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СТРУКТУРА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Анотація. У статті висвітлено різні підходи до компонентної структури трудового потенціалу та
узагальнено основні групи методів вивчення зазначеної проблеми.
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Summary. The article highlights various approaches to the component structure of the labor potential and generalizes
the main groups of studying methods of the problem.
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Постановка проблеми. Трудовий потенціал
України є складною соціально�економічною ка�
тегорією, головним компонентом якої виступа�
ють фізичні параметри відтворення населення —
природної основи трудового потенціалу. Трудовий
потенціал суспільства є інтегрованими кількісни�
ми та якісними характеристиками робочої сили,
яка забезпечує певні можливості у створенні ма�
теріальних і духовних благ суспільства. Або тру�
довий потенціал є наявною і можливою в май�
бутньому кількістю та якістю праці, якою володіє
суспільство, колектив підприємства, індивід за
даного рівня розвитку науки і техніки і котра
визначається чисельністю працездатного насе�
лення, його професійно�освітнім рівнем.

Дослідження проблем трудового потенціалу
на сучасному етапі соціально�економічного роз�
витку України є найменш розробленими з погля�
ду оцінки стану та розвитку науково�методичної
бази вимірювання кількісних і якісних характе�
ристик трудового потенціалу. У зв’язку з цим
підтверджується актуальність обраної теми,
оскільки кількісні та якісні параметри трудового
потенціалу стають вагомим чинником результа�
тивності економічних перетворень.

Аналіз основних напрямів досліджень і публіQ
кацій. Дослідженню різнобічних аспектів проблем
формування та реалізації трудового потенціалу
населення присвятили свої роботи такі вітчизняні
вчені: О. Амоша, І. Бажан, Д. Богиня, І. Бондар,
М. Бібен, О. Грішнова, М. Долішній, Т. Заяць,
С. Злупко, О. Шаблій, Ф. Заставний, А. Колот,
Е. Лiбанова, В. Мiкловда, В. Онікієнко, І. Петро�
ва, В. Петюх, В. Стешенко, Л. Шевчук та iнші.

Мета статті — розкрити сутність трудового
потенціалу, визначити та обґрунтувати його
структурні складові шляхом узагальнення методів
дослідження трудового потенціалу країни.

Виклад основного матеріалу. Формування
трудового потенціалу суспільства — це процес

постійного поновлення його чисельності та якіс�
ного складу. Під структурою трудового потен�
ціалу розуміють співвідношення різних демогра�
фічних, соціальних, професійних (та за іншими
характеристиками) груп населення. Передусім
трудовий потенціал може бути використовува�
ний — до нього слід віднести всіх тих, які пра�
цюють, а також потенційний трудовий потен�
ціал, тобто тих, які бажають працювати (безро�
бітних і тимчасово незайнятих у віці від 15 до 70
років включно). Крім того, існує економічно
неактивне населення у віці 15–70 років, яке
належить до потенційної частини ринку праці і
в якійсь кількості в будь�який момент може
виявити економічну активність.

Треба підкреслити, що більшість авторів роз�
глядає трудовий потенціал із позицій системності.
Тобто під трудовим потенціалом розуміється си�
стема, що складається з окремих елементів —
структурних складових трудового потенціалу. Із
системних позицій трудовий потенціал слід роз�
глядати як керовану підсистему, що перебуває у
постійній взаємодії з керуючою підсистемою,
тобто із державними органами [1, с. 46].

Отже, трудовий потенціал — складна, дина�
мічна, відкрита, ієрархічна система, усі елементи
якої можуть бути виявлені за допомогою низки
відповідних методів. Таким чином, проаналізує�
мо підходи різних вчених до вивчення компонен�
тної структури трудового потенціалу (рис. 1).

На думку Л. Т. Шевчук [5, с. 14], з усіх компо�
нентів біологічна, демографічна та інтелектуальна
складові є основними для усіх інших. Їх кількісні
та якісні характеристики детермінуються кіль�
кісними та якісними показниками здоров’я. Стан
здоров’я, стверджує науковець, становить ядро усіх
компонентів трудового потенціалу, аргументуючи
це тим, що від кількості та якості фізичного і пси�
хічного суспільного здоров’я безпосередньо зале�
жить суспільна здатність до праці.
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Комплексне дослідження структури трудово�
го потенціалу передбачає збір, систематизацію,
узагальнення й аналіз інформації. Отже, точність
і повнота вивчення об’єкта аналізу залежить перш
за все від джерел інформації. Детальну демогра�
фічну та соціально�економічну характеристику на�
селення дають переписи населення, поточний
облік природного і механічного руху населення,
спеціальні вибіркові обстеження населення, а та�
кож реєстри, які ведуться далеко не в усіх країнах.

При вивченні трудового потенціалу важливи�
ми є не тільки демографічні характеристики насе�
лення, а й економічні. Поява в країні такого яви�
ща, як безробіття, диктує необхідність систематич�
них вибіркових обстежень населення і забезпечен�
ня вільного доступу до результатів цих обстежень.

Виходячи із завдань статистичної науки у
галузі дослідження трудового потенціалу, можна
виділити такі групи методів вивчення вказаної
проблеми (рис. 2):

Рис. 1. Компонентна структура трудового потенціалу.
Джерело: зроблено автором з джерела [2]; [3]; [4]

М. Долішній серед основних структурних
складових трудового потенціалу виділяє інтелек�
туальний, професійний, морально�психологічний
потенціали [6, с. 87].

Б. Генкін вважає, що компоненти трудового
потенціалу характеризують [7, с. 98–100]:

— психофізіологічні можливості участі у сус�
пільно корисній діяльності;

— можливості нормальних соціальних кон�
тактів;

— можливості генерації нових ідей, методів,
образів, уявлень;

— раціональність поведінки;
— наявність знань і навичок, необхідних для

виконання певних обов’язків та видів робіт;
— пропозицію на ринку праці.
На його думку, наведеним аспектам відпові�

дають такі компоненти трудового потенціалу:
— здоров’я;
— моральність і вміння працювати в колективі;
— творчий потенціал;
— активність;
— організованість;
— освіта;
— професіоналізм;
— ресурси робочого часу.
Насамперед В. Васильченко, А. Гриненко,

О. Гришкова деякі характеристики наведених ком�
понентів уважають доволі суб’єктивними [8, с. 211].

Як свідчать результати досліджень, більшість
вчених виділяють близько чотирьох компонентів
трудового потенціалу, різних за змістом і назвою [9,
c. 60]. Якщо ці компоненти об’єднати, то їх загальна
кількість досягне одинадцяти — біологічна, демо�
графічна, інтелектуальна, сакральна, історична, куль�
турна, освітня, соціальна, економічна, мотиваційна,
здоров’я. На нашу думку, до цього переліку можна
додати ще такі складові, як: політична, наукова�тех�
нічна, кваліфікаційна, професійна тощо. Загалом,
дослідження показують тенденцію до збільшення
кількості компонент під час аналізу структури тру�
дового потенціалу України зі зміщенням акценту під
час його вивчення на якісні складові.

Рис. 2. Методи дослідження трудового потенціалу
населення

За допомогою методу статистичних групувань
упорядковується уявлення як про населення в
цілому, так і про його структурні компоненти, ос�
кільки статистична сукупність населення є склад�
ною, багатоструктурною системою. Ознаки насе�
лення залежно від мінливості й періоду набуван�
ня поділяються на вроджені та набуті протягом
життя; залежно від форми вираження — кількісні
та якісні; залежно від характерних рис — демо�
графічні й соціально�економічні [10, c. 20]. Біль�
шість ознак, властивих населенню, є атрибутив�
ними, а кількісні ознаки населення, як правило,
дискретні (за винятком часу), що дозволяє про�
водити всі види статистичних групувань — варі�
аційні, або структурні, типологічні, аналітичні,
комбіновані і багатомірні групування.

Типологічні групування проводяться в пер�
шу чергу, оскільки необхідно узагальнити первин�
ну статистичну інформацію та на основі виділен�
ня соціально�економічних типів, явищ, прослід�
кувати їх структуру, розвиток, різноманітність.
Типологічні групування потребують також попе�
реднього якісного теоретичного аналізу, оскіль�
ки вибір ознаки групування частіше за все спи�
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рається на відомості з інших наук. Основними
типологічними групуваннями при вивченні тру�
дового потенціалу населення у нашій роботі були
використані групування за статтю, віком, місцем
проживання (село, місто), також поділ на еконо�
мічно активне і неактивне населення, зайняте і
безробітне та за іншими ознаками. Таким чином,
метод групувань допомагає виділити однорідні
групи і тим самим визначити межі і можливості
використання інших методів.

Демографічні коефіцієнти використовують
для вимірювання частоти демографічних подій,
опису та аналізу демографічних процесів і струк�
тур при вивченні їх змін у часі і просторі, для
різного роду порівнянь. Загальноприйнятна сис�
тема й класифікація демографічних коефіцієнтів
відсутні. Відповідно до специфіки відображува�
них ними відносин виокремлюють два класи: А —
коефіцієнти швидкості зміни (руху) населення й
інтенсивності демографічних процесів та В —
структурні коефіцієнти [11, c. 111].

Показники першого класу відображають уяв�
лення про відтворення населення як неперервний
процес, що перебігає з певною інтенсивністю, до
них відносять:

1. Коефіцієнти приросту населення

З П

ПП МП
K

Р Т. . 1000
+

= ×
⋅

, (1)
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ПП
K

Р Т. 1000= ×
⋅

, (2)

МП

MП
К

Р Т. 1000= ×
⋅

, (3)

де К
З.П.

, К
ПП.

, К
МП.

 — коефіцієнти відповідно за�
гального, природного і механічного приросту
населення;

ПП — природний приріст населення;
МП — механічний приріст населення;
Р — середньорічна чисельність населення;
Т — період, за яким ведеться розрахунок.
2. Коефіцієнти інтенсивності демографічних

процесів
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де n, m, К
П
, К

В
 — загальні коефіцієнти відпові�

дно до народжуваності, смертності, прибуття (ім�
міграції), вибуття (еміграції);

N — чисельність народжених;

M — чисельність померлих;
I — чисельність прибулих;
E — чисельність вибулих.
3. Спеціальні коефіцієнти, що характеризують

частоту подій у певній групі населення. Наприк�
лад, спеціальний коефіцієнт народжуваності —
відношення кількості новонароджених до кіль�
кості жінок репродуктивного віку і т. д. Але у ме�
жах цієї групи населення інтенсивність демо�
графічних подій неоднакова у різних її частинах,
тому спеціальні коефіцієнти залежать від складу
цієї групи. Тому, крім спеціальних коефіцієнтів, в
аналізі використовують часткові коефіцієнти.

4. Часткові коефіцієнти — відношення кіль�
кості подій у певній групі населення до її серед�
ньорічної чисельності.

Загальні, спеціальні й часткові коефіцієнти
пов’язані між собою співвідношеннями, які мають
аналітичне вираження. На цьому взаємозв’язку
ґрунтується метод розкладу приросту коефіцієнтів
на компоненти. Загальні і спеціальні коефіцієнти
залежать від частоти подій у різних групах насе�
лення, а також від співвідношення у населенні цих
груп. Для виключення впливу складу населення
при порівнянні коефіцієнтів у часі й просторі
обчислюють стандартизовані коефіцієнти. Стан�
дартизацію може бути здійснено не тільки для
загальних і спеціальних, але й для часткових ко�
ефіцієнтів, якщо склад частин неоднаковий сто�
совно будь�яких інших ознак, наприклад, потре�
бують стандартизації коефіцієнти для окремих
соціальних груп, якщо віковий склад їх відмінний.

Уперше метод стандартизації коефіцієнтів було
застосовано у середині ХІХ століття англійським
статистиком У. Фарром при порівнянні коефі�
цієнтів смертності. У сучасній практиці аналізу його
застосовують рідше (при порівнянні коефіцієнтів
народжуваності, шлюбності та інших процесів), а
також при порівнянні за територією та часом. Цей
метод також доцільно застосовувати і для еліміну�
вання інших структурних відмінностей у складі
населення, наприклад, за статтю, шлюбним станом,
тривалістю шлюбу тощо, за умови, що відомий
розподіл населення за цією ознакою або наявні
відповідні спеціальні коефіцієнти.

До другої групи коефіцієнтів відносять:
1. Показники навантаженості — співвідно�

шення окремих частин населення між собою та
іншими частинами населення. Наприклад — спів�
відношення чисельності населення за статтю, або
коефіцієнти маскулінізації та фемінізації (кількість
жінок, яка припадає на 1000 чоловіків), або —
показники демографічного навантаження на пра�
цездатне населення — узагальнена кількісна харак�
теристика вікової структури населення:

Д

P
W

P

0 16

16 55(60)

1000
−

−

= × ; (8)
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де W
Д
, W

П
, W

Н
 — коефіцієнти навантаження осо�

бами допрацездатного віку, особами пенсійного
віку і непрацездатними віковими контингентами;

Р0–16 — населення допрацездатного віку;
Р55(60)+ — населення післяпрацездатного віку;
Р

16–55(60)
 — населення працездатного віку.

2. Другий різновид структурних коефіцієнтів
характеризує частки людей (подій), що мають
певні ознаки у певній сукупності населення. До
них належать коефіцієнти економічної актив�
ності, зайнятості і безробіття.

Таким чином, коефіцієнт економічної актив�
ності КА і коефіцієнт економічної неактивності
(пасивності) КНА визначають як:

AP
КА

P
100%= × ; (11)

HAP
КНА

P
100%= × , (12)

де РА — економічно активне населення;
РНА — економічно неактивне населення;
Р — середньорічна чисельність населення.
Безробітні, згідно з визначенням МОП, — це

особи у віці 15–70 років (зареєстровані та неза�
реєстровані у державній службі зайнятості), які
одночасно задовольняють трьом вимогам:

1) не мають роботи (прибуткового заняття);
2) шукали роботу, або намагалися організу�

вати власну справу на обстежуваному тижні;
3) готові були приступити до роботи протя�

гом наступних двох тижнів.
Рівень зайнятості в Україні визначається як

відношення чисельності зайнятого населення до
всього обстеженого населення або населення
відповідної вікової групи. Рівень безробіття —
відношення кількості безробітних до економічно
активного населення, або до працездатного на�
селення працездатного віку. Якщо у чисельнику
подаються дані лише про чисельність офіційно
зареєстрованих безробітних, то одержують ко�
ефіцієнт офіційно зареєстрованого безробіття.
Для аналізу були використані вищезгадані показ�
ники, які розраховують за формулами:

З
КЗ

Р15 70

100%
−

= × ; (13)

А

Б
КБ

Р
100%= × , (14)

де КЗ, КБ — відповідно коефіцієнти зайнятості
та безробіття;

З — чисельність зайнятих;
Б — чисельність безробітних;
Р

15–70
 — чисельність населення віком від 15

до 70 років;
РА — чисельність економічно активного на�

селення.
Згідно з методикою розрахунку трудового по�

тенціалу, необхідно було використовувати повікові
показники зайнятості та безробіття, що мають од�
накову базу порівняння — чисельність всього на�
селення відповідної вікової групи [12, c. 8]:

Х

X

З
ZX

P
100%= × ; (15)

X

X

Б
бХ

P
100%= × , (16)

де ZX, бX — відповідно показники зайнятості та
безробіття вікової групи х;

З
Х
 і Б

Х
 — відповідно чисельність зайнятого та

безробітного населення у віці х років.
При розрахунках рівня безробіття та чисель�

ності безробітних слід звернути увагу на те, що в
Україні, як і в ряді країн СНД, існує проблема
тривалих відпусток робітників за свій рахунок або
з частковим збереженням заробітної плати. Пра�
цівники формально мають роботу, проте одержу�
ють мізерну платню або не одержують зовсім,
більшість із них шукають нову роботу і готові до
неї приступити, отже, частково підпадають під
класифікацію безробітних. Аналіз зарубіжного
досвіду вказує на те, що і в інших країнах існу�
ють подібні ситуації, але при цьому тривалість
адміністративної відпустки не перевищує 2–3
тижні, максимально один місяць. Після цього
такі особи зараховуються до категорії безробітних
[13, c. 9]. Таким чином більше досягається мета
соціальної справедливості, оскільки особи, що
офіційно визнані безробітними, мають право на
одержання матеріальної допомоги, інформації
про місця роботи, чого не можна сказати про тих
осіб, що знаходяться в офіційних відпустках.

Ніякий аналіз не може обійтися без узагаль�
нень, а отже, і без використання середніх вели�
чин. Для розрахунку середньої чисельності насе�
лення застосовують і середні арифметичні момен�
тного ряду динаміки. За одиницю часу, як прави�
ло, беруть один рік, оскільки зміни чисельності
населення за цей період несуттєві.

Для порівняння певного явища у часі, просторі
чи з нормою (стандартом) статистика населення
використовує і такі відносні величини, як індекси.
Індексний метод використовують при застосуванні
методів стандартизації демографічних коефіцієнтів,
зокрема, при вивченні народжуваності. З викорис�
танням іншого стандарту народжень — гіпотетич�
ного мінімуму природної народжуваності — пов’я�
зані індекси радянського демографа В. Борисова
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[14, с. 94–97]. Використання цих індексів та інших
дозволяє вивчити кількісні характеристики насе�
лення. Проте можливості індексного методу цим не
обмежуються, оскільки індекс — складний від�
носний показник і може характеризувати зміни
масових явищ, що складаються не тільки з одно�
рідних, а й з неоднорідних елементів. За допомо�
гою цієї властивості індексного методу стає мож�
ливим порівняти одразу кількісні і якісні характе�
ристики населення. А саме таким індексом на да�
ний момент є індекс людського розвитку.

Вимірювання людського розвитку за допомо�
гою індексу людського розвитку було запропоно�
вано в рамках Програми розвитку ООН і викори�
стано в її першому річному звіті за 1990 рік. Вис�
тупаючи під час презентації звіту, п. Олів’є Адам,
Координатор системи ООН і Постійний представ�
ник ПРООН в Україні, сказав: «Україна має знач�
ний потенціал, який необхідно розвивати далі
через реалізацію амбіційної національної програ�
ми реформ і досягнення Цілей розвитку тисячо�
ліття». Значення ІЛР України за 2010 рік дорівнює
0,710 — що відносить країну на 69 позицію зі 169
держав і територій [15]. Цей показник застосову�
ють для виміру і порівняння рівня життя в окре�
мих країнах. Він досконаліший порівняно з показ�
ником валового національного продукту (ВНП) на
душу населення. Показник ВНП вимірює життє�
вий рівень тільки в одному плані — економічно�
му, тобто середній дохід, який або забезпечує, або
не забезпечує прожитковий мінімум. Показник
ІЛР, крім середнього доходу, включає і дані про
тривалість життя (очікувана тривалість життя при
народженні дитини) і рівень освіти (різні ступені
грамотності). Для побудови цього індексу для кож�
ного з цих показників були встановлені фіксовані
максимальні і мінімальні значення:

— тривалість майбутнього життя при наро�
дженні — 25 та 85 років;

— грамотність серед дорослого населення —
0 % і 100 %;

— середня частка учнів середніх, початкових
та вищих закладів — 0 % і 100 %;

— реальний ВВП на душу населення в USD
за паритетом купівельної спроможності валют
(ПКС): 100 $ ПКС i 40000 $ ПКС.

Для будь�якого компонента ІЛР окремі ін�
декси розраховуються за формулою:

i i
i

i i

x x
I

x x
min

max min

−
=

−
, (17)

де x
i
 — фактичне значення і�го показника;

х
іmіn

, х
іmах

 — відповідно мінімальне і макси�
мальне значення і�го показника.

ІЛР визначається як середня арифметична із
індексів трьох зазначених показників. Таким чи�
ном, індекс очікуваної тривалості життя при на�
родженні (I

1
) розраховується так:

ix
I1

25
85 25

−
=

−
. (18)

Індекс досягнутого рівня освіти (I
2
) розрахо�

вують як середню арифметичну, зважену з двох
субіндексів: індексу писемності серед дорослого
населення (i

21
), вагою 2/3, і індексу сукупної ча�

стки учнів початкових, середніх і вищих навчаль�
них закладів (i

22
), вагою 1/3:

I i i2 1
3 32 21 22* *= + . (19)

Щодо оцінки трудового потенціалу, то індекс
людського розвитку якраз характеризує якість
трудового потенціалу: індекс досягнутого рівня
освіти (I

2
), реальний ВВП на душу населення в

USD (ПКС) (I
3
) характеризують, в основному, —

здобуток працездатного населення, і цілком ло�
гічно застосовувати ІЛР для комплексної оцінки
трудового потенціалу. Проте ІЛР — індекс розвит�
ку людського потенціалу, а для оцінки саме тру�
дового потенціалу Л. О. Згалат�Лозинська [16,
с. 10] пропонує замість індексу середньої очіку�
ваної тривалості життя при народженні (I

1
) вра�

ховувати індекс середньої очікуваної тривалості
життя в зайнятому стані. Впровадження такого
індексу покаже гендерні відмінності, можливості
населення (як по країні в цілому, так і по регіо�
нах) реалізувати свій трудовий потенціал. Розра�
хунок середньої очікуваної тривалості життя в
зайнятому стані має вигляд:

ix
I *

1

0
45 0

−
=

−
. (20)

Можна використовувати цей індекс як окре�
мо для аналізу трудового потенціалу, так і як
одного з компонентів ІЛР.

Необхідним кроком вивчення трудового по�
тенціалу населення є побудова таблиць смертності
та середньої тривалості життя. Крім традиційних
таблиць смертності, розраховують також когортні
таблиці смертності. Цей метод застосовують ще й
при вивченні народжуваності, шлюбності, розлу�
чуваності, овдовіння, економічної активності та
інших соціально�демографічних процесів.

Для статистичної характеристики трудового
потенціалу населення, його формування й вико�
ристання, як уже згадувалося раніше, застосову�
ють методи потенційної демографії, де населен�
ня є носієм певного життєвого потенціалу, що
вимірюється у людино�роках.

Життєвий потенціал — основне поняття і
узагальнюючий показник потенційної демографії.
Життєвий потенціал особи у точному віці х — є
середня очікувана тривалість життя у цьому віці.
Середній життєвий потенціал особи в інтервалі
віку х — є середня із життєвих потенціалів усіх
осіб у віці від х до х + 1. Сукупний життєвий
потенціал населення, таким чином, розраховуєть�
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ся як сума життєвих потенціалів усіх, хто живе.
Життєвий потенціал, що визначається як серед�
ня у розрахунку на одну особу — є одиничний
життєвий потенціал. Загальна кількість років
майбутнього життя особи або групи осіб — це за�
гальний, або повний, життєвий потенціал, який
можна поділити на часткові життєві потенціали,
або кількість прожитих років у різні періоди
життя чи в різні календарні періоди.

Життєвий потенціал V населення Р
Х
, або гру�

пи осіб у віці від m до M років, на все майбутнє
життя (до досягнення максимального віку w)
розраховують за формулою [17, c. 36–47]:

V = (m, M; 0, w) = 
M

x x
X

m

e e
P

1
1

2

−
++∑ , (21)

де Р
Х
 — чисельність осіб у віці х років (від віку

х до х + 1 років);
е

х
 — середня тривалість майбутнього життя

населення у віці х.
Частковий життєвий потенціал населення у віці

від m до М на період життя від n до N розраховують:

V(m, M; n, N) =
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де l
x
 — число осіб, що доживають до віку х з

таблиць смертності.
Частковий потенціал групи осіб у віці від m

до М років на період від m до М розраховують як:

V(m, M; m, M) = V(m, M; 0, w) – V(m, M; M, w) =
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Життєвий потенціал певної групи населення
залежить від числа осіб, що входять до її складу,
вікової структури групи і середньої тривалості
майбутнього життя для окремих вікових груп.
Зміни життєвих потенціалів групи населення
визначаються чисельністю народжених і помер�
лих, структурою померлих за віком, середньою
тривалістю майбутнього життя для окремих віко�
вих груп, старінням населення, а також чисель�
ністю прибулих і вибулих та за їх віковою струк�
турою. Сукупна річна втрата життєвого потенці�
алу населення являє собою різницю між чисель�
ністю населення на початок року і половиною
числа смертей протягом року. Втрати потенціалу,
викликані смертями, визначають як суми до�
бутків вікових величин життєвих потенціалів на
відповідні коефіцієнти смертності, а втрати по�
тенціалу, викликані старінням населення, — як
різниця між загальною втратою потенціалу і втра�
тою, викликаною смертями [18, c. 48–51].

Розрізняють максимальну, гіпотетичну, по�
тенційну і реальну тривалість майбутнього тру�

дового життя. Під максимальною тривалістю
майбутнього трудового життя розуміють різницю
у кількості років між верхньою і нижньою межа�
ми робочого віку. Гіпотетична тривалість май�
бутнього трудового життя являє собою ту ж саму
різницю з урахуванням повікових рівнів еконо�
мічної активності населення. Потенційна три�
валість майбутнього трудового життя — це кіль�
кість років між верхньою і нижньою межею ро�
бочого терміну, скоригованих на рівень повіко�
вої смертності даного населення. Реальна — це
число років між верхньою і нижньою межею ро�
бочого періоду з урахуванням як повікових рівнів
економічної активності, так і рівнів смертності
даного населення [19, c. 240].

Різниця між максимальною і реальною три�
валістю майбутнього трудового життя дає загаль�
ну величину втрат трудового потенціалу, части�
на яких зумовлена повіковими рівнями смерт�
ності певного населення (абсолютні втрати тру�
дового потенціалу), інша частина — віковими
рівнями економічної активності даного населен�
ня (резерв трудового потенціалу).

Висновки та перспективи подальших досліджень.
На основі аналізу поглядів різних авторів було зроб�
лено висновок, що трудовий потенціал має
кількісну та якісну структури, що перебувають у
діалектичній єдності, і можуть бути охарактеризо�
вані за допомогою низки показників. Таким чином,
методи потенційної демографії дозволили розроби�
ти такий інтегральний показник кількісних і які�
сних характеристик населення, який враховує
вплив чисельності, структури, інтенсивності про�
яву тієї чи іншої якості населення. До переваг
показників трудового потенціалу належить і те, що
цей вимір дозволяє пов’язати кількісно�якісні ха�
рактеристики як сукупності населення, так і на
рівні індивіда через загальні (сукупні) потенціали
населення, потенціали груп населення (за окреми�
ми ознаками), індивідуальні потенціали.

Отже, методи опису й аналізу трудового по�
тенціалу являють собою класичні методи загаль�
ної теорії статистики (статистичне спостережен�
ня, групування, абсолютні, відносні, середні по�
казники, індекси, ряди динаміки), а також мето�
ди потенційної демографії (розрахунки повного і
часткового життєвого потенціалу та потенціалів
за атрибутивною ознакою). Використання наве�
деної методики у наступних дослідженнях дасть
можливість вивчення закономірностей форму�
вання трудового потенціалу, його обсягів і скла�
дових частин, динаміки процесу.

Література

1. Приймак В. Інтегральна оцінка розвитку
трудового потенціалу регіону з урахуванням його
якісних характеристик / Василь Приймак, Ми�
хайло Баранкевич, Вікторія Цицак // Регіональ�
на економіка. — 2004. — № 2. — С. 45–53.



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 4(16)2011

156

2. Долішній М. І. Соціально�психологічні ком�
поненти трудового потенціалу / М. І. Долішній //
Демографічні аспекти відтворення трудового по�
тенціалу. — К., 1993. — С. 87.

3. Пітюлич М. І. Трудовий потенціал регіону:
стратегія розвитку і функціонування / М. І. Пітю�
лич, М. І. Бібен, В. В. Мікловда. — Ужгород : Кар�
пати, 1996. — 139 с.

4. Злупко С. М. Людський потенціал, зайнятість
і соціальний захист населення в Україні : [навч.
посіб.] / С. М. Злупко, Й. І. Радецький. — Львів :
Вид. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. — 193 с.

5. Шевчук Л. Т. Медико�соціальні основи вико�
ристання трудового потенціалу в Україні : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня д�ра екон. наук : спец.
08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна
економіка та політика» / Л. Т. Шевчук ; НАН Ук�
раїни. Ін�т регіон. дослідж. — Л., 2005. — 46 с.

6. Долішній М. І. Соціально�психологічні ком�
поненти трудового потенціалу / М. І. Долішній //
Демографічні аспекти відтворення трудового по�
тенціалу. — К., 1993. — С. 87.

7. Генкин Б. М. Экономика и социология тру�
да / Б. М. Генкин. — М. : Издательская группа
«НОРМА — ИНФРА», 1998. — 384 с.

8. Управління трудовим потенціалом : [навч.
посіб.] / [В. С. Васильченко, А. М. Гриненко,
О. А. Гришкова, Л. Н. Кераб]. — К. : КНЕУ, 2005. —
400 с.

9. Фоміних Т. О. Аналіз компонентної структу�
ри трудового потенціалу регіону / Т. О. Фоміних //
Економічний вісник Донбасу. — 2011. — № 2
(24). — С. 58–62.

10. Муромцева Ю. І. Статистична оцінка й
прогноз закономірностей формування трудового
потенціалу населення в перехідний період : авто�

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д�ра екон.
наук : спец. 08.03.01 «Статистика» / Ю. І. Муром�
цева ; Київ. нац. екон. ун�т. — К., 2002. — 20 с.

11. Муромцева, Ю. І. Демографія : [навч.
посіб.] / Ю. І. Муромцева ; рец. В. М. Селіва�
нов. — К. : Кондор, 2009. — 300 с.

12. Згалат�Лозинська Л. О. Економічний ме�
ханізм ефективного використання трудового по�
тенціалу за умов формування ринкових відносин :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управ�
ління, планування та регулювання економікою» /
Л. О. Згалат�Лозинська. — К., 2002. — 18 с.

13. Там само.
14. Борисов В. А. Демография / В. А. Бори�

сов. — М. : Издательский дом «NOTA BENE»,
1999. — 272 с.

15. Звіт з людського розвитку 2010 року. —
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.un.org.ua/ua/information�centre/news/1243.

16. Згалат�Лозинська Л. О. Економічний ме�
ханізм ефективного використання трудового по�
тенціалу за умов формування ринкових відносин :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управ�
ління, планування та регулювання економікою» /
Л. О. Згалат�Лозинська. — К., 2002. — 18 с.

17. Демографічні перспективи України до 2026
року / [Стешенко В., Рудницький О., Хомра О.,
Стефановський А.] ; Нац. акад. наук ; Ін�т еко�
номіки. — К., 1999. — 55 с.

18. Там само.
19. Шевчук Л. Т. Медико�соціальні аспекти ви�

користання трудового потенціалу: регіональний
аналіз і прогноз : [монографія] / Л. Т. Шевчук. —
Львів, 2003. — 489 с.


