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ВСТУП
На даний момент підвищення оцінки ефек�

тивності використання трудового потенціалу
підприємств потребує глибоких змін у розробці
й реалізації кадрової політики на всіх рівнях і,
на цій основі, пошуку резервів і факторів еко�
номії праці, обгрунтування реальних шляхів ак�
тивізації людського фактору тощо.

Отже, постановка проблеми, її теоретичне
і практичне значення, недостатнє вивчення з
позицій сучасних умов розвитку національної
економіки на основі ринкових відносин зумо�
вили вибір теми дослідження.

Зазначена проблематика не є новою і прита�
манна не тільки українським підприємствам, а й
зарубіжним. На жаль, у вітчизняній спеціальній
науковій літературі явно недостатньо розробок
у цій галузі. Як показав аналіз, питання підви�
щення ефективності виробництва у зв'язку з
поліпшенням використання людського фактора
розглядалось у працях російських вчених�еко�
номістів: Г.С. Вєчканової, М.А. Горєлова, І.С.
Маслової, а також українських: П.П. Борщевсь�
кого, Ю.М. Краснова, Г.С. Фтомова.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Дослідження будь�яких нових економічних

явищ, а особливо феноменів складної приро�
ди, потребує використання всього методологі�
чного інструментарію досліджень, напрацьова�
ного досвідом різних поколінь. Не є винятком і
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потенціал підприємства як загальна характери�
стика його сукупних господарських можливо�
стей щодо поточного функціонування та ста�
більного розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ
Класифікацію методів оцінки можна прове�

сти відповідно до різних ознак залежно від
типів зв'язків ресурсів, процесів та отриманих
результатів. Якщо оцінка проводиться з по�
зицій ефективності понесення витрат на фор�
мування трудового потенціалу підприємства,
то очевидно, що його вартість оцінюється по�
стфактум. Коли враховується тільки теперіш�
ня ситуація, яка склалася на ринку у певному
регіоні, то можна стверджувати лише про мож�
ливість використання поточної оцінки вартості
об'єктів. У тому разі, коли визначають майбут�
ню корисність від використання трудового по�
тенціалу підприємства, тобто обчислюють
розмір чистого потоку капіталу, що буде отри�
маний інвестором�власником від трудових ре�
сурсів, очевидно, що можлива вартість розра�
ховується аналітиком апріорно. Відповідно до
цього з усієї різноманітності методів визначен�
ня вартості потенціалу виокремлюють три тра�
диційні підходи: витратний, порівняльний та ре�
зультатний (дохідний).

Методологія оцінки дає можливість устано�
вити, як працює підприємство, чи досягаються
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поставлені цілі, які зміни
та удосконалення в про�
цесі управління впливають
на повноту використання
потенціалу підприємства
та його ефективність.

Ефективність трудо�
вого потенціалу визна�
чається, виходячи з по�
ставлених цілей як функ�
ція досягнутих резуль�
татів і витрачених на це
ресурсів. Щодо трудово�
го потенціалу підприєм�
ства, то ефективність йо�
го використання можна
представити як співвід�
ношення результату, що
характеризує ступінь до�
сягнення мети (економіч�
ної, соціальної) до кіль�
кості і якості реалізова�
них здібностей персоналу
з його досягненнями.

Причому ефективність
використання трудового
потенціалу необхідно розг�
лядати в двох площинах: по�
перше, як ефективність ро�
боти безпосередньо пер�
соналу підприємства; по�
друге, з позицій ефектив�
ності управління формуван�
ням і реалізацією трудового
потенціалу [1, с. 102—104].

Для оцінки таких ха�
рактеристик, як соціально�
психологічний клімат в ко�
лективі, рівень задоволе�
ності працею, привабли�
вість праці, використо�
вується, як правило, анкет�
не опитування робітників
підприємства (підрозділу),
за результатами обробки якого надається баль�
на оцінка тій чи іншій якісній характеристиці.

У загальній класифікації методів вартісної
оцінки трудового потенціалу підприємства, що
можуть бути використані для оцінки відповідних
можливостей його використання, можливо вико�
ристовувати всі три вищенаведені методики [3].

Стисло економічну суть трьох указаних
підходів до оцінки трудового потенціалу під�
приємства, з огляду на необхідність врахуван�
ня можливостей його ефективного використан�
ня, можна пояснити так:

— витратний (майновий) — визначає вартість
трудового потенціалу підприємства за сумою
витрат на його формування та використання;

— порівняльний (ринковий) — визначає
вартість на базі зіставлення з аналогами, що
вже були об'єктами ринкових угод;

— результатний (дохідний) — оцінює вар�
тість трудового потенціалу підприємства на
засаді величини чистого потоку позитивних
результатів від його використання.

Слід зазначити, що кожен з указаних під�
ходів реалізується за допомогою специфічних

Таблиця 1. Показники стану і ефективності використання
трудового потенціалу на підприємстві
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методик, які залежать від об'єкта оцінки. Особ�
ливості кожної такої модифікації базових кон�
цепцій досліджено у багатьох наукових працях
[4, с. 95—98].

Досить поширеною можна вважати коефі�
цієнтну методику оцінки трудового потенціа�
лу підприємства, яка за своєю суттю є гібри�
дом витратних та порівняльних підходів до
оцінки. Всі коефіцієнти даної методики інтег�
руються у такі групи:

— показники професійної компетентності;
— показники творчої активності;
— показники кількості, якості та оператив�

ності виконаних робіт;
— показники трудової дисципліни;
— показники колективної роботи тощо [4,

с. 216].
Слід також приділити відповідну увагу чин�

никам, що формують вартість трудового потен�
ціалу підприємства та соціально�організаційної
системи підприємства, а значить і його потен�
ціал. Сукупність їх доцільно подати у вигляді
трирівневої ієрархічної системи.

Методологічною основою визначення тру�
дового потенціалу підприємства є визначення
співвідношення результату з масою ресурсу,
що використаний для його досягнення.

При оцінці стану і ефективності трудового
потенціалу на підприємстві використовують
показники, які зазначені у табл. 1 [2, с. 85—89].

Очевидно, що існування значної кількості
критеріїв ефективності використання трудово�
го потенціалу зумовлює необхідність застосу�
вання комплексного підходу для його оцінки з
позицій значимості кінцевих результатів діяль�
ності підприємства, продуктивності та якості
праці і організації роботи персоналу як со�
ціальної системи [5].

Залежно від методології оцінки аналіз назва�
них чинників проводиться з різних позицій. Так,
у разі визначення вартості потенціалу витрат�
ними методами основна увага приділяється вит�
ратним чинникам, не дивлячись на те, що беруть�
ся до уваги і чинники оточення та (частково)
функціональні характеристики об'єкта. За оці�
нки потенціалу порівняльними методами основ�
на увага приділяється чинникам оточення та
функціональним особливостям, а результати
використання об'єкта та витрати на їх досягнен�
ня мають другорядний (допоміжний) характер.
І нарешті, за визначення вартості потенціалу
згідно з результатною концепцією найбільшого
значення набувають саме результати викорис�
тання трудового потенціалу підприємства, а
функціональні характеристики та чинники ото�
чення мають допоміжний характер [4, с. 95—98].

Отже, з вищенаведеного можна сказати, що
недосконалість науково�прикладних розробок
у сфері оцінки трудового потенціалу підпри�
ємства не дає змоги визначити хоча б кілька
альтернативних методик, які створили б осно�
ву для подальшого вирішення цього складно�
го, проблемного завдання.

ВИСНОВКИ
Таким чином, виходячи з вищесказаного,

можна сказати, що ефективність трудового
потенціалу підприємства — це величина мож�
ливої участі робітників у виробництві з ураху�
ванням психологічних заходів щодо збалансо�
ваного розвитку економіки підприємства, особ�
ливостей, рівня професійних знань та отрима�
ного досвіду. Якщо визначати його величини,
то необхідно правильно обирати показник ви�
мірювання, що сприятиме ринковому розумін�
ню даної категорії тощо.

Розглянуті основні методологічні підходи
щодо оцінки трудового потенціалу підприєм�
ства, що має будуватися на основі економічних
оцінок здібностей людей, створювати певний
дохід. Чим вища індивідуальна продуктивність
праці робітника і триваліший період його діяль�
ності, тим більший він приносить дохід і є
більшою цінністю для підприємства.

У загальному вигляді методологію оцінки
трудового потенціалу підприємства можна по�
дати як послідовність наступних дій: формуван�
ня категорій, розробка показників, установлен�
ня критерію порівння, вибір способи оцінки,
одержання результату оцінки.
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