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АНОТАЦІЯ
У статті дано визначення поняттю «трудовий потенціал», 

визначено основні принципи формування та розвитку трудово-
го потенціалу з огляду впливу на нього трудової міграції, роз-
глянуто процес формування трудового потенціалу з кількісної і 
якісної сторін, визначено позитивний та негативний вплив тру-
дової міграції на розвиток трудового потенціалу України.

Ключові слова: трудовий потенціал, формування, розви-
ток, використання, трудова міграція, міграційний рух населення.

АННОТАЦИЯ
В статье дано определение понятию «трудовой потенци-

ал», определены основные принципы формирования и разви-
тия трудового потенциала с учетом влияния на него трудовой 
миграции, рассмотрен процесс формирования трудового по-
тенциала с количественной и качественной сторон, определе-
но позитивное и негативное влияние трудовой миграции на 
развитие трудового потенциала Украины.

Ключевые слова: трудовой потенциал, формирование, 
развитие, использование, трудовая миграция, миграционное 
движение населения.

ANNOTATION
In the article the definition of the term «labor potential», defined 

the main principles of formation and development of labor potential 
taking into account the impact of labour migration, the process of 
the formation of the labour potential of quantitative and qualitative 
sides, defined positive and negative impact of labour migration on 
the development of labor potential of Ukraine.

Keywords: labor potential, formation, development, use, 
labour migration, migration of population.

Постановка проблеми. Забезпечення розви-
тку української економіки в умовах сьогодення 
безпосередньо пов’язане з підвищенням ефектив-
ності використання усіх наявних у суспільстві 
ресурсів, у першу чергу трудового потенціалу. 
Підвищення темпів міграції населення, знижен-
ня продуктивності праці, зростання безробіття, 
незбалансованість параметрів робочих місць з 
кількісно-якісними характеристиками трудово-
го потенціалу свідчать про зниження ефектив-
ності його використання. У нашій країні ще не 
діє економічний механізм, за допомогою якого 
б шляхом дії вже існуючих позитивних та впро-
вадження в господарську практику нових еко-
номічних, адміністративних методів, важелів, 
заходів та організаційних форм можливо було б 
досягти повного, раціонального, продуктивного 
використання трудового потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження засад трудового потенціалу, його 
формування проводять та проводили багато 
вчених – економістів, а саме: В.П. Антонюк, 

О.О. Бендасюк, Д.П. Богиня, З.С. Варналій, 
С.С. Гринкевич, Т.В. Давидюк, І.О. Джаін, 
Г.Т. Звонівська, Л.О. Корчевська, С.М. Само-
йленко, С.В. Сембер, С.Ю. Трубич, О.С. Федо-
нін, Л.В. Шаульська, К.М. Шило, Л.А. Янков-
ська та ін. [1-10].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Актуальність проблеми 
відтворення населення та відновлення його 
трудового потенціалу в Україні посилюється 
сучасною демографічною кризою. Для суспіль-
ства, в якому звужене відтворення, притаманне 
значній частині населення, проблема нестачі 
робочої сили може стати дуже гостро, оскільки 
підвищення продуктивності праці може не ком-
пенсувати природне скорочення зайнятого на-
селення. Нестабільність економіки призводить 
до зростання мобільності населення у трудовій 
міграції і виступає як чинник поглиблення по-
ляризації соціально-економічного розвитку 
регіонів. Глибоке дослідження усіх чинників 
формування трудового потенціалу дасть змогу 
визначити конкретні шляхи розв’язання існую-
чих кризових явищ та запобігання майбутнім.

Постановка завдання. Головним завданням 
статті є дослідження міграційних процесів в 
Україні та аналіз впливу міграції на трудовий 
потенціал.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Трудовий потенціал являє собою складну та ба-
гатоструктурну соціально-економічну систему 
(рис. 1). Він потребує створення науково обґрун-
тованих методик визначення характеру впливу 
об’єктивних і суб’єктивних чинників на процес 
його розвитку, особливо в умовах євроінтегра-
ційних процесів. При дослідженні населення в 
економічному аспекті особливого значення на-
буває оцінка трудового потенціалу спільності 
людей. С.І. Пірожков розглядає трудовий по-
тенціал як розвинену в даному суспільстві су-
купність демографічних, соціальних та духо-
вних характеристик і якостей трудо активного 
населення, що реалізовані або можуть бути ре-
алізовані в умовах досягнутого рівня розвитку 
продуктивних сил [11, с. 16].

У кількісному відношенні трудовий потенці-
ал (зведена характеристика трудової активнос-
ті людей) вимірюється як загальна чисельність 
людино-років трудового життя, що належить 
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прожити сукупності осіб у складі зайнятого 
населення за існуючого порядку вимирання та 
характеру міграційних процесів, а також за-
кономірностей змін рівнів зайнятості з віком. 
Кількісний бік трудового потенціалу розгляда-
ють як частину життєвого потенціалу (різниця 
між другим та першим трактується як нетру-
дова частина життєвого потенціалу). Трудовий 
потенціал має також якісну сторону, що вклю-
чає статево-вікову структуру, освітній та квалі-
фікаційний рівень, стан здоров’я працездатного 
населення тощо. Пріоритетним напрямом роз-
витку сучасного розвинутого суспільства є збе-
реження та поновлення людського потенціалу.

Погоджуємося з думкою С.І. Пирожкова, 
що трудовий потенціал не можна розглядати 
як щось застигле, величина якого, одного разу 
сформувавшись, надалі 
лише витрачається у про-
цесі суспільної діяльності 
[11, с. 19]. Тому вважаємо 
правильною позицію тих на-
уковців, які пропонують пе-
рейти від статичної моделі 
розгляду трудового потенці-
алу як сукупності ресурсів 
і резервів живої праці до 
динамічної, тобто як здат-
ності та можливості досяг-
нення встановлених цілей. 
Останнє зумовлює необхід-
ність приділити увагу не 
лише відтворенню окремих 
складових трудового потен-
ціалу, а й рівню їх внутріш-
ньої системної взаємодії, 
а також взаємодії зі своїм  
мікро- та макросередови-
щем для одержання резуль-
татів функціонування.

Формування трудового 
потенціалу регіону можна 
розглядати з кількісної і 
якісної сторін: перша ви-
значається демографічними 
факторами відтворення на-
селення; друга – відтворен-
ням суспільних відносин 
і відтворенням соціально-
економічних умов. У меж-
ах регіону формування тру-
дового потенціалу тільки за 
рахунок природного при-
росту населення не вирішу-
ється у зв’язку з різними 
умовами формування тру-
дових ресурсів на рівні сус-
пільства та регіону. Якщо 
на рівні держави процес 
формування трудового по-
тенціалу мало залежить від 
механічного руху населен-
ня і основою формування 

трудового потенціалу є природне відтворення 
населення, то на рівні регіону істотну роль ві-
діграють міграційні процеси. Нерегульованість 
міграційних потоків дає негативні наслідки, які 
проявляються в погіршенні кримінального ста-
ну, втраті інтелектуального і трудового потен-
ціалу, зрештою, в загрозі економічній безпеці. 
Актуальним для кожної держави є досягнення 
та підтримка бажаних пропорцій міграційного 
обміну населення між регіонами, зокрема об-
сягів професійно-кваліфікаційної та статево- 
вікової структури і напрямів міграційних про-
цесів. Тому дослідження процесу формування 
трудового потенціалу повинно включати аналіз 
статистичних показників, які характеризують 
демографічні чинники розвитку трудового по-
тенціалу: кількість населення в регіоні (постій-

Відносини з приводу споживання

Відносини з приводу розподілу

Рівень розвитку виробничих відносин

Відносини власності на засоби виробництва та результати праці

Відносини з приводу виробництва

Відносини з приводу обміну

Реалізація демографічної політики держави

Покращання системи охорони здоров’я населення

Стабілізація економічної ситуації в державі

Зовнішня трудова міграція

Покращання соціально-правового захисту населення, контроль 
ефективності реалізації трудового законодавства

Законодавче та фінансове забезпечення освіти та наукової діяльності

Прогнозування структурних зрушень в економіці та формування 
загальнодержавної політики на ринку праці

Розвиток загальної культури і духовності населення

Трудовий потенціал населення

Рівень розвитку продуктивних сил

Рис. 1. Основні фактори формування та розвитку трудового потенціалу
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ного, наявного), розподіл постійного населен-
ня за основними віковими групами (молодше 
за працездатний вік, у працездатному віці та 
старшому за працездатний вік), кількість пенсі-
онерів, народжуваність, смертність, природний 
приріст населення, смертність малюків, показ-
ники міграційного руху населення.

Найбільшої ефективності у розвитку тру-
дового потенціалу можна досягти під час за-
безпечення системного застосування таких 
принципів: колективність, самоврядування, 
особистісний підхід, єдність навчання і вихо-
вання, професіоналізм, безперервність, якість, 
пріоритетність та обов’язковість, гнучкість, са-
мостійність, диференційність, ефективність.

Надто високий рівень зовнішньої трудової 
міграції і звуження демографічної бази відтво-
рення трудового потенціалу негативно вплива-
ють на характер розвитку трудового потенціалу 
суспільства України в умовах євроінтеграцій-
них процесів. Розглядаючи міграцію як пере-
міщення кількісно і якісно визначених спіль-
ностей індивідів між поселеннями, пов’язане 
зі зміною постійного місця проживання, без 
сумніву, відзначаємо її істотний вплив на фор-
мування трудового потенціалу регіонів, відтво-
рення економічних відносин між людьми. Кіль-
кісні та якісні характеристики осіб, що беруть 
участь у міграційних переміщеннях, здатні 
посилити чи знизити людський потенціал на-
селених пунктів прибуття чи вибуття. Серйозну 
проблему на сьогодні становить процес терито-
ріального перерозподілу трудового потенціалу, 
що певною мірою змінює саму конфігурацію 
розселення України. За останні кілька років 
за межі України з метою працевлаштування 
виїхало 3 млн осіб. Це свідчить про тенденції 
сучасної диверсифікації зазначених обсягів мі-
грації працівників на національному та інтер-
національному рівнях.

Основними країнами еміграції є Росія, США, 
Німеччина, Іспанія, Італія. Відбувається розпо-
діл українців, які тимчасово працюють за кор-
доном, за тривалістю роботи і рівнем освіти, що 
передбачено трудовим договором. Цей договір 
затверджує, що найбільша частина мігрантів – 
це особи з вищою і середньою фаховою освітою. 
Це також має негативний вплив на якість тру-
дового потенціалу України. Міграція обумов-
лена не туризмом, відпочинком чи відвідина-
ми родичів і знайомих, а здійснюється з метою 
отримання доходу.

Але разом з негативними наслідками, що є 
результатом зовнішньої трудової міграції, слід 
відзначити і позитивні наслідки для розвитку 
трудового потенціалу України, такі як: 

- сприяння інтеграції України до міжнарод-
ного ринку праці через міждержавний обмін 
трудового потенціалу;

- надання трудовому потенціалу можливості 
реалізувати свої здібності за кордоном, підвищи-
ти рівень кваліфікації, поліпшити матеріальне 
становище, ознайомитись із світовим досвідом;

- зменшення рівня не тільки реєстрованого, 
але й прихованого безробіття;

- забезпечення, завдяки іноземній робочій 
силі, покриття дефіциту трудового потенціалу 
необхідних професій та кваліфікацій в Україні;

- спрямування певної частини зароблених 
коштів на розвиток малого бізнесу, що забез-
печує створення нових робочих місць.

На початку століття, після вичерпання пев-
ного ресурсу еміграційних і нелегальних по-
токів вибуття мешканців України за кордон, 
інтенсифікувалися міжрегіональні переміщен-
ня населення. Поглиблення економічної і соці-
альної диференціації областей через складний 
період реструктуризації галузей та переходу до 
ринкових умов господарювання обумовило пев-
ну конвергенційність напряму сучасних вну-
трішніх міграційних процесів.

Якісні характеристики населення в цілому 
та трудового потенціалу як його частини зна-
чною мірою задаються кількістю населення та 
його віковою структурою. На думку О. Хомри, 
належний розвиток населення не може відбува-
тися за умов зменшення кількості хоча б через 
те, що він передбачає як важливу ознаку збере-
ження і покращення наявної вікової структури 
населення (збільшення частки дітей, населення 
молодшого працездатного віку, зниження по-
старіння) [12, с. 137].

Скорочення притоку молоді в економіку, на 
думку деяких дослідників, призводить до зни-
ження рівня мобільності населення, уповіль-
нення процесів зміни професійно-кваліфіка-
ційного та галузевого складу населення, що є 
важливими умовами якості економічного зрос-
тання. У дослідженнях з цієї проблематики все 
частіше звертається увага на такі якісні харак-
теристики населення, що визначаються насам-
перед розвитком освіти, науки і техніки. В епо-
ху глобалізації відносини між країнами різко 
активізувалися: значно зросли обсяги експорт-
но-імпортних операцій, посилилися контакти в 
галузі науки і культури, небаченого раніше по-
ширення набув міжнародний туризм.

У багатьох регіонах світу розвиваються ін-
теграційні процеси. Зокрема, вони нині домі-
нують в Європі, являючи собою визначальну 
тенденцію сучасної геополітичної ситуації у 
цій частині світу. Інтеграція дає можливість 
шляхом об’єднання зусиль різних країн спіль-
но розв’язувати соціально-економічні пробле-
ми. Одним із видів міждержавного співробіт-
ництва є обмін населенням та робочою силою 
між країнами, що знаходить своє відображен-
ня у формуванні сталих потоків трудової мі-
грації. «Якщо існування зовнішніх товарних 
ринків втілюється в міжнародній торгівлі – 
експорті та імпорті, то буття світового ринку 
«специфічного товару» – робочої сили прояв-
ляється в міжнародних міграціях трудящих» 
[13, с. 39].

Те ж саме можна сказати про перерозподіл 
населення всередині держави по відношенню 
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до регіональних ринків праці. Нині практич-
но всі країни світу є донорами робочої сили 
або ж її реципієнтами, чимало країн одно-
часно виконують на світовому ринку праці 
обидві ці функції. Сучасні економічні відно-
сини характеризуються значним посиленням 
взаємозалежності економічних агентів як у 
окремих країнах, у регіонах світу, так і регіо-
нах країни між собою. Глобалізація світового 
розвитку вже сягнула за межі суто зовніш-
ньої торгівлі та руху потоків капіталу. Дедалі 
більшого поширення і значення набуває рух 
людських ресурсів. Постійне зростання масш-
табів міжнародної міграції, залучення до неї 
все нових і нових верств населення та країн 
робить актуальним дослідження міжнародної 
міграції робочої сили як однієї із форм між-
народних економічних відносин та її впливу 
на соціально-економічний розвиток світового 
господарства. Міжнародний розподіл праці як 
найвищий ступінь розвитку суспільного тери-
торіального поділу праці між країнами перед-
бачає стійку концентрацію виробництва пев-
ної продукції в окремих країнах, наявність у 
різних країнах трудових ресурсів різного об-
сягу і кваліфікаційного складу. Широке трак-
тування міжнародного поділу праці як відо-
кремлення певних видів людської діяльності 
не обов’язково передбачає його подальшу ко-
операцію – заснований на міжнародному по-
ділі праці стійкий обмін між країнами про-
дуктами, які вони виробляють з найбільшою 
економічною ефективністю. Навіть якщо така 
кооперація і здійснюється, то можлива в двох 
формах: міжнародного обміну товарами (робо-
тами, послугами), або на основі міждержав-
ного переміщення самої праці – міжнародної 
трудової міграції. Робоча сила в усі часи на-
лежала до мобільних факторів виробництва, її 
переміщення з країни в країну були епізодич-
ними і масовими, здійснювалися у добровіль-
ному й примусовому порядку, мали економіч-
ні та політичні причини [14, с. 189].

На сучасному етапі розвитку світового гос-
подарства склався досить стабільний і струк-
турно оформлений створенням національних та 
наднаціональних систем регулювання потоків 
трудових ресурсів міжнародний ринок робочої 
сили. Це якісно нове явище характеризується 
постійним зростанням попиту і пропозиції іно-
земної робочої сили, участю не лише економіч-
них агентів, а й країн. Основою формування 
міжнародного ринку робочої сили є процеси 
міжнародної трудової міграції – переміщення 
працездатного населення з одних держав до 
інших, що викликане причинами економіч-
ного та іншого характеру. Залежно від того, 
чи перетинаються кордони країни при перемі-
щенні працездатного населення, розрізняють 
міграцію внутрішню та зовнішню. Внутрішня 
міграція призводить до переміщення трудових 
ресурсів між регіонами країни або між містом 
і селом, проте чисельність населення країни 

при цьому не змінюється. Зовнішня міграція 
впливає на цю чисельність, збільшуючи її на 
кількість людей, які в’їхали в дану країну (ім-
мігранти), і зменшуючи на кількість людей, 
які виїхали за межі даної країни (емігранти). 
Виділяють два основних види міжнародної 
міграції робочої сили: міжнародна переселен-
ська міграція та міжнародна трудова міграція 
[15, с. 321].

Історично спочатку переважала переселен-
ська міграція населення, тобто така, в резуль-
таті якої сформувалася значна частина населен-
ня США, Канади, Австралії та деяких інших 
країн. Під такою міграцією розуміється пере-
міщення мігрантів через кордони держав та 
зміна місця проживання назавжди. Причини 
міжнародної трудової міграції мають в основно-
му економічний характер і класифікуються як: 
відмінності в рівні економічного розвитку окре-
мих країн і, відповідно умовах життєдіяльності 
(рівні «якості життя»); наявність національних 
відмінностей у розмірах вартості праці; наяв-
ність обмеженого безробіття в країнах, що роз-
виваються (останнім часом це явище поширене 
у постсоціалістичних країнах); міжнародний 
рух капіталу та функціонування міжнародних 
корпорацій.

Найактивніша теоретична розробка проблем 
міжнародної міграції почалася з кінця 60-х ро-
ків минулого століття у межах теоретичних 
побудов моделей економічного зростання. Їх 
основна ідея полягає в тому, що міжнародне 
переміщення робочої сили як одного із фак-
торів виробництва здійснює вплив на темпи 
економічного зростання, її причиною є між-
державні відмінності у рівні заробітної плати. 
Прихильники неокласичного підходу, відповід-
но до якого кожна людина отримує і споживає 
граничний продукт своєї праці, вважають, що 
еміграція призводить до поліпшення добробуту 
приймаючої країни. Причому економічний роз-
виток держави, з якої відбувається еміграція, 
залишається таким самим або, в будь-якому 
разі, не погіршується. Неокейнсіанський підхід 
визнає можливість погіршення в результаті мі-
грації економічного стану країни, яка експор-
тує робочу силу, особливо якщо емігрують ви-
сококваліфіковані працівники. У зв’язку з цим 
широко обговорювалася ідея введення податку 
на «відтік мізків», доходи від якого пропонува-
лося передавати в розпорядження ООН і вико-
ристовувати на потреби.

Трудова міграція є складним, багатогранним 
процесом, що чинить неоднозначний вплив на 
соціально-демографічний та економічний роз-
виток.

Найпомітнішими негативними наслідками 
зовнішніх трудових міграцій є: безпосередня 
зміна чисельності та трансформації структури 
населення внаслідок переходу трудової міграції 
у постійну; послаблення сімейних зв’язків, не-
сталість шлюбів, поширення соціального сиріт-
ства, що негативно впливає на народжуваність 
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та розвиток сім’ї; погіршення рівня здоров’я 
трудових мігрантів внаслідок виснажливої 
праці та некомфортних умов перебування за 
кордоном; зниження кваліфікації працівників 
внаслідок зайняття за кордоном низькоквалі-
фікованими роботами; загроза нівелювання со-
ціальної значимості зайнятості в Україні через 
формування у молоді окремих регіонів стійкого 
стереотипу, згідно з яким досягти пристойного 
рівня життя можна лише шляхом трудових по-
їздок за кордон; переважно нелегальний статус 
мігрантів, що, з одного боку, ускладнює соці-
альний захист цих осіб, а, з іншого боку, спри-
яє формуванню психології правового нігілізму 
серед цього контингенту.

До позитивних аспектів трудових мігра-
цій слід віднести: покращення можливостей 
утримувати дітей, розширення доступу до 
якісного медичного обслуговування і відпо-
чинку внаслідок «міграційних» заробітків; 
зниження напруження на ринку праці через 
виїзд частини трудоактивних контингентів 
та перехід до розряду економічно пасивно-
го населення частини осіб, які нагромадили 
необхідні для життєдіяльності кошти шляхом 
трудових міграцій; розвиток підприємництва 
та покращення можливостей зайнятості вна-
слідок створення нових робочих місць ко-
лишніми трудовими мігрантами, що заробили 
достатні для відкриття власної справи суми 
грошей; засвоєння учасниками трудових мі-
грацій ринкової свідомості, цінностей та норм 
цивілізованого суспільства; важливість «мі-
граційних» грошей не лише як засобу добро-
буту окремих прошарків населення, а й як 
джерела економічного розвитку.

Висновки. Найбільш значний вплив трудові 
міграції справляють на розвиток регіональних 
ринків праці в цілому і формування пропозиції 
робочої сили зокрема. Виїзд частини трудоак-
тивних контингентів та перехід до розряду еко-
номічно неактивного населення частини осіб, 
які нагромадили необхідні для життєдіяльності 
кошти шляхом трудових міграцій, призводить 
до відповідного розширення можливостей пра-
цевлаштування осіб, які за інших умов не змо-
гли б знайти роботу. Наслідком засвоєння учас-
никами трудових міграцій ринкової свідомості, 
цінностей та норм цивілізованого суспільства 
стає поширення відповідних настанов серед 
осіб, які не мають досвіду зовнішніх трудових 
міграцій.
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