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AND ECONOMIC PROCESSES DEVELOPMENT

АНОТАЦІЯ
У статті глибоко досліджено поняття трудових ресурсів 

і потенціалу та встановлено його домінуючу роль у сучасних 
умовах розвитку як економічної, так і демографічної й соціаль- 
ної сфер розвитку країни та населення. Розглянуто думки та 
комплексні підходи науковців до важливості розвитку люд-
ських трудових ресурсів та, зокрема, трудового потенціалу. 
Сформовано та запропоновано власне визначення трудового 
потенціалу. Розкрито сутність та основні властивості, що ха-
рактеризують дане поняття, умови формування і подальшого 
впливу на головні сфери діяльності країни. На основі цього 
подано низку думок та рекомендацій з огляду на важливість 
питання розвитку трудового потенціалу. Запропоновано низку 
важливих регулюючих змін для поліпшення рівня трудового по-
тенціалу країні.

Ключові слова: демографічна ситуація, економічні проце-
си, трудовий потенціал, розвиток, населення.

АННОТАЦИЯ
В статье глубоко исследованы понятия трудовых ресурсов 

и потенциала. Установлена его доминирующая роль в совре-
менных условиях развития как экономической, так и демогра-
фической и социальной сфер развития страны и населения. 
Рассмотрены мысли и комплексные подходы ученых к важ-
ности развития человеческих трудовых ресурсов и, в част-
ности, трудового потенциала. Сформировано и предложено 
собственное определение трудового потенциала. Раскрыта 
сущность и основные свойства, характеризующие данное по-
нятие, условия формирования и дальнейшего воздействия на 
главные сферы деятельности страны. Учитывая важность воп- 
роса развития трудового потенциала, подано ряд мыслей  
и рекомендаций. Предложен ряд важных регулирующих изме-
нений для улучшения уровня трудового потенциала в стране.

Ключевые слова: демографическая ситуация, экономи-
ческие процессы, трудовой потенциал, развитие, население.

ANNOTATION
In the current conditions of total world’s globalization of all 

processes, where the main engine of society development is the 
constant growing human demands and the need to meet such de-
mands, which in turn leads all the people to constant and consis-
tent development and improvement of the inherent labor properties 
and qualities. Due to the transition from industrial and post indus-
trial to informational type of society, in the economic and demo-
graphic spheres of the country's development, the role of the popu- 
lation’s intelligence level becomes far more significant than ever 
before. Here we got education and qualifications, health, culture 
and other abilities that can be attributed to this new level, which 
mainly determine the labor potential of both a separate man and 
the population as a whole. The population and a separate man 
itself as the creator of material and spiritual goods should be taken  
into account in the mechanism of application of labor potential. 
Therefore, the issue of country’s labor potential formation has risen 
as a matter of the utmost importance for the improvement of de-
mographic processes in Ukraine. The author considers that among 

the main tasks of the socio-economic and demographic develop-
ment research, the main deal is to identify and discover the labor 
potential of the country, its quantitative and qualitative specifics 
and characteristics. The article deeply investigates the concept of 
labor resources and potential. Its dominant role has been estab-
lished in modern conditions of development, both economic and 
in particular, the demographic and social spheres of development 
of the country and the population. The author considers integrated 
approaches of scientists from different spheres, the importance of 
the development of human labor resources and in particular the la-
bor potential. Forms and proposes its own definition of labor poten-
tial, the essence and the basic properties describes this concept. 
The conditions of formation and further impact on the main areas 
of activity of the country have also been revealed in the article. 
On the basis of which, the importance of the development of labor 
potential has been discovered. Finally the author of the article sub-
mitted a number of thoughts and recommendations, besides that, 
it is considered that only regulatory changes can improve the level 
of labor potential in the country.

Key words: demographic situation, economic processes, la-
bor potential, development, population.

Постановка проблеми у загальному вигляді  
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. За умов глобалізації всіх 
світових процесів, завдяки переходу від індустрі-
ального та постіндустріального до інформаційно-
го типу суспільства в економічній та демографіч-
ній сферах розвитку країни значної актуальності 
набуває роль рівня інтелекту населення, до якого 
можемо віднести освіту та кваліфікацію, здоров’я, 
культуру та інші здібності, які, головним чином, 
визначають трудовий потенціал як людини, так і 
населення країни загалом.

Оскільки економічні процеси тісно пов’язані 
з демографічною сферою, саме якісний розвиток 
трудового потенціалу зможе допомогти поліп-
шити економічну ситуацію в країні, що, своєю 
чергою, призводитиме й до підвищення со- 
ціальних стандартів та умов життя населення. 
Отже, демографічні процеси, що відбувають- 
ся всередині країни, зазнають позитивних змін, 
а основні показники демографічного розвитку 
зможуть вийти на якісно новий рівень.

Однак ефективність досягнення бажаних показ-
ників розвитку, безумовно, залежить як від вну-
трішньополітичних чинників, куди можна віднести 
політичну спрямованість та стабільність, так і від 
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зовнішньоекономічних чинників впливу. Головним 
чином, це проявляється у впливі глобалізаційних 
процесів, як політичних, так і економічних.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Щодо даного 
питання вже існує думка вчених, яка полягає 
у тому, що саме людина є центром у будь-якій 
сфері діяльності, яка розвивається під впливом 
соціальних законів (М.І. Долішній, В.Г. Коста-
ков, І.С. Маслова, І.І. Лукінов, С.І. Пирожков, 
К.І. Якуба, В.С. Васильченко та ін.). Однак до-
слідження науковців, головним чином, здій-
снювалися без урахування потенціалу та важ-
ливості інвестування у сферу освіти, науки та 
здоров’я, а система оцінки трудового потенціа- 
лу та показників, які використовувалися для 
оцінки, сьогодні є недостатньо різноманітною 
та потребує розширення і більшої конкретики.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Серед головних завдань дослідження 
соціально-економічного та демографічного роз-
витку – визначення та дослідження трудового 
потенціалу країни, його кількісних та якісних 
особливостей та характеристик.

Соціально-економічні перетворення, які мали 
місце в кінці 90-х років ХХ ст. в Україні, значно 
вплинули на стан сучасного трудового потенціа-
лу, тому його поліпшення потребує застосування 
особливих методів та засобів для забезпечення 
стабільного розвитку. З погляду нової концепції 
формування людського потенціалу як визначаль-
ного капіталу даний ресурс є одним із головних 
її складників. Особливої уваги дане питання на-
буває в умовах переорієнтації на інноваційну мо-
дель соціально-економічної сфери країни.

Постає необхідність перегляду концепції 
економічного розвитку в напрямі інтелектуаль-
ного потенціалу як капіталу суб’єкта економіч-
них відносин у державі. У таких умовах еко-
номічне зростання розглядається не як кінцева 
мета, а як своєрідний метод чи спосіб розвитку 
трудового потенціалу. Населення та людина як 
творець матеріальних та духовних благ повинні 
бути враховані в механізмі застосування трудо-
вого потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Щодо даного питання вже існує дум-
ка вчених, яка полягає у тому, що саме людина  
є центром у будь-якій сфері діяльності, яка роз-
вивається під впливом соціальних законів [1].

Базуючись на узагальненні поглядів на сутність 
категорії «трудовий потенціал», виділено такі нау-
кові напрями інтерпретації трудового потенціалу, 
як ресурсний та факторний, куди можемо віднести 
політично-економічний, соціально-економічний  
та демографічно-економічний, або ж просто де-
мографічний, підходи.

Теоретично обґрунтував трудовий потенціал 
за допомогою ресурсного підходу В.Г. Костаков, 
який дав визначення трудового потенціалу як 
певного запасу праці, який перебуває в залеж-

ності від структури трудових ресурсів країни та 
їх загальної кількості [2].

Що стосується політично-економічного по-
гляду на зміст трудового потенціалу, відзна-
чимо, що його відстоювали такі науковці, як 
В.К. Врублевський та В.М. Москвич, які, зо-
крема, мали погляд на трудовий потенціал  
з точки зору сукупного працівника, поєднаного 
з продуктивними силами [3; 4].

Трудові ресурси у цьому підході розгляда-
ються як певна здатність індивідів до праці  
в межах суспільства, сукупність індивідів роз-
глядається як кількісна характеристика загаль-
ного трудового потенціалу [5–7].

На думку І.С. Маслової, трудовий потенціал –  
це соціально-економічна категорія, яка відріз-
няється за призначенням і своїм змістом від 
економіко-демографічної категорії й є загаль-
ною характеристикою сукупних здібностей сус-
пільно корисної діяльності, які визначаються 
можливістю окремих індивідів, їхніх груп та 
всього працездатного населення за їх участю  
в трудових процесах [8].

Соціальний підхід, що є властивим соціаль-
но-економічним працям останніх років, і став 
новим напрямом у дослідженні трудового по-
тенціалу. Йдеться про те, що у вивченні питан-
ня трудового потенціалу економічна наука має 
базуватися на першоджерелах, у цьому разі на 
понятті «потенціал», що являє собою силу, яка 
залежно від способів та методів її використання 
або створює блага для людини, або ж призво-
дить до позбавлення цих благ.

Головним чином, саме через таке тверджен-
ня в економічній науці з'явилося поняття  
соціально-трудового потенціалу, який являє со-
бою характеристику самих індивідів. Загалом це 
поняття відображає якість таких методів, інстру-
ментів та механізмів, що звільнюють простір для 
створення та існування трудового потенціалу.

Трудовий потенціал має своєрідне визначен-
ня в демографічному підході, який характери-
зується як зведена економічна та демографічна 
трудова активність людей та описується серед-
нім числом людино-років. Цей підхід уперше 
був викладений у публікації І.І. Лукінова про 
зв’язок між відтворенням і використанням тру-
дового потенціалу. У публікації визначено роль 
і місце окремих поколінь у створенні та форму-
ванні трудового потенціалу [9]. Підхід базуєть-
ся на принципі можливої демографії [10–12].

У цьому підході життєвий потенціал фор-
мується кількістю майбутніх років життя лю-
дини або групи людей певної вікової категорії. 
Однак існує суттєвий недолік такого підходу, 
який проявляється у тому, що розрахунок об-
числюється за умови незмінності існуючого рів-
ня смертності та зайнятості.

Окрім того, як зауважує К.І. Якуба, невра-
хованими можуть залишитися потенційні запа-
си незайнятого населення під час визначення 
обсягів трудового потенціалу [13]. Головним 
чином, це відноситься до сіл, де дуже низьким  
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є рівень зайнятості і значних розмірів сягає 
кількість працездатних безробітних людей.

Відзначимо, що в державних документах ви-
значення терміна «трудовий потенціал» має пев-
ну особливість. Так, наприклад, у схвалених Роз-
порядженням прем’єр-міністра України в 2009 р., 
«Основних напрямах розвитку трудового потен-
ціалу в Україні на період до 2017 р.» під тру-
довим потенціалом розуміємо загальну кількість 
громадян працездатного віку, які за певних інди-
відуальних ознак, таких як стан здоров'я, пси-
хофізіологічні особливості, соціально-етнічний  
менталітет, фаховий, освітній та інтелектуальний 
рівні, мають можливість та намір проводити тру-
дову діяльність. Зазначимо, що дане трактування 
враховує сутність терміна «потенціал» лише об-
межено. Тут потенціал визначається як можли-
вості, що існують у прихованій формі та за пев-
них умов можуть виявитися.

У Розпорядженні також зазначається, що од-
нією з головних причин виникнення проблеми 
та обґрунтування необхідності її розв'язання 
програмним методом є проблема демографіч-
ної кризи, зокрема високий рівень передчасної 
смертності населення та критично низький рі-
вень народжуваності. Отже, можна зробити ви-
сновок про тісний взаємозв’язок між розвитком 
демографічної сфери, трудового потенціалу та 
економіки держави [14].

Загалом, розглядаючи наукові праці з пи-
тань розвитку трудового потенціалу, проводя-
чи аналіз понятійного апарату та дослідження 
законодавчих аспектів, потрібно зазначити, що 
під трудовим потенціалом недоцільно розуміти 
лише трудові ресурси та працездатне або еконо-
мічно активне населення, оскільки це вступає в 
суперечність з етимологією слова «потенціал».

Сьогодні більш прийнятним є розуміння тру-
дового потенціалу за ототожнення його з трудо-
вими можливостями як окремої людини, так і 
всього населення. Трудовий потенціал ураховує 
вже сформовані якості, що дають змогу індиві-
ду займатися конкретною трудовою діяльністю, 
а також усі йому притаманні вміння, знання та 
навички, що ще можуть бути розвинуті.

Це, своєю чергою, формує з людини активно-
го творця як матеріальних, так і духовних благ 
у суспільстві, що додатково вказує на взаємо-
залежність демографічної та економічної сфер. 
Зауважимо, що при цьому головним двигуном 
розвитку суспільства є постійно зростаючі по-
треби людини та необхідність задоволення та-
ких потреб, що, своєю чергою, змушує людство 
постійно розвивати та вдосконалювати прита-
манні йому трудові властивості та якості.

Зміна свідомості суспільства під впливом 
економічних чинників притягнула погляди вче-
них та змінила їх ставлення до поняття тру-
дового потенціалу. Українські науковці визна-
чили сутність, критерії та основні складники 
інтерпретації трудового потенціалу з погляду 
етимології даного поняття. У цьому разі трудо-
вий потенціал розглядається низкою можливос-

тей та обмежень, які можуть бути застосовані 
під час діяльності людини [15].

На нашу думку, найбільш удале та глибоке 
визначення трудового потенціалу дали такі на-
уковці, як В.П. Антонюк та Н.Д. Лук’янченко: 
трудовий потенціал являє собою комплексну, 
цілісну низку можливостей як окремої люди-
ни, так і суспільства в рамках діяльності чи ак-
тивності, спрямованої на використання праці, 
причому ця діяльність може бути як підприєм-
ницькою, так і інноваційною [16].

Окрім того, зазначається, що як окрема 
людина, так і населення без будь-яких стате-
вовікових обмежень та намірів являє собою 
своєрідний носій трудового потенціалу, де вра-
ховуються всі стадії його розвитку, починаючи 
від його формування та закінчуючи викорис-
танням та трансформацією.

Відзначимо, що під низкою можливостей 
розуміється здатність до продуктивної праці 
та отримання нових знань, уміння використо-
вувати інструменти праці, технології та спосо-
би трудової діяльності. Дане твердження, го-
ловним чином, стосується якісного складника 
трудового потенціалу. Однак розгляд трудового 
потенціалу з погляду кількісних чи якісних по-
казників не зовсім коректний, науковці заува-
жують, що лише в єдності цих показників по-
лягає істина.

На нашу думку, трудовий потенціал є кіль-
кісним виміром якісних характеристик та осо-
бливостей людини. Сюди можна віднести та-
лант, природні здібності, рівень кваліфікації, 
освіти та досвід. Дані характеристики викорис-
товуються в процесі виробництва матеріальних 
і духовних благ та створення умов для безпеки 
соціально-економічних і демографічних умов 
життєдіяльності населення.

Відзначимо, що широке коло дослідників 
називають схожий підхід інтегральним, або ж 
комплексним, та є його прихильниками. Даний 
підхід розуміє трудовий потенціал в об'єднанні 
його кількісних та якісних категорій. Зокрема, 
Д.П. Богиня та О.А. Грішнова визначають зміст 
трудового потенціалу як інтегральну оцінку 
кількісних і якісних характеристик економічно 
активного населення [17].

Що стосується комплексної характеристики 
трудового потенціалу, відзначимо, що в першій 
половині 90-х років ХХ ст. Комітет ООН із про-
грами розвитку розробив індекс людського розви-
тку, або ж потенціалу, який пов'язаний та харак-
теризує демографічну та соціально-економічну 
сфери. Цей індекс визначається як середньоариф-
метичне значення з таких показників, як:

– очікувана тривалість життя;
– рівень освіти;
– рівень бідності;
– рівень безробіття населення;
– ВВП на душу населення.
За даною методикою розрахунок кожного по-

казника зведеного індексу проводиться за фіксо-
ваними стандартами мінімальних і максималь-
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них значень показників, з якими порівнюються 
і фактичні показники кожної країни [18–20].

Однак індекс має певні недоліки через малу 
кількість параметрів. Хоча й застосування дано-
го індексу в міжнародних порівняннях є досить 
інформативним. Що стосується оцінки трудово-
го потенціалу, система показників є недостатньо 
різноманітною та потребує розширення і біль-
шої конкретики. Для подальшого розроблення 
кількісної оцінки трудового потенціалу та більш 
повної характеристики чи оцінки трудового по-
тенціалу доречним може стати використання та-
ких сфер життєдіяльності, як охорона здоров’я, 
науковий та освітній потенціал [21].

Коли держава інвестує в людський капітал, 
вона, таким чином, формує міцне підґрунтя як 
для економічного розвитку, так і для розвитку 
демографічної сфери та, що не менш важливо, за-
безпечує свою національну безпеку й конкуренто-
спроможність на міжнародній арені. Розглядаючи 
головні складники, які стосуються інтелектуаль-
них інвестицій у населення, відзначимо, що пере-
важно це витрати на освіту та науку.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Загалом, ураховуючи сучасні умови, головні 
особливості та характеристики розвитку на-
шої економіки та економічну активність насе-
лення, існуючі неврегульовані питання у сфері 
правового забезпечення та розвитку трудового 
потенціалу, можемо прийти до висновку, що 
головним пріоритетом соціально-економічної та 
демографічної політики України повинен стати 
механізм відтворення, формування та вдоскона-
лення трудового потенціалу.

Що стосується підвищення ефективності тру-
дового потенціалу, то для цього потрібно постій-
но аналізувати динаміку змін його кількісних та 
якісних критеріїв, створити методику, яка мог- 
ла б ураховувати чинники та характеристики 
трудового потенціалу. Відзначимо, що вплив на 
створення та застосування трудового потенціалу 
мають правові та соціально-економічні чинники, 
тому проблема поліпшення та вдосконалення чин-
ної законодавчої бази установ розвитку людини та 
створення умов для впровадження міжнародних 
стандартів є надзвичайно актуальним питанням, 
що потребує конкретних та невідкладних рішень.

Додамо також, що трудовий потенціал являє  
собою невід’ємну частину економічного, а отже, 
демографічного потенціалу країни. Саме опти-
мальне відношення людських, природних та ви-
робничих економічних ресурсів визначає ефектив- 
ність використання трудового потенціалу. Сьо-
годні регулювання зайнятості населення та пере-
осмислення проблеми розвитку трудового потен-
ціалу є необхідним чинником розвитку держави 
в умовах актуальних ринкових перетворень.
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