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ВСТУП  

 

Перехід економіки до ринкових відносин робить актуальною проблему 

формування і використання людських ресурсів. Сучасні перетворення та 

тенденції світової інтеграції потребують формування напрямів національної 

політики розвитку на принципах пріоритетності розвитку людини та 

підвищення інтелектуального рівня держави в цілому. Проблеми розвитку 

трудового потенціалу накопичуються та загострюються через низький рівень 

життя, безробіття, не адаптованість людей та виробництва до ефективного 

функціонування в ринкових умовах, поширеність невідповідності професійної 

освіти потребам економіки. Одночасно вимоги сучасного соціально-

економічного розвитку держави потребують розв’язання питань підвищення 

ефективності використання трудового потенціалу, вдосконалення нормативної 

бази регулювання трудових відносин, підвищення рівня соціальної захищеності 

працюючих, розвитку трудової, підприємницької активності, забезпечення 

розвитку соціального партнерства тощо.   

Різним аспектам формування та використання трудового потенціалу 

присвячені праці відомих вітчизняних вчених, а саме: О. Амоші, Д. Богині, Н. 

Борецької, В. Гончарова, О. Грішнової, В. Василенка, С. Калініної, Б. 

Клияненка, О. Новікової, Л. Шаульської, Є. Чернявської,  А. Колота, Е. 

Лібанової, М. Пітюлича, В. Приймака, М. Семикіної, Б. Генкіна, Л.Абалкіна, 

В.Петюха та інших вчених. Процес якісного вдосконалення людського капіталу 

відображено у роботах засновників теорії людського капіталу Т. Шульца, Г. 

Беккера ті їх послідовників. Разом з тим, недостатньо дослідженими 

залишаються питання, пов’язані із підвищенням ефективності використанням 

трудового потенціалу країни та регіонів, що потребує формування відповідного 

науково-методичного забезпечення. 

Вищезазначене обумовило актуальність теми дослідження у 

теоретичному і науково-практичному плані. 
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Метою наукової роботи є узагальнення теоретичних положень і розробка 

практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності використання 

трудового потенціалу регіону.  

Відповідно до мети дослідження вирішені наступні задачі:  

визначено сутність трудового потенціалу регіону; 

розкриті методичні підходи до оцінки трудового потенціалу регіону; 

проаналізувано трудовий потенціал України та її регіонів; 

оцінено трудового потенціалу регіону на прикладі Харківської області; 

визначено  умови підвищення ефективності використання трудового 

потенціалу регіону; 

сформувано механізм підвищення ефективності використання трудового 

потенціалу регіону; 

опрацювано економіко-математичну модель ефективного використання 

трудового потенціалу регіону; 

визначено напрями організаційного забезпечення ефективності 

використання трудового потенціалу регіону. 

Об’єктом дослідження є ефективність використання трудового 

потенціалу регіону. 

Предметом дослідження є науковий інструментарій підвищення 

ефективності використання трудового потенціалу регіону. 

Теоретичною і методологічною основою дослідження є положення 

економічної теорії, мікро- та макроекономіки, економіки праці, наукові праці 

вітчизняних та зарубіжних вчених щодо формування трудового потенціалу 

регіону. 

Основний науковий результат полягає в узагальненні теоретичних 

положень і розробці науково-практичних рекомендацій щодо підвищення 

ефективності використання трудового потенціалу регіону.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ  ДОСЛІДЖЕННЯ  

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 

1.1 Сутність трудового потенціалу  регіону 

 

Формування трудового потенціалу є визначальним для майбутнього 

України та створення умов переходу до інноваційної моделі розвитку трудового 

потенціалу. Рівень та якість трудового потенціалу виступають фундаментом 

життєзабезпечення та стабільності у суспільстві, відіграють провідну роль у 

забезпеченості конкурентоспроможності економіки держави.  

Дослідження сутності поняття потенціал, довело, що немає єдності думок 

щодо тлумачення та розуміння поняття потенціалу, його структури та динаміки. 

Так, можна виділити наступні існуючі основні підходи до формулювання сутності 

категорії «потенціал»: «джерело можливостей, коштів, запасу»; «сукупність 

можливостей»; «узагальнена, збірна характеристика ресурсів»; «реальний обсяг 

продукції, що можливо зробити при повному  використанні наявних ресурсів»; 

«наявні й потенційні можливості виробництва, наявність факторів виробництва, 

забезпеченість його визначальними видами ресурсів»; «совокупная способность 

имеющихся в наличии экономических ресурсов обеспечить производство 

максимально возможного объема полезностей, соответствующих потребностям 

общества на данном этапе его развития» [2].  

Під трудовим потенціалом регіону розуміють соціально-економічну 

категорію, що характеризує сукупність якісних та кількісних характеристик  

трудових ресурсів, які визначають максимальні можливості регіону щодо 

виробництва високоякісної конкурентоспроможної продукції та надання послуг 

відповідно до попиту регіонального, національного та міжнародних ринків; 

розвитку інфраструктури, сфери освіти і мистецтва, активізації інноваційної 

діяльності. 

Трудовий потенціал регіону характеризує можливості, що можуть бути 
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мобілізовані та приведені в дію у процесі праці. 

Трудовий потенціал регіону - це сукупна суспільна можливість населення 

регіону до праці, потенційна трудова дієздатність регіону. У зв'язку з цим, 

головною метою розвитку соціально-економічних відносин є створення 

сприятливих для життя людини матеріальних умов, так як у них формується 

економічне середовище життєдіяльності людей. Населення служить 

найважливішим механізмом приведення в дію всього господарського механізму 

регіону. 

Трудовий потенціал будь-якої країни (регіону) характеризується сукупною 

здатністю її трудових ресурсів до виробництва максимально можливого в даних 

економічних і соціальних умовах обсягу продуктів і послуг, необхідних для 

задоволення потреб і забезпечення поступального розвитку економіки [10]. 

Наведене визначення трудового потенціалу, орієнтує на статистичний облік 

як чисельності трудових ресурсів, так і якісного складу трудового потенціалу, 

ефективність його використання. 

З наведених визначень можна сказати, що більшість авторів визначають 

трудовий потенціал  інтегрованими кількісними та якісними характеристиками 

робочої сили, яка забезпечує певні можливості у створенні матеріальних і 

духовних благ суспільства [1; 4].  

Важливою проблемою визначення потенціалу трудових ресурсів регіону є 

вибір методу вимірювання, одиниць виміру, способу визначення рівня його 

використання, оскільки практично неможливо повністю реалізувати принцип 

найкращого використання окремих об’єктів (осіб), як і надати об’єктивну оцінку 

існуючих властивостей людини. Таким чином, трудові ресурси потребують різних 

підходів, принципів, методів щодо використання потенціалу трудових ресурсів 

території, персоналу підприємства (або іншого учасника господарчої діяльності), 

окремої особи. Таким чином, трудовий потенціал являє собою сукупність 

властивостей трудових ресурсів щодо виконання певного обсягу робіт 

встановленої кваліфікації, складності, важкості (технічний потенціал), 

виробництва забезпеченого попитом обсягу певної продукції (виробничий 
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потенціал), створення економічного результату (економічний потенціал трудових 

ресурсів).  

Згідно із цим визначення категорії трудовий потенціал, необхідно провести 

оцінку стану використання трудового потенціалу регіону на основі кількісних та 

якісних характеристик оцінки, що буде проведено у наступному підрозділі 

дисертаційної роботи. 

 

1.2. Підходи до оцінки трудового потенціалу регіону 

 

При визначенні методичної бази для оцінки використання трудового 

потенціалу регіону потрібно враховувати мету оцінки та умови використання її 

результатів, у тому числі, можливість підвищення ефективності використання 

трудового потенціалу території в умовах використання інструментарію розвитку 

регіону.  

Виходячи з наявності офіційних статистичних даних, стосовно регіону, 

можливою є систематизація і розробка класифікації показників трудового 

потенціалу регіону (Додаток А), використання яких реально дозволяють 

визначити трудовий потенціал регіону. 

Класифікація містить дві групи показників: кількісні характеристики 

трудового потенціалу регіону; якісні характеристики трудового потенціалу 

регіону з врахуванням ефективності зайнятості населення регіону. 

Кожна з вказаних груп показників характеризується системою показників 

трудового потенціалу: кількісні характеристики трудового потенціалу регіону – 

чисельність; населення регіону і людино—години; заробітна плата;  валовий 

регіональний продукт; якісні характеристики трудового потенціалу регіону – 

питома вага населення працездатного віку і молоді їх зайнятість; освітній і 

професійно – кваліфікаційний рівні населення регіону; рівень здоров'я; природний 

і міграційний приріст населення; кон'юнктура ринку, що характеризується 

збалансованістю пропозиції і попиту; ефективність зайнятості населення регіону, 

яка, в свою чергу, характеризується системою показників. 
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Результат аналізу літературнх джерел дозволив виявити особливості, 

властиві конкретним методам оцінки трудового потенціалу. 

1. Метод кількісної оцінки в натуральних вимірниках трудового потенціалу: 

Шаульская Л.В. пропонує оцінку трудового потенціалу здійснювати на 

основі визначення трудового потенціалу суспільства з врахуванням потенційного 

фонду робочого часу  [13]. 

Василенко Н.В. оцінку трудового потенціалу здійснює з врахуванням 

наступних підходів: виходячи з чисельності населення і законодавчо встановленої 

величини часу роботи календарного періоду, чисельності населення в 

працездатному віці за мінусом інвалідів І—ої та ІI—ої груп, працюючих підлітків і 

пенсіонерів; чисельності зайнятих і незайнятих осіб в працездатному віці, 

маятниковій міграції [5]. 

2. Вартісний (економічний) метод оцінки 

Джаїн І.О. — загальна оцінка вартості формування трудового потенціалу 

населення території до моменту його оцінки визначається через вартість 

формування індивідуального трудового потенціалу n—й форми освіти [9]. 

Гріщенко В.Ф. у методі Джаїн І.О. робить поправку на економічний збиток, 

заподіяний екологічними чинниками, що недостатньо коректно при даному 

підході до визначення трудового потенціалу [8; 9]. 

Балацький О.Ф.– економічну оцінку трудового потенціалу визначає 

сукупними витратами, пов'язаними з формуванням і розвитком людського 

чинника, середньою нормою доходу за мінусом економічного збитку від 

недостатнього використання трудового потенціалу у зв’язку із забрудненням 

довкілля. Добра, але важка в реалізації на практиці ідея [3]. 

3. Ресурсно—рейтинговий підхід: метод, заснований на оцінці трудового 

потенціалу організації при зіставленні кількісних і якісних компонентів, враховує 

суму трудового ресурсу окремого працівника, трудового резерву, синергетичного 

ефекту. Показники ресурсу і резерву кожного працівника організації оцінюються 

рейтинговим методом через складання матриць оцінки резерву і ресурсу 

працівника. Синергетичний ефект зважаючи на складність його числення 
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пропонується визначати через певний відсоток від суми всіх резервів і ресурсів 

організації. Вживання ресурсно—рейтингового методу вельми доцільно в умовах 

регіону, але потребує додаткового дослідження і вдосконалення. 

4.Комплексний метод оцінки: Воронов А.А. і Молочніков Н.Р. комплексну 

характеристику трудового потенціалу підприємства визначають через чисельність 

тих, що працюють на якісну характеристику трудового потенціалу з врахуванням 

рівнів кваліфікації, освіти, професіоналізму, інтенсивності праці і рівня якості 

продукції [6]. 

Приймак В. пропонує визначати комплексний інтегральний показник через 

якісні зміни номінального трудового потенціалу регіону. Пропонуючи при цьому 

враховувати систему показників — стимуляторів і дестимуляторів: чисельність 

наявного населення, міського населення, чоловіків; кількість браків, розведень, 

новонароджених, померлих, пенсіонерів, випускників і студентів вузів I—IV 

рівнів акредитації, працівників, яких навчили новим професіям, підготовлених 

кваліфікованих працівників, учнів шкіл; коефіцієнт дитячої смертності, ємкість 

амбулаторно—поліклінічних закладів; лікарів всіх спеціальностей, середнього 

медичного персоналу, лікарняних ліжок; пенсіонерів по інвалідності, хворих на 

туберкульоз з діагнозом, поставленим вперше, інвалідів. Підчас розрахунку 

використовуються значення всіх показників, по відношенню до кількості 

працездатного населення працездатного віку (окрім коефіцієнта дитячої 

смертності) [11]. 

Дана методика, де базою порівняння є працездатне населення, представляє 

певний інтерес, так як вона дає можливість порівнювати регіони по рівню 

розвитку трудового потенціалу і відповідно виявляти резерви його розвитку. 

Кількісна характеристика трудового потенціалу виражається: чисельністю 

працездатного населення або чисельністю фізичних осіб у межах даної 

економічної території, яка на момент обліку відноситься до робочої сили;  

ресурсами робочого часу (потенційним фондом робочого часу), що обчислюється 

у трудових одиницях як добуток чисельності трудових ресурсів на середню 

тривалість життєдіяльності трудового періоду однієї людини; зайнятістю 
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населення, яка, як ї будь яке інше соціально-економічне явище, може бути 

охарактеризована кількісно, саме, абсолютними і відносними показниками. 

Враховуючи різнорідність і різноспрямованість показників оцінки 

трудового потенціалу в умовах регіону найбільш доцільним є використання 

комплексного підходу, відповідно до якого формується сукупність інтегральних 

індексів — компонентів трудового потенціалу і раціональної системи їх впливу на 

загальний рівень трудового потенціалу регіону. Особливістю запропонованого 

методичного підходу є досягнення узгодженості різних складових трудового 

потенціалу,  визначення значущості складових компонентів трудового потенціалу 

та об'єднання їх у комплексний інтегральний індекс з урахуванням «підсилювачів 

ефективності» праці, обумовлених підвищенням темпів кваліфікації та рівня 

освіти населення, трудової міграційної мобільністю, збалансованістю структури 

економіки і зайнятості, зближенням параметрів попиту та пропозиції на 

регіональному ринку праці. 

Побудова типології регіонів області з урахуванням трудових характеристик: 

зайнятості та безробіття населення; підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, 

міграції (міжрегіональної, міждержавної) населення, викликаних змінами у 

виробничо—технічному потенціалі регіону, недосконалістю ринку праці регіону, 

що дозволить визначити рейтинги міст і районів регіону, їхні резерви і можливості 

у підвищенні трудового потенціалу регіону. Таким чином, реалізується 

комплексний підхід, що забезпечує оцінку загального рівня трудового потенціалу 

регіону в межах його економічного потенціалу. 

Проаналізувавши існуючи наукові підходи до оцінки використання 

трудового потенціалу регіону можна зробити висновок, що більш ефективним є 

використання комплексного методу оцінки, який враховує всі існуючи підходи. 

Оскільки врахування кількісної та якісної складової трудового потенціалу регіону 

дасть змогу ефективно визначити реальне положення стану трудових ресурсів (як 

основи трудового потенціалу регіону) та запропонувати інституційні засади 

вирішення існуючих проблем щодо підвищення ефективної використання 

трудового потенціалу регіону. Використання всіх методів дасть змогу ефективно 
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використовувати інституційні аспекти управлінням трудового потенціалу регіону 

та створення умов для його використання та розвитку. 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА ДИНАМІКИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 

2.1. Аналіз трудового потенціалу України та її регіонів 

 

Вихідним етапом пошуку та визначення трудового потенціалу  є аналіз 

динаміки низки узагальнюючих показників його характеристики, які слід 

використовувати як відправну базу для порівняння його використання по 

регіонах. У попередніх розділах магістерської роботи було визначено основні 

чинники, що впливають на формування та використання трудового потенціалу. 

Одним з факторів, що впливають на формування  трудового потенціалу є 

демографічна ситуація в країні. Демографічна ситуація, що склалася в Україні, 

викликає стурбованість як владних структур, так і широких верств населення. 

Так, чисельність населення на 1 січня 2018 року складає 42386,4 тис. чол., у 

порівнянні з 1990 роком чисельність скоротилася на 18,2%, а в порівнянні з 

2010 роком на 7,4%. Найбільше скорочення населення спостерігається в 

сільській місцевості. У 2018 році в порівнянні із 2014 роком найбільше 

зниження чисельності наявного населення спостерігається у Чернігівській 

області – на 4,38%, Сумській – на 3,41%, Донецькій – на 3,3%, Луганській – на 

3,2%, Кіровоградській – на 3,17%, Черкаській – на 3,14% (Додаток Б). Приріст 

населення спостерігається в Київській, Чернівецькій та Закарпатській областях. 

Також, слід зауважити, що населення України зменшується через 

проблематичні ситуації в країні, а також військових дій в її східній частині, 

саме тому населення України на 2018 рік становить без Криму і Донбасу тільки 

42,5 мільйона чоловік. Потрібно взяти до уваги той факт, велика кількість 

українців намагаються емігрувати в сусідні країни, що також значно впливає на 

демографічну ситуацію в країні. 

У плані народжуваності в Україні ситуація нічим не відрізняється від 

західних країн - менша кількість людей прагне заводити сім'ї з року в рік. За 
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минулий рік на території України народилося близько 200 тисяч дітей. 

Сумарний коефіцієнт народжуваності становить у 2018 році 1,38 особи. У світі 

цей показник удвічі вищий – 2,7 особи, а максимальні значення властиві 

країнам  Африки – 6,3 особи.  

Перевищення смертності населення над народжуваністю негативно 

впливає як на кількість населення країни, так і на трудовий потенціал. 

Смертність населення в Україні залишається високою. Перш за все на 

показники смертності впливають забруднення території України.  

На сьогодні найбільш значущими чинниками розвитку ринку праці, які 

світова криза лише загострила, є: професійно-кваліфікаційні диспропорції 

попиту та пропозиції робочої сили; неповне використання зайнятої робочої 

сили; стабільно високий рівень малопродуктивної неформальної зайнятості; 

невідповідність галузевої структури зайнятості потребам інноваційного 

розвитку економіки. Погіршення макроекономічної ситуації в країні протягом 

останнього часу зумовило зменшення можливостей зайнятості, що, відповідно, 

погіршує перспективи розвитку трудового потенціалу регіонів.  

У Додатку В наведено основні показники ринку праці України за останні 

дванадцять років [12]. З додатку видно, що всі показники зменшуються, а 

навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну 

посаду і середній розмір допомоги по безробіттю збільшується.  

Структура зайнятості населення по видах економічної діяльності в 

Україні надана у Додатку Г. Як видно, найбільша частина зайнятих у 2018 р. в 

Україні працює у сфері торгівлі – 21,82%, найменша у мистецтві,спорті та 

розвагах (1,84%). Тоді як у 2000 р. найбільш привабливою для працюючих була 

промисловість. На протязі періоду, що аналізується ситуація не змінилася. 

Серед осіб віком 60–70 років у секторі економіки було зайнято 56,0%, а серед 

молоді віком 15–24 років – кожний третій.   

У ході проведення дослідження, було визначено, що основним видом 

економічної діяльності неформального сектору економіки залишається 

сільськогосподарське виробництво (42,1% зайнятих у цьому секторі). Іншими 



 14 

розповсюдженими видами економічної діяльності населення у цьому секторі 

економіки були: торгівля (19,6%), будівництво (16,1%).  

Одним з важливіших показників результативності діяльності трудових 

відносин стосовно працівника є заробітна плата. Динаміка зміни показника 

середньомісячної номінальної заробітної плати в Україні є позитивною. У 2017 

році у порівнянні із 2013 роком розмір середньомісячної номінальної заробітної 

плати збільшився більш ніж у два рази. Найбільший розмір середньомісячної 

заробітної плати по видам діяльності у 2017 році спостерігається у авіаційній 

галузі – 31088 грн. Найнижчий – у поштовій та кур’єрській діяльності 3851грн, 

наданні соціальної допомоги - 4977 грн. У більшості видах економічної 

діяльності середня заробітна плата нижче  середньої по Україні. 

За останні 5 років рівень безробіття в Україні знизився на 0,3 відсотка. 

Якщо у вересні 2013 року в Україні безробітні становили 1,5% від загальної 

кількості працездатного населення, то зараз вони складають всього 1,2%. 

Найвищим рівень безробіття за останні 5 років був у 2014-му: тоді без роботи 

офіційно залишалися 1,6% громадян України працездатного віку. Починаючи з 

2015-го відсоток непрацевлаштованих почав демонструвати динаміку до 

зниження. За даними Держстату, щороку з січня по вересень кількість 

безробітних стабільно зменшується. У 2013 році за 9 місяців роботу знайшли 

422,1 тис. осіб, які на початку року були безробітними, в 2014-му – 418,1 тис., в 

2015-му – 407,4 тис., в 2016-му – 341 5 тис. В цьому році така тенденція 

збереглася: у вересні безробітних було на 303 тис. менше, ніж у січні. У вересні 

2018 року за показником наповненості ринку праці вакансіями країна 

повернулася приблизно до рівня 2014 року. Чотири роки тому на одне робоче 

місце претендувало в середньому 5 осіб, сьогодні – 4. Як і у випадку з 

відсотком безробітних, на початку року кількість людей, що не мають роботи, 

була традиційно більшою, ніж наприкінці. Найважчоою в цьому плані ситуація 

була в 2015-2016 роках: в січні 2015-го на одну незакриту вакансію 

претендувало 13 осіб, у вересні того ж року – 10, у січні 2016-го – аж 16 осіб. 

Далі ситуація дещо стабілізувалася. 
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Найнижчий рівень безробіття спостерігався у Харківській (5,1%), 

Київській (6,2%), Одеській (6,7%) областях та місті Києві (6,6%), а найвищий – 

у Полтавській (11,7%), Кіровоградській (11,8%), Волинській (12,2%), Донецькій 

(14,1%) та Луганській (15,4%) областях.  

Аналіз ситуації на ринку праці свідчить про певний дисбаланс у сфері 

підготовки кадрів. Останнім часом в Україні дедалі більше відчувається 

розбалансування ринку освітніх послуг і ринку праці: людський капітал, 

сформований системою освіти, залишається недовикористаним або взагалі 

незатребуваним на ринку праці. Йдеться, по-перше, про феномен «надлишкової 

освіти» коли працівники з високою формальною підготовкою займаються 

малокваліфікованими видами праці, що свідчить або про вкрай низьку якість 

освіти, або про нераціональне використання праці; по-друге, про працю не за 

спеціальністю, хоча працівники при цьому залишаються на високих ступенях 

професійно-кваліфікаційної ієрархії. Причому це проблема всіх країн. В Україні 

за спеціальністю працює лише 30 % осіб з вищою освітою в галузі фізичних, 

математичних і технічних наук, 54 % — біологічних, агрономічних і медичних 

наук, 24 % — прикладних наук і техніки. 

Таким чином, проведений аналіз ринку праці України дозволив зробити 

наступні висновки. Погіршення економічної ситуації в економіці України 

призвело до збільшення диспропорцій розвитку національного ринку праці. 

Насамперед це стосується нерівномірністю попиту та пропозиції, збільшення 

масштабів безробіття.  Неоднорідність структурних зрушень у складі вікових 

груп економічно активних чоловіків стосується зменшення рівнів економічної 

активності представників високоактивних вікових груп (40-49 та 50-59 років). 

Це – наслідок зростання рівня смертності чоловіків, яке припадає на початок 

працездатного віку, а також більш низької середньої очікуваної тривалості 

життя при народженні чоловіків. Зниження рівнів економічної активності жінок 

найбільш продуктивних вікових груп (25-29 та 30-39 років), пов'язане 

насамперед з народженням та вихованням дітей, недостатньо розвиненої 

мережі дошкільних закладів, гендерною нерівністю при працевлаштуванні, 



 16 

збереженням низького віку виходу жінок на пенсію. Водночас було помітне 

хоча і незначне, але зниження рівнів економічної активності чоловіків. 

Вищезазначені чинники істотно погіршують перспективи поліпшення стану 

економічної активності, а відповідно знижує можливість розвитку трудового 

потенціалу. Основними проблемами, що впливають на стан та розвиток 

трудового потенціалу, є екологічне забруднення, високий рівень безробіття, 

наявність і посилення демографічної кризи, нерівність населення за величиною 

доходу. Подолання цих кризових явищ дасть змогу ефективному формуванню 

та розвитку трудового потенціалу регіону та держави у цілому. 

 

2.2. Оцінка трудового потенціалу Харківського  регіону  

 

З результатів аналізу ринку праці України видно, що сьогодні головними 

проблемами на українському ринку праці є: невідповідність робочої сили за 

професійно-технічними ознаками потребам економіки та вимушена робота не 

за фахом; нераціональна галузева структура зайнятості; структурні 

диспропорції зайнятості та безробіття за регіонами, місцем проживання; 

розходження між загальним та зареєстрованим безробіттям; високий рівень 

старіння робочої сили; недовикористання трудового потенціалу та його відплив 

за кордон тощо.  

Ринку праці Харківської області притаманні усі вище перелічені 

особливості. Негативна демографічна ситуація в Харківській області, як і в 

цілому по Україні, характеризується депопуляцією населення, низьким рівнем 

народжуваності, високим рівнем смертності, усталеним режимом смертності 

чоловічого населення у працездатному віці, прогресуючим старінням 

населення. У 2018 році спостерігається зменшення наявного населення по 

області у середньому на 0,5% у порівнянні із 2017 роком, та на 1,4% від 

показника 2015 року.  

У 2018 році чисельність наявного населення Харківського регіону 

складала 2679,6 тис. осіб, що становило 6,3% від загальної чисельності 
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населення України.  По чисельності населення область займає третє місце серед 

регіонів України після Дніпропетровської та Донецької областей. Серед районів 

області найбільші за чисельністю населення – Харківський (177,2 тис. осіб), 

Дергачівський  (93,6 тис. осіб) та Зміївський (70,1 тис. осіб), а найменші – 

Коломацький (6,8 тис. осіб), Печенізьський (9,8 тис. осіб) та Зачепілівський 

(14,8 тис. осіб) [7]. 

У Харківській області, кількість економічно активного населення віком 

15–70 років у 2017 р. порівняно з 2015 р. збільшилося  на 1%, а в порівнянні з 

2000 скоротилася на  2% і становила 1204,7 тис. осіб. Чисельність осіб 

працездатного віку за вказаний період поступово  збільшується. Із зазначеної 

кількості громадян віком 15-70 років 1247,1 тис. осіб, або 93,6%, були зайняті 

економічною діяльністю, а решта – 80,4 тис. осіб, відповідно до методології 

Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні. Слід 

зазначити, що 81,6% економічно активного населення складають мешканці 

міських поселень. Їхня кількість у 2017 р. становила 1017,9 тис. осіб (Додаток 

Д). 

Структуру та динаміку економічної активності населення працездатного 

віку наведено на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1  Економічна активність населення Харківської області 
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Серед загальної кількості зайнятих осіб у віці 15-70 років, майже кожен 

четвертий працював у торгівлі, кожен п'ятий – у промисловості, кожен сьомий – у 

сільському, лісовому та рибному господарстві.  

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) віком 15–70 років у 

цілому по Україні у 2017 р. становив 9,9% економічно активного населення 

зазначеного віку, за рік він збільшився на 0,2 в.п. Серед регіонів Східної 

економічної зони він був вище у Полтавській області (12,6%). Упродовж року 

рівень безробіття у Харківській області мав тенденцію до зменшення за 

рахунок скорочення чисельності безробітних.  

Основними причинами незайнятості безробітних (за методологією МОП) 

найчастіше виступають: звільнення за власним бажанням; виконання домашніх 

(сімейних) обов’язків, догляд за дітьми, хворими тощо (51%); вивільнення з 

економічних причин; сезонний характер роботи (36,4%). Слід зазначити, що у 

2017 р., порівняно з 2016 р., у складі безробітних за причинами незайнятості 

відбулося збільшення питомої ваги звільнених за власним бажанням, що 

виконують домашні (сімейні) обов’язки, доглядають дітей, хворих (в 1,8 раза), 

та осіб, звільнених у зв’язку із закінченням строку контракту або договору 

найму майже в чотири рази. Водночас спостерігалося зменшення частки 

вивільнених з економічних причин, сезонного характеру роботи більш ніж в два 

рази та не працевлаштованих після закінчення загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладів в 24,4 раза. 

В структурі безробітних за тривалістю пошуку роботи скорочення 

відбулося впродовж усіх місяців, але найбільше скоротилася частка осіб, які 

шукали роботу до 3 місяців на 21,9%. Внаслідок цього зменшилася також і 

середня тривалість безробіття (за методологією МОП) з 4 місяців у 2016 р. до 3 

місяців у 2017 р.  

За інформацією державної служби зайнятості найбільш значна тривалість 

зареєстрованого безробіття спостерігалась у Балаклійському, Барвінківському, 

Ізюмському, Нововодолазькому, Первомайському, Харківському районах та м. 

Люботині – 4 місяці, найменша у Сахновщинському районі – 1 місяць. У м. 



 19 

Харкові тривалість зареєстрованого безробіття, як і торік, становила 5 місяців.  

Внаслідок збільшення кількості вільних робочих місць та зменшення 

кількості зареєстрованих безробітних, навантаження на одне вільне робоче 

місце (вакантну посаду) по Харківській області зменшилося на п’ять осіб у 

порівнянні з попереднім роком і на кінець грудня 2017 р. становило 8 осіб. 

Значення цього показника має суттєві розходження у районах області. Найвища 

конкуренція зафіксована у Близнюківському районі – на одне вільне робоче 

місце 367 бажаючих, у Борівському – 318, а найменша – у Харківському районі 

5 осіб та у м. Харкові 2 особи. 

В області зберігається значна диференціація розмірів заробітної плати за 

видами економічної діяльності. Так, найбільш оплачуваними в економіці 

області залишалися працівники, зайняті постачанням електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря; виробництвом основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів; професійною, науковою та технічною 

діяльністю; будівництвом; фінансовою та страховою діяльністю; державним 

управлінням й обороною; обов’язковим соціальним страхуванням; діяльністю у 

сфері інформації та телекомунікацій – їхня заробітна плата перевищувала 

середній показник по області в 1,2–2,7 раза. 

Найнижчою в області була заробітна плата працівників, які зайняті 

текстильним виробництвом, виробництвом одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів; складським господарством та допоміжною діяльністю у сфері 

транспорту; операціями з нерухомим майном; діяльністю у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування; оптовою та роздрібною 

торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів; діяльністю у 

сфері творчості, мистецтва та розваг, що не перевищувала 65% від 

середньообласного показника. 

Диференціація розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності є 

головним чинником міжрайонних відмінностей. Так, лише у 7 районах області 

заробітна плата перевищувала середню по області, а саме у: Балаклійському, 

Дворічанському, Дергачівському, Зачепилівському, Зміївському, Красноградському 
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та Первомайському районах (на 15,5–34,5%). Найнижчі показники розміру 

заробітної плати спостерігалися у Борівському та Кегичівському районах області, 

що не перевищували 68,6% від середнього показника по області [7].  

Узагальнюючи вищенаведене, можна визначити, що трудовий потенціал 

Харківської області збільшується незначними темпами. Кількість зайнятого 

населення з кожним роком збільшується. Безробітне населення є резервом для 

підвищення ефективності використання трудового потенціалу регіону. 

Ефективний розподіл безробітного населення, створення умов для підвищення 

рентабельності праці є пріоритетними завданнями щодо підвищення трудового 

потенціалу регіону. Для визначення умов підвищення ефективності 

використання трудового потенціалу регіону необхідно провести оцінку 

існуючого потенціалу, визначити резерви, за рахунок яких моживо  ефективно 

використовувати трудовий потенціал, розробити заходи щодо підвищення 

ефективності використання потенціалу трудових ресурсів у перспективі. 

Визначення умов за заходів щодо підвищення ефективності використання 

потенціалу трудових ресурсів регіону буде розглянуто у наступному розділі 

магістерської роботи.  

 

2.3. Визначення передумов підвищення ефективності використання 

трудового потенціалу регіону 

 

Основними інструментами ефективного використання трудового 

потенціалу регіону є: систематизація і класифікація показників його оцінки, 

типологізація регіонів за відповідними показниками трудового потенціалу, 

розробка балансу трудових ресурсів регіону з урахуванням виявлення 

причинно-наслідкових зв’язків, оскільки лише розкривши причинно-наслідкові 

зв’язки різних сторін формування і використання трудових ресурсів можна 

визначити, як змінюється цей процес, за рахунок чого, а саме яких чинників, 

відбувається розвиток цих процесів, можливе підвищення ефективності 

зайнятості населення регіону. При розробці класифікації показників оцінки 
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трудового потенціалу регіону враховуються такі основні вимоги як 

віддзеркалення найбільш значимих його компонентів; представлення 

угрупування чинників трудового потенціалу за найбільш пріоритетними 

ознаками. 

Розглядаючи системний підхід до оцінки трудового потенціалу регіону 

слід враховувати з одного боку, теоретичний аспект проблеми, а з іншої – 

практичний аспект, тобто наявність статистичних даних за станом демографії 

трудових ресурсів і ринку праці регіону.  

Наведені теоретичні підходи до систематизації оцінок трудового 

потенціалу засновані на соціально-економічних характеристиках людського 

потенціалу, з урахуванням психофізіологічних та фізичних якостей, особових 

творчих характеристик. Можна передбачити, що тісна пряма і зворотний 

зв’язок вказаних якостей здатна забезпечити усесторонню підготовленість 

працездатного населення до сприйняття і освоєння науково-технічних 

досягнень. Проте визначити таку оцінку стосовно регіону не надається 

можливим через відсутність конкретної інформації. 

Аналіз концептуальних підходів до комплексної оцінки трудового 

потенціалу дозволив виділити найбільш прийнятні з них для умов регіону: 

ресурсно-рейтинговий і нормативний. 

Алгоритми розрахунку локальних показників і інтегрального індексу ТП 

регіону по I і II варіантам у формалізованому вигляді представлені в Додатку Е. 

Нормативи, у свою чергу формуються з аналізу динамічних рядів 

чинників за яким обчислюється потенціальна функція та норматив – потенціал 

для співставлення. Слід відзначити, що прийняті концептуально, два підходи не 

суперечать один одному, тому придатні до застосування у конкретній 

економічній ситуації (Додаток Ж). 

Даний підхід до визначення трудового потенціалу має значні недоліки, 

основний з яких міститься у тому, що отримані індекси характеризують лише 

відносний рівень впливу окремих показників на ефективність використання 

трудового потенціалу території. За такою оцінкою можна визначити найбільш 
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вагомі фактори, зміни яких дозволять покращити ефективність використання 

трудового потенціалу.  За результатним підходом, оцінку використання 

трудового потенціалу слід проводити з урахуванням показника валової доданої 

вартості, оскільки для регіону саме цей показник є результатом праці у 

вартісному вимірі. Значні регіональні відмінності у кількісному і якісному стані 

трудового потенціалу обумовлюють необхідність реалізації різних методів 

управління та використанням трудового потенціалу.  

У сучасних умовах важливу роль в ефективному використанні трудового 

потенціалу відіграє економічна та соціальна політика держави. Таким чином, 

значні регіональні диспропорції регіонів за кількісним та якісним складом 

трудового потенціалу потребують суттєво переглянути політику використання 

трудового потенціалу регіону.  

Основними завданнями щодо покращення формування та використання 

трудового потенціалу регіону є оптимальний розподіл безробітного населення 

за видами діяльності які створюють найбільшу валову додану вартість та де 

праця є рентабельною. Саме в ці види діяльності потрібно інвестувати кошти, 

створювати нові робочі місця, модернізувати виробництво.  

На державному рівні необхідно визначити, що є більш ефективним 

створення нових робочих місць в депресивних регіонах, чи можливо, створення 

умов для життя робочих у тих регіонах, де є можливість працевлаштування. Всі 

заходи по ефективному формуванню та реалізації трудового потенціалу 

потрібно вирішувати на державному рівні у регіональних програмах розвитку.  
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РОЗДІЛ 3 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ  

 

3.1. Розробка механізму підвищення використання трудового  

потенціалу регіону 

 

Регіональна політика формування системи ефективного використання 

трудового потенціалу повинна включати: соціальні пріоритети регіонального 

розвитку; збільшення кількості робочих місць; зростання валової доданої 

вартості; зростання валового регіонального продукту, що потребує розробки 

відповідного механізму. 

Механізм підвищення ефективності використання трудового потенціалу 

регіону включає основні положення, ідеї, що визначають конкретні напрями 

вирішення існуючої проблеми необхідності підвищення використання 

трудового потенціалу регіону з метою підвищення рівня зайнятості населення, 

рентабельності праці та ефективного розвитку всієї соціально-економічної 

системи регіону. Процес розробки механізму відбиває логічну схему, яка 

міститься у визначенні проблеми, цілей та заходів, що спрямовані на отримання 

кінцевого позитивного результату.  

Для обґрунтування механізму ефективного використання трудового 

потенціалу регіону застосовано результатний підхід з точки зору управління 

людськими ресурсами (психологією людини, взаємодії між людиною, 

суспільством та економікою, участі людини у виробничому процесі).  

Метою розробки механізму є підвищення ефективності використання 

трудового потенціалу регіону. 

Механізм ефективного використання трудового потенціалу передбачає 

наявність багаторівневої системи за рівнем впливу. Державний рівень 

передбачає створення передумов законодавчого характеру, які сприятимуть 

підвищенню трудового потенціалу. Суб’єктом ефективного використання 
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трудового потенціалу на державному рівні виступають роботодавці всіх 

організаційно-правових форм та форм власності, які використовують найману 

працю (Додаток З).  

Об’єктом використання  виступають трудові ресурси регіону, а суб’єктом 

- органи державної влади, підприємці, профспілки. 

Державний рівень впливу складається з двох напрямів реалізації 

економічної політики: регіональної та галузевої політики. 

Основними завданнями розробки механізму є: збільшення міграційного 

приросту;  працевлаштування незайнятих;  оптимізація робочого часу;  

підвищення рентабельності праці за видами економічної діяльності. 

Механізм підвищення ефективності використання трудового потенціалу 

регіону реалізується при максимальній занятості населення. Для ефективної 

зайнятості безробітного населення необхідна взаємодія трьох складових: 

регіональних органів влади, профспілок, регіональні центри зайнятості. 

Кожний з цих компонентів має забезпечити умови для реалізації функції 

максимізації занятості безробітного населення.  

Трудовий потенціал регіону є обмеженим, тому організація і управління  

його ефективним використанням виступає одним з важливих завдань міської 

влади. На поточний момент часу на регіональному ринку праці працює 

визначена кількість зайнятих за видами економічної діяльності. Розподіл 

працездатного населення за видами економічної діяльності має обмеження 

кількістю створених робочих місць, тому в параметри моделі закладаються 

обмеження ресурсів праці при необхідній потребі, ранжування напрямів 

трудової діяльності по важливості та за критерієм розміру створення валової 

доданої вартості за видами економічної діяльності.  

 На «виході» моделі забезпечується ефективний розподіл наявної 

кількості безробітних за видами економічної діяльності, що дозволяє 

забезпечить ефективне їх використання у зв’язку із необхідністю зростання 

валової доданої вартості (доходу) регіону.  Економічний сенс побудови даної 

моделі полягає в ефективному розподілі безробітного населення по видах 
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економічної діяльності, що забезпечує сталий економічний розвиток регіону. 

Процес моделювання здійснено на підставі даних ринку праці Харківської 

області. Для підвищення потенціалу трудових ресурсів необхідно максимально 

ефективно розподілити безробітних за такими видами економічної діяльності, 

де рентабельність праці є найвищою.  

Таким чином, ефективне функціонування всіх стадій розвитку та 

використання трудового потенціалу регіону забезпечується трьома складовими: 

органи місцевого самоврядування, профспілки та підприємці.  

Злагоджена взаємодія держави, регіональних органів влади та 

підприємців дозволить створити умови для ефективного використання 

потенціалу трудових ресурсів за рахунок оптимізації попиту та пропозиції на 

регіональному ринку праці.  

 

 

3.2. Економіко-математична модель ефективності використання  

трудового потенціалу регіону 

 

Для визначення ефективності використання трудового потенціалу 

необхідно визначення факторів впливу на його реалізацію. На основі 

проведеного аналізу щодо визначення факторів впливу на ефективність 

використання трудового потенціалу, необхідно провести кореляційний аналіз 

впливу цих факторів, який дозволить виявити ступінь впливу кожного із 

факторів на ефективність використання трудового потенціалу. 

В результаті проведеного кореляційного аналізу було встановлено 

залежності показників, які впливають на трудовий потенціал регіону (Додаток 

І). 

Як видно з кореляційного аналізу, вплив зовнішніх факторів на трудовий 

потенціал регіону є досить низьким. Найбільший вплив мають чинники 

міграційного скорочення, здоров’я, та рівень зайнятого населення. Вплив інших 

факторів є не суттєвим. Проте, у сучасних умовах господарювання вплив усіх 
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факторів є високим. Оскільки спостерігається ланцюгова залежність факторів 

одне від одного. Вплив кожного фактора необхідно розглядати як з позитивної 

так і з негативної сторони. Рівень безробіття населення повинен зменшуватись, 

тим самим збільшуючи рівень зайнятості. Проте необхідно більш детально 

розглянути цей показник, а саме у разі чого він зменшився (за рахунок 

збільшення рівня зайнятості, або за рахунок зменшення загальної чисельності 

економічно активного населення). Міграційний приріст (скорочення) теж 

необхідно детальніше розглядати у розрізі якісних характеристик населення що 

мігрувало (вік, стать, кваліфікаційний рівень). Рівень загального приросту 

населення та рівень захворюваності, ці показники впливають на всі сфери 

соціально-економічного розвитку країни. Згідно аналізу, проведеного у 2 

розділі роботи, було визначено, що в Україні (аналогічно і в Харківській 

області) спостерігається загальне скорочення (та старіння) чисельності 

населення, збільшується рівень захворюваності серед молоді та дітей. Тому для 

ефективного використання трудового потенціалу необхідне врахування цих 

всіх факторів, оскільки вони є взаємозалежними для майбутнього розвитку 

держави.  

 

3.3 Організаційне забезпечення ефективного використання трудового 

потенціалу регіону 

 

Розвиток регіональної економічної системи забезпечується 

вдосконаленням розміщення продуктивних сил на даній території, 

вдосконаленням способів поєднання засобів виробництва, праці та предметів 

праці. Необхідним при цьому є створення сприятливих умов для підвищення 

трудового потенціалу регіону. 

Підвищення ефективності використання трудового потенціалу регіону 

здійснюється за двома напрямами: екстенсивним та інтенсивним. 

Розвиток цих напрямів регулюється трьома складовими: органами 

державної влади, підприємцями, робітниками (профспілки). Ефективна 
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взаємодія цих трьох складових забезпечить створення належних умов для 

формування, розвитку та використанню трудового потенціалу регіону. Для 

цього використано модель соціального партнерства.  

Основними напрямами діяльності моделі щодо подолання безробіття і 

тим самим підвищення трудового потенціалу є: формування професійно-

кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб економіки та 

ситуації на ринку праці; збереження ефективно функціонуючих і створення 

нових робочих місць; підвищення якості робочої сили; посилення мотивації до 

легальної продуктивної зайнятості; сприяння розробці відповідних заходів з 

метою підвищення рівня професійної мобільності вивільнюваних працівників; 

легалізація міждержавних трудових міграцій; створення умов для самостійної 

зайнятості населення і розвитку підприємницької ініціативи; підтримка регіонів 

з критичною ситуацією на ринку праці з використанням механізмів сприяння 

розвиткові депресивних територій; сприяння наданню додаткових гарантій 

щодо працевлаштування працездатних громадян працездатного віку, які 

потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку 

праці (молоді, жінок, інвалідів), запровадження з цією метою надійних 

економічних механізмів забезпечення їх зайнятості;  забезпечення надійного 

соціального захисту зареєстрованих безробітних шляхом подальшого 

запровадження законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття; зниження рівня та тривалості 

зареєстрованого безробіття працездатного населення працездатного віку 

шляхом виконання програм, пов’язаних з проведенням активної політики 

зайнятості.  

В умовах скорочення кількості вільних робочих місць (вакантних посад) 

на підприємствах, в установах та організаціях найважливішим є максимально 

ефективне використання існуючого потенціалу вільних робочих місць, що 

дасть змогу зменшити тривалість пошуку роботи та період заповнення вакансій 

на підприємствах.  
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Дотації роботодавцям на створення робочих місць забезпечують 

додаткові гарантії зайнятості та розширення можливостей працевлаштування 

працездатних громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту 

і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. 

Для підвищення освітньо-кваліфікаційного потенціалу безробітних 

необхідно: забезпечити подальше удосконалення системи професійного 

навчання безробітних за професіями та спеціальностями відповідно до потреб 

ринку праці; впроваджувати найбільш ефективні навчальні програми та 

інтенсивні (модульні) технології навчання безробітних, зокрема за модульними 

програмами та індивідуальним навчанням на замовлення роботодавців; 

забезпечити розширення можливостей безробітних щодо навчання основам 

підприємницької діяльності для відкриття власної справи, працевлаштування у 

сфері малого або середнього підприємництва, самостійної зайнятості; 

розширення сфери підвищення кваліфікації за робітничими професіями з 

урахуванням потреб ринку праці та вимог роботодавців. 

Таким чином, основними напрямами, щодо досягнення підвищення 

трудового потенціалу є вдосконалення трудових ресурсів території, створення 

оптимальних умов їх використання та створення механізму забезпечення 

найбільш повного використання їх властивостей шляхом оптимізації 

співвідношення структурних елементів трудових ресурсів та створених робочих 

місць.  

За напрямком вдосконалення трудових ресурсів можна виділити заходи: 

поліпшення структури кадрів, яка повинна відповідати історично сформованій 

спеціалізації регіону; забезпечення гнучкості структури з метою створення 

потрібних резервів на випадок кризових явищ, катаклізмів, змін умов 

використання природних ресурсів тощо; підвищення загального професійного 

рівня трудових ресурсів шляхом навчання, підвищення кваліфікації, надання 

другої освіти тощо; покращення психофізичного стану трудових ресурсів з 

подовженням строку працездатності, підвищенням пенсійного віку відповідно 

до збільшення середнього строку життя; формування соціальної складової 
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загальних властивостей трудових ресурсів, яка сприятиме поєднанню окремих 

осіб у колективи на основі спільних ідей, інтересів, прагнень. 

За напрямком створення оптимальних умов використання трудових 

ресурсів у сучасних умовах слід виділити такі основні заходи: аналіз 

регіональних умов використання трудових ресурсів з метою виділення 

депресивних та перспективних територій, визначення необхідності зміни 

спеціалізації депресивної території або подальшого розвитку перспективної з 

метою створення робочих місць, спроможних забезпечити найбільш ефективне 

використання потенціалу трудових ресурсів; вдосконалення системи підготовки 

кадрів з врахуванням реальних потреб території у певних категоріях трудових 

ресурсів; вдосконалення системи визначення потреби у кваліфікованих 

трудових ресурсах, введення результатів оцінки майбутньої потреби у трудових 

ресурсах у статистичну звітність підприємств та відповідальності за помилки у 

визначенні реальної потреби на місцях; розробка регіональних програм 

розвитку територій з врахуванням фактичного співвідношення потенціалу 

трудових ресурсів територій та умов їх використання. 

Узагальнюючи вище ведене, слід зазначити, що основними напрямами, 

щодо досягнення підвищення ефективності використання трудового потенціалу 

регіону є вдосконалення трудових ресурсів, створення оптимальних умов їх 

використання та створення механізму забезпечення найбільш повного 

співпадіння їх властивостей з потребами національної економіки шляхом 

оптимізації співвідношення структурних елементів трудових ресурсів та 

створених робочих місць. 
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ВИСНОВКИ 

 

У науковій роботі вирішено науково-практичне завдання щодо 

підвищення ефективності використання трудового потенціалу регіону на основі 

розподілу безробітного населення за видами діяльності які дають найбільший 

показник валової доданої вартості та де праця є рентабельною. Отримані 

результати дослідження дозволяють зробити висновки, основні з яких 

полягають у такому: 

1. Встановлено, що в залежності від кількісно-якісних властивостей 

трудові ресурси регіону мають різний рівень спроможності до трудової 

діяльності, що у цілому визначає сутність трудового потенціалу регіону. 

Розкрито кількісні характеристики трудових ресурсів до яких віднесено: 

чисельність населення, вік людини, стать. До якісних характеристик віднесено: 

освіта, здоров’я, психологічний стан, кваліфікація.  

2. Сформовано методичну базу наукового дослідження, яка містить 

систематизацію одиниць виміру трудового потенціалу регіону, показників 

оцінки та методики комплексної оцінки трудового потенціалу регіону. 

3. Обґрунтовано, що для підвищення ефективності використання 

трудового потенціалу регіону доречно узагальнення інституційного 

забезпечення, яке містить нормативно-праві акти, регіональні програми 

розвитку і сприяють збалансованості попиту та пропозиції на регіональному 

ринку праці. 

4. Доведено, що для визначення тенденцій розвитку та використання 

трудового потенціалу доречно застосування прийомів аналізу трудового 

потенціалу через комбінування статистичних показників державного та 

регіонального рівня, задля визначення структури  зайнятості населення, 

характеристик безробіття, змін рівня середньої заробітної плати.  

5. Аргументовано, що трудовий потенціал Харківського регіону 

використовується не ефективно, тобто має низький рівень. Таке твердження 

було отримано за результатами аналізу змін чисельності населення регіону, 
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тенденцій міграції, структури зайнятості на регіональному ринку праці (по 

містах і районах),  попиту та пропозиції робочої сили, освітньо-

кваліфікаційного рівня трудових ресурсів, що у сукупності виступає 

аналітичним забезпеченням оцінки трудового потенціалу регіону.  

Встановлено, що найбільш суттєво на ефективність  використання трудового 

потенціалу впливає високий рівень безробіття та низька заробітна плата. 

6. Сформовано механізм підвищення ефективності використання 

трудового потенціалу регіону, яка містить мету, завдання, принципи, методи і 

аналітичне забезпечення та показники оптимізації використання трудових 

ресурсів регіону, типологію міст і районів за рівнем безробіття і модель 

взаємозв’язку різних гілок влади.  

8. Обґрунтовано, що пріоритетними для працевлаштування безробітних є 

ті види економічної діяльності, які мають найвищий рівень рентабельності 

праці за умов високої доданої вартості і  це дозволяє визначити запропонована 

у роботі економіко-математична модель оцінки ефективності використання 

трудового потенціалу регіону.  

9. Доведено,  що для збереження трудового потенціалу доречно 

використання організаційного забезпечення, яке містить напрями розвитку у 

відповідності до складових моделі (підприємці, органи влади і профспілки) і 

рівнів реалізації (держава, регіон, підприємство).   
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Додаток А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизація показників оцінки 

трудового потенціалу регіону 

Показники оцінки  

трудового потенціалу  

Типологізація міст та 

районів за показниками 

трудового потенціалу 

Кількісні характеристики 

трудового потенціалу  
Якісні характеристики 

трудового потенціалу 

Чисельність 

населення  

регіону 

Кількість 

людино-годин 

Заробітна  

плата 

Валовий  

регіональний 

продукт 

Питома вага  

населення 

працездатного віку 

Освітній рівень 

населення 

Кваліфікаційний 

рівень населення 

Рівень здоров'я 

Природний  

приріст 

Кон'юнктура  

ринку 

Міграційний  

приріст 

Структура зайнятості 

населення, % 

Зріст зайнятості у 

галузі, що забезпечує 

науково-технічний 

прогрес 

Рівень безробіття 

працездатного 

населення 

Рівень  

безробіття молоді 

Кількість  

робочих місць 

Рентабельність та 

продуктивність 

праці 

Ефективність  

зайнятості 
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Додаток Б 

 

Природний (скорочення) наявного населення за регіонами  

України за 2014-2018рр. (%) 
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Додаток В 
Основні показники ринку праці України  

 

  

Економічно активне населення у тому числі 

у віці 15-70 років працездатного віку зайняте населення безробітне населення (за методологією МОП) 

в 

середньому, 

тис.осіб 

у % до 

населення 

відповідної 

вікової 

групи 

в 

середньому, 

тис.осіб 

у % до 

населення 

відповідної 

вікової 

групи 

у віці 15-70 років працездатного віку у віці 15-70 років працездатного віку 

в 

середньому, 

тис.осіб 

у % до 

населення 

відповідної 

вікової 

групи 

в 

середньому, 

тис.осіб 

у % до 

населення 

відповідної 

вікової групи 

в 

середньому, 

тис.осіб 

у % до 

економічно 

активного 

населення 

відповідної 

вікової 

групи 

в 

середньому, 

тис.осіб 

у % до 

економічно 

активного 

населення 

відповідної 

вікової групи 

2010 20 894,1 63,6 19 164,0 71,9 19 180,2 58,4 17 451,5 65,5 1 713,9 8,2 1 712,5 8,9 

2011 20 893,0 64,2 19 181,7 72,6 19 231,1 59,1 17 520,8 66,3 1 661,9 8,0 1 660,9 8,7 

2012 20 851,2 64,5 19 317,8 72,9 19 261,4 59,6 17 728,6 66,9 1 589,8 7,6 1 589,2 8,2 

2013 20 824,6 64,9 19 399,7 72,9 19 314,2 60,2 17 889,4 67,3 1 510,4 7,3 1 510,3 7,8 

2014 19 920,9 62,4 19 035,2 71,4 18 073,3 56,6 17 188,1 64,5 1 847,6 9,3 1 847,1 9,7 

2015 18 097,9 62,4 17 396,0 71,5 16 443,2 56,7 15 742,0 64,7 1 654,7 9,1 1 654,0 9,5 

2016 17 955,1 62,2 17 303,6 71,1 16 276,9 56,3 15 626,1 64,2 1 678,2 9,3 1 677,5 9,7 

2017 17 854,4 62,0 17 193,2 71,5 16 156,4 56,1 15 495,9 64,5 1 698,0 9,5 1 697,3 9,9 
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Додаток Г 

Структура зайнятості населення на ринку праці України 

по видам економічної діяльності в Україні за 2013-2018 рр.  

Вид економічної діяльності 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Усього зайнято 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Сільське, лісове та рибне господарство 17,18 17,55 17,10 17,46 17,61 17,71 

Промисловість 16,80 16,41 16,04 15,65 15,33 15,11 

Будівництво 4,34 4,35 4,13 3,90 3,96 3,99 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 21,60 22,11 21,94 21,35 21,60 21,82 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність 5,98 6,02 6,16 6,07 6,13 6,14 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 1,70 1,70 1,71 1,69 1,70 1,71 

Інформація та телекомунікації 1,55 1,55 1,58 1,66 1,69 1,70 

Фінансова та страхова діяльність 1,64 1,59 1,59 1,48 1,39 1,34 

Операції з нерухомим майном 1,67 1,63 1,58 1,63 1,57 1,56 

Професійна, наукова та технічна діяльність 2,62 2,56 2,52 2,57 2,63 2,57 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 1,79 1,78 1,85 1,82 1,87 1,84 

Державне управління й оборона; 

обов'язкове соціальне страхування 5,21 4,98 5,31 5,93 5,98 6,06 

Освіта 8,48 8,34 8,78 9,10 8,86 8,81 

Охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги 6,13 6,07 6,37 6,33 6,33 6,27 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1,17 1,17 1,22 1,26 1,24 1,24 

Інші види економічної діяльності 2,15 2,19 2,11 2,10 2,12 2,13 
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Додаток  Д 

Зайняте населення за статтю та місцем проживання  в Харківській оласті 
 

(у віці 15–70 рр.; тис. осіб) 

  2000 2005 2010 2015 2016 2017 

       

Усе населення 1272,4 1297,2 1267,3 1230,8 1236,6 1247,1 

з нього працездатного віку 1145,0 1188,2 1166,1 1192,4 1197,6 1204,7 

       

Жінки 632,7 626,2 604,8 574,5 595,6 602,9 

з нього працездатного віку 553,3 553,0 532,5 556,1 575,8 583,0 

       

Чоловіки 639,7 671,0 662,5 656,3 641,0 644,2 

з нього працездатного віку 591,7 635,2 633,6 636,3 621,8 621,7 

       

Міські поселення 955,9 996,0 1013,9 1021,6 1013,6 1017,9 

з нього працездатного віку 885,6 938,3 948,2 986,5 978,3 981,5 

       

Сільська місцевість 316,5 301,2 253,4 209,2 223,0 229,2 

з нього працездатного віку 259,4 249,9 217,9 205,9 219,3 223,2 
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Додаток Е 

Алгоритм розрахунку локальних показників і інтегрального індексу 

оцінки трудового потенціалу регіону 
Вигляд показника 

 

Характеристика 

 

Коефіцієнт перекладу 

локальних показників в 
шкалу від 0 до 1 

Чисельність працездатного 

населення (Чт), тис. чол. 

Кількість постійного населення працездатного 

віку (тис.  чен.) 

(min)(max)

(min)

тт

тт

т
ЧЧ

ЧЧ
I




  

Зайнятість працездатного 

населення (Чз), тис. чол. 

 

Кількість економічно активного зайнятого 

населення працездатного віку (тис.  чен.) 

(min)(max)

(min)

ЗЗ

Зз

з
ЧЧ

ЧЧ
I




  

Безробіття (Чб), тис. чол. 
 

Кількість економічно активного безробітного 

населення працездатного віку (тис.  чен.) 

(min)(max)

(min)

бб

бб

б
XX

XX
I




   

Природний приріст населення 

(Чеп), тис. чол. 

 

Різниця між коефіцієнтами народжуваності і 

смертності на тисячу чоловік 

(min)(max)

(min)

епеп

епеп

еп
ЧЧ

ЧЧ
I




  

Міграційний приріст населення 

(Чмп)  чен./на тис. чол. 

Кількість населення, мігруючого за межі регіону 

на тисячу чоловік 

(min)(max)

(min)

мпмп

мпмп

мп
ЧЧ

ЧЧ
I




  

Рівень освіти (Чо), тис. чол.. 
 

Сумарна кількість студентів і випускників Вузів I-

IV рівнів акредитації (тис.  чол.) 

(min)(max)

(min)

оо

оо

о
ЧЧ

ЧЧ
I




  

Підготовлено кваліфікованих 

працівників (Чкв), тис. чол. 

 

Кількість підготовлених (випущених) 

кваліфікованих працівників професійно-

технічними учбовими закладами (min)(max)

(min)

квкв

квкв

кв
ЧЧ

ЧЧ
I




  

Індекс трудового потенціалу 

регіону(Iтп(1)) 

 

Середнє арифметичне значення коефіцієнтів 

диференціації відповідних локальних показників 

трудового потенціалу регіону 

n

I

I

n

i

тп


 1

)1(  

 
Алгоритм розрахунку локальних показників і інтегрального індексу 

оцінки трудового потенціалу регіону (варіант II) 
Вигляд показника 

 

Характеристика 

 

Розрахункова 

формула 

Коефіцієнт перекладу 

локальних показників в 

шкалу від 0 до 1 

1 2 3 4 

Питома вага 

працездатного 

населення (Ут) % 

Чисельність постійного населення 

працездатного віку по відношенню до 

готівкового населення 

 

Ут = Чт / Чобщ 

(min)(max)

(min)

тт

тт

т
УУ

УУ
I




  

Рівень зайнятості 

працездатного 

населення (Уз) % 

Чисельність економічно активного 

зайнятого населення працездатного віку по 

відношенню до працездатного населення. 

Уз = Чз / Чт 

 

(min)(max)

(min)

зз

зз

з
УУ

УУ
I




  

Рівень безробіття 

(Уб) % 

 

Чисельність економічно активного 

безробітного населення працездатного віку 

по відношенню до працездатного населення. 

Уб = Чб / Чт 

 

(min)(max)

(min)

бб

бб

б
УУ

УУ
I




  

Природний 

приріст 

населення (Уєп), 

 чол./ тис. чол 

Перевищення народжуваності в порівнянні 

із смертністю 

 

Уєп = Чеп / Чт 

(min)(max)

(min)

епеп

епеп

еп
УУ

УУ
I




  

Народжуваність, 

 чол./тис.  чен. 

Чисельність новонароджених на 1 тисяча 

чоловік 

Смертність, 

 чол./тис. чол 

Чисельність померлих на тисячу чоловік 

Міграційний 

приріст 

населення (Умп), 

 чол./на тис. 

 чен. 

Зміна чисельності населення за рахунок 

трудової міграції з розрахунку на 1 тисяча 

чоловік 

Умп = Чмп / Чт 

(min)(max)

(min)

мпмп

мпмп

мп
УУ

УУ
I




  

Чисельність населення, прибулого в регіон 

Чисельність населення, що убуло з регіону 
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Продовження Додатку Е 
Рівень освіти (Уо) 

% 

 

Чисельність студентів, які закінчили Вузи І-

ІІ рівнів акредитації 

Уо = Чо / Чт 

(min)(max)

(min)

оо

оо

о
УУ

УУ
I




  

Чисельність студентів, які закінчили Вузи 

III-IV рівнів акредитації 

Чисельність студентів Вузів 1-11 рівнів 

акредитації 

Чисельність студентів Вузів 111-1V рівнів 

акредитації 

Рівень 

кваліфікації 

працівників (Укв) 

% 

Чисельність підготовлених (випущених) 

кваліфікованих працівників, професійно-

технічних учбових закладів по відношенню 

до готівкового населення 

Укв 

 

(min)(max)

(min)

квкв

квкв

кв
УУ

УУ
I




  

Індекс трудового 

потенціалу (Iтп(2)) 

Середньоарифметичне значення 

коефіцієнтів локальних показників 

трудового потенціалу регіону. 
n

I

I

n

i

тп


 1

)2(
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Додаток Ж 

Розрахунок інтегрального індексу оцінки трудового потенціалу регіонів України за 2012 рік 
Регіони  (області) 

України 

Чисельніс

ть 

працездат

ного 

населення, 
тис. осіб      

Зайнятість 

працездат

ного 

населення, 

тис. осіб     

Безробіття 

тис. осіб 

 

Природни

й приріст 

населення, 

осіб на 1 

тис. осіб 

Міграційн

ий 

приріст, 

осіб на 1 

тис. осіб 

Студенти 

ВНЗ (3 та 

4 рівнів 

акредитаці

ї)   
тис. осіб 

 

Рівень 

освіти 

Сума 

коефіцієнт

ів 

Інтегральн

ий індекс 

трудового 

потенціал

у 

Місце 

регіону за 

індексом 

трудового 

потенціал
у 

Iт Iз Iб Iеп Iеп. Iо Iкв  
 

Iтп(1) Ранг 

Вінницька 0,200 0,196 0,756 0,398 0,219 0,121 0,302 2,193 0,313 14 

Волинська 0,035 0,035 0,960 0,852 0,205 0,043 0,154 2,284 0,326 13 

Дніпропетровська 0,700 0,714 0,458 0,391 0,315 0,666 1,000 4,244 0,606 2 

Донецька 1,000 1,000 0,000 0,234 0,247 0,652 0,926 4,059 0,580 3 

Житомирська 0,109 0,102 0,816 0,406 0,342 0,091 0,121 1,987 0,284 18 

Закарпатська 0,093 0,090 0,876 0,984 0,192 0,028 0,034 2,297 0,328 12 

Запорізька 0,266 0,272 0,798 0,398 0,329 0,335 0,436 2,834 0,405 7 

Івано-Франківська 0,101 0,101 0,903 0,742 0,384 0,122 0,134 2,486 0,355 9 

Київська 0,223 0,232 0,875 0,445 0,932 0,074 0,168 2,949 0,421 6 

Кіровоградська 0,031 0,029 0,953 0,297 0,000 0,000 0,020 1,330 0,190 23 

Луганська 0,378 0,389 0,747 0,227 0,151 0,350 0,503 2,744 0,392 8 

Львівська 0,442 0,446 0,598 0,680 0,315 0,613 0,852 3,946 0,564 5 

Миколаївська 0,091 0,092 0,913 0,477 0,137 0,140 0,221 2,070 0,296 16 

Одеська 0,406 0,421 0,768 0,617 0,836 0,529 0,383 3,960 0,566 4 

Полтавська 0,169 0,166 0,800 0,211 0,274 0,178 0,262 2,059 0,294 17 

Рівненська 0,072 0,066 0,857 1,000 0,082 0,114 0,201 2,392 0,342 10 

Сумська 0,085 0,083 0,888 0,188 0,110 0,119 0,309 1,781 0,254 20 

Тернопільська 0,038 0,033 0,895 0,531 0,192 0,127 0,141 1,957 0,280 19 

Харківська 0,549 0,559 0,570 0,359 1,000 1,000 0,329 4,366 0,624 1 

Херсонська 0,059 0,057 0,912 0,492 0,014 0,046 0,081 1,660 0,237 22 

Хмельницька 0,118 0,115 0,854 0,398 0,178 0,111 0,309 2,083 0,298 15 

Черкаська 0,114 0,110 0,839 0,250 0,178 0,130 0,101 1,721 0,246 21 

Чернівецька 0,000 0,000 1,000 0,750 0,493 0,029 0,027 2,299 0,328 11 

Чернігівська 0,061 0,055 0,869 0,000 0,164 0,061 0,000 1,211 0,173 24 

 iI
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Продовження Додатку Ж 

Розрахунок інтегрального індексу оцінки трудового потенціалу регіонів України за 2017 рік 
Регіони  (області) 

України 

Чисельніс

ть 

працездат

ного 

населення, 

тис. осіб      

Зайнятість 

працездат

ного 

населення, 

тис. осіб     

Безробіття 

тис. осіб 

 

Природни

й приріст 

населення, 

осіб на 1 

тис. осіб 

Міграційн

ий 

приріст, 

осіб на 1 

тис. осіб 

Студенти 

ВНЗ (3 та 

4 рівнів 

акредитаці

ї)   

тис. осіб 

 

Рівень 

освіти 

Сума 

коефіцієнт

ів 

Інтегральн

ий індекс 

трудового 

потенціал

у 

Місце 

регіону за 

індексом 

трудового 

потенціал

у 

Iт Iз Iб Iеп Iеп. Iо Iкв  
 

Iтп(1) Ранг 

Вінницька 0,194 0,196 0,842 0,424 0,274 0,049 0,497 2,476 0,354 13 

Волинська 0,034 0,033 0,950 0,863 0,488 0,011 0,221 2,600 0,371 10 

Дніпропетровська 0,524 0,530 0,587 0,417 1,151 1,179 0,443 4,831 0,690 2 

Донецька 0,393 0,391 0,569 0,266 0,055 0,402 0,725 2,802 0,400 7 

Житомирська 0,111 0,106 0,797 0,374 0,260 0,005 0,121 1,775 0,254 22 

Закарпатська 0,094 0,097 0,969 1,000 0,356 -0,02 -0,013 2,477 0,354 12 

Запорізька 0,264 0,267 0,797 0,432 0,493 0,371 0,510 3,134 0,448 6 

Івано-Франківська 0,093 0,092 0,876 0,806 0,534 0,135 0,114 2,650 0,379 9 

Київська 0,379 0,390 0,832 0,597 1,452 0,546 0,362 4,559 0,651 4 

Кіровоградська 0,045 0,044 0,944 0,273 0,000 0,000 0,087 1,394 0,199 24 

Луганська 0,232 0,236 0,847 0,432 0,740 0,041 0,262 2,789 0,398 8 

Львівська 0,414 0,405 0,415 0,705 0,452 0,655 0,926 3,971 0,567 5 

Миколаївська 0,098 0,095 0,842 0,489 0,384 0,118 0,248 2,275 0,325 17 

Одеська 0,674 0,682 0,474 0,396 0,301 0,740 1,477 4,744 0,678 3 

Полтавська 0,175 0,177 0,863 0,252 0,507 0,195 0,342 2,511 0,359 11 

Рівненська 0,059 0,055 0,879 0,928 0,288 0,112 0,154 2,475 0,354 14 

Сумська 0,093 0,093 0,906 0,187 0,370 0,143 0,315 2,107 0,301 19 

Тернопільська 0,027 0,025 0,934 0,626 0,342 0,143 0,121 2,218 0,317 18 

Харківська 1,000 1,000 0,000 0,281 0,425 0,835 1,470 5,010 0,716 1 

Херсонська 0,074 0,072 0,880 0,518 0,164 0,056 0,161 1,926 0,275 21 

Хмельницька 0,124 0,121 0,822 0,446 0,438 0,104 0,228 2,284 0,326 16 

Черкаська 0,118 0,115 0,818 0,273 0,507 0,129 0,047 2,008 0,287 20 

Чернівецька 0,000 0,000 1,000 0,784 0,644 0,028 -0,040 2,416 0,345 15 

Чернігівська 0,069 0,068 0,929 0,000 0,438 0,021 0,000 1,526 0,218 23 

 iI
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Додаток З 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

Показники визначення 

використання трудового 

потенціалу 

Інституційне забезпечення 

використання трудового 

потенціалу 

Аналіз динаміки стану 

трудового потенціалу 

Аналіз структури 

трудового потенціалу 

Визначення умов 

підвищення трудового 

потенціалу 

ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІКИ  

СТАНУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 

Підвищення 

рентабельності праці 

Модель 

«Трипартизму» 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ  

 

 
Підвищення соціально-

економічного ефекту за рахунок 
збільшення показника валової 

доданої вартості 

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

регіону 

Мета – підвищення ефективності використання трудового  

потенціалу регіону 

Завдання Методи Принципи 

- збільшення 

міграційного приросту; 

- працевлаштування 

незайнятих; 

- оптимізація робочого 

часу; 

- підвищення 

рентабельності праці за 

видами економічної 

діяльності; 

- підвищення 

ефективності 

використання трудового 

потенціалу 

- натуральний; 

- вартісний; 

- відносний 

- комплексність; 

- системність; 

- регламентація; 

- стабільність 
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Додаток  І 

Кореляційна залежність трудового  потенціалу регіону  

від зовнішніх факторів впливу 

Рік  Використа

ння фонду 

робочого 

часу 

найманих 

 чених а

лків,(% до 

фонду 

робочого 

часу) 

Рівень 

зайнятих 

у віці 

15-70 

років, у 

% до 

базису  

Рівень 

зареєстро

ваного 

 безробі

ття за 

МОП, у 

% до 

базису  

Рівень 

природ

ного 

прирост

у 

населен

ня,у  % 

до 

базису 

Міграційн

ий 

приріст 

(скорочен

ня) у % до 

базисного 

періоду 

Рівень 

захворю

ванност

і у % до 

базису 

Рівень 

потреб

и 

підпри

ємств у 

праців

никах, 

у % до 

базису 

Рівень 

освіти 

у % до 

базису 

  У Х Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

2013 80,2 100,5 59,21 -91,82 -77,08 78,38 124,87 149,84 

2014 80,7 98,1 67,24 -88,12 -70,27 76,99 60,12 143,44 

2015 84,1 98,3 61,97 -102,26 -92,31 78,84 146,42 142,08 

2016 85,4 98,7 55,35 -88,77 -112,5 79,60 132,94 131,79 

2017 85,3 101 53,94 -91,45 -55,56 72,44 30,63 122,14 

 

Коефіцієнт  кореляції 

A=-0,73 

      

  

  

  

  Коефіцієнт  кореляції B = -0,7 

  Коефіцієнт кореляції C = 0,71 

  Коефіцієнт кореляції  D = 0,9 

  Коефіцієнт кореляції  I = -2,9 

  Коефіцієнт кореляції  F =-2,9 

  Коефіцієнт кореляції  G =0,65 

  Коефіцієнт кореляції  H =0,46 

 

 


	Для визначення ефективності використання трудового потенціалу необхідно визначення факторів впливу на його реалізацію. На основі проведеного аналізу щодо визначення факторів впливу на ефективність використання трудового потенціалу, необхідно провести ...



