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Ефективність управління досягається шляхом обґрунтування рішень,
що приймаються, для чого необхідно користуватися певними результатами,
які створюють можливість використання науково обґрунтованих методик.
Незважаючи на те, що багато праць як вітчизняних, так і закордонних
вчених присвячено оцінюванню та вимірюванню трудового потенціалу,
але цей процес недостатньо методично забезпечений на регіональному
рівні, що призводить до відсутності адекватних результатів в управлінні
промислово розвинутими територіями.
Мета даної статті полягає в удосконалюванні методики вимірювання
та оцінювання трудового потенціалу промислових регіонів України, що
дає можливість приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо визначення пріоритетних напрямів зміцнення трудового потенціалу промислових
регіонів. Необхідність досягнення поставленої мети потребує вирішення
таких завдань: розробити покроковий алгоритм вимірювання трудового
потенціалу промислових регіонів; розрахувати інтегральні показники, що
характеризують трудові потенціали промислових регіонів України для їх
подальшого оцінювання; обґрунтувати методи оцінювання.
Алгоритм вимірювання трудового потенціалу промислових регіонів
України включає такі кроки:
1. Формування сукупності показників, що характеризують трудовий
потенціал промислових регіонів України, спираючись на офіційні дані
Держкомстату України.
2. Нормування частинних показників, що дозволяє визначити їх рівень в Україні та привести їх до стандартизованого виду, враховуючі те,
що вини мають різні одиниці виміру.
3. Узагальнення частинних показників інтегральним методом середньої
геометричної.
4. Оцінювання інтегральних показників, що характеризують трудовий
потенціал промисловості в регіональному аспекті, методом рангів.
За результатами оцінювання, перше місце в середньому в періоді з
2005 до 2011 року посіла Дніпропетровська область, а останнє – Чернівецька
область. Харківська область займала третє місце після Донецької області.
До п'ятірки найрозвинутіших областей України за рівнем трудового потенціалу

в промисловості відносять Дніпропетровську, Донецьку, Харківську,
Запорізьку, Луганську області, а до найбільш нерозвинутих – Чернівецьку,
Чернігівську, Тернопільську, Волинську та Закарпатську області.
Таким чином, методика визначення та оцінювання трудового потенціалу промислових регіонів України, що базується на визначенні рівня
промислового розвитку регіону в країні методом вимірювання рівня показників промисловості в певному регіоні відносно інших регіонів за показниками
стимуляторів і дестимуляторів і їх згортання в інтегральний показник
методом середньої геометричної, а також подальше оцінювання інтегральних показників методом їх ранжування дає можливість, по-перше,
обґрунтувати найбільш промислово розвинуті регіони України за трудовим
потенціалом, по-друге, приймати обґрунтовані управлінські рішення
щодо зміцнення трудового потенціалу промисловості України та її регіонів
за пріоритетними напрямами. Напрями подальших досліджень щодо
управління трудовим потенціалом промислових регіонів України пов'язані
з розробкою та обґрунтуванням шкали оцінювання рівня трудового потенціалу в промисловості за регіонами України.
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