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Мета: надати теоретичні знання щодо 
сутності, класифікації та показників оцінки 
населення як носія ресурсів праці

Завдання:

- розкрити сутність основних теоретичних категорій;

- розглянути можливі варіанти класифікації населення;

- дослідити процеси відтворення та руху населення;

- вивчити показники оцінки населення та спосіб їх розрахунку;

- розглянути трудовий потенціал та його складові.



  

1 Сутність населення та його класифікація. 
2 Відтворення населення.

3 Показники оцінки населення.
4 Трудовий потенціал. 

Питання до вивчення теми:

Питання для самостійного розгляду:

Чому поняття “трудові ресурси” втрачає свою актуальність?
Який взаємозв’язок між відтворенням населення та відтворенням ресурсів для праці?
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1 Сутність населення та його класифікація 

носій економічних 
відносин

Економічне розуміння населення

джерело ресурсів 
праці

споживач

В залежності від законодавства різних країн до населення тієї чи іншої країни включаються або всі 
проживаючі люди на території даної держави в даний момент, або лише ті, що є підданими даної 
країни. 
Згідно з нормами міжнародного права, під населенням розуміється сукупність людей, що 
перебувають в межах території даної держави і підлягають її юрисдикції.

Населення — це сукупність людей, що проживають на визначеній території (в країні, 
області, місті, районі, селі тощо). Нерідко в цьому ж розумінні в соціально-економічній 
літературі використовується поняття "народонаселення". Населення — це всі люди 
незалежно від їхніх характеристик, тобто це найширше поняття для означення людських 
ресурсів.



  

Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній 
території, враховуючи тимчасово проживаючих. 

     Тимчасово проживаючі – особи, які на момент перепису населення 
перебувають на території певного населеного пункту, але постійно проживають 
в іншому населеному пункті (за умови відсутності у постійному місці 
проживання не більше ніж 12 місяців).

     Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису 
на певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх.

    Тимчасово відсутні – особи, які постійно проживають у цьому населеному 
пункті, але на момент перепису населення перебувають за його межами (за 
умови, якщо термін їх відсутності не перевищує 12 місяців).

  
  Міське населення – населення, яке проживає у міських населених пунктах. 
   Сільське населення – населення, яке проживає у сільських населених пунктах. 
    До міських населених пунктів належать міста та селища міського типу, до 

сільських – села і селища. 
   
  Середня чисельність населення розраховується як середня арифметична з 

чисельності на початок і кінець звітного періоду. 



  

Класифікація населення в економіці праці 



  

Структура населення за економічною активністю на ринку праці 



  

Методика МОП
Економічно активне населення

У міжнародній статистиці широко застосовуються категорії 
"економічно активне населення" та "економічно неактивне 
населення".

Економічно активне населення — це частина населення, яка 
пропонує свою працю для виробництва товарів і надання 
різноманітних послуг. 

Економічно активне населення на поточний період у країнах 
ринкової економіки визначається як "робоча сила".

Робоча сила – здатність до праці, що визначається сукупністю 
біосоціальних якостей людини, єдністю психофізичних і 
духовних здібностей, які використовуються людиною в процесі 
праці.

Трудовий статус економічно активного населення кількісно 
визначається за кількістю відпрацьованих тижнів або днів у 
певний період часу (12 місяців або один календарний рік). 

За кількістю відпрацьованого часу економічно активне населення 
підрозділяється на зайнятих, безробітних і частково зайнятих. 



  

Методика МОП. 
Економічно зайняте населення.

Зайняті економічною діяльністю — це особи у віці 15—70 років, які:

– працювали хоча б 1 годину:

·     за наймом за винагороду в грошовому чи натуральному вигляді, 
індивідуально (самостійно), у окремих громадян або на власному 
(сімейному) підприємстві;

·     працювали  безкоштовно на підприємстві, у власній справі, що належить 
будь-кому з членів домогосподарства, або в особистому  селянському 
господарстві з метою реалізації продукції, виробленої внаслідок цієї 
діяльності;

– особи, які були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче 
місце, власне підприємство (власну справу), але не працювали впродовж 
обстежуваного періоду з незалежних від них особисто обставин.

Зайнятими за цією методикою вважаються зазначені вище особи незалежно від 
того, була це у них постійна, тимчасова, сезонна, випадкова чи інша робота.

До складу зайнятого населення не включаються особи, які виконують 
неоплачувану громадську чи добровільну роботу, та осо би, які виконують 
тільки домашні обов'язки.



  

У рамках обстеження робочої сили зайнятих осіб розподіляють за відповідними 
класифікаціями (класифікаторами):

– Класифікатор професій  (КП);
– Класифікація видів економічної діяльності  (КВЕД);
– Міжнародна класифікація статусів зайнятості (ISCSE-93), прийнята відповідно 

до рекомендації 15-ї Міжнародної конференції статистиків праці (1993 р.).

Відповідно до положень ISCSE-93, а також національних особливостей соціально-
трудових відносин при аналізі матеріалів обстеження робочої сили застосовують таку 
систему класифікації статусів зайнятості:



  

Працюючі за наймом (наймані працівники) – особи, які уклали 
письмовий або усний трудовий договір (контракт) з адміністрацією 
підприємства, установи, організації, фізичною особою про умови й 
оплату трудової діяльності.

Працюючі не за наймом у секторі самостійної зайнятості – особи, 
які, на відміну від найманих працівників, самостійно здійснюють свою 
трудову діяльність на базі організації та ведення господарської 
діяльності  фізичної або юридичної особи, відповідають за 
результативність і ефективність цієї діяльності, а також за виконання 
зобов'язань по відношенню до інших осіб, зокрема щодо виконання 
умов трудових договорів з найманими працівниками тощо. До таких 
осіб належать: роботодавці, самозайняті, безкоштовно працюючі 
члени сім'ї.

Роботодавці – це особи, які працюють на власному підприємстві із  
залученням на постійній основі найманих працівників.

Самозайняті – особи, зайняті індивідуальною/самостійною трудовою 
діяльністю, яку здійснюють самостійно, тобто без залучення постійних 
найманих працівників. 

Безкоштовно працюючі члени сім`ї – особи, які працюють без оплати 
на сімейному підприємстві, що очолює родич (у випадку, якщо ця 
діяльність належить до економічної). 



  

Методика МОП. 
Економічно незайняте населення.

Безробітні, за визначенням МОП — це особи у віці 15—70 років 
(як зареєстровані, так і незареєстровані в державній службі 
зайнятості), які одночасно задовольняють три умови:

а) не мають роботи (прибуткового заняття);
б) активно шукають роботу або намагаються організувати власну 

справу, тобто протягом останніх 4 тижнів, що передували 
обстеженню, робили конкретні кроки з метою знайти 
оплачувану роботу за наймом чи на власному підприємстві;

в) готові приступити до роботи протягом наступних двох тижнів. 

До категорії безробітних належать також особи, які не шукають 
роботу через те, що вже її знайшли і готуються до неї приступити 
через деякий час, але на даний момент ще не працюють, а також 
ті, що навчаються за направленнями державної служби зайнятості 
населення.



  

Методика МОП. 
Економічно неактивне населення.

Економічно неактивне населення — це та частина населення, яка 
не входить до складу ресурсів праці. 

Економічно неактивне населення (населення поза робочою силою) – це особи, 
які впродовж періоду спостереження не входять до складу робочої сили, 
тобто не є зайнятими або безробітними (у визначенні МОП) та існують за 
рахунок  утримання сім'єю та суспільством. 

До них належать:
•  учні, студенти, курсанти, які навчаються в денних навчальних закладах;
•  особи, які одержують пенсію за віком або на пільгових умовах;
•  особи, які одержують пенсію у зв'язку з інвалідністю;
•  особи, зайняті веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми, 

хворими родичами;
• особи, які не можуть знайти роботу, припинили її пошук, вичерпавши всі 

можливості, проте вони можуть і готові працювати;
•  інші особи, яким немає необхідності працювати незалежно від джерела 

доходу.



  

Економічне неактивне населення за рівнем зв’язку з ринком праці



  

Традиційна методика
Трудові ресурси - працездатна частина населення, яка, володіючи фізичними 

й інтелектуальними можливостями, здатна виробляти матеріальні блага та 
надавати послуги. Практично, трудові ресурси включають в себе як 
зайнятих економічною діяльністю людей ( в різних галузях), так і не 
зайнятих, але, які можуть працювати.

Щоб зрозуміти сутність поняття “трудові ресурси”, треба знати, що все 
населення залежно від віку поділяється на:

• осіб молодших працездатного віку (від народження до 16 років включно);
• осіб працездатного (робочого) віку (в Україні: жінки — від 16
до 59 років, чоловіки — від 16 до 59 років включно);
• осіб старших працездатного віку, по досягненні якого установлюється пенсія 

за віком (в Україні: жінки — з 60, чоловіки — з 60 років).
Згідно ЗУ “Про зайнятість” :
- особи працездатного віку - особи віком від 16 років, які не досягли 

встановленого статтею 26 
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 
пенсійного віку;

- працездатні особи - особи віком від 16 років, які проживають на території 
України і за станом здоров'я здатні до активної трудової діяльності. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15


  

Традиційна методика
(продовження)

Залежно від здатності працювати розрізняють осіб працездатних і 
непрацездатних. 

Працездатність – сукупність фізичних і духовних властивостей людини, 
необхідних для суспільно-корисної праці, що формуються в результаті 
фізичного та культурного розвитку особистості, середньої та спеціальної 
освіти, оволодіння трудовими навичками та майстерністю. Працездатність 
залежить від віку та стану здоров’я.

Розрізняють загальну та професійну працездатність. 
Загальна працездатність передбачає наявність у людини фізичних, 

психофізіологічних, вікових та інших даних, які визначають здатність до 
праці і не потребують спеціальної підготовки, тобто здатність до 
некваліфікованої праці.

Професійна працездатність – це здатність до конкретного виду праці, що вже 
потребує спеціального навчання, тобто здатність до кваліфікованої праці.

Непрацездатні особи в працездатному віці — це інваліди 1-ї та 2-ї груп, а 
працездатні особи в непрацездатному віці — це підлітки і працюючі 
пенсіонери за віком.



  

Традиційна методика
(продовження)

До трудових ресурсів належать:
• населення в працездатному віці, крім непрацюючих інвалідів 

1-ї і 2-ї груп та непрацюючих осіб, які одержують пенсію 
на пільгових умовах (жінки, що народили п'ять і більше 
дітей і виховують їх до восьми років, а також особи, які 
вийшли на пенсію раніше у зв'язку з тяжкими й 
шкідливими умовами праці);

• працюючі особи пенсійного віку;
• працюючі особи віком до 16 років.

Згідно з українським законодавством на роботу можна приймати у вільний від навчання час 
на неповний робочий день учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх 
спеціальних навчальних закладів у разі досягнення ними 15-річного віку за згодою одного 
з батьків або особи, яка їх замінює, за умови виконання легкої праці.



  

  Чисельність наявного населення Чисельність постійного населення 

всього 
у тому числі

всього 
у тому числі

міське сільське чоловіки жінки

1990 51838,5 34869,2 16969,3 51556,5 23826,2 27730,3

1991 51944,4 35085,2 16859,2 51623,5 23886,5 27737,0

1992 52056,6 35296,9 16759,7 51708,2 23949,4 27758,8

1993 52244,1 35471,0 16773,1 51870,4 24046,3 27824,1

1994 52114,4 35400,7 16713,7 51715,4 23981,1 27734,3

1995 51728,4 35118,8 16609,6 51300,4 23792,3 27508,1

1996 51297,1 34767,9 16529,2 50874,1 23591,6 27282,5

1997 50818,4 34387,5 16430,9 50400,0 23366,2 27033,8

1998 50370,8 34048,2 16322,6 49973,5 23163,5 26810,0

1999 49918,1 33702,1 16216,0 49544,8 22963,4 26581,4

2000 49429,8 33338,6 16091,2 49115,0 22754,7 26360,3

2001 48923,2 32951,7 15971,5 48663,6 22530,4 26133,2

20021 48457,1 32574,4 15882,7 48240,9 22316,3 25924,6

2003 48003,5 32328,4 15675,1 47823,1 22112,5 25710,6

2004 47622,4 32146,4 15476,0 47442,1 21926,8 25515,3

2005 47280,8 32009,3 15271,5 47100,5 21754,0 25346,5

2006 46929,5 31877,7 15051,8 46749,2 21574,7 25174,5

2007 46646,0 31777,4 14868,6 46465,7 21434,7 25031,0

2008 46372,7 31668,8 14703,9 46192,3 21297,7 24894,6

2009 46143,7 31587,2 14556,5 45963,4 21185,0 24778,4

2010 45962,9 31524,8 14438,1 45782,6 21107,1 24675,5

2011 45778,5 31441,6 14336,9 45598,2 21032,6 24565,6

2012 45633,6 31380,9 14252,7 45453,3 20976,7 24476,6

2013 45553,0 31378,6 14174,4 45372,7 20962,7 24410,0

2014 45426,2 31336,6 14089,6 45245,9 20918,3 24327,6

20152 42929,3 29673,1 13256,2 42759,7 19787,8 22971,9



  

Харківський регіон

Чисельність наявного населення Чисельність постійного населення

всього
у тому числі

всього
у тому числі

міське сільське чоловіки жінки

1995 3123,3 2465,8 657,5 3104,4 1426,0 1678,4

1996 3087,8 2433,4 654,4 3069,7 1410,6 1659,1

1997 3053,9 2402,4 651,5 3036,5 1395,3 1641,2

1998 3022,7 2374,7 648,0 3005,9 1381,6 1624,3

1999 2994,5 2351,3 643,2 2979,5 1369,8 1609,7

2000 2965,9 2328,1 637,8 2951,3 1356,1 1595,2

2001 2937,3 2308,7 628,6 2921,8 1341,8 1580,0

   2002 2914,2 2288,7 625,5 2895,8 1328,9 1566,9

2003 2887,9 2272,0 615,9 2872,3 1317,9 1554,4

2004 2866,7 2259,9 606,8 2851,1 1308,1 1543,0

2005 2848,4 2251,5 596,9 2832,7 1299,1 1533,6

2006 2829,0 2243,0 586,0 2813,4 1289,8 1523,6

2007 2812,1 2235,2 576,9 2796,5 1282,5 1514,0

2008 2795,9 2227,4 568,5 2780,3 1275,4 1504,9

2009 2782,4 2221,5 560,9 2766,8 1269,5 1497,3

2010 2769,1 2214,1 555,0 2753,5 1263,9 1489,6

2011 2755,1 2205,2 549,9 2739,4 1258,6 1480,8

2012 2742,2 2197,3 544,9 2726,5 1253,1 1473,4

2013 2744,4 2204,9 539,5 2728,8 1258,9 1469,9

2014 2737,2 2202,5 534,7 2721,6 1257,3 1464,3

2015 2731,3 2200,7 530,6 2715,7 1256,4 1459,3

Харківський регіон



  

Фази відтворення робочої сили
Процес відтворення робочої сили

Фаза формування Фаза використанняФаза розподілу і 
перерозподілу

Фаза формування характеризується:

 природним відтворенням, тобто народженням людей та досягненням ними згодом працездатного віку;

 відновленням здатності до праці в існуючих працівників. Для цього їм необхідні продукти харчування, одяг, житло, а також вся 
інфраструктура сучасного існування людини (транспорт, зв'язок тощо);

 одержання людьми освіти, спеціальності й певної трудової кваліфікації.

Фаза розподілу й перерозподілу робочої сили характеризується розподілом її за видами робіт, родом діяльності, а також по 
організаціях, підприємствах, районах, регіонах країни. У системі ринкової економіки ця фаза забезпечується функціонуванням 
ринку праці.

 Перерозподіл робочої сили здійснюється у вигляді її руху відповідно до попиту і пропозиції на ринку праці.

Фаза використання полягає у використанні економічно активного населення на підприємствах, в організаціях і в економіці 
загалом. На цій фазі основна проблема полягає в забезпеченні зайнятості населення і в ефективному використанні працівників.



  

Баланс трудових ресурсів 
Баланс трудових ресурсів - 

система взаємозв'язаних .показників, які характеризують формування та розподіл трудових ресурсів. 
Він складається з двох частин: ресурсної (трудові ресурси) і розподільної (розподіл трудових ресурсів) 

та з чотирьох розділів: населення, трудові ресурси, розподіл трудових ресурсів, розподіл зайнятих.

зведений баланс робочих місць і трудових ресурсів 
(звітний і плановий);

баланс розрахунку додаткової потреби в робітниках і 
службовцях та джерел їх забезпечення;

балансовий розрахунок потреби в підготовці 
кваліфікованих робітників;

балансовий розрахунок залучення молоді до 
навчання і розподіл її після завершення 
навчання;

балансові розрахунки потреби в спеціалістах; 
міжгалузевий баланс затрат праці;

Система балансів і балансових розрахунків розробляється за окремими регіонами та в цілому по державі. Необхідно під час розробки балансів 
враховувати кон’юнктуру ринку праці, динаміку та структуру робочих місць у плановому періоді, зміну демографічної структури населення, 
напрями та масштаби міграційних процесів; динаміку чисельності та структуру зайнятості населення працездатного віку; ефективність 
використання трудових ресурсів; джерела і масштаби формування професійно-кваліфікаційної структури працівників; темпи зростання 
продуктивності праці тощо.

баланс робочого часу.



  

2 Відтворення та рух 
населення
Характеристики відтворення населення

Тип відтворення Режим відтворенняРух населення

природний

соціальний (соціальна 
мобільність)

просторовий (міграція)

традиційний

сучасний

економічний

розширений

простий

звужений



  

Відтворення та рух 
населення 

Відтворення населення –
це процес постійного відновлення поколінь людей унаслідок взаємодії народжуваності і смертності, обумовлений 
природними, соціальними, економічними, історичними та іншими факторами, який характеризується трьома 
показниками: видами руху населення, типами та режимами відтворення.

Типи відтворення

Екстенсивний або традиційний тип відтворення 
ресурсів для праці означає зміну їхньої чисельності без 
зміни якісних характеристик економічно активного 
населення.

Інтенсивний або сучасний тип передбачає зміну якості людських 
ресурсів: зростання освітнього рівня, кваліфікації, покращення 
здоров'я та розумових здібностей, що означає нарощування 
трудового потенціалу. 

Режими відтворення

Просте відтворення означає постійну 
кількість населення території в результаті 

приблизно однакової народжуваності і 
смертності. населення.

Звужене відтворення  (депопуляція), 
характерне для країн, в яких показник смертності 
перевищує показник народжуваності, в результаті 

чого відбувається абсолютне зменшення 
кількості населення.

Розширене відтворення 
характеризується переважанням 

народжуваності над смертністю (і в 
абсолютних показниках, і в 
розрахунку на 1000 осіб) та 

відповідно, природним приростом 
населення.



  

Рух населення
Рух населення

Природний 
рух

Просторовий рух
(міграція)

Економічний 
рух

Соціальний 
рух

Природний рух - це безперервний процес оновлення населення за рахунок появи одних 
життів та зникнення інших, тобто результат процесів народження та смерті. Об'єктом 
дослідження природного руху є чисельність народжуваних, померлих, число 
зареєстрованих шлюбів, а також чисельність всього населення.

Соціальний рух населення виявляється у зміні освітньої, професійної, національної та 
інших структур населення. Кожне покоління людей відрізняється від попереднього 
рівнем освіти культури, професійно-кваліфікаційною структурою, структурою 
зайнятості, статево-віковим складом і багатьма іншими характеристиками.

Економічний рух передбачає зміну трудової активності населення. Результати цього у 
обумовлені передусім економічними чинниками: люди розпочинають або припиняють 
трудову активність, що призводить до відповідного збільшення або зменшення 
ресурсів для праці. 

Просторовий рух (міграція) - це переміщення населення, зумовлений 
різноманітними причинами, такими як політична, економічна, релігійна, тощо.  Це 
механічне переміщення населення з перетинанням адміністративних границь з 
наступним поверненням до місця постійного проживання чи без.



  

Причини міграції: економічні, національні, політичні, екологічні 
тощо.

Міграція робочої сили - переміщення працездатного населення з 
одного регіону в інший, а також з однієї країни в іншу в 
пошуках роботи, вищої заробітної плати і кращих умов життя, 
терміном більш ніж на рік, викликані причинами 
економічного й іншого характеру. Зумовлена нерівномірністю 
процесу накопичення капіталу, соціально-економічного 
розвитку окремих країн, неоднаковими умовами праці, 
наявністю значної армії безробітних та іншими причинами. 

Згідно ЗУ «Про зайнятість»: трудова міграція - переміщення особи, 
пов'язане з перетинанням державного кордону або меж адміністративно-
територіальної одиниці з метою виконання або пошуку роботи; 



  

Види міжнародної міграції робочої сили

Критерій
Види міграцій

За часовою ознакою - остаточна
- тимчасова:
- сезонна
- маятникова

За юридично-обліковою ознакою - легальна, 
- нелегальна

За характером прийняття рішень - добровільна,
- примусова

За соціальною належністю - робітників, 
- спеціалістів



  

Види міграції
За часовими ознаками:
- безповоротна міграція пов'язана зі зміною постійного місця проживання (переїзд 

із села в місто, з одного регіону в інший, з одної країни в іншу).
- тимчасова міграція припускає переселення на заздалегідь обумовлений термін 

(наприклад, робота за контрактом на кілька років)
- сезонна міграція представляє щорічне переміщення людей у визначені періоди 

року (наприклад, сільськогосподарські роботи)
- маятникова міграція включає регулярні поїздки до місця роботи чи навчання за 

межі свого населеного пункту.
За формами реалізації:
- організована міграція, яка здійснюється за допомогою державних і суспільних 

органів,;
- неорганізована міграція, що проводиться силами самих мігрантів без матеріальної 

й організаційної допомоги з боку яких-небудь установ.
За ознакою перетинання кордону:
- зовнішня міграція, яка передбачає зміну країни постійного проживання;
- внутрішня, що передбачає переміщення людини в межах однієї країни.

Імміграція - в'їзд працездатного населення в дану країну через її межі.
Еміграція - виїзд працездатного населення з даної країни за її межі.
Міграційне сальдо - різниця імміграції з країни й еміграції в країну.
"Відплив мозків" - міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів.
Рееміграція  - повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання.



  

3 Показники оцінки населення 



  

Приклади розрахунку основних показників економічної 
активності населення

Приклад 1. 
За даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності, у 2009 році населення у 

віці 15 - 70 років за економічною активністю розподілялося так: 
  Усього, тис. осіб Кількість населення у віці 15 - 70 років  34973,3 Економічно активне населення  22150,3 у тому 

числі:   зайняті 20191,5 безробітні (за методологією МОП)  1958,8 Економічно неактивне населення  12823,0 

1. Визначення зв'язку між трьома основними категоріями населення відповідно до "концепції робочої сили": 
Кількість населення віком 15 - 70 років визначають за такими складовими. 
Н = (З + Б) + Ен = Еа + Ена = (20191,5 + 1958,8) + 12823,0 = 34973,3 тис. осіб 
де: 
Н - кількість населення; 
Еа - кількість економічно активного населення (робоча сила); 
Ена - кількість економічно неактивного населення (поза робочою силою); 
З - кількість зайнятого населення; 
Б - кількість безробітних (за методологією МОП). 
2. Рівень економічної активності населення (РЕа) 
РЕа = Еа/Н * 100 % = 22150,3 / 34973,3 * 100 = 63,3 %, 
3. Рівень економічної неактивності населення (РЕна) 
РЕна = Ена/Н * 100 % = 12823,0 / 34973,3 * 100 = 36,7 %, 
4. Рівень зайнятості населення (Рз) 
Рз = З/Н * 100 % = 20191,5 / 34973,3 * 100 % = 57,7 % 
5. Середня тривалість фактично відпрацьованого робочого часу за тиждень (Тср.). 
У 2009 році фонд фактично відпрацьованого робочого часу для зайнятих (SТі) становив 664307 тис. людино-годин. 

Кількість зайнятих осіб (крім тимчасово відсутніх осіб і зайнятих в особистому селянському господарстві) (З) 
становила 16704,5 тис. осіб. Середня тривалість фактично відпрацьованого тижневого робочого часу на одного 
зайнятого становитиме: 

Тср. = SТі/З = 664307 / 16704,5 = 40 год. 
6. Рівень участі населення у неформальному секторі економіки (Рунс) 
Рунс = Знс/Зн = 4469,9 / 20191,5 * 100 % = 22,1 % 
7. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) (Рб-моп) 
Рб-моп = Б/Еа * 100 % = 1958,8/22150,3 * 100 % = 8,8 % 



  

Приклад 2. 
У 2009 році серед економічно неактивного населення працездатного віку кількість осіб, які 

зневірились знайти роботу (з урахуванням осіб, які не знали, де і як шукати роботу, як 
організовувати власну справу, та переконаних у відсутності підходящої роботи) (Зн.пр.в), 
становила 333,8 тис. осіб, а кількість економічно активного населення працездатного віку (Еа 
пр.в) - 20321,6 тис. осіб. 

Розширений показник рівня безробіття населення працездатного віку (за методологією МОП) 
становитиме: 

Рб-роз.пр.в = (Бпр.в + Зн.пр.в) / (Еа пр.в + Зн.пр.в) * 100 % = 
(1956,6 + 333,8) / (20321,6 + 333,8) * 100 % = 11,1 % 
Отриманий результат означає, що з урахуванням зневірених громадян рівень безробіття 

населення працездатного віку (за методологією МОП) становив би 11,1 % проти 9,6 % 
(рівень безробіття, розрахований за стандартним визначенням МОП для осіб 
працездатного віку). 

Приклад 3. 
За адміністративними даними державної служби зайнятості, статус безробітного мали: 
- на кінець 2009 року - 531,6 тис. осіб; 
- у середньому за 2009 рік - 693,1 тис. осіб. 
Середньорічна кількість населення працездатного віку за 2009 рік становила 27931,2 
тис. осіб. 
За даними обстеження робочої сили, кількість економічно активного населення 
працездатного віку становила 20321,6 тис. осіб. 
1. Рівень зареєстрованого безробіття, у % до населення працездатного віку (Рб-1зар): 
Рб-1зар = Бзар/Нпр.в * 100 % = 693,1/27931,2 * 100 % = 1,9 % 
2. Рівень зареєстрованого безробіття, у % до економічно активного населення 
працездатного віку (Рб-2еан): 
Рб-2зар = Бзар ср./Еа пр.в * 100 % = 693,1/20321,6 * 100 % = 3,4 % 



  

4 Трудовий потенціал 
Потенціал окреслює засоби, резерви, джерела, які можуть бути 

використані, а також можливості окремої особи, групи осіб, 
суспільства в інтересах вирішення певних ситуаційних проблем. 

Трудовий потенціал - це інтегральна оцінка кількісних і якісних 
характеристик економічно активного населення.

Трудовий потенціал, як соціально-економічна категорія, відбиває 
можливу участь працівників у виробництві із врахуванням їх 
психофізіологічних, професійних й особистісних  характеристик і 
властивостей Розрізняють трудовий потенціал: людини, підприємства, 
території, суспільства.

Трудовий потенціал людини включає: 
 здоров'я, 
 освіту, 
 професіоналізм, 
 творчий потенціал, 
 активність,
  ресурси робочого часу, 
 організованість.



  

На загальному рівні, вказані фактори можна розподілити таким чином: 
здоров’я на рівні суспільства виражається в середній тривалості 
життя, рівні смертності, народжуваності; моральні якості 
проявляються в духовності, релігійності, показниками злочинності та 
благодійності, кількістю покинутих дітей, одиноких престарілих; 
освіта виявляється за кількістю людей, що отримали вищу, середню 
освіту, рівні грамотності, видатками на освіту та ін. 

Указом Президента України від 3 серпня 1999 р. № 958/99 були схвалені 
“Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 
2010 року”. 
 “трудовий потенціал” — це є сукупна чисельність громадян 
працездатного віку, які за окремих ознак (стан здоров’я, психофізіологічні 
особливості, освітній, фаховий та інтелектуальний рівні, соціально-
етнічний менталітет) здатні та мають намір провадити трудову діяльність



  

Медико-біологічна Характеристика стану 
здоров’я населення

Середня тривалість життя, витрати на охорону здоров’я, рівень 
смертності, захворюваності, інвалідності, середня очікувана 
тривалість життя при народженні    

Компонента 
трудового 

потенціалу
Сутнісна 

характеристика
Показники трудового потенціалу

Демографічні 
характеристики всього 

населення

Рівень працездатності, демографічне навантаження на населення 
працездатного віку, природний, міграційний приріст населення, 
кількість наявного населення

Демографічна 

Характеристика 
освіченості населення

Рівень освіченості, структура населення за рівнями освіти, 
охоплення дошкільними, шкільними, професійно-технічними, 
вищими навчальними закладами, кількість учнів, студентів, 
аспірантів, докторантів, докторів та кандидатів наук 

Освітня

Характеристика умов 
праці

Рівень зайнятості, безробіття, економічної активності, бідності, 
заборгованості населенню із заробітної плати, вимушеної неповної 
зайнятості, середньомісячної заробітної плати, тривалості пошуку 
роботи, навантаження не зайнятих трудовою діяльністю на одне вільне 
робоче місце, фонд робочого часу

Економіко-
мотиваційна

Характеристика 
соціальних відносин та 

особистісних рис 
трудового потенціалу

Рівень злочинності, кількість неактивного населення у віці 
15-70 за причини зневірення, які переконані, що немає 
підходящої роботи; забезпеченість житлом; рівень 
злочинності неповнолітніми та жінками

Соціально-
психологічна

Характеристика 
професійно-

кваліфікаційних 
характеристик носіїв 
трудового потенціалу

Питома вага працівників за рівнями кваліфікації, питома 
вага працівників за професіями, питома вага працівників за 
сферами діяльності

Професійно-
кваліфікаційна

Характеристика 
середовища 

функціонування трудового 
потенціалу

Кількість суб’єктів господарювання, кількість профспілок, рівень 
інвестування, рівень прибутковості, рівень експорту, введення в 
експлуатацію об’єктів соціальної інфраструктури

Організаційна 

Характеристика 
інтелектуального розвитку 

та творчої активності

Кількість інноваційно активних підприємств, обсяг виконаних наукових 
та науково-технічних робіт, обсяг витрат на інновації, кількість 
організацій, які виконують НДДКР, кількість патентів та міжнародних 
премій, кількість освоєних нових видів продукції. 

Творчо-
інтелектуальна 



  

Методи оцінки кадрового потенціалу окремих працівників 
Назва методу Коротка характеристика

1. Метод анкетування кадровий потенціал працівника оцінюється на основі заповнених ним самим анкет, розроблених оцінювачем і де фіксуються 
всі істотні позитивні та негативні характеристики

2. Описовий метод Оцінювач самостійно визначає й описує позитивні та негативні характеристики працівника, які зумовлюють розмір його 
кадрового потенціалу

3. Метод класифікації

кадровий потенціал окремого працівника визначається на основі ранжирування всіх працюючих підприємства, за 
визначеним критерієм, а також вибір трудових характеристик найкращого з них як еталонного значення

4. Метод порівняння парами
кадровий потенціал окремого працівника визначається через багатоетапне зіставлення продуктивності, освітньо-культурних 

та інших його характеристик з аналогічними параметрами інших працівників підприємства, які виконують схожі 
роботи

5. Рейтинговий метод кадровий потенціал працівника визначається на підставі оцінювання його істотних трудових якостей за оціночними 
шкалами, які розробляються оцінювачем за певними критеріями (залежно від мети аналізу)

6. Метод визначеного розподілу кадровий потенціал працівника встановлюється експертом-оцінювачем у рамках допустимих інтервалів, які у сукупності 
формують фіксований розподіл усіх оцінок

7. Метод оцінки за вирішальною 
ситуацією

кадровий потенціал працівника визначається на основі його поведінки чи вирішення основних виробничо-господарських 
ситуацій, змодельованих чи ініційованих оцінювачем у рамках конкретної організації. Можливе також встановлення 
бажаних критеріїв, які формують еталонне значення кадрового потенціалу

8. Метод шкали спостереження за 
поведінкою

У цілому метод базується на постулатах попереднього, але фіксуються не бажані характеристики, а відсутність негативних 
(деструктивних) дій, специфічної поведінки, стресових навантажень тощо. Оцінка кадрового потенціалу працівника 
проводиться «від негативного»

9. Метод інтерв’ю
кадровий потенціал працівника визначається на основі його усних відповідей на запитання компетентних експертів-

оцінювачів, які виносять суб’єктивні судження щодо коректності чи некоректності відповідей на вузькоспеціалізовані 
запитання

10. Метод «360 градусів» кадровий потенціал працівника оцінюється на основі суджень його професійно-трудового оточення (співробітниками, які з 
ним працювали)

11. Тестування кадровий потенціал працівника визначається за результатами вирішення психологічних, фізіологічних та кваліфікаційно-
освітніх завдань (тестів)

12. Метод ділових ігор кадровий потенціал працівника визначається на основі спостережень та результатів його участі в імітаційних (ситуаційних) 
іграх, змодельованих під конкретну організацію

13. Метод оцінки на базі моделей 
компетентності

кадровий потенціал працівника визначається за допомогою формалізованих (математичних) моделей компетентності, які 
являють собою системну оцінку інтелектуальних, професійних та інших характеристик, суттєвих у рамках конкретної 
організації



  

М ак ро рі ве нь , м
е зо рі ве нь

Ін
ди

в
ід

уа
л

ьн
ий

 
рі

ве
н

ь

Людські ресурси

Працівників, що здійснюють роботу для 
певного підприємства

 = 
людські ресурси підприємства

Трудові ресурси

Робоча сила = економічно 
активне населення

=
зайняті + безробітні

М ік ро рі ве нь

Персонал підприємства

Кадри 
підприємства

Працівники 
підприємства

Позаштатні працівники

Людина-
особистість

Наявний аспект Потенційний аспект

Людський потенціал

Трудовий потенціал

Кадровий потенціал

Особистісний 
потенціал людини

управління

Людський капітал

Вихід на ринок

Розмежування категорій, які визначають роль та місце людини в процесі праці 



  

Взаємозв’язок між трудовим потенціалом 
та поняттями “потенціал людини”, 

“людський капітал” та “робоча сила” 



  

Метою державної політики розвитку трудового потенціалу є створення 
правових, економічних, соціальних і організаційних засад щодо його 
збереження, відтворення та розвитку, спрямованих на створення умов 
для:

• поліпшення природної бази формування робочої сили;
• отримання професійно-технічної та вищої освіти, професійних послуг 

з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації відповідно до 
суспільних потреб;

• здійснення повної продуктивності зайнятості;
• запобігання масовому безробіттю;
• поліпшення охорони праці, зниження ризику втрати здоров’я і життя 

працюючих на виробництві;
• забезпечення соціального захисту працюючого і непрацюючого 

населення;
• посилювання відтворювальної, стимулюючої та регулюючої функцій 

заробітної плати;
• забезпечення зростання реальних доходів населення;
• забезпечення захисту прав і гарантій громадян у сфері соціально-

трудових відносин.



  

• Безробіття – явище, коли частина економічно активного населення є бездіяльною (не працює) через відсутність відповідної роботи.
• Безробітні (за методологією МОП) – особи, які не мають роботи, активно її шукають і готові приступити до неї впродовж наступних двох 

тижнів.
• Безробітні зареєстровані – громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших, передбачених 

законодавством доходів, і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої 
роботи. 

• Безробітними визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі, що шукають роботу. 
• Безкоштовно працюючі члени сім`ї  –  особи, які працюють без оплати на сімейному підприємстві, що очолює родич (у випадку, якщо ця 

діяльність відноситься до економічної).
• Вибіркові обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності (обстеження робочої сили) – обстеження, що 

проводяться за місцем постійного проживання населення спеціально підготовленими працівниками (фахівцями з інтерв’ювання), шляхом 
безпосереднього опитування (на добровільних засадах) осіб віком 15–70 років, які входять до складу домогосподарств.

• Домашнє господарство – це сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе 
всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують і витрачають кошти.

• Економічно активне населення (робоча сила) – особи віком  15–70 років, які протягом певного періоду часу забезпечують пропозицію робочої 
сили на ринку праці. 

• Економічно неактивне населення (населення поза робочою силою) – особи, які не мають роботи і не займаються її пошуками, тобто не можуть 
бути класифіковані як „зайняті” або „безробітні”.

• Зайнятість – це економічна діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і така, що, як правило, приносить 
їм дохід у грошовій або іншій формі. 

• Незайняте населення – особи у віці 15–70 років, які протягом обстежуваного тижня були безробітними або економічно неактивними. 
• Працюючі за наймом (наймані працівники) – особи, які уклали письмовий (або усний) трудовий договір (контракт) з адміністрацією 

підприємства, установи, організації, фізичною особою про умови й оплату трудової діяльності.
• Працюючі не за наймом у секторі самостійної зайнятості – особи, які, на відміну від найманих працівників, самостійно здійснюють свою 

трудову діяльність на базі організації та ведення господарської діяльності фізичної або юридичної особи, відповідають за результативність та 
ефективність цієї діяльності, а також за виконання зобов'язань по відношенню до інших осіб, зокрема щодо виконання умов трудових договорів 
з найманими працівниками тощо. 

• Робота (зайняття) – будь-яка діяльність у межах виробництва, визначена Системою національних рахунків (СНР), яка охоплює все ринкове 
виробництво, а також деякі види неринкового виробництва.

• Робота за наймом – це така робота, при якій особа укладає явний (письмовий або усний) трудовий договір, що гарантує їй базову винагороду, 
яка прямо не залежить від доходу одиниці, де вона працює (ця одиниця може бути підприємством, корпорацією, державним закладом чи 
домашнім господарством).

• Робота на власному підприємстві – це робота, винагорода  від якої прямо залежить від прибутку або можливості його одержання.
• Роботодавці – це особи, які працюють на власному підприємстві із залученням на постійній основі  найманих працівників.
• Робочий час – це час, пов'язаний з виробничою діяльністю і який вимірюється впродовж визначеного обстежуваного періоду. 
• Самостійно зайняті – це особи, зайняті індивідуальною (самостійною) трудовою діяльністю, яку здійснюють самостійно, тобто без залучення 

постійних найманих працівників. 

Визначення 
термінів
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