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ІНТЕГРАЛЬНО-МАТРИЧНА ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Шевченко І.Ю., д-р екон. наук, доцент
Петрик А.В., здобувач вищої освіти
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Постановка проблеми. Стратегічно важливим ресурсом держави є
трудовий потенціал, кількісними й якісними характеристиками якого
визначаються можливості національної економіки до продукування ВВП,
інноваційного розвитку та належного представлення у світовому просторі.
Сьогодні трудовий потенціал України демонструє ознаки стагнації з огляду на
проблеми як демографічного й соціально-економічного (в тому числі
пандемічного) характеру, так і загрози міжнародно-політичного характеру.
Результати попереднього дослідження [1] вказали на кризу формування,
розвитку та використання трудового потенціалу України з огляду на зменшення
продуктивної частини населення й активізацію вихідних міграційних потоків
робочої сили, кількісно-якісні диспропорції на ринку праці на макро- й
мезорівні, зростання плинності кадрів, дисгармонію національної системи
забезпечення фахівцями і професіоналами галузей народного господарства
(зокрема, в частині реальної практикоорієнтованості молодих спеціалістів),
диференціацію оплати праці за видами економічної діяльності та у
регіональному розрізі, відсутність дієвих механізмів соціального забезпечення
та соціального захисту працюючого населення тощо.
Складність проблем і перепон розвитку трудового потенціалу України
потребує впровадження комплексної системи управління ним, що неможливо
без належної діагностики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукова література містить
численні методики й алгоритми діагностики розвитку трудового потенціалу на
мікро-, мезо- та макрорівні, які прийнято об’єднувати за спільними ознаками до
методичних підходів, зокрема наступних:
– ресурсного підходу [5; 8; 10; 12; 19; 26];
– факторного підходу [4; 5; 16; 18; 23];
– результативного підходу [5; 12; 13];
– вартісного (витратного/дохідного) або ринкового підходу [3; 4; 5; 7; 25];
– інтегрального підходу [5; 6; 9; 11; 14; 15; 20; 21; 22; 24; 28];
– кластерного підходу [7; 9; 11; 21; 27];
– суб’єктивного підходу [5; 17].
Невирішені складові загальної проблеми. Науковцями все частіше
віддається перевага інтегральному підходу до діагностики розвитку трудового
потенціалу на різних рівнях його прояву. Зважаючи на безперечні переваги
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інтегрального методичного підходу до діагностики розвитку трудового
потенціалу приймемо його методичною основою даного прикладного
дослідження, доповнивши елементами матричного підходу.
Формулювання цілей статті. Метою статті є інтегрально-матрична
діагностика розвитку трудового потенціалу України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно попередньо
розробленої компонентної структури трудового потенціалу [29] представимо у
табл. 1 формули для розрахунку інтегральних показників розвитку трудового
потенціалу та його базових компонент.
Таблиця 1
Інтегральні показники розвитку трудового потенціалу
Показники

Формули

Інтегральний індекс
розвитку трудового
потенціалу

ІТП = f(ІДП; ІІП; ІТП; ІПКП; ІПП),

Інтегральний індекс
демографічного
потенціалу

ІДП = f(КПП; КТЖ; КРС),

Інтегральний індекс
інтелектуального
потенціалу

ІІП = f(КЗВО; КДН; ККН(ДФ)),

Інтегральний індекс
творчого потенціалу

ІТП = f(КНДР; КІП),
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Пояснення
де ІДП – інтегральний індекс
демографічного потенціалу;
ІІП – інтегральний індекс
інтелектуального потенціалу;
ІТП – інтегральний індекс
творчого потенціалу;
ІПКП – інтегральний індекс
професійно-кваліфікаційного
потенціалу;
ІПП – інтегральний індекс
підприємницького потенціалу.
де КПП – комплексний індекс
природного приросту населення;
КТЖ – комплексний індекс
середньої очікуваної тривалості
життя;
КРС – комплексний індекс
робочої сили.
де КЗВО – комплексний індекс
кількості осіб, які навчалися у
закладах вищої освіти;
КДН
– комплексний індекс
кількості докторів наук;
ККН(ДФ) – комплексний індекс
кількості
кандидатів
наук
(докторів філософії).
де КНДР – комплексний індекс
кількості працівників, задіяних у
виконанні наукових досліджень і
розробок;
КІП – комплексний індекс
кількості
упровадженої
інноваційної продукції (товарів,
послуг).

Закінчення табл. 1
1

2

Інтегральний індекс
професійнокваліфікаційного
потенціалу

ІПКП = f(КВКР; КНПП),

Інтегральний індекс
підприємницького
потенціалу

ІПП = f(КФОП; КЗО),

3
де КВКР – комплексний індекс
випуску
кваліфікованих
робітників
професійнотехнічними
навчальними
закладами;
КНПП – комплексний індекс
участі населення у формальних і
неформальних видах навчання та
професійної підготовки.
де КФОП – комплексний індекс
кількості
суб’єктів
підприємництва, зареєстрованих
як фізичні особи-підприємці;
КЗО – комплексний індекс
кількості
осіб,
зайнятих
у
фізичних осіб-підприємців.

Джерело: розроблено авторами
Виходячи зі стимуляційного характеру комплексних індикаторів для їх
нормування буде використано підхід, за якого кожне значення показнику
відноситься до максимального значення у варіаційному ряді.
Скориставшись у якості інформаційної бази прикладного дослідження
даними Статистичного щорічника України [30], представимо у табл. 2
результати інтегральної діагностики розвитку трудового потенціалу України в
період 2018-2020 рр.
Таблиця 2
Інтегральна діагностика розвитку трудового потенціалу України
в період 2018-2020 рр.
Показники
1
Демографічний потенціал*
Природний приріст населення, тис. осіб
Середня очікувана тривалість життя при народженні, роки
Робоча сила, тис. осіб
Інтелектуальний потенціал*
Кількість осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, тис.
Кількість докторів наук, осіб
Кількість кандидатів наук (докторів філософії), осіб
Творчий потенціал*
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових
досліджень і розробок, осіб
Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів,
послуг), од.
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2018 р.
2

2019 р.
3

2020 р.
4

-251,8
71,76
17939,5

-272,3
72,01
18066,0

-323,4
71,35
17589,5

1522
7033
18702

1440
6509
16804

1142
6985
17293

88128

79262

78860

3843

2148

4066

Продовження табл. 2
1
2
Професійно-кваліфікаційний потенціал*
Випуск кваліфікованих робітників у професійно-технічних
182012
навчальних закладів, осіб
Рівень участі населення у формальних і неформальних
68,8
видах навчання та професійної підготовки, %
Підприємницький потенціал*
Кількість суб’єктів підприємництва, зареєстрованих
1235
як фізичні особи-підприємці, тис.
Кількість осіб, зайнятих у фізичних осіб-підприємців, тис.
2573,0
Демографічний потенціал**
Природний приріст населення
1,00
Середня очікувана тривалість життя при народженні
1,00
Робоча сила
0,99
Інтегральний індекс демографічного потенціалу
1,00
Інтелектуальний потенціал**
Кількість осіб, які навчалися у закладах вищої освіти
1,00
Кількість докторів наук
1,00
Кількість кандидатів наук (докторів філософії)
1,00
Інтегральний індекс інтелектуального потенціалу
1,00
Творчий потенціал**
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових
1,00
досліджень і розробок
Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів,
0,95
послуг)
Інтегральний індекс творчого потенціалу
0,97
Професійно-кваліфікаційний потенціал**
Випуск кваліфікованих робітників у професійно-технічних
1,00
навчальних закладів
Рівень участі населення у формальних і неформальних
1,00
видах навчання та професійної підготовки
Інтегральний індекс професійно-кваліфікаційного
1,00
потенціалу
Підприємницький потенціал**
Кількість суб’єктів підприємництва, зареєстрованих
0,91
як фізичні особи-підприємці
Кількість осіб, зайнятих у фізичних осіб-підприємців
0,99
Інтегральний індекс підприємницького потенціалу
0,95
Інтегральний індекс трудового потенціалу
0,98
(якісний розвиток)
Демографічний потенціал**
Природний приріст населення
1,00
Середня очікувана тривалість життя при народженні
1,00
Робоча сила
1,00
Інтегральний індекс демографічного потенціалу
1,00
Інтелектуальний потенціал**
Кількість осіб, які навчалися у закладах вищої освіти
1,00
Кількість докторів наук
1,00
Кількість кандидатів наук (докторів філософії)
1,00
40

3

4

164953

152780

64,2

68,5

1298,4

1350,6

2610,3

2565,8

0,92
1,00
1,00
0,97

0,78
0,99
0,97
0,91

0,95
0,93
0,90
0,92

0,75
0,99
0,92
0,89

0,90

0,89

0,53

1,00

0,71

0,95

0,91

0,84

0,93

1,00

0,92

0,92

0,96

1,00

1,00
0,98

0,98
0,99

0,90

0,93

1,08
1,00
1,01
1,03

1,19
0,99
0,97
1,05

0,95
0,93
0,90

0,79
1,07
1,03

Закінчення табл. 2
1
2
Інтегральний індекс інтелектуального потенціалу
1,00
Творчий потенціал**
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових
1,00
досліджень і розробок
Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів,
1,00
послуг)
Інтегральний індекс творчого потенціалу
1,00
Професійно-кваліфікаційний потенціал**
Випуск кваліфікованих робітників у професійно-технічних
1,00
навчальних закладів
Рівень участі населення у формальних і неформальних
1,00
видах навчання та професійної підготовки
Інтегральний індекс професійно-кваліфікаційного
1,00
потенціалу
Підприємницький потенціал**
Кількість суб’єктів підприємництва, зареєстрованих
1,00
як фізичні особи-підприємці
Кількість осіб, зайнятих у фізичних осіб-підприємців
1,00
Інтегральний індекс підприємницького потенціалу
1,00
Інтегральний індекс трудового потенціалу
1,00
(кількісний розвиток)

3
0,92

4
0,97

0,90

0,99

0,56

1,89

0,73

1,44

0,91

0,93

0,93

1,07

0,92

1,00

1,05

1,04

1,01
1,03

0,98
1,01

0,93

1,09

Джерело: * складено авторами на підставі даних [30]
** розраховано авторами
Дані табл. 2 ілюструють турбулентність інтегральних індексів як
якісного, так і кількісного розвитку трудового потенціалу України зі
зменшенням у 2019 році та подальшим зростанням у 2020 році.
Табл. 3 містить результати ідентифікації характеру впливу комплексних
показників на значення інтегральних індексів якісного та кількісного розвитку
трудового потенціалу України в період 2018-2020 рр., де літерою s позначений
стимуляційний вплив, а літерою d – деструктивний вплив.
Таблиця 3
Вплив комплексних показників на значення інтегральних індексів
якісного та кількісного розвитку трудового потенціалу України
Комплексні
Якісний розвиток
показники 2018 р. 2019 р. 2020 р.
ІДП
s
s
d
ІІП
s
s
d
ІТП
d
d
s
ІПКП
s
s
d
ІПП
d
s
s

Джерело: складено авторами
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Кількісний розвиток
2018 р. 2019 р. 2020 р.
n/a
s
d
n/a
d
d
n/a
d
s
n/a
d
d
n/a
s
d

Для здійснення матричної діагностики розвитку трудового потенціалу
України в період 2018-2020 рр. скористаємося 4-х-квадрантною однойменною
матрицею [22], де:
− квадрант № 1 «Квадрант кризового стану»: наявність кількісного
розвитку трудового потенціалу за відсутності його якісного розвитку;
− квадрант № 2 «Квадрант стагнації»: одночасна відсутність якісного та
кількісного розвитку трудового потенціалу;
− квадрант № 3 «Квадрант накопичення внутрішніх резервів»: наявність
якісного розвитку трудового потенціалу за відсутності його кількісного
розвитку;
− квадрант № 4 «Квадрант успішного функціонування»: одночасна
наявність якісного та кількісного розвитку трудового потенціалу.
Рис. 1 ілюструє матрицю розвитку трудового потенціалу України в період
2018-2020 рр.
Кількісний
розвиток

Квадрант І

Квадрант IV

ІДП, ІТП
ІПКП, ІПП,
ІТП
0

Якісний
розвиток

1
Квадрант ІІ

Квадрант ІІІ

ІІП

0

Рис. 1. Матриця розвитку трудового потенціалу України
в період 2018-2020 рр.
Джерело: побудовано авторами
Висновки з проведеного дослідження. Трудовий потенціал України та
практично всі його базові компоненти (демографічний потенціал, творчий
потенціал, професійно-кваліфікаційний потенціал, підприємницький потенціал)
наразі характеризуються кризовим станом (вичерпанням внутрішніх резервів),
оскільки потрапили за результатами матричної діагностики до квадранту № 1.
Наразі лише така базова компонента трудового потенціалу України як
інтелектуальний потенціал поки не характеризується кризовим станом, але й не
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демонструє ознак розвитку, переживаючи період стагнації, про що свідчить її
потрапляння до квадранту № 2.
Перспективу подальших досліджень складає розроблення Стратегії
розвитку трудового потенціалу України з урахуванням отриманих результатів
його інтегрально-матричної діагностики.
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УДК 331.5; JEL Classification: J 01
Шевченко І.Ю., Петрик А.В. ІНТЕГРАЛЬНО-МАТРИЧНА
ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Мета: інтегрально-матрична діагностика розвитку трудового потенціалу
України. Методика дослідження: метод аналізу та синтезу, системний підхід,
метод узагальнення, метод порівняння, факторний аналіз, графічний метод.
Результати: запропоновано й апробовано методичний інструментарій
інтегрально-матричної діагностики розвитку трудового потенціалу. На
першому етапі здійснюється інтегральна діагностика якісного та кількісного
розвитку трудового потенціалу та його базових компонент, таких як
демографічний потенціал, інтелектуальний потенціал, творчий потенціал,
професійно-кваліфікаційний потенціал, підприємницький потенціал. На
другому етапі здійснюється ідентифікація характеру (стимуляційного або
деструктивного) впливу комплексних показників демографічного потенціалу,
інтелектуального
потенціалу,
творчого
потенціалу,
професійнокваліфікаційного потенціалу, підприємницького потенціалу
на значення
інтегральних індексів якісного та кількісного розвитку трудового потенціалу.
На третьому етапі за значеннями інтегральних індексів якісного та кількісного
розвитку трудового потенціалу та його базових компонент будується матриця,
яка складається з 4-х квадрантів: «Квадрант кризового стану», «Квадрант
стагнації», «Квадрант накопичення внутрішніх резервів», «Квадрант успішного
функціонування». Запропонований методичний інструментарій інтегральноматричної діагностики розвитку трудового потенціалу апробовано на прикладі
трудового потенціалу України в період 2018-2020 рр. За результатами
прикладного дослідження виявлено, що: трудовий потенціал України та
практично всі його базові компоненти (демографічний потенціал, творчий
потенціал, професійно-кваліфікаційний потенціал, підприємницький потенціал)
характеризуються кризовим станом; інтелектуальний потенціал України
перебуває у стані стагнації. Наукова новизна: надано подальшого розвитку
інтегральному підходу до діагностики розвитку трудового потенціалу в частині
його доповнення 4-х-квадрантною матрицею розвитку трудового потенціалу.
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Практична значущість: результати прикладного дослідження є основою для
подальшого розроблення Стратегії розвитку трудового потенціалу України.
Ключові слова: трудовий потенціал; інтегральний підхід; матрична
діагностика; розвиток.
UDC 331.5; JEL Classification: J 01
Shevchenko I., Petryk A. INTEGRAL-MATRIX DIAGNOSTICS OF
DEVELOPMENT OF LABOR POTENTIAL OF UKRAINE
Purpose: integral-matrix diagnostics of development of labor potential of
Ukraine. Methodology of research: method of analysis and synthesis, systematic
approach, method of generalization, comparison method, factor analysis, graphical
method. Findings: methodical tools of integral-matrix diagnostics of development of
the labor potential are offered and tested. At the first stage the integral diagnostics of
qualitative and quantitative development of labor potential and its basic components,
such as demographic potential, intellectual potential, creative potential, professionalqualification potential, entrepreneurial potential is carried out. At the second stage the
nature (stimulating or destructive) of the impact of the complex indicators of
demographic potential, intellectual potential, creative potential, professionalqualification potential, entrepreneurial potential on the value of integrated indices of
qualitative and quantitative development of labor potential is identified. At the third
stage, according to the values of the integrated indices of qualitative and quantitative
development of labor potential and its basic components, a matrix is built, which
consists of 4 quadrants: “Quadrant of crisis state”, “Quadrant of stagnation”,
“Quadrant of accumulation of internal reserves”, “Quadrant of successful
functioning”. The proposed methodological tools for integral-matrix diagnostics of
development of labor potential were tested on the example of labor potential of
Ukraine in the period 2018-2020. According to the results of applied research it was
found that: labor potential of Ukraine and almost all its basic components
(demographic potential, creative potential, professional-qualification potential,
entrepreneurial potential) are characterized by a state of crisis; intellectual potential
of Ukraine is in a state of stagnation. Originality: further development of the integral
approach to the diagnostics of development of labor potential is provided by
supplementing it with a 4-quadrant matrix of development of labor potential.
Practical value: the results of applied research are the basis for further development
of the Strategy for the development of labor potential of Ukraine.
Key words: labor potential; integral approach; matrix diagnostics;
development.
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