
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

115www.economy.in.ua

ВСТУП
Трудовий потенціал є стратегічно важливим ресурсом,

що потребує ефективного управління ним на будь+якому
рівні його прояву — від особистісного до державного.
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
STATE REGULATION MECHANISM OF THE REGIONAL LABOR POTENTIAL DEVELOPMENT

У статті охарактеризовано діючий на даний момент в Україні механізм державного регулювання розвит1

ку трудового потенціалу регіону: визначено систему органів державної влади, що складають цей механізм та

їхні повноваження; складено матрицю нормативно1правової бази державного регулювання розвитку трудо1

вого потенціалу регіону. Визначено недоліки та основні напрями удосконалення цього механізму.

In the article the state regulation mechanism of the regional labor potential development in Ukraine is characterized:

the system of the state authorities that formed this mechanism and their plenary powers are defined; the matrix of the

normative and legal base of the state regulation mechanism of the regional labor potential development is compiled.

Shortcomings of this mechanism and its main improvement directions are defined.
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В останні роки особливу важливість та актуальність
отримує удосконалення механізму державного регулюван+
ня розвитку трудового потенціалу регіону в Україні, адже
його недоліки спричинили неефективність цього механізму,

Рис. 1. Система органів державної влади, що здійснюють державне регулювання розвитку трудового потенціалу
регіону

Джерело: складено авторами на основі [1—15].
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результатом чого стали: сильна диференціації регіонів за
рівнем трудового потенціалу; виділення трудонадлишкових
та трудодефіцитних регіонів; значна трудова міграція пра+
цездатного населення з прикордонних регіонів до сусідніх
держав; тотальна внутрішньо регіональна міграція працез+
датного сільського населення до міст тощо.

На неефективність державного регулювання розвитку
трудового потенціалу на регіональному рівні його прояву
неодноразово вказується в наукових працях таких вчених,
як О. Амосов, О. Амоша, З. Варналій, В. Васильченко, В. Ге+
єць, З. Герасимчук, С. Гринкевич, В. Гриньова, О. Грішнова,
Б. Данилишин, А. Дегтярь, М. Долішній, Т. Заяць, А. Колот,
Е. Лібанова, В. Мікловда, М. Новікова, В. Онищенко,
Л. Семів, В. Сивоконь, В. Пономаренко, Л. Шаульська,
Л. Шевчук та інших.

Проте, вказуючи на негативні наслідки неефективного
державного регулювання розвитку трудового потенціалу
регіону, вчені не дають повної характеристики цього меха+
нізму, обмежуючись, як правило, характеристикою лише
окремих його елементів, як+то: системи органів державної
влади та особливостей взаємодії між ними, їхніх повнова+
жень або нормативно+правової бази цього регулювання.

Тоді як лише повна та всебічна характеристика діючого
на даний момент в Україні механізму державного регулю+
вання розвитку трудового потенціалу регіону дасть змогу
визначити недоліки цього механізму, основні напрями його
удосконалення та в подальшому розробити конкретні про+
позиції щодо підвищення його ефективності.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є характеристика діючого на даний мо+

мент в Україні механізму державного регулювання розвит+
ку трудового потенціалу регіону, визначення його недоліків
та основних напрямів удосконалення.

Для досягнення поставленої мети в дослідженні будуть
використовуватися метод аналізу та синтезу, системний
підхід.

РЕЗУЛЬТАТИ
Виходячи з вищевідзначеного, можна стверджувати, що

характеристику механізму державного регулювання роз+
витку трудового потенціалу регіону лише тоді можна вва+
жати достатньо повною, коли вона включає висвітлення та+
ких його елементів, як: система органів державної влади,
їхні повноваження та нормативно+правова база, котру вони
створюють та котрою в подальшому керуються.

Органи державної влади, що здійснюють державне
регулювання розвитку трудового потенціалу регіону, є
суб'єктами управління та функціонують на макро+ та ме+
зорівнях.

На макрорівні органи державної влади представлені за+
конодавчим органом — Верховною Радою України (далі —
ВРУ), главою держави — Президентом України та виконав+
чим органом — Кабінетом Міністрів України (далі — КМУ).
ВРУ та Президент України контролюють діяльність один
одного; КМУ відповідальний перед Президентом України
та ВРУ, підконтрольний та підзвітний ВРУ.

На мезорівні (в областях та районах) державне регулю+
вання розвитку трудового потенціалу здійснюється лише
виконавчими органами — місцевими державними адмініст+
раціями (голови яких відповідальні перед Президентом Ук+
раїни і КМУ, підзвітні та підконтрольні КМУ), а також орга+
нами місцевого самоврядування [1, розділи IV+VI, XI].

Більш повно та наглядно система органів державної вла+
ди, що здійснюють державне регулювання розвитку трудо+
вого потенціалу регіону, представлена на рис. 1.

Як бачимо з рис. 1, представлена система органів держав+
ної влади включає в себе значну кількість установ та є суто
централізованою: головна роль в ній відводиться органам дер+
жавної влади вищого (макро) рівня, які самостійно прийма+
ють відповідні рішення щодо розвитку трудового потенціалу
регіону та направляють їх до виконання органам державної
влади нижчого рівня. Тобто органами державної влади на ме+
зорівні фактично реалізується виконавча роль: вони не бе+
руть участі у формуванні стратегії розвитку трудового по+
тенціалу регіону (про що свідчить відсутність зв'язку від мезо+
до макрорівня державного регулювання).

Звичайно, така централізація є недоліком розглянутої
системи, адже на загальнодержавному рівні практично не+
можливо розробити єдину стратегію розвитку трудового
потенціалу, яка б враховувала особливості цього розвитку
в кожному регіоні держави, а, тим паче, — в кожному рай+
оні регіону. Створення такої стратегії можливе лише шля+

хом узагальнення попередньо розроблених на мезорівні
регіональних стратегій розвитку трудового потенціалу.

При розробці на мезо+ рівні такої регіональної стратегії
джерелами інформації мають бути підприємства — та лан+
ка, що безпосередньо забезпечує розвиток трудового по+
тенціалу регіону: формує потребу в фахівцях певних про+
фесій та кваліфікацій, надає їм можливості до реалізації та
підвищення особистісного трудового потенціалу тощо.

Регіональна стратегія розвитку трудового потенціалу та,
відповідно, загальнодержавна стратегія його розвитку лише тоді
будуть ефективними, коли будуть враховувати вимоги
підприємств до рівня розвитку трудового потенціалу в регіоні.

Цей факт робить актуальним питання про виділення в
системі державного регулювання розвитку трудового по+
тенціалу регіону рівня підприємства.

Проте вищевідзначене не означає, що представлену на
рис. 1 систему органів державної влади має бути повністю
децентралізовано із направленням зв'язку в зворотній бік
(від мікро+ до мезо+ та від мезо+ до макрорівня). Так, орга+
ни державної влади вищого рівня є головними установами,
що здійснюють державне регулювання розвитку трудового
потенціалу регіону, на них покладені унікальні повноважен+
ня, децентралізація яких неможлива та неприпустима.

Щоб переконатися в цьому, розглянемо повноваження
всіх, представлених на рис. 1, органів державної влади в сфері
державного регулювання розвитку трудового потенціалу
регіону (табл. 1) (також складено авторами на основі 1—15).

Як бачимо з табл. 1, органами державної влади на мак+
рорівні фактично визначають основні засади державної по+
літики в усіх сферах функціонування держави — зовнішній
та внутрішній політиці, економіці, соціальній сфері тощо. По+
внота відання органів державної влади вищого рівня дає змогу
стверджувати, що лише на цьому рівні державного регулю+
вання можливо сформувати єдину концепцію розвитку тру+
дового потенціалу в Україні — визначити основний вектор
його розвитку, основні напрями та завдання. І потім вже,
відповідно до розробленої концепції, на мезорівні мають
розроблятися регіональні стратегії розвитку трудового
потенціалу, узагальненням котрих в подальшому на мак+
рорівні буде формуватися єдина загальнодержавна страте+
гія розвитку трудового потенціалу регіону.

Тобто лише в співпраці із забезпеченням двостороннь+
ого зв'язку між рівнями державного регулювання можливо
створення єдиної загальнодержавної стратегії розвитку
трудового потенціалу регіону (яка б враховувала особли+
вості його розвитку в кожному регіоні та в кожному районі
регіону) — головного загальнодержавного нормативно+пра+
вового акту, який має забезпечити ефективне державне ре+
гулювання розвитку трудового потенціалу регіону.

Звичайно, трудовий потенціал регіону є надзвичайно
ємною категорією, що включає в себе демографічні, інте+
лектуальні, інноваційні, професійно+кваліфікаційні та
підприємницькі компоненти, розвиток яких додатково ре+
гулюється іншими нормативно+правовими актами, які також
мають бути включені до нормативно+правової бази держав+
ного регулювання розвитку трудового потенціалу регіону.

Так, загальнодержавну нормативно+правову базу регу+
лювання розвитку трудового потенціалу регіону складають:
Основний Закон — Конституція України, акти ВРУ (зако+
ни), Президента України (укази та розпорядження) та КМУ
(постанови та розпорядження). На даний момент акти
органів державної влади на мезорівні державного регулю+
вання розвитку трудового потенціалу регіону мають суто
виконавчий, локальний характер та не можуть бути вклю+
чені до загальнодержавної нормативно+правової бази.

Аналіз законодавства України 1991—2012 рр. [16] дав
змогу визначити, що нормативно+правова база державного
регулювання розвитку трудового потенціалу регіону є знач+
ною за кількістю нормативно+правових актів, що її склада+
ють (причому як загального регулювання, так і регулювання
за окремими компонентами трудового потенціалу регіону).

Результати цього аналізу наведено в табл. 2, де на пере+
тині рядка та стовпця вказано кількість відповідних норма+
тивно+правових актів.

Як бачимо з табл. 2, розподіл нормативно+правової бази
державного регулювання розвитку трудового потенціалу
регіону є нерівномірним як за видами нормативно+право+
вих актів, що її складають, так і за їх розподілення за окре+
мими компонентами трудового потенціалу регіону.

Нерівномірність розподілу нормативно+правової бази
за видами нормативно+правових актів викликана тим, що
Конституція України, закони України, укази та розпоряд+
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Таблиця 2. Матриця нормативно6правової бази державного регулювання
розвитку трудового потенціалу регіону

-
 , 

 : 

   
(  . . ), 

  
 

 ( , 
  
 ) 

  
 

 
 

  
 

 
  

 

 

-
 

 

-  
; 

16 5 54 75 

-   
, 

  : 

50 63 316 429 

 11 16 80 107 
 16 27 125 168 

 4 4 37 45 
-

 
5 3 44 52 

 14 13 30 57 
 -

  
66 68 370 504 

ження Президента України мають фундаментальний харак+
тер, визначаючи основні засади та напрями державного ре+
гулювання розвитку трудового потенціалу регіону, а поста+
нови та розпорядження КМУ — прикладний характер та
направлені на розв'язання конкретних, часто поточних про+
блем в цій сфері, чим пояснюється значно більша кількість
цих нормативно+правових актів у порівнянні з іншими. Не+
рівномірність же розподілу нормативно+правової бази за
окремими компонентами трудового потенціалу регіону є її
недоліком та свідчить, з одного боку, про її недостатню роз+
робленість, а з іншого — про деяку пріоритетність окремих
компонент трудового потенціалу регіону перед іншими з
точки зору органів державної влади вищого рівня.

Так, більша частина нормативно+правових актів поклика+
на здійснювати державне регулювання розвитку демографіч+
ної та інтелектуальної компонент трудового потенціалу регі+
ону. Тоді як державне регулювання розвитку таких компонент
трудового потенціалу регіону, як інноваційна, професійно+
кваліфікаційна та підприємницька, має значно меншу норма+
тивно+правову базу, що дає змогу зробити висновок про не+
достатню увагу органів державної влади вищого рівня щодо
забезпечення розвитку цих компонент та необхідність дооп+
рацювання розглянутої нормативно+правової бази.

ВИСНОВКИ
Розглянуті в ході наукового дослідження система

органів державної влади, їхні повноваження та норматив+
но+правова база в сукупності являють собою механізм дер+
жавного регулювання розвитку трудового потенціалу регі+
ону, який на даний момент діє в Україні.

У розглянутому механізмі було визначено ряд недоліків,
таких як:

— централізація системи органів державної влади, що
здійснюють державне регулювання розвитку трудового по+
тенціалу регіону;

— відсутність участі органів державної влади на ме+
зорівні державного регулювання розвитку трудового потен+
ціалу регіону у розробці загальнодержавної стратегії його
розвитку;

— недостатня розробленість нормативно+правової бази
державного регулювання розвитку трудового потенціалу
регіону: її зосередженість на державному регулюванні роз+
витку демографічної та інтелектуальної компонент трудо+
вого потенціалу регіону.

Для усунення цих недоліків запропоновано наступні
напрями удосконалення механізму державного регулюван+
ня розвитку трудового потенціалу регіону:

— здійснення часткової децентралізації наявного пря+
мого зв'язку між рівнями державного регулювання розвит+
ку трудового потенціалу регіону: забезпечення співпраці
між ними та двостороннього зв'язку;

— удосконалення процесу розробки загальнодержавної
стратегії розвитку трудового потенціалу регіону — здійснен+
ня її розробки в три етапи: 1) розробка на макрорівні кон+
цепції розвитку трудового потенціалу регіону; 2) відповідно
до розробленої на макрорівні концепції, розробка на ме+

зорівні регіональних стратегій розвит+
ку трудового потенціалу (з урахуван+
ням вимог підприємств регіону до його
рівня); 3) узагальнення на макрорівні,
розроблених на мезорівні, регіональ+
них стратегій в єдину загальнодер+
жавну стратегію розвитку трудового
потенціалу регіону;

— доопрацювання нормативно+
правової бази державного регулюван+
ня розвитку трудового потенціалу ре+
гіону: додаткове прийняття норматив+
но+правових актів, орієнтованих на
державне регулювання розвитку інно+
ваційної, професійно+кваліфікаційної
та підприємницької компонент трудо+
вого потенціалу регіону.

Запропоновані напрями удоско+
налення розглянутого механізму дер+
жавного регулювання розвитку тру+
дового потенціалу регіону мають ста+
ти основою для розробки в подальшо+
му конкретних заходів, що передбача+
ють виконання в короткостроковому
періоді та впровадження котрих зро+
бить цей механізм більш ефективним.
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