним характером виробництва в зазна-
чених видах економічної діяльності.

У листопаді 2009 р. тенденція щодо показників обсягів виму-
шеної неповної зайнятості була неоднозначною. Кількість пра-
цівників, які перебували у відпустках із дозволу та ініціативи ад-
міністрації, порівняно з жовтнем 2009 р. зросла на 16,2 тис. осіб,
або на 5,5 %, і становила 311,4 тис. осіб (3,0 % кількості штатних
працівників). Найвагоміше збільшення кількості таких працівни-
ків спостерігалося в установах освіти, що зумовлено введенням
карантинних заходів у зв’язку з пандемією грипу. Водночас кіль-
кість працюючих у режимі скороченого робочого дня (тижня)
порівняно з попереднім місяцем зменшилася на 28,0 тис. (до
919,0 тис. осіб або 8,8 % кількості штатних працівників). Най-
більш поширеним вищезазначений режим роботи був у Запорізь-
кій області, де в таких умовах працював кожний шостий праців-
ник, Луганській — кожний восьмий, Львівській — кожний
дев’ятий, Полтавській — кожний десятий.

Обсяги вимушеної неповної зайнятості за причинами та вида-
ми економічної діяльності наведено на рис. 1.

3

8,8

1,5
5,5 4,8

15,5

8,9

23

1,6

12,7

3,8

17,1

0
5

10
15
20
25

У
сь
ог
о

С
іл
ьс
ке

го
сп
од
ар
ст
во

ми
сл
ив
ст
во

та
 п
ов

’я
за
ні

з н
им

и 
по
сл
уг
и

П
ро
ми

сл
ов
іс
ть

Бу
ді
вн
иц
тв
о

То
рг
ів
ля

; р
ем
он
т

ав
то
мо

бі
лі
в,

по
бу
то
ви
х 
ви
ро
бі
в

Д
ія
ль
ні
ст
ь

тр
ан
сп
ор
ту

та
 зв

’я
зк
у

Перебували у відпусках з дозволу та ініціативи адміністрації
Перебували у режимі скороченого робочого дня (тижня)

Рис. 1. Рівень вимушеної неповної зайнятості за окремими видами
економічної діяльності у листопаді 2009 р. (у % до кількості штатних

працівників відповідного виду діяльності) [1]
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Незважаючи на покращення ситуації в економіці, попит на робо-
чу силу є низьким, що зумовлює напруження на ринку праці. Кіль-
кість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній
службі зайнятості, зросла з 536,7 тис. осіб на 01.12.2009 р. до 542,8
тис. осіб на 01.01.2010 р. Кількість зареєстрованих безробітних на
01.01.2010 р. становила 531,6 тис. осіб, або 27,6 % усіх безробітних
працездатного віку (за методологією МОП). Із них допомогу по
безробіттю отримували 76,9 %. Кожний другий безробітний раніше
займав місце робітника, кожний третій — посаду службовця, а
майже кожний шостий не мав професійної підготовки.

Основні тенденції щодо зареєстрованого безробіття наведено
в табл. 2.

Таблиця 2
ДАНІ ПРО КІЛЬКІСТЬ БЕЗРОБІТНИХ У 2009 р. [1]

Кількість зареєстрованих безробітних

у % дона 01.01.2009 р.,
тис. осіб 01.12.2009 р. 01.01.2010 р.

Безробітні — всього 531,6 103,8 62,9
з них:
жінки 286,9 98,8 61,7
молодь у віці до 35 років 209,7 103,1 64,1
особи, які потребують особ-
ливого соціального захисту 103,4 101,1 73,9

вивільнені з економічних
причин 59,0 99,5 193,3

особи, які проживають у сіль-
ській місцевості 211,8 113,0 49,6

Зростання обсягів зареєстрованого безробіття у грудні 2009 р.
зумовлено сезонною зайнятістю працівників, які мешкають у сіль-
ській місцевості, та є характерною тенденцією впродовж останніх
років. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за гру-
день 2009 р. зріс на 0,1 в. п. і на 01.01.2010 р. становив 1,9 % насе-
лення працездатного віку. Приріст відбувся за рахунок безробітних
сільської місцевості, де цей показник зріс на 0,3 в. п. та становив
2,6 % населення працездатного віку, водночас у міських поселеннях
він не змінився і становив 1,6 % населення працездатного віку.

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у профе-
сійно-кваліфікаційному та територіальному розрізі зумовлює ви-
сокий рівень міжрегіональної диференціації безробіття, як зареєс-
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трованого, так і визначеного за методологією МОП. Зростання об-
сягів зареєстрованого безробіття у грудні 2009 р. спостерігалося в
більшості регіонів країни. Значне збільшення (на 10—17 %) кіль-
кості зареєстрованих безробітних відбулося в Одеській, Кірово-
градській, Хмельницькій, Вінницькій та Тернопільській областях.

Тенденції співвідношення попиту на робочу силу та її пропо-
зиції у 2008—2009 рр. свідчать про покращення ситуації напри-
кінці 2009 р., що підтверджують дані, наведено в табл. 3.

Таблиця 3
ДАНІ ПРО ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЮ РОБОЧОЇ СИЛИ В 2008—2009 рр. [1]

Кількість незайнятих
громадян, які перебува-
ли на обліку, тис. осіб

Потреба підприємств у
працівниках на замі-

щення вільних робочих
місць, вакантних посад,

тис. осіб

Навантаження незайня-
того населення

(на 10 вільних робочих
місць, вакантних посад),

осіб

2009 р. 2008 р. 2009 р. 2008 р. 2009 р. 2008 р.

Січень 930,0 691,2 86,5 175,0 108 39
Лютий 924,9 693,6 78,5 182,6 118 38
Березень 897,8 659,6 84,5 194,6 106 34
Квітень 827,4 624,1 85,1 194,7 97 32
Травень 752,0 592,1 85,3 205,6 88 29
Червень 671,0 555,0 76,2 207,2 88 27
Липень 622,1 537,5 72,3 201,8 86 27
Серпень 584,4 525,7 72,8 197,5 80 27
Вересень 558,7 538,2 74,2 198,6 75 27
Жовтень 526,3 560,5 77,5 177,5 68 32
Листопад 536,7 694,8 75,4 136,8 71 51
Грудень 542,8 876,2 65,8 91,1 82 96

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених
підприємствами, установами та організаціями до служби зайня-
тості, у грудні 2009 р. зменшилася на 9,5 тис., або на 12,6 %, і на
кінець місяця становила 65,8 тис. Із зазначеної кількості вільних
робочих місць (вакансій) 42,1 % передбачалося для робітників,
42,6 % — для службовців і майже кожне сьоме вільне робоче міс-
це — для осіб, які не мають професії.

Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на облі-
ку державної служби зайнятості, зросло з 71 особи на 10 вільних
робочих місць (вакантних посад) на кінець листопада 2009 р. до
82 осіб на кінець грудня. За регіонами зазначений показник коли-
вався від 2 осіб у м. Києві до 909 осіб у Черкаській області.
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За сприянням державної служби зайнятості у грудні 2009 р.
було працевлаштовано 34,7 тис. осіб, що на 22,4 % менше, ніж у
листопаді. Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки ста-
новили 49,6 %, а молодь у віці до 35 років — 52,3 %. Відповідно
рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з лис-
топадом скоротився на 1,6 в. п. та становив 5,3 %. Скорочення за-
значеного показника за вказаний період спостерігалось в усіх ре-
гіонах країни, крім Чернівецької області, а найбільше — у містах
Києві та Севастополі, Луганській та Тернопільській областях.

Аналіз сучасних тенденцій формування і використання трудо-
вого потенціалу свідчить про наявність недоліків у цьому питанні
та про нагальну необхідність удосконалення системи управління
трудовим потенціалом.

Оскільки управління трудовим потенціалом, як зазначено ви-
ще, охоплює всі стадії його руху, забезпечуючи перетворення ін-
дивіда в носія розвиненої і специфічної робочої сили, на наш по-
гляд, воно має включати наступні підсистеми (рис. 2).

Підсистема
формування

трудового потенціалу

Регулююча дія на:
— природний рух насе-
лення (народжуваність);
— збереження індивіда
та його працездатності
(зниження смертності,
інвалідності, захворюва-
ності);
— вибуття працездатних
осіб пенсійного віку зі
складу трудових ресур-
сів;
— формування конку-
рентоздатних характери-
стик економічно актив-
ного населення.
Міграція працездатного
населення.

Підсистема
розподілу трудового по-

тенціалу

Регулювання процесу пер-
винного розподілу випуск-
ників денної середньої за-
гальноосвітньої школи на
навчання з відривом від
виробництва, на роботу.
Розподіл кваліфікованого
персоналу, підготовленого
з відривом від виробницт-
ва на роботу, на навчання
для продовження профе-
сійної освіти.
Регулювання процесу пе-
рерозподілу робочої сили
між підприємствами, ви-
дами економічної діяль-
ності та сферою навчання
з відривом від виробницт-
ва з приводу підвищення
кваліфікації та перепідго-
товки працівників.

Підсистема
використання

трудового потенціалу

Удосконалення організацій-
но-економічних і матеріа-
льно-технічних умов реалі-
зації трудового потенціалу
на підприємстві.
Вивільнення персоналу у
зв’язку з організаційно-еко-
номічними і матеріально-
технічними умовами реалі-
зації трудового потенціалу,
що змінюються, та їх пере-
розподіл усередині під-
приємства і за межі підпри-
ємства.
Регулювання процесу про-
фесійної підготовки та пе-
репідготовки кадрів безпо-
середньо на виробництві.
Регулювання процесу під-
вищення кваліфікації та пе-
репідготовки кадрів з від-
ривом від виробництва.

Система управління трудовим потенціалом

Рис. 1. Підсистеми системи управління трудовим потенціалом
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Визначимо детальніше основні заходи, які необхідно реалізу-
вати в кожній із вказаних підсистем системи управління трудо-
вим потенціалом.
На стадії формування трудового потенціалу:
1. У сфері охорони здоров’я:
— розвиток медичної профілактики захворювань, що дозво-

лить істотно знизити показники смертності від різних хвороб і
підвищити показники природного приросту населення.

2. У сфері освіти:
— зберігання існуючої мережі навчальних закладів, особливо

професійно-технічних навчальних закладів;
— орієнтування вузів, коледжів і технікумів на підготовку фахів-

ців з максимальним урахуванням потреб ринку робочої сили, ство-
рюючи під конкретні робочі місця гнучкі освітні програми, тобто
забезпечити узгодження ринку професій і ринку освітніх послуг;

— практикувати систему грантів, премій для розробки проек-
тів, спрямованих на соціально-економічний розвиток;

— заохочування комерційних і державних банків, які розви-
вають і готові використовувати нові види кредитування населен-
ня, зокрема, інвестиції в людський капітал, освітній кредит;

— ширше розвивати дуальну форму отримання освіти, засно-
вану на періодичній зміні навчального процесу і виробничої
практики (досвід Німеччини), що дозволить усунути певні супе-
речності між формальною освітою і реальним змістом навчально-
го процесу з урахуванням потреб виробництва.

3. У системі професійної орієнтації та адаптації:
— подолання дисбалансу потреби в професійній праці між

працівником і підприємством.
4. У сфері регулювання міграції населення:
— вплив на професійну переорієнтацію працівників на місці з

урахуванням існуючих потреб;
— удосконалення ринку праці (інформованість), субсидії на

компенсацію грошових і фізичних витрат на переїзд, допомога
мігрантам у придбанні житла на новому місці.
На стадії розподілу:
— встановлення системи пільгового оподаткування і кредиту-

вання для тих видів економічної діяльності, де бажане збільшен-
ня попиту на робочу силу;

— відшкодування підприємству витрат, пов’язаних з пошу-
ком, навчанням і наймом на роботу трудових ресурсів;

— створення умов економічної зацікавленості підприємств у
забезпеченні зайнятості молоді, яка бажає працювати у вільний
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від навчання час, інвалідів та інших груп населення найменше
конкурентоздатних на ринку праці (встановлення пільг по випла-
тах до бюджету за використання робочої сили цих груп населен-
ня, дотації для створення спеціалізованих робочих місць тощо);

— з метою забезпечення зайнятості жінок необхідним є моні-
торинг їх зайнятості у зв’язку з розробкою і здійсненням інвести-
ційних проектів;

— система випереджаючої професійної освіти для жінок; роз-
виток жіночого і сімейного підприємництва. Відносно жіночої
зайнятості, через її специфіку важливо розширити спектр гро-
мадських робіт, маючи на увазі підвищення привабливості їх для
жінок різного рівня освіти, включивши репетиторство, зайнятість
як торгові і страхові агенти, догляд за дітьми, зайнятість у примі-
ських тепличних, садових господарствах;

— розширення масштабів організації громадських робіт (особ-
ливо для учнів і пенсіонерів).

Сфера застосування даного напряму може бути розширена за ра-
хунок її розповсюдження на підприємства (про це свідчить досвід
ФРН). У цьому випадку підприємство визначає коло робіт, що не
входять у його прямі обов’язки, організовуючи для їх виконання ро-
бочі місця із залученням безробітних і оплатою їх праці за рахунок
коштів підприємства і Фонду страхування на випадок безробіття;

— забезпечення широкомасштабної організації професійного
навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації з урахуванням
індивідуальних підходів до зміни якісних аспектів пропозиції ро-
бочої сили;

— проведення спільно з підприємством перенавчання і під-
вищення кваліфікації працівників з наданням таким підприємст-
вам відповідних податкових пільг;

— розробка спеціальних соціальних програм з підвищення
конкурентоспроможності окремих груп населення на ринку праці.
На стадії використання:
— створення економічних і соціальних умов для реалізації

трудового потенціалу: розвиток відносин власності, конкуренція,
податкова система, сприяння з боку держави підвищенню соці-
ально-професійної мобільності робочої сили, удосконалення сис-
теми тарифних угод, удосконалення механізму управління заро-
бітною платою;

— організація попереджуючої зайнятості на неперспективних
підприємствах, що підлягають ліквідації.

З метою максимального використання виробничого потенціа-
лу цих підприємств і попередження масового вивільнення пра-
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цівників необхідно забезпечити підтримку і стимулювати ство-
рення на базі цих підприємств мініцехів, мінівиробництв та ін-
ших малих форм за профілем своєї діяльності визначаючих струк-
турне удосконалення економіки;

— збереження і створення робочих місць, у т. ч. за рахунок
розвитку внутрішнього підприємництва.

В рамках даних заходів представляється важливим сприяння
раціональному розповсюдженню часткової зайнятості на основі
гнучких графіків.

Висновки та перспективи подальших розробок. Запропоно-
вані заходи спрямовані на забезпечення безперервного, збалансо-
ваного управління трудовим потенціалом. Перспективи подаль-
ших розробок пов’язані з детальним обґрунтуванням, комплекс-
ним вивченням системи управління трудовим потенціалом на різ-
них рівнях, формуванням методології оцінки соціально-економіч-
ної ефективності даної системи та окремих її складових.
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