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Трудові ресурси - це населення працездатного віку (чоловіки від 16 до 

виповнення 60 років, жінки від 16 до виповнення 60 років), яке працює або не 

працює, а також пенсіонери й підлітки, які працюють. Оскільки населення є 

основним джерелом трудових ресурсів, то саме економічно-активне 

населення і визначає процес формування трудових ресурсів. 

Розвиток трудових ресурсів – вдосконалення виробничої сили праці 

задля збереження і відтворення життя, а розвиток населення – це 

вдосконалення людських сил взагалі. 

Закарпаття посідає 17-те місце серед регіонів України за чисельністю 

населення. На 1 січня  2019 р. в області проживало 1256802 осіб.(див. 

рис.1.1.) У загальній чисельності населення України на область припадає 2,76 

%. Переважна більшість жителів області - 62,9 % проживає в сільській 

місцевості. Чисельність населення одного села на Закарпатті в середньому 

становить 1,4 тисячі осіб (середній показник в Україні - 0,7 тис.). 

Найбільшим за чисельністю населення не тільки в області, а і в Україні є 

Тячівський район, на території якого проживає 13,7 % мешканців краю.[1]. 

Найменший - Воловецький район, чисельність якого становить 2,1% 

загальнообласної. П'ята частина населення проживає в 192 населених 

пунктах області, які мають статус гірських.[1]. 

 
Рис. 1.1. Кількість населення Закарпатської області [1, 2, 3 ] 
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Сьогодні Закарпатська область може бути кваліфікована як аграрно-

індустріальний регіон, провідну роль у виробничій сфері якого займає 

сільське господарство та промисловість. Питома вага аграрного сектору 

області складала у 2018 р. 2,2% від обсягу валової продукції сільського 

господарства країни. За даним показником область сьогодні стабільно займає 

26 місце серед інших регіонів. Важливо зазначити, що цей показник має 

тенденцію до деякого зменшення: в 2010 році він складав 2,4%. Регіон має 

аграрно-індустріальний напрям господарського розвитку і це визначає його 

позиції та роль в економіці України. [6]. 

У структурі сільськогосподарського виробництва тваринництво 

складає 52,2%, рослинництво – 47,8%. У територіальному поділі праці 

сільське господарство області представлене продуктами рослинництва: 

виробництвом картоплі, овочів, ягід, винограду, тютюну тощо. Серед 

продукції тваринництва область виділяється як виробник м’яса, насамперед 

свинини та яловичини, молока, яєць та вовни. Розвинуто бджільництво.[5].  

Разом із тим слід констатувати певний рівень розвитку промисловості 

регіону. У 2018 році на його долю припадало 0,7% обсягу промислового 

виробництва країни, що визначило його 24 місце серед інших областей.  

В промисловості зайнято понад 12,1% працюючих у господарстві 

області (у тому числі 22,7% найманих працівників) та 25,1% виробленої в 

області валової доданої вартості. Пріоритетність промисловості зумовлена 

сприятливими природними, транспортними та економічними умовами для 

виробництва промислової продукції – легкових автомобілів, кабельної та 

електронної продукції; швейних і трикотажних виробів, вовняних тканин, 

взуття; деревини та виробів з неї (пиломатеріалів, фанери, меблів); 

будівельних матеріалів, продукції харчової промисловості (м'яса, вовни, 

плодоовочевих консервів, вина, фруктових соків) та ін.  

Важливими чинниками розвитку промисловості є також наявність 

кваліфікованих трудових ресурсів та підвищений попит на цю продукцію.  

Порівняно з Україною структура господарства Закарпатської області 

відзначається такими рисами:  

1. Напрямок розвитку господарства Закарпатської області в останній 

час поступово стає переважно невиробничим. Співвідношення обсягів 

валовій доданій вартості, виробленій у виробничій (сільське, лісове 

господарство, промисловість, будівництво, транспорт та зв’язок) та 

невиробничій сферах становить (55,2% та 44,8%), а в цілому по країні воно 

відповідно складає 57,7% та 42,3%. Ця риса господарства, а саме значна 

частка в структурі економіки області таких видів економічної діяльності, що 

представляють третинний та четвертинний сектори, в цілому засвідчує 

поступовий рух регіону у напрямку формування постіндустріального 

суспільства. Важливо зазначити, що ця риса характерна не тільки для 

Закарпатської області, а й для ряду інших регіонів України.  

2. Істотними є відміни частки основних галузей виробництва у 

господарстві Закарпатської області та України, що свідчить про певну 
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„нестандартність” їх виробничої структури, насамперед за рахунок 

відносного зростання питомої ваги сільського господарства (20%). Частка 

промисловості у структурі валової доданої вартості економіки Закарпатської 

області складає лише 25,1% (в Україні 30,9%), а у структурі виробничої 

сфери – 45,5%. Важливе місце у структурі економіки області займає обробна 

промисловість (23,1%), більша її частина якої (54,3%) приходиться на 

інноваційно ємні галузі – машинобудування та хімічну та нафтохімічну 

промисловість. Більш високу частку в економіці порівняно з країною в 

цілому має будівництво (відповідно 4,9% та 4,2%). Одночасно дещо меншою, 

порівняно з Україною, є питома вага транспорту та зв’язку, яка складає 

11,4%, в той час як у середньому для країни цей показник дорівнює 

12,2%.(див. рис.1.2. ) 

 
Рис.1.2 Частка основних галузей виробництва у господарстві [2] 

 

3. Високими, порівняно з Україною, є темпи зростання в останні роки 

частки невиробничої сфери у структурі економіки Закарпатської області: за 

2001-2008 рр. вона зросла по області з 35,3% до 44,8%, а по країні – з 35,4% 

до 42,3%. Насамперед це стосується зростання частки валової доданої 

вартості у сфері операцій з нерухомістю, фінансової діяльності, а також 

освіти, охорони здоров’я, надання послуг.  

4. Аналіз структури господарства за показником чисельності зайнятих 

(найманих працівників) в цілому підтверджує виявлені особливості та 

тенденції її розвитку. По-перше, частка невиробничої сфери у Закарпатській 

області є більш вагомою ніж виробничої. По-друге, у 2010-2018 рр. в регіоні 

спостерігається процес її поступового збільшення: на 10,2% на Закарпатті та 

на 13,1% в цілому по країні. [3, 4].  

5. Дуже значними є відміни рівня розвитку господарства у розрізі 

окремих регіонів області, що зумовлено територіальною диференціацією 
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природних та соціально-економічних умов та чинників господарської 

діяльності. Найбільшими коливаннями відзначається частка зайнятих у 

сільському господарстві, у обробній промисловості, у транспорті та зв’язку. 

Розмах коливань між регіонами–лідерами і регіонами–аутсайдерами за 

обсягами промислової продукції складає 195 разів, за валовою продукцією 

сільського господарства - 5,5 разів, за вартістю основних засобів - 117 разів, 

за роздрібним товарообігом - 67 рази. [6]. 

Висновки 

Сучасне виробництво зумовлює об'єктивну необхідність постійного 

підвищення якості робочої сили. Високий освітній рівень, широка загальна 

культура, глибока професійна підготовка і спеціальні знання, творче 

ставлення до роботи і свідома дисципліна перетворюється в обов'язкову 

умову високопродуктивної роботи все більш широких верств працюючих. 

Зростає питома вага робітників з вищою та середньою освітою - 90% 

зайнятих. 

Для подолання безробіття у Закарпатській області потрібно проводити 

певні заходи, такі, як: реалізація державної та регіональної програм 

зайнятості; приведення законодавства України у відповідність до 

міжнародних норм; захист внутрішнього ринку праці; приєднання України до 

міжнародного ринку праці; забезпечення сприятливих умов для розвитку 

малого бізнесу та підприємницької діяльності безробітних та ін. Напрями 

боротьби з безробіттям мають забезпечуватися підвищенням 

конкурентоспроможності робочої сили за рахунок підвищення її якості, а 

саме: зростання рівня загальної освіти; підвищення кваліфікації; розширення 

діапазону оволодіння працівниками професій і спеціальностей; розвиток 

таких необхідних складових відтворення якісної робочої сили, як медицина, 

культура, спорт. 
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