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Культура управления трудовой деятельностью работников Украины в настоящее время находится на этапе становления 

и развития, поэтому возникает реальная потребность использования существующего мирового опыта развитых стран по 

управлению трудовым поведением персонала и выбора наиболее приемлемых элементов исследуемых систем с целью их 

внедрения на отечественных украинских предприятиях. В работе раскрыто важность использования социально-

психологических методов управления персоналом на предприятиях, отражено их влияние на развитие человеческих 

ресурсов. Рассмотрен и проведен сравнительный анализ зарубежного опыта, раскрыто возможность его применения на 

отечественных предприятиях. 

Ключевые слова: менеджмент, управление персоналом, методы управления, социально-психологические методы 

управления, зарубежный опыт, трудовая деятельность. 
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DOMESTIC ENTERPRISES 

The culture of work management in Ukraine today is at the stage of formation and development, therefore, there is a real need to use 

the existing world experience of developed countries regarding the management of labor behavior of personnel and the selection of 

the most acceptable elements of the studied systems with a view to their implementation at domestic Ukrainian enterprises. The 

paper reveals the importance of using socio-psychological methods of personnel management at enterprises, and reflects their 

impact on the development of human resources. The comparative analysis of foreign experience is considered and conducted, the 

possibility of its application at domestic enterprises is disclosed. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

 
У статті проаналізовано сучасний стан трудових ресурсів України, розглянуто кількісний та якісний склад трудових ресурсів 

країни. Було визначено основні тенденції розвитку трудових ресурсів в Україні на підґрунті таких базових показників, як їх 

демографічний, професійний і освітній потенціал, а також рівень матеріального стану населення. Визначено основні причини, 

що впливають на стан трудового потенціалу країни.  

Метою дослідження було проаналізувати наявні трудові ресурси України. Для цього було використано статистичні дані 

Державної служби статистики України, дані рейтингів Global Index of Cognitive Skills and Educational Attainment 2016 та 

Education Index 2016.  

Основними методами, що були використані у процесі дослідження, були статистичний та аналітичний методи. 

Аналіз трудових ресурсів показав негативні тенденції у формуванні кількісного та якісного складу трудових ресурсів України. У 

межах аналізу було визначено проблеми у динаміці та структурі трудових ресурсів та їх причини. 

Ключові слова: трудові ресурси, трудовий потенціал, демографічні показники, кількісний склад трудових ресурсів, якісний склад 

трудових ресурсів.   

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах 

господарювання особливої актуальності набуває 

питання ефективності використання трудових 

ресурсів. Достатня забезпеченість підприємств 

потрібними трудовими ресурсами, їхнє 

раціональне використання, високий рівень 

продуктивності праці мають велике значення для 

підвищення ефективності функціонування будь-

якого підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Теоретична база дослідження трудових ресурсів 

та трудового потенціалу є достатньо 

розвинутою. Проблеми трудових ресурсів 

досліджували такі зарубіжні вчені, як П. 

Самуельсон, А. Сміт, А. Маршал, М. Портер, 

тощо. Серед українських та російських вчених 

слід виділити наступних Д. П. Богиня, 

В. С. Венедіктов,  І. М. Прибиткова, Я. Ю. 

Кондратьєв, Ю. І. Римаренко, В. І. Олефір та інші. 
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Метою статті є аналіз наявних трудових 

ресурсів України. У зв’язку з метою, були 

поставлені наступні завдання дослідження: 1) 

проаналізувати кількісний та якісний склад 

трудових ресурсів України; 2) визначити 

фактори, що впливають на склад та динаміку 

трудових ресурсів України. 

Основні результати дослідження. Проблема 

розвитку трудових ресурсів в Україні, 

незважаючи на певні позитивні соціально-

економічні перетворення останніх років, 

залишається актуальною. Наявні сьогодні 

проблеми у економічній, політичній та 

соціальних сферах негативно позначаються на 

макроекономічних показниках, і, в цілому на соці-

ально-економічній ситуації в нашій державі.  

Трудові ресурси – це частина населення 

країни, яка за фізичним розвитком, набутою 

освітою, професійно-кваліфікаційним рівнем 

здатна працювати у народному господарстві та 

займатися суспільно-корисною діяльністю [1, с. 

60]. Трудові ресурси акумулюються протягом 

поколінь і зумовлюють економічну ситуацію в 

державі та рівень добробуту суспільства. 

На обсяг трудових ресурсів має значний 

вплив демографічні показники, а саме чисе-

льність населення, режим його відтворення, ста-

тєво-віковий склад. Основну частину трудових 

ресурсів країни становить її населення в праце-

здатному віці, а також підлітки і особи пенсій-

ного віку, які долучені до трудового процесу.  

Оскільки демографічні показники є 

визначальним фактором кількісного складу 

трудових ресурсів, а їх первинною основою є 

реальна чисельність населення. Ми можемо 

стверджувати, що зміни чисельності жорстко 

пов’язані з демографічною ситуацією в країні і 

значно впливають на якісний та кількісний склад 

трудових ресурсів. 

Сьогодні демографічний стан в Україні є 

одним з найскладніших у Європі. Це пов’язано у 

значній мірі із антитерористичною операцією на 

Сході України, що привело до погіршення 

економіко-соціального та політичного стану 

країни, а це, в свою чергу, до значних 

міграційних потоків, як у межах країни, так і 

поза її межами, втрат населення за причинами 

смертності,  урбанізації, тощо. Але ми можемо 

стверджувати, що це призвело не тільки до 

проблем у кількісному складі трудових ресурсів, 

а й і якісному. Оскільки відбувається і значні 

процесу «відтоку мізків». Масштаб 

демографічних втрат України представлено у 

табл. 1. 

Область 

Чисельність 

наявного 

населення, осіб 

У тому числі 
Питома вага у загальній 

чисельності, % 

Міське сільське 
міського 

населення 

сільського 

населення 

ЗАГАЛОМ по Україні 42760516 29584952 13175564 69,19 30,81 

АР Крим … … … … … 

Вінницька 1602163 813387 788776 50,777 49,23 

Волинська 1042668 545553 497115 52,32 47,68 

Дніпропетровська 3 265 760 2731045 534715 83,63 16,37 

Донецька 4265145 3870115 395030 90,74 9.26 

Житомирська 124754 733667 513882 58,81 41,49 

Закарпатська 1259158 466948 7923210 37,08 62,92 

Запорізька 1753642 1353773 399869 77,20 22,80 

Івано-Франківська 1382352 604509 777843 43,73 56,27 

Київська 1732235 1078011 654224 62,23 37,77 

Кіровоградська 973150 622667 361483 62,85 37,15 
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Луганська 2205389 1916176 289213 86,89 13,11 

Львівська 2534174 1544862 989312 60,96 39,04 

Миколаївська 1158207 790634 367573 68,26 31,74 

Одеська 2390289 1598346 792943 66,83 33,17 

Полтавська 1438948 981724 547224 61,97 38,03 

Рівненська 161811 552980 608831 47,60 52,40 

Сумська 1113256 763606 349650 68,59 31,41 

Тернопільська 1065709 475236 590473 44,59 55,41 

Харківська  2718616 2192471 526145 80,65 19,35 

Херсонська 1062356 650474 411882 61,23 38,77 

Хмельницька 1294413 729835 564578 56,38 43,62 

Черкаська 1242965 706205 536578 56,82 43,18 

Чернівецька 909893 391810 518083 43,06 56,94 

Чернігівська 1044975 675292 369683 64,62 35,38 

Таблиця 1 Чисельність наявного населення за регіонами (за оцінкою) на 1 січня 2016 року 

Джерело: Данні Державної служби статистики України [5]. 

 
Такий стан демографічних показників 

негативно впливає на кількісний склад трудових 

ресурсів.  

Якісний склад трудових ресурсів у країни 

відображає його інтенсивну складову – освітній 

рівень, професійно-кваліфікаційну структуру, 

інші характеристики трудових ресурсів [2].  

Так існують і проблеми у формуванні і 

якісного складу трудових ресурсів країни. Хоча 

й Україна займає 40-е місце, згідно з індексом 

рівня освіти (United Nations Development 

Programme: Education Index 2016) [3]. Однак на 

ринку праці спостерігаються негативні тенденції 

у якісному складі трудових ресурсів. Доказом 

цього може послужити дані рейтингу ефектив-

ності національних систем освіти, де ми займа-

ємо 42-е місце (42,1 %) (Pearson: Global Index 

of Cognitive Skills and Educational 

Attainment 2016) [4]. 
Негативна ситуація, що склалася на ринку 

праці України, є наслідком недостатньо 

ефективного поєднання економічних реформ і 

державної політики зайнятості населення. 

Заходи, вжиті для оздоровлення економіки, 

створення умов для продуктивної праці, робочих 

місць, не є адекватними реальній ситуації. Рівень 

професійного навчання та його спрямування не 

відповідають сучасним вимогам і потребам 

ринку праці. При цьому організоване навчання 

не завжди проводиться за професіями, що корис-

туються попитом на ринку праці (так переважає 

значна кількість гуманітарних спеціальностей: 

правових, економічних, тощо). Це свідчить, що 

існує суттєвий розрив між вимогами роботодав-

ців та рівнем освіти в Україні. Також в Україні 

спостерігається низький рівень витрат на освіту 

(близько 5 % від ВВП).  

Не прискорилися процеси модернізації 

застарілих робочих місць на підприємствах, 

повільними темпами здійснюється залучення 

внутрішніх і зовнішніх інвестицій в розвиток 

регіонів, на модернізацію застарілих і створення 

нових високопродуктивних робочих місць. 

Так аналіз кількісного та якісного складу 

трудових ресурсів України показав, що 

найвищий рівень забезпеченості трудовими 

ресурсами мають західні області, які 

характеризуються значною густотою сільського 

населення. У південних і східних областях цей 

рівень дещо нижчий. Значними є відмінності у 

використанні трудових ресурсів в селах і містах. 

У всіх найбільших і великих містах склалася 

висока частина зайнятості в промисловості (ма-

шинобудування, легка, харчова), на транспорті, в 
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соціальній сфері. В областях переважно аграрно-

промислової спеціалізації вищою є питома вага 

працюючих в сільському господарстві. Так ми 

спостерігаємо, що через відсутність гнучкої 

реакції на демографічні зміни у сфері вищої 

освіти сформувалася низка диспропорцій. 

Спостерігаються сьогодні в Україні і значна 

міграція фахівців. Рівень безробіття говорить 

про те, що криза зайнятості буде продовжува-

тися, щонайменше, протягом кількох наступних 

років.  

Незалежно від територіального розміщення 

трудова активність населення, що належить до 

одних і тих же вікових групах, має загальні 

закономірності. Так, у віковій групі 16-29 років 

більша частина молоді до 22 років зайнята 

навчанням, отриманням професійної підготовки, 

військової службою. Цей контингент активно 

включається в суспільне виробництво до 23-25 

років. Тому найбільш висока активність і 

найбільш повна зайнятість характерні для 

населення у віці 25-49 років. У осіб старше 50 

років трудова активність поступово знижується. 

Особливу групу становить населення старше 

працездатного віку – пенсіонери. Певна частина 

осіб пенсійного віку продовжує працювати в 

суспільному виробництві, проте їх трудова 

діяльність залишається відносно активної лише 

протягом перших трьох-п'яти років після 

оформлення пенсії. 

Висновки та пропозиції. Негативні тенденції 

у динаміці та складі трудових ресурсів України 

мають застерегти керівництво країни. На 

державному рівні має бути запроваджено процес 

постійного управління трудовими ресурсами, 

складені програми виходу України з економічної 

та політичної кризи, із забезпеченням програм 

розвитку кількісного та  якісного складу 

трудового потенціалу країни. Так проблему у 

демографічній сфері можна вирішити за 

допомогою впровадження програм соціально-

демографічного розвитку, що мають бути 

орієнтовані на відтворення населення країни, 

поліпшення стану здоров’я, зниження рівня 

смертності та збільшення тривалості життя. У 

освітній сфері мають відбутися зміни у 

фінансуванні цього сектору економіки, 

розроблений механізм прогнозування та 

планування професійної потреби економіки з 

жорсткої прив’язкою до нього діяльності 

навчальних закладів, тощо. В економічній сфері 

мають відбутися реформи у системі оплати праці 

та мають бути створенні нові робочі місця.  

Так якщо держава перегляне економічну, 

соціальну та освітню політику (на тлі зниження 

політичної кризи), відбудеться значна позитивна 

трансформація у структурі трудових ресурсів 

країни. 
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