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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА
ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
У статті визначена економічна та соціальна сутність трудового потенціалу, проведено по
рівняльний аналіз основних якісних характеристик трудового потенціалу.
The article outlines the economic and social nature of labor capacity, a comparative analysis of the
main quality characteristics of the labor potential.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Ефективний розвиток та функціонування
промислового підприємства базується на об
грунтуванні планових завдань, контролі їх ви
конання, об'єктивній оцінці результатів роботи.
Виробнича діяльність підприємства являє собою
складний процес та поєднує як традиційні (по
стачання, виробництво, реалізація, техніка, тех
нологія тощо), так і специфічні (зміна форм
власності, впровадження інноваційних, інфор
маційних та інвестиційних технологій) складові.
Сучасні тенденції формування потенціалу
підприємства побудовані на індустріальному та
соціальному аспектах розвитку. Індустріаль
ний аспект визначає ключовим фактором роз
витку технікотехнологічну базу виробництва,
а соціальний — соціальнотрудову. Національ
не багатство створюється безпосередньо пра
цею його громадян, тому трудові ресурси вар
то віднести до одного з основних факторів роз
витку економіки країни.
Отже, основною складовою формування
потенціалу сучасних підприємств є персонал
підприємства, концепція управління яким зна
ходиться в тісному взаємозв'язку і взаємоза
лежності з розширенням внутрішньофірмових
ринків, реінжинірінгом виробничогосподарсь
кої діяльності, переходом до нових принципів
управління, розвитком комп'ютерного та теле
комунікаційного забезпечення процесів управ
ління трудовими ресурсами [1].
Економічна сутність трудового потенціалу
суспільства полягає в тому, що він, виступаючи
у формі діючої робочої сили, створює матері
альні й духовні цінності, а як потенційна робоча
сила — здатний їх виробляти. Звідси важливий
висновок — суспільство зацікавлено в макси
мальній питомій вазі трудового потенціалу, за
діяного в суспільнокорисній праці, адже це
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збільшує валовий внутрішній продукт (ВВП) і
національний дохід (НД), що зрештою дає мож
ливість підвищити якість життя населення.
Соціальна сутність трудового потенціалу
полягає в тому, що він дає можливості як ок
ремим особам, так і різним соціальним групам
населення самоствердитися у суспільстві та
забезпечити собі і суспільству законне джере
ло доходів [3; 4].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Зазначеній проблематиці присвятили свої
наукові праці Д.П. Богиня, О.А. Грішнова, Л.С. Лі
согор, О.В. Макарова, В.М. Новіков, В.В. Оні
кієнко, І.Л. Петрова, М.І. Пітюлич, Л.В. Ша
ульська та багато інших дослідників.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідити теоретичні аспекти оцінювання
трудового потенціалу. Визначити ключові
кількісні та якісні показники трудового потен
ціалу підприємства та проаналізувати способи
його оцінювання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Трудовий потенціал, як сукупність можли
востей працівників підприємства активно чи па
сивно брати участь у виробничому процесі в
рамках певної організаційної структури з ура
хуванням матеріальнотехнічних, технологіч
них, інформаційних та інших ресурсів, є склад
ним структурним соціальноекономічним утво
ренням, що містить ряд компонентів.
Така структура трудового потенціалу являє
собою співвідношення різних демографічних,
соціальних, функціональних, професійних та
інших характеристик груп працівників і відно
син між ними, базується на мобільності та гнуч
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кості, здатності до швидкої перебудови та доз
воляє розглядати його як параметр, що обумов
люється безупинними змінами в складі самих
працівників і в технологічному способі вироб
ництва, а таких показати співвідношення дже
рел екстенсивного та інтенсивного зростання
трудового потенціалу [4]. Сукупний вплив
зовнішніх та внутрішніх факторів конкретизу
ються в параметрах макрорівня (пропозиція ро
бочої сили, кількість працездатного населення
та його загальноосвітній рівень) та зумовлюють
якісні та кількісні параметри трудових ресурсів.
Якісну характеристику трудового потенці
алу складають компоненти як здоров'я, мо
ральність і вміння працювати в колективі, твор
чий потенціал, активність, організованість, ос
віта, професіоналізм, ресурси робочого часу.
Трудовий потенціал може розглядатись у
трьох площинах: трудовий потенціал людини,
потенціал колективу (підприємства), потенці
ал суспільства. Всі вони взаємопов'язані між
собою, але не дублюють один одного.
Основою трудового потенціалу суспільства
є потенціал окремої людини. Людським потен
ціалом вважається міра втілених у людині здіб
ностей, таланту, рівня освіти, кваліфікації та
здатність цих якостей приносити дохід.
Трудовий потенціал організації являє
складну, динамічну, відкриту систему, яка є
складовою трудового потенціалу суспільства.
Але трудовий потенціал організації не є про
стою сумою трудових потенціалів працівників,
тому що об'єднання працівників у колектив дає
ефект колективної праці, або синергічний
ефект. Він змінюється з розвитком освітнього
і професійного рівня персоналу та його кіль
кісного складу (плинність кадрів, їх скорочен
ня або збільшення).
Так само трудовий потенціал суспільства не
є простою сукупністю трудових потенціалів
різних організацій. Кількісно трудовий потен
ціал суспільства віддзеркалює можливості сус
пільства забезпечити роботою працездатне на
селення. Якісно — можливість повного вико
ристання отриманих за рахунок інвестицій у
людський капітал знань, умінь та професійних
навичок відповідно до фаху працівників для
підвищення ефективності економічної діяль
ності особи, організації, суспільства. Основним
чинником підвищення трудового потенціалу
суспільства є, безперечно, підвищення трудо
вого потенціалу окремих працівників. З викла
деного можна зробити висновок, що трудовий
потенціал визначає максимально можливу по
тенційну здатність до праці індивіда, колекти
ву (організації) та суспільства у цілому.
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У наш час вирішальною умовою конкурен
тоспроможності трудового потенціалу є його
якість. Якість трудового потенціалу залежить
від великої кількості чинників, серед яких слід
виділити природний приріст населення, зміцнен
ня фізичного стану і здоров'я, підвищення інте
лектуальнокультурного рівня населення. Пере
лічені фактори, які впливають на стан трудово
го потенціалу, можуть бути об'єктивними (де
мографічна ситуація, природні умови) та суб
'єктивними (соціальноекономічний розвиток
суспільства, непрофесійне управління трудовим
потенціалом). Освіта є найкращим розміщенням
капіталу для особи, сім'ї, підприємства і сус
пільства в цілому та одним із головних чинників
якості трудового потенціалу [3].
Професіоналізм — найважливіша складова
трудового потенціалу. Розвинуті країни вкла
дають значні кошти у професійну освіту і підви
щення кваліфікації кадрів. Ці витрати постійно
зростають. В Україні підприємства значно ско
ротили вкладання коштів у професійну освіту,
що суттєво впливає на конкурентоспромож
ність як багатьох видів їх продукції, так і робо
чої сили. Слід урахувати й те, що складність
праці постійно зростає, тому скорочення інве
стування у професіоналізм прогресивно по
глиблює відставання якості робочої сили від
дедалі більшої складності праці.
Здоров'я — складова трудового потенціалу,
від якої залежить можливість його використан
ня відповідно до галузевої структури економі
ки. Питома вага робочої сили України задіяна у
важких галузях промисловості (вугільна, мета
лургійна, хімічна, нафтопереробна, машинобу
дівна), енергетиці, зокрема атомній, сільському
господарстві, будівництві. Ці галузі характери
зуються цілодобовим, важким і шкідливим ви
робництвом з високим ступенем ризику травма
тизму, професійних захворювань і з високою
персональною відповідальністю не лише керів
ників, а й робітників і фахівців. Тож фізичний,
фізіологічний та психологічний стан робочої
сили тут є майже вирішальним у досягненні ви
сокої продуктивності. Такий стан робочої сили
залежить від раціонального харчування, висо
кої якості медичного обслуговування, екологі
чної чистоти довкілля, стабільності не тільки в
особистому житті, а й у житті суспільства.
Організованість — раціональне викорис
тання часу взагалі і робочого часу з мініміза
цією його витрат зокрема. Складові організо
ваності: дисциплінованість, обов'язковість, ум
іння нормувати час, акуратність, відпові
дальність за свої рішення. Організованість як
окремої людини, так і суспільства в цілому за
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лежить від сімейного і шкільного виховання,
спадкоємності історичних традицій. Наприк
лад, в Англії дітям з ясельного віку прищеплю
ють поняття: "Порядок — половина життя".
Творчий потенціал характеризує здібність
людини та її активність щодо вираження нових
ідей та їх реалізації, створення образів, творів
мистецтва, наукових винаходів та розробок.
Творчий потенціал суспільства характеризують
ступінь розвитку науки, мистецтва, винаходи та
наукові відкриття, раціоналізаторські пропо
зиції, кількість лауреатів Нобелевської та на
ціональних премій.
Моральність — це перелік таких характери
стик, як чесність за будьяких умов, повага до
людей похилого віку та інвалідів, ставлення до
дітей, повага до історії своєї країни, сумлінність,
відповідальність за свої вчинки, працелюбність,
законослухняність. Без перебільшення можна
констатувати, що від рівня моральності суспіль
ства залежить його економічний, соціальний
розвиток та історична перспектива.
Стан і розвиток кожного з перелічених ком
понентів трудового потенціалу залежить від
вчасного та повноцінного фінансування та ува
ги до нього з боку відповідних служб системи
управління трудовим потенціалом [2].
Оцінка трудового потенціалу підприємства
базується на системі показників, серед яких
можна виділити наступні:
— продуктивність праці промислововироб
ничого персоналу;
— коефіцієнт змінності робочої сили;
— коефіцієнт змінності роботи робочого
місця;
— коефіцієнт творчої активності праців
ників;
— коефіцієнт віддачі повної заробітної пла
ти.
Оцінка стану трудового потенціалу Украї
ни на сучасному етапі є неоднозначною. З
однієї сторони, відбувається поліпшення пев
них якісних його характеристик: збільшується
частка населення з вищою освітою; зростає
комп'ютерна грамотність; формується уміння
працювати в ринковому середовищі; підви
щується підприємницька активність. Разом з
тим, в Україні відбуваються процеси, які при
зводять до руйнації трудового потенціалу.
Не підвищуються темпи відтворення насе
лення, внаслідок чого його структура набуває
більш вираженого депопуляційного характеру,
посилюється інтенсивність трудової еміграції
працездатного населення. За експертними оцін
ками, сьогодні за кордоном працюють понад 3,5
млн наших співвітчизників. Також зростають
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показники старіння населення: за 2010—2011
роки питома вага населення, старшого за 50
років, у загальній кількості населення України
зросла на 0,6 відсоткових пункти: з 32,8 до 33,4%,
очікувана тривалість життя при народженні
зменшилася від 70,7 років (65,9 — чоловіки, 75
— жінки) в 1989—1990 рр. до 68,2 року (62,6 —
чоловіки, 74,1 — жінки) у 2010—2011 рр.
Основними причинами зростання смерт
ності населення у 2011 році є хвороби системи
кровообігу (28,7 %), новоутворення (14,4%),
нещасні випадки, отруєння та травми (28,3 %),
захворювання органів дихання (4 %). Варто ска
зати, що погіршуються показники здоров'я
людей усіх вікових груп — за останні 10 років
кількість уперше зареєстрованих захворювань
зросла на 2 млн випадків, або на 7%, і це врахо
вуючи те, що більшість населення України має
середньодушовий дохід, менший за прожитко
вий мінімум, тому можливість доступу до нор
мального медичного обслуговування, раціо
нального харчування звужується. Медичні та
освітянські послуги фактично перетворилися
на платні. Звужується поле селекції серед об
дарованої молоді, з якої в майбутньому могли
б з'явитися видатні науковці, інженери, еконо
місти тощо. Дедалі менш доступними для ши
роких верств населення стають спортивні май
данчики, театри, концертні заклади тощо. Це
негативно відбивається на якісному складі тру
дового потенціалу, знижує інтелектуально
культурний рівень і ускладнює ситуацію.
На сьогодні стан підготовки кадрів у сис
темі вищої та професійнотехнічної освіти не
достатньо відповідає потребам і особистості, і
держави. Це призводить до диспропорцій у
співвідношенні попиту та пропозиції на висо
кокваліфікованих працівників на ринку праці,
виникненню перевиробництва й одночасного
дефіциту за окремими спеціальностями. Для
поліпшення ситуації необхідним є приведення
системи управління освітою у відповідність до
нових соціальноекономічних умов розвитку
суспільства на основі державної політики, про
ведення моніторингу ринку праці, застосуван
ня маркетингових стратегій розвитку освіти.
Аналіз стану освіти показав, що в Україні
на сьогодні є 347 вищих навчальних закладів
ІІІ—ІV рівнів акредитації, 619 — І—ІІ рівнів ак
редитації та 1011 професійнотехнічних на
вчальних закладів. Кількість напрямів (76) і
спеціальностей (584) в 2—2,5 рази перевищує
аналогічні показники в США, Англії та Японії.
За останні майже десять років чисельність
осіб, що отримали вищу освіту, зросла більш як
удвічі, кількість вищих навчальних закладів

33

АГРОСВІТ № 1, 2013
ІІІ—ІV рівнів акредитації збільшилася на
36,1%, а І—ІІ рівнів акредитації зменшилася за
цей період на 20,9%. Чверть працездатного на
селення України — люди з вищою освітою. Од
нак, щоб наблизитися до європейських стан
дартів, чисельність людей з вищою освітою тре
ба подвоїти. Наприклад, в Японії 42% населен
ня має вищу освіту. Це пояснюється високим
рівнем автоматизації виробництва в країні, яка
вимагає висококваліфікованої підготовки.
Крім загальної та професійної освіти, для
формування трудового потенціалу важливе
значення має перепідготовка та підвищення
кваліфікації. Нині в Україні здобувати освіту
нелегко, оскільки система підвищення кваліф
ікації на підприємствах у занепаді, а спро
можність населення оплачувати освітні послу
ги обмежена низьким рівнем доходів. Рівень
перепідготовки кадрів також перебуває на
низькому рівні, при цьому недостатньо уваги
приділяється мотивації щодо підвищення ква
ліфікації працівників.
Важко і неможливо порівнювати Україну з
багатьма європейським країнами, адже помітна
суттєва різниця в основних показниках, що ха
рактеризують рівень життя людини. Порів
няльний аналіз дозволяє відзначити, що трудові
ресурси Російської Федерації становлять
близько 60% населення, тобто майже 83,4 млн
чоловік. Близько 1/3 населення, зайнятого в
народному господарстві, мають вищу та серед
ню спеціальну освіту. Проте великі втрати Ро
сійська Федерація зазнає внаслідок міграції
трудового населення, щорічні втрати країни
оцінюються в 50—60 млрд доларів. На сучас
ному етапі в Росії прискореними темпами відбу
вається старіння нації. Негативні соціально
економічні наслідки старіння викликані зміна
ми співвідношення між особами похилого віку
і працездатним населенням. Такі ж процеси на
бувають стрімкого зрісту і в європейських краї
нах. Якщо в 2011 році люди похилого віку скла
дали 19% від працездатного населення, то до
2030 року цей показник зросте до 37%. Такими
негативними тенденціями можна охарактери
зувати й Україну. Варто зазначити, що в світо
вому рейтингу тривалості життя Україна та
Росія займають сходинку на рівні з рядом аф
риканських країн. Старіння населення означає
скорочення притоку молодої робочої сили в
економіку, а це в свою чергу призводить до спо
вільнення процесів зміни професійнокваліфі
каційного і галузевого складу зайнятого насе
лення.
Великобританія належить до шести голов
них економічно розвинених країн світу. Трудо
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вий потенціал країни займає чільне місце в си
стемі державної підтримки та захисту. Країна
характеризується високим рівнем зайнятості,
що становить близько 72,4% працездатного
населення. Близько 71% населення країни, що
створює ВВП, зайнято в нематеріальній сфері
виробництва. Тоді як в Україні у сфері матері
ального виробництва на сьогодні зайнято 75%
усіх працівників, а нематеріального лише 25%.
Рівень безробіття у Великобританії становить
7,8% і коливається в залежності від розвитку
господарства економічних районів у країні. У
першому кварталі 2012 року в Україні рівень
безробіття за офіційно зареєстрованими осо
бами становив 9,5%.
ВИСНОВКИ

Отже, на основі перелічених даних, ми може
мо відзначити, що Україна все одно здатна набли
зитись до європейських стандартів. Це можливо
при впровадженні чіткої соціальноекономічної
політики та стимулюванні демографічної ситу
ації. Насамперед варто забезпечити зростання
заробітної плати в усіх сферах економіки і, перш
за все, для кваліфікованих працівників. Крім цьо
го, необхідно здійснювати конкретні органі
заційні заходи, спрямовані на стимулювання по
вернення мігрантів на роботу в Україну.
Забезпечення на кожному робочому місці
безумовного дотримання законодавства про
працю та гідних умов праці, а також створення
прогресивної системи мотивації працівників
також буде сприяти збереженню та розвитку
трудового потенціалу України.
Збереження і розвиток національного тру
дового потенціалу нерозривно пов'язані з роз
витком національної економіки, зростанням її
конкурентоспроможності, забезпеченням ста
лого розвитку держави, гідної праці та добро
буту людей.
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