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У статті запропоновано авторське тлу-
мачення категорії «трудовий потенціал» 
та сформульовано його економічну та 
соціальну сутність. Розглянуто супер-
ечливі тенденції сучасного ринку праці в 
Україні. Проаналізовано основні статис-
тичні показники зайнятості. Обчислено 
рівень економічної активності населення 
та формальної (неформальної) зайнятості. 
Запропоновано шляхи подолання проблем 
зайнятості для збереження трудового 
потенціалу.
Ключові слова: трудовий потенціал, 
зайнятість, ринок праці, економічно 
активне населення, формальна, нефор-
мальна зайнятість.

В статье предложено авторское толко-
вание категории «трудовой потенциал» 
и сформулирована его экономическая и 
социальная сущность. Рассмотрены про-
тиворечивые тенденции современного 
рынка труда в Украине. Проанализированы 
основные статистические показатели 

занятости. Вычислен уровень экономиче-
ской активности населения и формальной 
(неформальной) занятости. Предложены 
пути преодоления проблем занятости для 
сохранения трудового потенциала.
Ключевые слова: трудовой потенциал, 
занятость, рынок труда, экономически 
активное население, формальная, нефор-
мальная занятость.

The author proposed an interpretation of the 
category «labor potential» and formulated its 
economic and social essence. The author 
has examined contradictory tendencies of the 
modern labor market in Ukraine. The author 
analyzed the main statistical indicators of 
employment. The author сalculated the level 
of economic activity of the population and 
formal (informal) employment. The author 
proposed ways of overcoming employment 
problems in order to preserve labor potential.
Key words: labor potential, employment, labor 
market, economically active population, formal, 
informal employment.

Постановка проблеми. Європейський вибір 
України на шляху інтеграції у високотехноло-
гічне конкурентне середовище зумовив необхід-
ність формування та запровадження інноваційної 
моделі розвитку, яка повинна була забезпечити 
високі темпи економічного зростання, вирішити 
певні соціальні й екологічні проблеми, забезпечити 
конкурентоспроможність національної економіки, 
підвищити виробничий та трудовий потенціал кра-
їни, гарантувати їй економічну безпеку та чільне 
місце в Європейському Союзі.

В yмoвах рoзбyдoви eкoнoмiки iннoвацiйнoгo 
типy, ycкладнeння тeхнoлoгiчних прoцeciв y галyзях 
нацioнальнoї eкoнoмiки, ширoкoгo заcтocyвання 
iнфoрмацiйнo-кoмyнікацiйних тeхнoлoгiй висува-
ються якicнo нoвi вимoги дo кiлькicних та якicних 
характeриcтик трyдoвoгo пoтeнцiалy.

Перехід України до моделі розвитку, в якій осно-
вним джерелом економічного зростання є розвиток 
людського капіталу, потребує кардинального пере-
гляду методів і механізмів регулювання ринку праці 
для забезпечення перерозподілу зайнятості за 
видами діяльності й секторами економіки. Вагоме 
значення мають не лише рівень і якість підготовки 
фахівців, а й їх відповідність потребам ринку праці, 
тобто збалансованість попиту та пропозиції кадрів.

Сучасний ринок праці визначається двома супер-
ечливими тенденціями, узгодження яких дасть змогу 

збалансувати кількісні і, найголовніше, якісні показ-
ники попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці. 
Перша тенденція – невідповідність рівня зростання 
ВВП обсягу збільшення кількості робочих місць, уна-
слідок чого значна кількість країн не може вирішити 
накопичені проблеми у сфері зайнятості, такі як висо-
кий рівень безробіття, неповна зайнятість, недовико-
ристання професійних навичок, зокрема молоді, хро-
нічна гендерна й вікова нерівність тощо [6].

Друга тенденція – зростання потреби в залу-
ченні нових людей до ринку праці (у т. ч. в кон-
тексті збереження зайнятості, забезпечення ефек-
тивного переходу від безробіття до роботи), що 
спрямована на зменшення кількості осіб і сімей, 
які перебувають на «утриманні» держави або 
муніципалітетів [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти ринку праці та сфери зайнятості 
населення досліджували такі вчені, як: З. Бараник, 
O. Бoднарyк, В. Ваcильчeнкo, Б. Гeнкiн, А. Гринeнкo, 
O. Грiшнoва, В. Гриньoва, Н. Єciнoва, Л. Кeрб, 
А. Кoцyр, E. Лiбанoва, В. Лич, В. Пoнoмарeнкo, 
C. Ceмбeр, Р. Чoрний, Л. Шаyльcька. Однак треба 
зазначити, що проблеми впливу ринку праці 
та сфери зайнятості на розвиток та відтворення 
трудового потенціалу залишаються досі недостат-
ньо дослідженими. Цим зумовлена необхідність 
поглибленого вивчення зазначеної проблематики.
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Постановка завдання. Метою дослідження 
є статистичне оцінювання основних характерис-
тики зайнятості населення України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Трyдoвий пoтeнцiал – цe наявна та пeрeдбачyвана 
cyкyпна чиceльнicть грoмадян працeздатнoгo 
вiкy, якi за пeвних oзнак (cтану здoрoв’я, 
пcихoфiзioлoгiчних ocoбливocтей, ocвiтнього, 
фахoвого та iнтeлeктyального рiвнiв, coцiальнo-
eтнiчного мeнталiтeту тoщo) здатнi та мають намiр 
здiйcнювати трyдoвy дiяльнicть.

Eкoнoмiчна cyтнicть трyдoвoгo пoтeнцiалy 
cycпiльcтва пoлягає у тoмy, щo вiн, виcтyпаючи y 
фoрмi дiючoї рoбoчoї cили, cтвoрює матeрiальнi 
й дyхoвнi цiннocтi, а як пoтeнцiйна рoбoча 
cила – здатний їх вирoбляти. Oтжe, cycпiльcтвo 
зацiкавлeне в макcимальнiй питoмiй вазi трyдoвoгo 
пoтeнцiалy, задiянoгo в cycпiльнo кoриcнiй працi, 
аджe цe збiльшyє валoвий внyтрiшнiй прoдyкт i 
нацioнальний дoхiд, щo дає мoжливicть пiдвищити 
якicть життя наceлeння.

Coцiальна cyтнicть трyдoвoгo пoтeнцiалy 
пoлягає у тoмy, щo вiн дає мoжливocтi як oкрeмим 
ocoбам, так i рiзним coцiальним грyпам наceлeння 
визначити cвoє мicцe в cycпiльнo кoриcнiй 
працi, чeрeз якy cамocтвeрдитиcя y cycпiльcтвi 
та забeзпeчити coбi й cycпiльcтвy закoннe 
джeрeлo дoхoдiв. Цивiлiзoванe cycпiльcтвo 
пoвиннo мати у цьoмy надзвичайнy зацiкавлeнicть, 
бo цe cтвoрює пeрeдyмoви для пoяви в країнi так 
званoгo ceрeдньoгo клаcy.

Ефективна реалізація трудового потенціалу 
в умовах переходу до інноваційної моделі розвитку 
стала можлива завдяки теоретичному розробленню 
комплексу уявлень про те, якою повинна бути зайня-
тість у ринковій економіці, та зміни мають відбутися 
в її основних характеристиках, що стане визначаль-
ним у розподілі населення у сферах, галузях, видах 
і формах зайнятості. Саме тому проблема зайня-
тості, особливо останнім часом, стала предметом 
підвищеної зацікавленості вчених [2].

У 2017 р. порівняно з 2016 р. кількість еконо-
мічно активного населення віком 15-70 років змен-

шилася на 0,8% і становила 18,0 млн. осіб, із них 
17,3 млн. осіб (96,4%) були у працездатному віці.

Рівень економічної активності населення віком 
15-70 років зменшився із 62,4% у 2016 р. до 62,2% 
у 2017 р. Найвищий рівень економічної активності 
був характерний для осіб віком 35-49 років, а най-
нижчий – для молоді віком 15-24 років та осіб 
віком 60-70 років. Найвищий рівень економічної 
активності мали особи з повною вищою осві-
тою (77,1%) та з професійно-технічною освітою 
(70,6%), найнижчий – із базовою загальною серед-
ньою (19,7%) та початковою загальною або не 
мали освіти (6,2%).

Кількість зайнятого населення віком 15-70 років 
у 2017 р. порівняно з 2016 р. зменшилася на 
166,3 тис. осіб та становила 16,3 млн. осіб, із них 
у працездатному віці – 15,6 млн. Рівень зайнятості 
населення віком 15-70 років зменшився за зазна-
чений період з 56,7% до 56,3%, а населення пра-
цездатного віку – з 64,7% до 64,2%.

У структурі зайнятого населення за професій-
ними групами найбільшу частку становили особи, 
які працювали в найпростіших професіях (18,9%), 
професіонали (17,9%) та працівники сфери тор-
гівлі та послуг (16,8%). При цьому найменшу 
питому вагу серед зайнятого населення стано-
вили технічні службовці (3,1%) та кваліфіковані 
робітники сільського та лісового господарства, 
риборозведення та рибальства (0,87%).

Гендерний розподіл зайнятих свідчить про 
значне домінування жінок порівняно з чолові-
ками. Серед технічних службовців, працівни-
ків сфери торгівлі та послуг переважають жінки. 
Проте чоловіки значно переважали серед квалі-
фікованих робітників з інструментом (85,6% проти 
14,5%); робітників з обслуговування, експлуатації 
та контролю роботи технологічного устаткування, 
складання устаткування (84,0% проти 16,0%) 
та кваліфікованих робітників сільського та лісо-
вого господарств, риборозведення та рибальства 
(63,5% проти 36,5%) [3].

У 2017 р. у дев’яти регіонах країни рівень 
зайнятості населення віком 15-70 років перевищу-

Таблиця 1
Кількість зайнятого населення України за формами, статусами зайнятості та місцем 

проживання у 2017 р.
Зайняте населення З нього неформально зайняте населення

Усього, 
тис. 
осіб

у тому числі працювали тис. 
осіб

у тому числі працювали
за наймом не за наймом

за наймом не за наймом тис. осіб у % тис. осіб у % 
Усього 16276,9 13731,7 2545,2 3961,2 2069,3 15,1 1891,9 74,3
Жінки 7827,4 6775,2 1052,2 1669,0 853,6 12,6 815,4 77,5

Чоловіки 8449,5 6956,5 1493,0 2292,2 1215,7 17,5 1076,5 72,1
Міські поселення 11178,5 10219,7 958,8 1891,9 1462,8 14,3 429,1 44,8

Сільська місцевість 5098,4 3512,0 1586,4 2069,3 606,5 17,3 1462,8 92,2

Джерело: узагальнення автора за даними [3]
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вав середній показник по Україні (м. Київ, Харків-
ська, Дніпропетровська, Київська, Миколаївська, 
Рівненська, Сумська, Одеська, Вінницька області). 
При цьому найвище значення цього показника 
спостерігалося у м. Києві (62,4%).

В умовах ринкової економіки поширюється 
неформальна зайнятість населення, яка охоплює 
всі неформальні робочі місця як у неформаль-
ному, так і формальному секторах економіки.

У 2017 р. кількість населення 
з неформальною зайнятістю 
зменшилася на 342,1 тис. осіб 
порівняно з 2016 р. та становила 
4,0 млн. осіб, або 24,3% від кіль-
кості всього зайнятого населення. 
Серед жінок частка працюючих 
у секторі самостійної зайнятості 
більша, ніж серед чоловіків, – 
77,5% проти 72,1%, а в сільській 
місцевості значно більша, ніж 
у міських поселеннях, – відпо-
відно 92,2% та 44,8% (табл. 1).

Неформальні трудові відно-
сини переважали в секторі само-
стійної зайнятості, де частка 
населення, яке працювало на 
неформальних робочих місцях, 
становила 74,3%, а серед пра-
цюючих за наймом таких осіб 
було 15,1%.

Протягом 2017 р. в структурі 
зайнятого населення відбулися 
зміни у статусі зайнятості серед 
формально та неформально 
зайнятого населення. У 2017 р. 
відбулося зростання частки пра-
цюючих за наймом серед офі-
ційно зайнятого населення 
(84,6% проти 82,6%) та відпо-
відно зменшення працюючих 
не за наймом (25,76% проти 
26,89%). Водночас зворотні про-
цеси відбулися серед нефор-
мально зайнятого населення 
(рис. 1).

Найбільшого поширення 
неформальна зайнятість 
отримала серед молоді у віці 
15-24 років та осіб пенсійного 
віку.

У 2017 р. серед неформально 
зайнятого населення дві тре-
тини (66,3%) становили особи, 
які мали професійно-технічну 
та повну загальну середню 
освіту, а серед офіційно зайня-
того населення переважали 
особи з вищою освітою (61,4%).

Неформально зайнятими є переважно особи 
з невисоким рівнем освіти та ті, хто займається 
фізичною або некваліфікованою працею. Зокрема, 
частка неформально зайнятого населення серед 
працівників найпростіших професій була значно 
вищою, ніж серед офіційно зайнятого населення 
(49,0% проти 9,2%) [3].

Сільське, лісове та рибне господарство є осно-
вним видом діяльності неформально зайнятого 
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за статусом зайнятості в 2016-2017 рр.

Джерело: узагальнення автора за даними [3]
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Рис. 3. Структура неформальної зайнятості населення  
за видами економічної діяльності в 2017 р.

Джерело: узагальнення автора за даними [3]
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населення (40,8%). Іншими поширеними видами 
економічної діяльності населення цієї категорії 
є оптова та роздрібна торгівля (20,9%) та будівни-
цтво (15,5%) (рис. 3).

У загальній кількості зайнятого населення 
у 2017 р. в одинадцяти регіонах країни найбільша 
частка неформально зайнятих осіб не переви-
щувала середній показник по Україні (24,3%). 
Найбільше значення цього показника спостеріга-
лося в Івано-Франківській області (53,2%), а най-
менше – у Київській області (10,3%).

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведений аналіз показав, що спостерігається тен-
денція до зменшення кількості економічно актив-
ного та зайнятого населення. Найвищий рівень 
економічної активності мали особи з повною 
вищою освітою та з професійно-технічною осві-
тою, найнижчий – із базовою загальною серед-
ньою та початковою загальною або не мали освіти. 

Гендерний розподіл зайнятих свідчить про значне 
домінування жінок порівняно з чоловіками.

В Україні до цього часу не створена комплексна, 
скоординована та ефективна система управління 
ринком праці, яка б дала змогу через дію наявних 
та введення у практику нових ринкових механіз-
мів відпрацювати еластичний та дієвий механізм 
досягнення ефективної зайнятості населення.
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