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METHODOLOGICAL ASPECT OF RESEARCH MANPOWER COMPETITIVENESS OF REGIONS

У статі розглянуто методологічні аспекти дослідження конкурентоспроможності трудових

ресурсів регіонів. Доведено, що теоретико�методологічні основи дослідження конкуренто�

спроможності трудових ресурсів полягають у поєднанні відтворювального і рівневого підходів.

Визначено, що відтворення людських ресурсів — це безперервне відновлення і підтримка фізич�

них і розумових здібностей людини, постійне відновлення і підвищення трудової кваліфікації

людей, забезпечення росту їх освітнього і професійного рівня. Показано, що найважливішим

методологічним аспектом дослідження конкурентоспроможності трудових ресурсів є виявлення

протиріч, властивих стосункам конкурентоспроможності і знаходження форм вирішення про�

тиріч, які об'єктивно складаються в процесі конкурентної боротьби, формування і реалізації

конкурентних переваг. Визначено специфічні особливості конкурентоспроможності різних ка�

тегорій трудових ресурсів, які можуть бути обумовлені станом здоров'я, віком, місцем прожи�

вання, сімейним станом, приналежністю до іншої країни, видом трудової діяльності, асоціаль�

ною поведінкою і наявністю соціальних вад. Акцентовано увагу на те, що усе різноманіття кон�

курентних стосунків здійснюється на трьох рівнях: мікро, мезо і макро. Встановлено, що саме

на регіональному рівні здійснюється реалізація і формування конкурентних переваг, склада�

ються, загострюються і вирішуються протиріччя конкурентоспроможності. Визначено не�

обхідність застосування просторового підходу до дослідження формування системи конкурен�

тних переваг трудових ресурсів на рівні тієї або іншої території. Запропоновано використову�

вати муніципальний рівень як соціально�економічне середовище формування якісних характе�

ристик трудових ресурсів, в якій на основі природного відтворення населення під впливом со�

ціальної і виробничої інфраструктури локальної території відбувається становлення фізичних,

професійних і інтелектуальних здібностей до трудової діяльності.

The article considers methodological aspects of research workforce competitiveness of regions.

Proved that the theoretical and methodological foundations of the research competitiveness of labor

are combined reproduction and tiered approaches. Determined that the reproduction of human

resources is the continuous restoration and maintenance of physical and mental abilities, continuous

recovery and increase employment skills of people, the growth of their educational and professional

level. It is shown that the most important methodological aspect of research competitiveness of human

resources is to identify the contradictions inherent in competitive relationships and forms of resolving

conflicts that objective in the process of competition, formulation and implementation of competitive

advantage. Specific features of different categories competitive workforce, which may be due to

health, age, place of residence, marital status, belonging to another country, type of work, antisocial

behavior and the presence of social vices. The attention that the variety of competitive relations is

carried out at three levels: micro, meso and macro. Determined that at regional level the

implementation and creating competitive advantages consist exacerbated contradictions are
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Завдання по підвищенню конкурентоспроможності

країни можуть бути вирішені об'єднанням трудових зу)

силь економічно активного населення, використанням

наявних у нього конкурентних переваг. Реалізація ком)

плексу взаємопов'язаних перетворень з метою перехо)

ду від експортно)сировинної до інноваційної моделі еко)

номічного розвитку базується на розширенні і реалізації

традиційних конкурентних переваг, до числа яких мож)

на віднести конкурентні переваги трудових ресурсів. Не)

обхідність дослідження конкурентоспроможності тру)

дових ресурсів визначається тим, що вона є основним

чинником науково)технічних нововведень, вирішальною

умовою конкурентоспроможності підприємств і органі)

зацій як усередині країни, так і на міжнародному рівні,

сприяючим забезпеченню національної безпеки країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню теоретичних та окремих практичних ас)

пектів конкурентоспроможності трудових ресурсів при)

свячені підручники та наукові публікації вітчизняних до)

слідників — Дегтяра Л., Забродіна Ю., Котляра А., Бо)

гині Д., Онікієнко В., Долішнього М., Лібанової Е.,

Грішнової О., Лісогора Л., Левченко О. та інших. Аналіз

публікацій українських вчених дозволяє зробити висно)

вок про недостатність, а в деяких випадках й од)

нобічність, розгляду питання щодо формування та роз)

витку конкурентоспроможності трудових ресурсів. Це

негативно впливає на формування системи управління

та раціонального використання людських ресурсів, ре)

гулювання соціально)трудових відносин.

Зазначене спонукало розглянути різні методо)

логічні підходи дослідження конкурентоспроможності

трудових ресурсів.

МЕТА СТАТТІ
Метою публікації є висвітлення методологічних ас)

пектів дослідження конкурентоспроможності трудових

ресурсів регіонів, виявлення цільових орієнтирів фор)

мування та розвитку конкурентних переваг трудових ре)

сурсів.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Теоретико)методологічні основи дослідження кон)

курентоспроможності трудових ресурсів полягають у

поєднанні відтворювального і рівневого підходу до до)

resolved and competitiveness. The necessity of the use of spatial approach to study the formation of

the system of competitive advantages of human resources at the level of a territory. Proposed to use

the municipal level as a socio� economic environment of formation of the qualitative characteristics

of human resources, which based on natural reproduction influenced by social and industrial

infrastructure of the local area is the establishment of physical, intellectual and professional abilities

to work.

Ключові слова: трудові ресурси, конкурентоспроможність, регіон, кількість та якості трудових ре�
сурсів.

Key words: human resources, competitiveness, region, number and quality of human.

слідження. Категорія конкурентоспроможності трудо)

вих ресурсів виступає як теоретичне вираження сукуп)

ності трудових стосунків, які можуть бути класифіко)

вані залежно від фаз відтворювального процесу, рівнів

розгляду, окремих сфер і секторів економіки, а також

відносно суб'єктів і категорій трудових ресурсів. І оск)

ільки кожні економічні відносини в якості структурного

елементу містять в собі протиріччя, остільки і в стосун)

ках конкурентоспроможності містяться протиріччя. Ру)

шійною силою розвитку стосунків конкурентоспро)

можності, його сторонами і активними виразниками є

суб'єкти стосунків і протиріч.

Суб'єктами стосунків конкурентоспроможності

трудових ресурсів завжди виступають трудові ресур)

си, але залежно від рівня розгляду вони з'являються

як окремий працівник, як персонал підприємства і

організації, як трудові ресурси регіону або країни в

цілому. Проблема функціонування економічних

суб'єктів належить до теоретико)методологических

проблем, які виникають при дослідженні окремих ка)

тегорій трудових ресурсів. Положення економічних

суб'єктів визначається багатьма обставинами, серед

яких найважливіша роль належить виконуваним ними

функціям. Економічному суб'єктові властиві функції і

праці, і виробництва, і власності. Економічний суб'єкт

може здійснювати функції праці і виробництва, але не

бути власником капіталу. Проте якщо навіть суб'єкт

господарювання не є власником капіталу, то все одно

він включений в стосунки власності, оскільки він обо)

в'язково виступає як власник своєї робочої сили, а та)

кож у зв'язку з тим, що функції власності (володіння,

розпорядження, користування) в процесі історичного

розвитку розділяються між різними суб'єктами. Залеж)

но від стосунків власності і характеру зайнятості су)

б'єктами конкурентоспроможності можуть виступати

різні категорії трудових ресурсів: найняті робітники,

власники капіталу, підприємці, самозайняті. Особли)

вості положення цих суб'єктів визначають і особливості

їх конкурентоспроможності [1].

Застосування категоріального підходу до дослід)

ження конкурентоспроможності трудових ресурсів доз)

воляє розмежувати, передусім, зайнятих в тих або інших

сферах і галузях економіки і безробітних, що виступа)

ють претендентами на ринку праці. У свою чергу, кон)

курентоспроможність таких категорій трудових ресурсів

як зайняті визначається специфікою сфер трудової

діяльності, в яких зайняті трудові ресурси, взаємо)

зв'язком характеристик певного виду діяльності, харак)

теристик організації, в якій працівник працює, якісних

особових характеристик самих працівників.
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У той же час специфічні особливості конкурентосп)

роможності різних категорій трудових ресурсів можуть

бути обумовлені станом їх здоров'я (інваліди), віком (мо)

лодь і пенсіонери), місцем проживання (жителі міст і

сільської місцевості), сімейним станом (самотні або ба)

гатодітні працівники, що мають утриманців, у тому числі

малолітніх дітей), приналежністю до іншої країни

(зовнішні трудові мігранти), видом трудової діяльності

(військовослужбовці, працівники силових структур та

ін.), асоціальною поведінкою і наявністю соціальних вад

(алкоголізм, наркоманія, бродяження і так далі). При

дослідженні специфіки формування конкурентних пе)

реваг різних категорій трудових ресурсів слід врахову)

вати той факт, що разом з наявністю конкурентних пе)

реваг, що є загальними для усіх категорій громадян,

існують специфічні конкурентні переваги, що розрізня)

ються для різних напрямів професійної діяльності і для

різних категорій громадян. Оскільки людські ресурси

не є однорідними, проблему конкурентоспроможності

трудових ресурсів доводиться розглядати окремо для

різних категорій населення. При цьому слід мати на

увазі, що забезпечення конкурентоспроможності тру)

дових ресурсів також має бути категоріальним [2].

Конкурентоспроможність трудових ресурсів фор)

мується і реалізується в процесі відтворення трудових

ресурсів, єдності і взаємодії процесів, що здійснюють)

ся у виробництві, розподілі, обміні і споживанні трудо)

вих ресурсів. А оскільки основою для формування тру)

дових ресурсів є процеси відтворення населення, то

фази відтворення людських ресурсів слід брати до ува)

ги при дослідженні конкурентоспроможності трудових

ресурсів. Саме у цих фазах відбувається формування і

реалізація конкурентоспроможності.

Відтворення людських ресурсів   це безперервне

відновлення і підтримка фізичних і розумових здібно)

стей людини, постійне відновлення і підвищення тру)

дової кваліфікації людей, забезпечення росту їх освіт)

нього і професійного рівня, розподіл робочої сили по

сферах застосування громадської праці, галузях гос)

подарства і регіонах країни, а також використання ро)

бочої сили в процесі праці. Без відновлення і підтрим)

ки фізичних і розумових здібностей людини немис)

лима його конкурентоспроможність, також і такі про)

цеси як придбання, підтримка і підвищення кваліфі)

кації людей, забезпечення росту їх освітнього і про)

фесійного рівня формують конкурентоспроможність

і є її елементами. Те, що між фазами системи відтво)

рення людських ресурсів існує взаємозв'язок, мож)

на вважати загальновизнаним, але в чому конкретно

полягає цей взаємозв'язок, недостатньо досліджено.

У зв'язку з ринковим реформуванням особливою ува)

гою учених і практиків користується фаза обміну ро)

бочої сили, тобто ринок праці. Але ж ця фаза є еле)

ментом єдиної системи відтворення, взаємодіє з інши)

ми фазами, викликає зміни в них, випробовує на собі

дію фаз виробництва, розподілу і споживання робо)

чої сили. І при дослідженні конкурентоспроможності

слід мати на увазі, що ринок виступає як форма про)

яву і реалізації конкурентоспроможності (сильних

стійких позицій), а ось формування цих позицій відбу)

вається не на ринку, а в інших фазах. Також і віднос)

но конкурентоспроможності трудових ресурсів слід

враховувати не лише ринок праці, але і процес фор)

мування і використання робочої сили і усі інші фази

відтворення людських ресурсів. На жаль, відтворю)

вальний підхід до дослідження людських ресурсів

вважається застарілим, деяким анахронізмом, і такі

проблеми навіть не ставляться.

Найважливішим методологічним аспектом дослід)

ження конкурентоспроможності трудових ресурсів, як

вже відзначалося, являється виявлення протиріч, влас)

тивих стосункам конкурентоспроможності і знаходжен)

ня форм вирішення протиріч, які об'єктивно складають)

ся в процесі конкурентної боротьби, формування і реа)

лізації конкурентних переваг. Оскільки протиріччя кон)

курентоспроможності співвідносяться з конкурентними

перевагами, тому стосовно формування і реалізації кож)

ного з усього різноманіття системи конкурентних пере)

ваг можна виявити протиріччя, які складаються між су)

б'єктами конкурентних стосунків. Наприклад: з приво)

ду такої конкурентної переваги як освіта протиріччя

складаються між особами з різним рівнем освіти; з при)

воду профессионально)квалификационных характери)

стик в протиріччя вступають особи із стажем і досвідом

роботи, особи, що не мають професії і кваліфікації, осо)

би із стажем роботи по професії менше року, молоді

фахівці; за віком конкурують між собою особи найбільш

працездатного віку, молодь до 20 років, особи перед)

пенсійного і пенсійного віку. Така конкурентна перева)

га як здоров'я є об'єктом протиріччя між працездатни)

ми людьми і особами, що мають відхилення у фізіоло)

гічному стані.

Усе різноманіття конкурентних стосунків здійсню)

ється на трьох рівнях: мікро, мезо і макро [3]. Перший є

традиційним напрямом аналізу проблем конкурентосп)

роможності, що охоплює конкретні види продукції, ви)

робництва, підприємства. Проблеми конкурентоспро)

можності трудових ресурсів в економічній літературі та)

кож розглядаються переважно стосовно персоналу

підприємств, тобто на мікрорівні. Конкретизація рівне)

вого підходу стосовно проблеми конкурентоспромож)

ності трудових ресурсів припускає облік і розкриття си)

стеми зв'язків і залежностей конкурентоспроможності

трудових ресурсів від якості і рівня життя людських ре)

сурсів (тобто населення) країни, якості трудового жит)

тя персоналу підприємств і організацій, забезпеченості

населення інфраструктурою на регіональному рівні. Між

тим на мікрорівні підприємства відбувається не стільки

формування, скільки прояв і реалізація конкурентних

переваг трудових ресурсів. А саме на регіональному

рівні здійснюється реалізація і формування конкурент)

них переваг, складаються, загострюються і вирішують)

ся протиріччя конкурентоспроможності, взаємодіють

інститути і суб'єкти, проявляє свою регулюючу роль дер)

жава як суб'єкт, що визначає стратегію розвитку усьо)

го народного господарства і параметри регіонального

розвитку.

Конкурентоспроможність трудових ресурсів ре)

гіонів визначає ефективність участі працездатного на)

селення в економічній діяльності. Вона залежить не

лише від якості трудових ресурсів, але і від можливос)

тей виробничо)господарського комплексу регіону при)

ведення конкурентних переваг трудового потенціалу у

функціональний стан. Формування конкурентоспро)

можності трудових ресурсів на рівні регіону визначаєть)

ся конкурентоспроможністю регіонів, здатністю взає)

модіючих суб'єктів регіону забезпечити ефективне ви)

користання ресурсів для виробництва товарів і послуг, і

на цій основі високий рівень якості життя населення і

доходу власникам капіталу. Конкурентоспроможність

регіону нерозривно пов'язана з конкурентоспроможні)

стю трудових ресурсів на рівні регіону [4].
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Формування трудових ресурсів регіону має бути

спрямоване на формування робочої сили певної якості,

з професійно)кваліфікаційними характеристиками, що

відповідають місцю регіону в системі громадського роз)

поділу праці і що забезпечують функціонування регіо)

нальних відтворювальних комплексів, заснованих на

єдності громадського відтворення, відтворення насе)

лення, відтворення природного місця існування і націле)

них на максимізацію задоволення потреб жителів регі)

ону, підвищення рівня і якості їх життя. Ця єдність і

цільова спрямованість розвитку регіону досягається за

рахунок розвитку і реалізації трудових ресурсів, тобто

розвиток трудових ресурсів забезпечує розвиток ре)

гіону, а з іншого боку, саме регіон є тим середовищем,

яке забезпечує розвиток трудових ресурсів і підвищен)

ня їх конкурентоспроможності [5].

Слід підкреслити важливість концепції формування

і функціонування регіональних відтворювальних комп)

лексів, орієнтованих не лише на розвиток матеріально)

виробничої сфери, але і на створення умов для відтво)

рення самої людини. Формування регіонального відтво)

рювального комплексу передбачає комплексний облік

власного природного, трудового, виробничого, соціаль)

но)культурного потенціалу регіону з метою досягнення

високого рівня добробуту населення на основі створен)

ня розгалуженої господарської, соціально)побутової,

культурно)освітньої системи. Таким чином, регіональ)

ний відтворювальний комплекс, виконуючи демогра)

фічні, економічні, екологічні і соціальні функції, забез)

печує оптимальні межі розвитку і умови відтворення

населення регіону і розвитку людського потенціалу.

Формування і реалізація конкурентних переваг тру)

дових ресурсів регіонів безпосередньо визначаються

рівнем соціально)економічного розвитку регіонів, ре)

гіональними об'єктивними чинниками: ресурсно)сировин)

ним потенціалом регіону, наявністю природних ресурсів;

трудовим потенціалом, кількістю і якістю трудових ре)

сурсів; виробничим потенціалом, наявністю виробничих

площ і передових технологій; місткістю регіональних

ринків збуту; рівнем розробки і впровадження науко)

во)технічних досягнень в економіку регіону; рівнем роз)

витку і доступністю об'єктів інфраструктури. Саме на

рівні регіонів протікають безпосередні процеси вироб)

ництва і відтворення самої людини в єдності його фізич)

ної, виробничої і соціокультурної сторін. І саме регіони

мають бути організуючою і єднальною силою, що управ)

ляє відтворювальними процесами за допомогою функ)

ціонування інститутів. До таких інститутів належать ре)

гіональні ринки праці, регіональні системи (включаючи

галузеві) освіти і підвищення кваліфікації, охорони здо)

ров'я, соціального захисту, соціальної інфраструктури,

галузеві профспілки і так далі. Життєвий рівень кожної

людини залежить не лише від його положення, від роз)

міру сімейного бюджету, загального доходу, майна усіх

членів сім'ї, але і від рівня розвитку виробничої і соці)

альної інфраструктури цього регіону, яка впливає на

стан здоров'я, споживання, зайнятості, освіти, забез)

печеності житлом і соціальними гарантіями, що нада)

ються регіональною владою. Соціальна інфраструкту)

ра включає житлове і комунальне господарство, водо)

господарський комплекс, енергетичне господарство

об'єктів соціального призначення, дорожнє і складсь)

ке господарство, підприємства торгівлі, системи охоро)

ни здоров'я і освіти, курортно)туристичні зони, призна)

чені для відпочинку і відновлення здоров'я людей. Вона

виступає необхідною умовою відтворення робочої сили,

забезпечує загальні умови життєдіяльності людей. Усе

це відбивається на характері демографічних процесів і

тривалості життя, ефективності праці, соціальної моб)

ільності населення, соціокультурних параметрах люди)

ни. У свою чергу, розвиток людського потенціалу, вим)

ірюваний тривалістю життя, рівнем освіти і доходу на)

селення, дозволяє підвищити продуктивність праці, за)

безпечити економічне зростання, а, отже, виступає чин)

ником економічного розвитку регіонів і підвищення кон)

курентоспроможності їх трудових ресурсів.

При розгляді регіонального рівня застосовується

просторовий підхід, регіони розглядаються як елемен)

ти просторової економіки, форми просторової органі)

зації економіки. Застосування просторового підходу до

дослідження формування системи конкурентних пере)

ваг трудових ресурсів на рівні тієї або іншої території

це виявлення чинників, що визначають перевагу та успіх

в соціально)економічній діяльності трудових ресурсів

однієї території над іншими, що дозволяють підвищу)

вати економічні показники ефективності цієї території

(чи галузі) при зниженні витрат. Конкурентоспро)

можність трудових ресурсів території обумовлюється

наявністю у сукупної робочої сили цього регіону трьох

груп переваг: якісного, вартісного і кількісного [6]. Інши)

ми словами потрібно відповідність, по)перше, якості

сукупної робочої сили і вимог працедавців, по)друге, оц)

інки вартості робочої сили працівниками і витрат пра)

цедавців на персонал, по)третє, об'єму трудових ре)

сурсів, що представлені на ринку праці, і пропонованої

кількості робочих місць. Наявність конкурентних пере)

ваг у трудових ресурсів території припускає максималь)

ну відповідність характеристик трудових ресурсів тери)

торії потребам її виробничо)господарського комплек)

су.

Муніципальний рівень як форма просторової орга)

нізації регіону з'являється як соціально)економічне се)

редовище формування якісних характеристик трудових

ресурсів, в якій на основі природного відтворення насе)

лення під впливом соціальної і виробничої інфраструк)

тури локальної території відбувається становлення фізич)

них, професійних і інтелектуальних здібностей до трудо)

вої діяльності. Ці якісні характеристики трудових ресурсів

при виході на ринок праці перетворюються на конку)

рентні переваги їх носіїв, вони повинні відповідати потребі

виробничо)господарського комплексу муніципальної ос)

віти в трудових ресурсах, що забезпечує можливість пра)

цевлаштування, а саме цим визначається конкурентосп)

роможність працівника. Тобто цільовим орієнтиром фор)

мування конкурентних переваг на муніципальному рівні

виступає відповідність якісних, вартісних і кількісних ха)

рактеристик трудових ресурсів муніципальної освіти по)

требам працедавців цієї освіти, що обумовлює працев)

лаштування працівників, збільшення зайнятості і еконо)

мічне зростання у рамках муніципальної освіти.

На регіональному рівні загальним цільовим орієн)

тиром формування конкурентних переваг виступає

підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів

регіону, що виражається і реалізується в наступних про)

цесах:

— забезпечення повної зайнятості, тобто можли)

вості отримання роботи усіма охочими, відповідності

пропозиції робочої сили з попитом на неї;

— забезпечення раціональної зайнятості, тобто від)

повідності між наявними робочими місцями і існуючою

професійно)кваліфікаційною структурою працівників

регіону;
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— досягнення відповідності структури професійної

освіти потребам регіонального ринку праці;

— підвищення валового регіонального продукту,

прибутку і рентабельності підприємств регіону, подат)

кових надходжень регіонального бюджету, зниження

рівня безробіття;

— підвищення рівня і якості життя населення регіо)

ну, поліпшення демографічних показників.

Однією з методологічних проблем, що мають безпо)

середній вплив на практику, є проблема визначення кон)

курентних переваг мігрантів і їх впливу на конкурентосп)

роможність трудових ресурсів. На регіональному рівні

конкурентоспроможність частини трудових ресурсів

формується і постійно оновлюється за рахунок міжна)

родної трудової міграції, переміщення робочої сили з

однієї країни в іншу. Можливість такого переміщення

формується в силу появи національних відмінностей в

розмірах заробітної плати. На мегарівні відбувається

зіставлення рівня оплати праці в різних країнах. Існуван)

ня низького рівня оплати праці в тій або іншій країні ро)

бить країну з більш високим рівнем оплати праці приваб)

ливішою для трудових мігрантів. Погоджуючись на ниж)

чу оплату праці в зіставленні з місцевими трудовими ре)

сурсами, мігранти стають конкурентоздатнішими на рин)

ку праці. Основною конкурентною перевагою мігрантів

залишається згода працювати з низькою оцінкою їх праці.

Якщо розглядати підвищення конкурентоспромож)

ності трудових ресурсів країни в якості цільового орієн)

тиру формування конкурентних переваг трудових ре)

сурсів на світовому ринку праці, то тим самим створюєть)

ся можливість реалізації інтересів працівників шляхом

працевлаштування в інших країнах. Але з точки зору за)

гальнодержавних інтересів, висока конкурентоспро)

можність вітчизняних трудових ресурсів без можливості

їх реалізації у своїй країні призводить до міграції, витоку

найбільш кваліфікованих працівників за межі країни, а

отже, до зниження конкурентоспроможності країни. Ви)

сокий рівень конкурентоспроможності трудових ресурсів

країни є однією з її конкурентних переваг, що підвищує

інвестиційну привабливість країни. У зв'язку з переходом

до інноваційного розвитку завдання полягає в тому, щоб

створити умови для роботи в нашій країні талановитим

фахівцям, відкритим до прогресу і здатним створювати

нове. А для створення можливості реалізації існуючих

якісних конкурентних переваг у своїй країні потрібне

підвищення рівня оплати праці. Те ж саме справедливе і

по відношенню до міжрегіональної і внутрішньорегіо)

нальної міграції. Однією з причин, спонукаючих до по)

шуку варіантів працевлаштування в іншій місцевості, є не)

достатньо високий для забезпечення нормальної життє)

діяльності і розвитку сім'ї (громадянина) рівень заробіт)

ної плати за місцем проживання. До числа основних чин)

ників, які могли б вплинути на те, щоб не здійснювати по)

шук роботи в іншій місцевості, відноситься підвищення

рівня заробітної плати, усунення надмірної регіональної

диференціації доходів і рівня оплати праці.

ВИСНОВКИ
Використання конкурентних переваг трудових ре)

сурсів припускає забезпечення нормального відтворен)

ня робочої сили за рахунок трудових доходів, підвищен)

ня рівня і якості життя громадян та якості соціального

середовища. Основою забезпечення стійкого відтворен)

ня людських ресурсів є рівень і якість життя населення,

тому управління має бути спрямована на цей чинник, на

підвищення рівня життя, оскільки це сприяє розширен)

ню спектру можливостей людини в отриманні повноцін)

ного харчування, адекватної медичної допомоги, якісної

професійної освіти. І якщо нашою національною ідеєю

проголошується підвищення конкурентоспроможності

країни, то втілення в життя цієї ідеї припускає підвищен)

ня рівня і якості життя населення. У свою чергу це підви)

щує роль і відповідальність держави і регіонів за вироб)

лення довгострокової стратегії в області забезпечення

рівня і якості життя населення, формування, збережен)

ня і розвитку людських ресурсів. Відсутність заходів,

спрямованих на усунення різкої диференціації регіонів і

категорій трудових ресурсів по рівню оплати праці, рівню

і якості життя, призводить до посилювання протиріч і не

сприяє формуванню і реалізації конкурентних переваг.
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