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Постановка проблеми. Трансформаційні процеси, 
що відбуваються в економіці України, вимагають но-
вих підходів до управління трудовими ресурсами які 
дозволять забезпечити довгостроковий збалансова-
ний ріст соціально-економічного потенціалу країни 
і її окремих регіонів.

Оскільки сучасній економіці притаманний швид-
кий темп розвитку, необхідно враховувати не лише 
сучасні можливості трудових ресурсів та резерви їх 
розвитку, а й майбутні перспективи. Тому доцільно 
вести мову саме про трудовий потенціал та особли-
вості його формування на різних рівнях як фактор 
ефективності його реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні, методологічні, методичні аспекти актуальних 
проблем економіки праці, управління персоналом і 
трудовим потенціалом дістали значного розвитку в ро-
ботах таких українських вчених: В. Антонюк, О. Амо-
ша, І. Бажан, Д. Богиня, В. Василенко, В. Гриньова, 
М. Долішній, Б. Данилишин, І. Джаін, М. Кизим, 
М. Ким, А. Колот, В. Костів, А. Криклій, О. Кузь-
мін, Е. Лібанова, О. Левченко, В. Лич, Г. Назарова, 
Л. Ноджак, О. Новікова, А. Панкратов, С. Пирожков, 
В. Пономаренко, В. Приймак, М. Чумаченко, Н. Ша-
талова, Л. Шамільова, Л. Шаульська, О. Ястремська. 
Проте концептуальні підходи до управління трудовим 
потенціалом як системи, що ґрунтуються на систем-
ній парадигмі управління, основаній на системному 
підході, аналізі, синтезі та методологічному забезпе-
ченні системи управління трудовим потенціалом регі-
ону, потребує подальшого розвитку, чим і обумовлю-
ється актуальність теми дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є визначення 
основних напрямків формування цілей управління 
трудовим потенціалом регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. Трудо-
вий потенціал країни та її регіонів – це відповідні 
трудові ресурси, які розглядають в єдності їх якіс-
ного й кількісного аспектів [5, с. 61]. Трудовий по-
тенціал вміщує всіх громадян, здатних брати участь 
у процесі суспільного виробництва, з урахуванням 
їхніх фізичних можливостей, наявних знань та про-
фесійно-кваліфікаційних навичок. Під трудовим по-
тенціалом слід розуміти сукупність працездатного 
населення, яке має відповідну професійно-кваліфіка-
ційну підготовку [6, с. 4].

Реалізація трансформаційних процесів припускає 
створення умов для нарощування трудового потен-
ціалу регіону, під яким слідує розуміти залучення і 
використання в регіональній економіці трудових ре-
сурсів з необхідними кількісними і якісними харак-
теристиками, що відповідають вибраній стратегії со-
ціально-економічного розвитку. Таким чином, саме 
зміст терміну визначає стратегічний характер управ-
ління трудовим потенціалом регіону.

На рівні території принципова відмінність між 
стратегічним і оперативним управлінням полягає 
в наступній. Стратегічне управління засноване на 
довгострокових прогнозах розвитку регіону з ураху-
ванням пріоритетів стратегії розвитку держави в ці-
лому, тоді як поточне управління орієнтоване на ко-
роткий відрізок часу і базується на поточних даних 
статистичної звітності з урахуванням орієнтирів, 
закладених в стратегії соціально-економічного роз-
витку території [3, с. 129]. Практичні і наукові до-
слідження доводять, що необхідність реформування 
економічної системи України значно збільшила кіль-
кість наукових робіт і отриманих результатів щодо 
стратегічного управління і планування не тільки на 
державному, але й на регіональному та місцевому 
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рівні [4, с. 28]. Таким чином, стратегічне управління 
є інструментарієм досягнення довгострокових цілей 
розвитку регіону.

Цілевизначеність, що є процесом встановлення, 
уточнення і коригування цілей, є основною функці-
єю управління трудовим потенціалом регіону. Воно 
базується на загальнонауковім принципі єдності ана-
лізу і синтезу [2], що припускає:

1) розкладання об’єкту на частини з метою ви-
явлення особливостей його будови і складу, а також 
його властивостей, ознак (процес аналізу);

2) з’єднання в єдине ціле окремих елементів 
об’єкту, отриманих в процесі аналізу, з метою ви-
явлення їх взаємозв’язку і взаємозалежності (процес 
синтезу).

У своїй єдності процеси аналізу і синтезу забез-
печують цільову орієнтацію нарощування трудового 
потенціалу регіону.

Аналіз полягає в побудові ієрархії цілей управ-
ління трудовим потенціалом регіону, що дозволяє 
здійснювати декомпозицію головної мети в завдання.

Ієрархія цілей побудована з урахуванням наступ-
них обмежень:

- реалізація цілей кожного наступного рівня 
управління є необхідною і достатньою умовою досяг-
нення цілей попереднього рівня;

- для кожного рівня управління мета вищестоя-
щих рівнів виступає як обмеження;

- цілі кожного рівня управління є незалежними 
один від одного і такими, що не виводяться один з 
одного;

- формулювання головної мети повинне містити 
опис кінцевого результату.

Головна мета управління трудовим потенціалом 
регіону полягає в створенні умов для його нарощу-
ванні до рівня, визначеного стратегією регіонального 
розвитку. Ця мета є стратегічною. Відповідно до сис-
темного підходу, вона тісно пов’язана з пріоритетною 
метою регіонального управління як системи вищо-
го порядку – створення умов для підвищення якості 
життя населення.

Головна мета конкретизується в етапних цілях, 
диференційованих по етапах нарощування:

- на етапі формування – забезпечення безперерв-
ності процесу відтворення трудового потенціалу регі-
ону як найважливішого чинника успішної реалізації 
регіональної стратегії розвитку;

- на етапі реалізації – створення умов для ефек-
тивного використання трудового потенціалу відпо-
відно до стратегії регіонального розвитку.

Отже, процес управління трудовим потенціа-
лом суспільства – багатопланове та складне явище, 
пов’язане з цілеспрямованим економічним і соціаль-
ним розвитком суспільства [1, с. 72].

У рамках кожного етапу встановлюються пріори-
тетні цілі, а саме:

1) кількісне збільшення трудових ресурсів до рів-
ня, приділеного стратегією;

2) поліпшення якісних характеристик трудових 
ресурсів регіону відповідно до вимог стратегії;

3) підвищення ефективності використання наяв-
них в регіоні трудових ресурсів.

Фундамент ієрархії цілей складають завдання, 
які реалізуються в конкретних інструментах наро-
щування трудового потенціалу регіону – політиці у 
сфері розподілу прибутків населення, освіти і охоро-
ни здоров’я, пенсійному забезпеченні, житловій, де-
мографічній і міграційній політиці, політиці у сфері 
праці і зайнятості населення, а також інвестиційній, 
інноваційній і структурній політиці держави.

Після того, як поставлена головна мета і сформо-
вана ієрархія цілей управління трудовим потенціа-
лом, за допомогою синтезу здійснюється переоцінка 
можливостей і ресурсів системи з позицій досягнення 
поставлених цілей. Глибшому розумінню суті цього 
процесу сприяє виділення у складі трудового потен-
ціалу регіону двох взаємозв’язаних компонентів –  
фактичного і стратегічного потенціалів.

Фактичний трудовий потенціал регіону – це сфор-
мований до теперішнього часу трудовий потенціал 
регіону. Він характеризується такими показника-
ми, як чисельність економічно активного населен-
ня, рівень безробіття, професійно-кваліфікаційна 
структура робочої сили, освітній рівень населення і 
т. п. Фактичний трудовий потенціал визначає мож-
ливості адміністрації регіону в області реалізації 
тактичних заходів стратегії соціально економічного 
розвитку. Управління фактичним трудовим потенці-
алом націлено на підвищення віддачі від наявних в 
регіоні трудових ресурсів. Воно може здійснюватися 
у формі підтримки робочих місць в економіці регіо-
ну, залучення населення до підприємницької діяль-
ності, сприяння тимчасовому найму, вдосконалення 
роботи по профілактиці безробіття і т. д. Підвищен-
ню ефективності використання фактичного трудово-
го потенціалу також сприяє поліпшення виробничих 
умов трудової діяльності, посилення вимог з охорони 
праці працівників, проведення заходів з підвищення 
рівня дисципліни їх праці.

Стратегічний трудовий потенціал регіону – це 
можливості нарощування трудового потенціалу до 
рівня, визначеного стратегією соціально-економіч-
ного розвитку регіону. Він характеризується такими 
чинниками, як рівень і тенденції в динаміці наро-
джуваності, мобільності робочої сили, її кваліфіка-
ційний потенціал і здатність до навчання, потенціал 
здоров’я населення, рівень його культурно-мораль-
ного розвитку і т. д. Саме стратегічний трудовий по-
тенціал визначає перспективи і повноту реалізації 
стратегії соціально економічного розвитку регіону. 
Управління стратегічним трудовим потенціалом має 
бути націлене на його нарощування, яке може здій-
снюватися двома основними шляхами, – екстенсив-
ним і інтенсивним. Екстенсивне нарощування при-
пускає кількісне збільшення трудових ресурсів до 
рівня, визначеного стратегією регіонального розви-
тку. У короткостроковій перспективі воно здійсню-
ється у рамках програм міграційної політики, спря-
мованої на залучення і натуралізацію мігрантів; у 
довгостроковій – проведенням демографічної полі-
тики, що включає міри зі стимулювання народжу-
ваності і скорочення смертності, і сімейної політи-
ки, націленої на зміцнення інституту сім’ї і росту 
його громадської цінності. Інтенсивне нарощування 
трудового потенціалу припускає постійне поліпшен-
ня якісних характеристик трудових ресурсів регіону 
відповідно до цільових потреб стратегії регіонально-
го розвитку. Його забезпечення вимагає соціально-
го партнерства працівників і працедавців на ринку 
праці під патронажем регіональних органів управ-
ління працею і зайнятістю; розвитку систем охорони 
здоров’я і освіти; формування безпечного середовища 
життєдіяльності населення регіону.

Цілевизначеність починається з аналізу стану тру-
дового потенціалу регіону (рис. 1). Цілі першого і ви-
щих рівнів управління повинні відповідати SMART 
принципу, бути досяжними, гнучкими, вимірюваль-
ними, конкретними, сумісними і прийнятними [7]. 
Об’єктом цілевизначеності виступає фактичний тру-
довий потенціал регіону, який оцінюється шляхом 
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аналізу соціально-економічного поло-
ження населення регіону за наступ-
ними напрямками: демографічна си-
туація, рівень життя населення, стан 
галузей соціальної сфери (освіта, охо-
рона здоров’я, соціальна підтримка на-
селення та ін.), зайнятість і безробіття. 
Найважливішою умовою встановлен-
ня досяжних цілей є облік ресурсних 
можливостей регіону, визначених його 
соціально-економічним потенціалом, а 
також можливостей їх залучення ззов-
ні. У випадку, якщо вказана умова до-
тримується, то мета включається в сис-
тему цілей управління нарощуванням 
трудового потенціал регіону, якщо – ні, 
то виникає необхідність в коригуванні 
стратегії соціально-економічного розви-
тку регіону і перегляді системи цілей 
управління трудовим потенціалом.

Аналогічно встановлюються цілі 
другого, третього і четвертого рівнів. 
При переході від одного рівня до іншо-
го ціль і засоби її досягнення міняють-
ся місцями: ціль, досягнута на попере-
дньому рівні, стає умовою досягнення 
цілі вищого порядку. Вищесказане 
відбиває суть динамічного підходу [2], 
зміст якого полягає в аналізі причинно-наслідкових 
зв’язків: причина породжує слідство, яке є причи-
ною наступної події. Таким чином, ціль управлін-
ня нарощуванням трудового потенціалу регіону ви-
водиться з фактичного стану системи і виступає як 
майбутній бажаний стан системи.

У результаті реалізації представленого алгоритму 
формується система цілей, що дозволяє визначити 
місце кожної цілі в процесі нарощування трудового 
потенціалу регіону з урахуванням наявних ресурсів 
і можливостей їх залучення ззовні. Найважливішою 
умовою нарощування трудового потенціалу регіону 
до рівня, визначеного стратегією регіонального роз-
витку, являється повноцінна реалізація цілей усіх 
рівнів управління.

Представлений дослідницький підхід відбиває 
найважливіший інструмент наукового пізнання – 
принцип сходження від абстрактного до конкретного 
[8], відповідно до якого в результаті абстрактних уза-
гальнень розкриваються зміни явища, що вивчало-
ся, і виявляються закономірності його розвитку. Що 
дозволяє розглядати нарощування з позицій теорії 
стратегічного менеджменту як процес переходу від 
початкового (фактичний потенціал) до перспективно-
го (стратегічний потенціал) стану трудового потенці-
алу регіону, здійснюваний через реалізацію основних 
функцій управління – цілевизначеність, плануван-
ня, організації, контролю і регулювання.

У результаті проведеного дослідження вирішено 
важливу наукову задачу розробки напрямків форму-
вання системи цілей управління трудовим потенціа-
лом в Україні шляхом удосконалення теоретико-ме-
тодологічних і розробки організаційно-методичних 
засад формування, розвитку та реалізації трудового 
потенціалу на регіональному рівні.

Висновки. Таким чином, найважливішими умова-
ми при формування цілей управління трудовим по-
тенціалом регіону є:

- встановлення цілей відповідно до стратегії ре-

гіонального розвитку, в якій відбиті найважливіші 
довгострокові пріоритети території;

- при формуванні головної мети управління трудо-
вим потенціалом регіону в якості об’єкту цілевизна-
ченості повинен виступати стратегічний потенціал;

- при визначенні етапних цілей, пріоритетних ці-
лей і завдань – досягнутий фактичний потенціал;

– здійснення аналітичних процедур цілевизначе-
ності і з позиції досягнутого рівня системи, та з по-
зицій необхідного рівня її розвитку з використанням 
фундаментальних принципів наукового пізнання, до 
яких відносяться системний і динамічний підхід, 
принцип єдності аналізу і синтезу, принцип схо-
дження від абстрактного до конкретного і т. д.
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Рис. 1. Алгоритм формування системи цілей управління 
нарощуванням трудового потенціалу регіону


