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СИСТЕМА ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ:
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
ФОРМУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ
У статті подана коротка характеристика підходів до розкриття
змісту системи трудового потенціалу країни. Здійснено аналіз та до2
повнено перелік основних сфер суспільства, що впливають на фор2
мування системи трудового потенціалу країни. Визначено основні
складові системи трудового потенціалу країни та опрацьовано виз2
начення цієї дефініції.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Ретельна увага з боку держави та
суспільства до збереження і розвитку
трудового потенціалу країни обумов'
лена насамперед його значущістю у
контексті соціально'економічного та
суспільно'політичного розвитку краї'
ни. Значення трудового потенціалу як
важливого чинника соціально'еконо'
мічного розвитку України витікає з ба'
гатогранності його функцій, які він
відіграє, та стратегічних завдань дер'
жави щодо підвищення добробуту гро'
мадян України.
Концепція національної комплек'
сної програми "Збереження і розвиток
трудового потенціалу України", яка
була опрацьована за участю науково'
дослідних інститутів НАН України та
АМН, міністерств, громадських орган'
ізацій, визначила, що трудовий потен'
ціал кожної держави є складовою ча'
стиною трудового потенціалу світової
спільноти. Він є фундаментом подаль'
шого економічного, соціального, куль'
турного розвитку держав, всього
світу, забезпечуючи оптимальні умо'
ви життєдіяльності суспільства.
Тобто трудовий потенціал країни
розглядається як підсистема стосовно
до трудового потенціалу світової
спільноти. Але разом з тим трудовий
потенціал країни уявляє собою систе'
му у межах національного утворення.
Наявність елементів (груп елементів)
у межах такої системи обумовлює
многогранність зв'язків як у середині
цієї системи, так й за її межами.
Ефективність діяльності будь'якої
системи залежить від її здатності при'
стосовуватися до змін оточуючого сере'
довища та впорядкованості зв'язків між
підсистемами (групами елементів, еле'
ментами) у межах її структури. Резуль'
тативність діяльності системи трудово'
го потенціалу безпосередньо пов'язана
з динамікою соціально'економічного
прогресу в країні та рівнем життя її гро'
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мадян. Тому питання, що безпосередньо
пов'язані з дослідженням теоретико'
методологічних основ формування си'
стеми трудового потенціалу, є актуаль'
ним завданням у контексті створення
передумови для формування якісно но'
вого трудового потенціалу інформацій'
ного, постіндустріального суспільства
майбутнього.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед вітчизняних економістів'
теоретиків проблеми людського капі'
талу і людського потенціалу дос'
ліджували Богиня Д., Грішнова О.,
Долішній М., Задорожний Г., Каленюк
І., Куценко В., Лібанова Е., Тютюнні'
кова С. та ін. Аналізом вищезазначе'
них питань серед зарубіжних нау'
ковців соціально'економічного напря'
му займалися Автономов В., Беккер Г.,
Заславська Т., Капелюшніков Р, Мас'
лоу А., Шульц Т., Щетінін В. та ін.
Разом з тим досі ще немає єдиного
трактування цього поняття, і різні ав'
тори вкладають у нього неоднаковий
зміст. При дослідженні соціально'еко'
номічної категорії "трудовий потенці'
ал" в економічній літературі можна ви'
окремити такі основні підходи: політе'
кономічний, демографічний, трудоре'
сурсний, факторний та ін.
Методологічні підходи до форму'
вання трудового потенціалу як факто'
ру розвитку людського капіталу в пол'
ітекономічному аспекті у загальному
вигляді було сформульовано у робо'
тах А. Сміта, Дж. Кейнса, Ф. Ліста, А.
Мізеса. Дослідження вчених щодо
економічної цінності трудового по'
тенціалу стали основою для подаль'
ших наукових досліджень. У межах
політекономічного підходу У. Петті, А.
Сміт, Д. Рікардо розглянули мож'
ливість грошової оцінки цінності кож'
ної людини. Автори політекономічної
школи першими зауважили на необхі'
дності розгляду працездатності як

складового елементу капіталу та звер'
нули увагу на економічне значення
освіти для населення та країни в ціло'
му. Подальший розвиток теорія тру'
дового потенціалу зазнала на прикінці
ХІХ — початку ХХ століття у політ'
економічних роботах І. Фішера, А. Мар'
шала, Д. Мілля, Л. Вальраса, В. Паре'
то. У політекономічному аспекті тру'
довий потенціал визначають як систе'
му виробничих відносин між окреми'
ми індивідами, трудовими колектива'
ми, соціальними верствами і державою
з приводу відтворення і використання
працездатного населення країни. Він
характеризується кількісною і якіс'
ною сторонами. Тенденції динаміки
народонаселення визначають чи'
сельність трудових ресурсів, його
склад, розмір зайнятості, що, в свою
чергу, має вплив на сукупний попит і
пропозицію, споживання і, в кінцево'
му підсумку, на економічне зростання.
У межах демографічного підходу
такі автори як І. Лукінов, С. Пирож'
ков, О. Хомра, В. Піскунов зосереджу'
вали увагу на ролі та місці окремих
поколінь у функціонуванні трудового
потенціалу. Зокрема, І. Лукінов
підкреслив, що дуже важливою є оці'
нка можливості впливу нашого сусп'
ільства на процеси відтворення та ви'
користання робочої сили з урахуван'
ням різних стадій життєвого циклу
людини, що дасть змогу порівняти ці
періоди з позицій участі людини у ви'
робництві та споживанні [1].
У межах трудоресурсного підходу
В. Костаков визначає трудовий потен'
ціал країни та її регіонів як відповідні
трудові ресурси, які розглядають в
єдності їх якісного й кількісного ас'
пектів [2]. На думку автора, трудовий
потенціал вміщує всіх громадян, здат'
них брати участь у процесі суспільно'
го виробництва, з урахуванням їхніх
фізичних можливостей, наявних знань
та професійно'кваліфікаційних нави'
чок. В. Онікієнко стверджує, що під
трудовим потенціалом країни слід ро'
зуміти сукупність працездатного насе'
лення, яке має відповідну професійно'
кваліфікаційну підготовку [3]. Г. Сер'
гєєва та Л. Чижова вважали, що трудо'
вий потенціал — це ресурси праці, яки'
ми володіє суспільство. Чисельність
працездатного населення та його якісні
характеристики (стать, вік, освіта, про'
фесійна підготовка, кваліфікація тощо)
окреслюють його реальне значення [4].
Факторний підхід на відміну від
трудоресурсного та демографічного
при визначенні якісної сторони трудо'
вого потенціалу акцентує увагу не на
статево'вікову структуру населення,
освіту, професійну підготовку, а перш
за все на мотивах, ціннісних орієнтаці'
ях праці, соціально'економічних умо'
вах, виробничих відносинах та особис'
тості працівника. У межах цього підхо'
ду Л. Гольдин розглядає трудовий по'
тенціал як сукупність соціально'еконо'
мічних, професійно'технічних та
організаційно'управлінських можли'
востей, що мають (можуть мати) прояв
в процесі трудової діяльності. Д. Кар'
пухіна характеризує трудовий потенц'
іал як сукупність якісних параметрів
(загальна кількість населення, статево
вікова структура, частка працюючих у
кожній віковій групі, розподіл за сфе'
рами зайнятості) та якісного аспекту
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(загальноосвітній рівень, професійно'
кваліфікаційна структура, технічна
оснащеність праці, рівень ефектив'
ності використання робочого та
вільного часу, плинність кадрів) [5].
Поряд з наведеними підходами
можна навести підхід, у межах якого
синтезуються окремі положення з
вище наведених. Наприклад, поєднан'
ня трудоресурсного та факторного
підходів дає можливість розглянути
працездатне населення у єдності з тех'
нічними, економічними, соціальними,
організаційними умовами виробничо'
го процесу з прийняттям до уваги які'
сних характеристик працівника на
кожному етапі розвитку суспільства.
В контексті синтезу цих підходів І.
Маслов визначає трудовий потенціал
як інтегральну форму втілення спе'
цифічних соціально'економічних яко'
стей населення, трудових ресурсів, ро'
бочої сили у людському факторі та як
об'єктивну передумову суспільного
виробництва. На думку автора, трудо'
вий потенціал є узагальнюючою ха'
рактеристикою міри та якості сукуп'
ності здатності до суспільно'корисної
діяльності, тобто можливості людини
(групи людей, населення) до участі у
праці.
Слід зауважити, що наведені
підходи до визначення трудового по'
тенціалу не розглядають його як
цілісну самостійну систему або підси'
стему економічного потенціалу. Це
призводить до розмивання зв'язків
між елементами у її структурі та як
наслідок — втрату цілісного сприйнят'
тя категорії у її взаємодії з оточуючим
середовищем.
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ
Різноманітність підходів до тлума'
чення сутності трудового потенціалу
та підходів до його визначення не ви'
рішила в цілому питання щодо
змістовно'методологічного наповнен'
ня цієї дефініції. Потребують подаль'
шого опрацювання питання щодо роз'
криття структури та змісту системи
трудового потенціалу. Дослідження
цих аспектів повинно відбуватися з
прийняттям до уваги впливу оточую'
чого середовища на систему трудово'
го потенціалу країни. Визначення
структури трудового потенціалу краї'
ни, зв'язків між її складовими елемен'
тами дозволить суспільству через
інститути владних відносин опрацюва'
ти заходи щодо розвитку та ефектив'
ного використання наявного трудово'
го потенціалу як одного з факторів
конкурентоспроможності країни.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Привернути увагу наукової спіль'
ноти до необхідності визначення
структури (складових елементів) сис'
теми трудового потенціалу країни та
розробки теоретичних і методологіч'
них положень її дослідження, форму'
вання понятійно'категоріального апа'
рату цієї дефініції. У контексті цього
у межах статті здійснити спробу виз'
начити структуру системи трудового
потенціалу країни в контексті опрацю'
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вання напрямів державної політики
Соціально'психологічна підсисте'
щодо її розвитку та ефективного ви' ма передбачає вирішення проблем що
користання.
виникають при формуванні особис'
тості як суб'єкту трудової діяльності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
Ця підсистема необхідна для форму'
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
вання потенціалу працездатності,
Вищенаведені підходи до тлумачен' який утворюється відповідно до етапу
ня трудового потенціалу не дають чітко' формування особистості, її вихован'
го розуміння такої категорії як система ня, освіти, професійної підготовки
трудового потенціалу через відсутність тощо.
у їх визначенні врахування системних
На нашу думку, такий склад тру'
ознак у межах відповідної дефініції. дового потенціалу не приймає до ува'
Тому вважаємо за доцільне навести ги системоутворюючий вплив оточую'
деякі з визначень системи як категорії. чого середовища на структурування
Найбільш відоме та повне визна' відповідних підсистем. Вплив загаль'
чення системи як категорії подано у носвітових тенденцій розвитку сусп'
Великій радянській енциклопедії: "си' ільно'економічних відносин та регіо'
стема (від грец. systema — ціле, скла' нальних факторів його віддзеркален'
дене з частин; зєднання), множина ня на формування, розвиток та вико'
елементів, що знаходяться у відноси' ристання трудового потенціалу краї'
нах та зв'язані один з одним, яке утво' ною потребує врахування відповідних
рює визначену цілісність, єдність" [6]. аспектів. Разом з тим, запропоноване
Д. Ушаков визначає систему як поря' вище структурування системи трудо'
док який обумовлено правильним, за' вого потенціалу країни не враховує
кономірним розташуванням частин у можливості регулюючого та управля'
визначеному зв'язку [7]. У словнику В. ючого впливу суспільно'державних
Даля тлумачення системи подано як інституцій.
порядок розташування частин цілого,
Набув поширення підхід, що був
обумовлене упорядкування, рух будь' запропонований Г. Осовською та О.
чого, у послідовному, зв'язаному по' Крушельницькою — які визначають у
рядку [8]. Еволюцію у визначенні ка' складі трудового потенціалу три
тегорії "системи", що були запропоно' підсистеми факторів: демографічна
вані різними авторами у межах загаль' підсистема (стать, вік, сімейний стан);
нотеоретичних наук, узагальнив В. професійно'кваліфікаційна підсисте'
Макаров [9]. Незалежно від підходу до ма (професійна структура, кваліфіка'
визначення системи як категорії, не' ційний рівень, трудова мобільність,
змінним залишається її тлумачення структура зайнятості за галузями і
через множину пов'язаних між собою регіонами) та соціально'культурна
об'єктів та ресурсів, що організовані підсистема (соціальний склад, освітній
процесом системогенезесу в єдине рівень, тривалість життя, стан здоро'
в'я, міграційна рухливість). [12, с.39]
ціле.
Прийняття до уваги наведених Наведені підходи не мають принципо'
визначень системи у контексті трудо' вих розбіжностей та переважно відоб'
вого потенціалу може дати розуміння ражують тільки персоніфікований
змісту системи трудового потенціалу. підхід до розуміння сутності поняття
Сучасний економічний словник "трудовий потенціал".
Будь яка система здійснює свою
розглядає трудовий потенціал (країни,
регіону, підприємства) як наявні на діяльність під впливом окремих сфер
сьогодні та можливі у майбутньому оточуючого середовища. Серед таких
трудові можливості, що характеризу' сфер у контексті суспільно'економіч'
ються кількістю трудового населення, ної системи соціологічна наука виді'
його професійно'освітнім рівнем, ляє такі: економічну, політичну, ду'
іншими кісними характеристиками ховну та соціальну [13]. В додаток до
наведених Л.Дулуб додає біологічну
[10].
Серед існуючих підходів до визна' сферу, яка визначає екологічні, ме'
чення системи трудового потенціалу дичні та географічно'кліматичні умо'
існування та розвитку населення
країни можна виділити підхід А. Бой' ви
[14]. На переконання автора, розподіл
ко та М. Карманова, які запропонува' факторів формування та розвитку
ли розглядати трудовий потенціал як трудового потенціалу за наведеними
результат взаємодії трьох підсистем: вище сферами відбувається за таким
демографічної, соціально'економіч' порядком:
— економічна сфера суспільства
ної та соціально'психологічної [11].
Демографічна підсистема (демог' представлена фінансовими (рівень за'
рафічне відтворення; оцінка здоров'я робітної плати), виробничими (НТП)
різних категорій та вікових груп насе' та ринковими факторами (попит на
праці та на товарному ринку);
лення; міграційні переміщення як дже' ринку
— політична сфера суспільства
рело працездатного населення). Ця включає державні (політика зайня'
підсистема є основою кількісної скла' тості та промислова політика) та
дової трудового потенціалу, тобто ха' міжнародні фактори (політика інших
рактеризує швидкість відновлення країн, що спрямована на зміну трудо'
вого потенціалу);
відповідного ресурсу.
— духовна сфера суспільства зна'
Соціально'економічна підсистема
уявляє собою якісний елемент трудо' ходить прояв через культурні (цінності,
вого потенціалу населення. Централь' традиції, звичаї), освітні (якість та до'
освіти) та релігійні фактори
не місце у цій підсистемі займає про' ступність
(релігійні постулати, заборони);
блема трудової активності населення,
— соціальна сфера суспільства
яка визначається формами господа' має у своїй структурі демографічні
рювання, зайнятості, мотивації еконо' (чисельність, структура, міграція пра'
мічної поведінки, системою матеріаль' цездатного населення), соціально'
ного стимулювання.
структурні (стратифікація суспіль'
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɮɟɪɚ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ

ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɮɟɪɚ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ

Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɫɮɟɪɚ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɤɪɚʀɧɢ

ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɮɟɪɚ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ

Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɮɟɪɚ

Ƚɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɮɟɪɚ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ

Рис. 1. Соціальні сфери суспільства, що впливають на систему трудового
потенціалу країни

ства) та інституціонально'нормативні
фактори (інститути інфраструктури
суспільства, правові норми);
— біологічна сфера суспільства
подається через екологічні (стан на'
вколишнього середовища), медичні
(здоров'я населення, якість та дос'
тупність медичного обслуговування)
та географічно'кліматичні фактори
(клімат, природні ресурси, геогра'
фічне розташування).
На нашу думку, перелік основних
сфер суспільства, що впливають на
формування та розвиток трудового
потенціалу слід доповнити геополітич'
ною сферою як такою, що містить
фактори які структурно хоча й мо'
жуть за певних обставин бути вклю'
чені до наведеної класифікації за
змістом, але за суттю та масштабами
прояву мають бути виділені в окрему
сферу. Сфера геополітики на відміну
від визначених вище сфер суспільства
акцентує увагу на багатовимірний
простір, бере до уваги різноманітність
так званих культурно'генетичних
кодів, оперує великими просторами
багатовимірного сполучення та зосе'
реджується на граничні процеси, що
створюють енергетику руйнування
або створення на межі раціонального
та почуттєвого сприйняття світу.
Серед факторів формування та
розвитку трудового потенціалу у ме'
жах зазначеної сфери слід визначити
такі: інформаційно'психологічні
(відкритість доступу до інформацій'
них джерел світу, психологічна го'
товність об'єкту інформації до пере'
творень, зміст та стан суспільних на'
строїв і моралі), суспільно'економічні
(потужність транснаціональних ком'
паній та стратегічне спрямування їх
розвитку, ступінь залежності націо'
нального політикуму від зовнішніх
впливів). Безумовно, наведений у ме'
жах геополітичної сфери перелік фак'
торів впливу не є вичерпаним та потре'
бує подальшого опрацювання.
У запропонованому вигляді зміс'
товне наповнення факторів форму'
вання та розвитку трудового потенці'
алу на нашу думку є цілком вичерпа'
ним. Наведені вище фактори можуть
розглядатися як основні напрями про'
яву оточуючого середовища на систе'
му трудового потенціалу.
Визначення факторів впливу на си'
стему трудового потенціалу наближує
до розкриття її змісту. На переконан'
ня В. Глущенко та Л. Малярець дослід'
ження системи та її факторів є нероз'
ривним, а тому повинно проводитися
лише у їх діалектичній єдності [15, с. 90;
16. с. 123]. Л. Малярець та І. Отенко вва'
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жають, що фактори — це "агреговані,
латентні показники, що безпосередньо
не можуть бути спостережені, але які
проявляють себе через систему показ'
ників" та пропонують розглядати по'
тенціал ринку та макрооточення як
зовнішні фактори трудового потенціа'
лу, а складові ресурсного та організа'
ційного потенціалу — як внутрішні.
Доповнена нами структура фак'
торів формування та розвитку трудо'
вого потенціалу зображена на рис. 1.
З огляду на зміст кожної з сфер
впливу на систему трудового потенці'
алу країни та з прийняттям до уваги
вищенаведеного аналізу спробуємо
виділити основні елементи системи та
сформулювати її визначення.
На нашу думку, до системи трудо'
вого потенціалу країни повинні входи'
ти такі елементи:
— людські ресурси як носії трудо'
вих можливостей наявних на сьогодні та
можливих у майбутньому (працездатне
населення (громадяни країни), працез'
датне населення (не громадяни країни,
яки здійснюють трудову діяльність у
межах національної економіки іншої
країни або зможуть її здійснювати за
певних умов) та населення, яке за пев'
них умов, наприклад з часом, зможе
бути віднесене до трудових ресурсів);
— трудові можливості, критері'
альною оцінкою яких є їх кількісний
(кількість людських ресурсів та їх роз'
поділ за основними структурними гру'
пами) та якісний (професійно'кваліфі'
каційний та загальноосвітній рівень,
соціально'психологічний стан тощо);
— місце реалізації трудових мож'
ливостей (рівень розвитку виробницт'
ва, ступінь його технічного оснащення
та рівня автоматизації, частка доданої
вартості у загальній вартості продукції,
умови праці, рівень розвитку інституці'
онального середовища та суспільно'
економічних відносин тощо) та місце і
умови мешкання їх носіїв (можливість
відновлення якісних характеристик
робочої сили та її відтворення, рівень
та якість життя громадян тощо).
Перспективи подальших розвідок
у даному напряму. Серед перспектив'
них напрямів дослідження у контексті
порушеного питання слід вважати на'
прямки, що пов'язані з дослідженням
можливості впливу органів державної
влади на структурні елементи системи
трудового потенціалу країни з метою
розвитку трудового потенціалу країни
та ефективного його використання.

ляді входять людські ресурси, їх тру'
дові можливості (наявні та можливі
у перспективі) та середовище, в яко'
му відбувається (може відбуватися)
трудова діяльність. Під системою
трудового потенціалу країни слід
розуміти структуровану множену
людських ресурсів, їх трудові мож'
ливості та середовище, в яких відбу'
вається трудова діяльність, які орга'
нізовані процесом системогінезесу в
єдине ціле та здійснюють своє фор'
мування і розвиток під впливом еко'
номічної, політичної, духовної, соц'
іальної, біологічної та геополітичної
сфер суспільства.
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