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У статті розглянуті теоретичні основи розвитку трудового потенціалу підприємства. Основні структури і 
особливості формування, які притаманні підприємствам. Проаналізовані загальні підходи до визначення 
поняття трудового потенціалу. Розробка стратегічного напрямку розвитку країни в умовах постіндустрі-
ального суспільства. Приведено механізм індивідуалізації заробітної плати.
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Постановка проблеми. Перехід України до
якісно нового етапу розвитку економі-

ки – економіки зростання – зумовив і нові ви-
моги до господарської діяльності підприємств.  
Їх практичне здійснення пов'язане з необхідніс-
тю створення методологічних і організаційних 
передумов до формування системи ефективно-
го управління розвитком трудового потенціалу 
підприємства, реалізація якої забезпечує конку-
рентоспроможність промислових підприємств як 
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 
Тобто, в даний час, одній з гострих і значимих 
для майбутнього економіки України і стабільного 
розвитку її завдань є підвищення ефективності 
управління трудовим потенціалом. Звідси виті-
кає, що динамічний розвиток економіки України 
неможливий без забезпечення ефективності про-

цесу формування, розвитку і використання тру-
дового потенціалу – одного з головних чинників 
виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Вивченню проблем формування та оцінці трудо-
вого потенціалу підприємства присвячують свої 
праці багато вчених-економістів: Базаров Т.Ю. [1], 
Божко Е.А. [3], Васильченко В.С. [2], Гавва В.Н. [3], 
Герасимчук В.Г. [4], Гринкевич С.С. [5], Красно-
кутська Н.С. [7], Лич В.М. [8], Світовий О.М. [9], 
Сьомченко В.В., Тітяєв В.В. [6], Федонін О.С.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Процес формування трудового 
потенціалу підприємства є одним з напрямків його 
економічної стратегії і передбачає створення й ор-
ганізацію системи ресурсів і компетенцій таким 
чином, щоб результат їхньої взаємодії був факто-
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ром успіху в досягненні стратегічних, тактичних 
і оперативних цілей діяльності підприємства.

Оскільки сучасній економіці притаманний 
швидкий темп розвитку, то необхідно врахо-
вувати не лише сучасні можливості трудових 
ресурсів та резерви їх розвитку, а й майбутні 
перспективи. Тому доцільно вести мову саме про 
трудовий потенціал та особливості його форму-
вання на різних рівнях як фактор ефективності 
його реалізації.

Мета статті. Метою даної статті є комплексне 
наукове дослідження процесу формування тру-
дового потенціалу в сучасних умовах господа-
рювання, що виступає як розробка стратегічного 
напрямку розвитку країни в умовах постінду-
стріального суспільства.

Виклад основного матеріалу. Формування 
трудового потенціалу підприємства являє со-
бою процес реалізації заходів щодо забезпечен-
ня ринкових можливостей підприємства шляхом 
зміни його характеристик і властивостей до не-
обхідного рівня відповідно до поставлених цілей. 
Оцінка трудового потенціалу підприємства – це, 
власне, і є визначення рівня його конкуренто-
спроможності [3, с. 7; 4].

Формуванням трудовим потенціалом має важ-
ливе значення для всіх без винятку підприємств. 
Звичайно керівництвом трудовими ресурсами на 
великих підприємствах займаються спеціально 
підготовлені професіонали, працівники відділів 
кадрів. Але також важливо, щоб і всі інші керів-
ники на підприємствах промисловості розуміли 
методи управління трудовим потенціалом.

Великий вплив на процес формування соціаль-
но-економічного механізму як необхідної переду-
мови ефективного використання трудового потен-
ціалу підприємств мають соціально-демографічні 
зміни формування чисельності працівників на під-
приємствах промисловості і його статевовікової 
структури, освітньо-професійного складу праців-
ників підприємства (склад, режими відтворення 
чисельності працівників, створення умов повного 
залучення до праці всіх верств працівників під-
приємства шляхом роботи з неповним робочим 
днем, покращення медичного обслуговування жі-
нок та їх дітей, матеріальне стимулювання, забо-
рона праці жінок в ряді професій).

Система управління формуванням трудового 
потенціалу підприємств на мою думку має ви-
гляд як на рисунок 1.

 
Рис. 1. Формування трудового потенціалу 

підприємства

Характерною особливістю сучасних систем 
стимулювання на Заході є величезне поширен-
ня системи заохочення за впровадження різно-

манітних нововведень. Так, більшість західно-
європейських фірм формують преміальні фонди 
за створення, освоєння й випуск нової продукції, 
але їхній розмір від приросту обсягу продажу 
нової продукції, її частки в загальному обсязі 
виробництва.

У зарубіжних країнах, як правило, розумова 
праця оплачується вище, ніж фізична. За да-
ними спеціальних досліджень заробітна плата 
працівників розумової праці у середньому пере-
вищує заробіток робітників: у Німеччині – на 
20%; Італії і Данії – на 22%; Люксембурзі – на 
44%; Франції і Бельгії – на 61%. Середньотиж-
нева заробітна плата американських інженерів 
майже у 2 рази більша за середню плату робіт-
ників. У всіх країнах з розвинутою ринковою 
економікою спостерігається стала тенденція до 
індивідуалізації заробітної плати па підставі 
оцінки конкретних заслуг працівника. Механізм 
індивідуалізації заробітної плати включає як 
диференціацію умов наймання, так і регулярну 
оцінку заслуг персоналу безпосередньо в про-
цесі трудової діяльності. 

 Однак методи управління, які в західних фір-
мах відпрацьовуються на протязі багатьох десяти-
літь, не можна переносити на вітчизняні підпри-
ємства, що функціонують в умовах нестабільної 
ринкової середовища, механічно, без врахування 
конкретних внутрішніх і зовнішніх умов.

Формування трудового потенціалу підпри-
ємств здійснюється під впливом не тільки зру-
шень у факторах виробництва, але й змін у сис-
темі виробничих відносин.

Трудовий потенціал підприємства має форму-
ватися на основі економічних оцінок здібностей 
людей, створювати певний дохід. Чим вища інди-
відуальна продуктивність праці робітника і три-
валіший період його діяльності, тим більший він 
приносить дохід і є більшою цінністю для під-
приємства. 

Основні напрями, які можна запропонувати 
для розвитку трудового потенціалу:

– застосування нових форм оплати праці, сис-
теми винагород, різних пільг і премій;

– розширення факторів, що формують спри-
ятливий соціально-психологічний клімат у ко-
лективі;

– розвиток системи кар'єрного і професійного 
зростання, а також вдосконалення програм освіти.

Висновки і пропозиції. Таким чином, у зв’язку 
з тим, що формування трудового потенціалу під-
приємств є складним динамічним процесом, орі-
єнтованим на максимальну взаємодію з зовніш-
нім середовищем і забезпечення високої якості 
реалізації, важливо визначити, які саме фактори 
обумовлюють розвиток його елементів і вплива-
ють на їхню збалансованість і ефективність ви-
користання.

Завдяки добре сформованому трудовому по-
тенціалу підприємств можна очікувати збіль-
шення ефективності використання трудового 
потенціалу підприємств, покращення природної 
бази формування робочої сили, швидше втілення 
і розповсюдження новітніх методів ефективного 
управління підприємством, вдосконалення систе-
ми стимулювання праці робітників підприємства, 
регулювання соціально-трудових відношень, 
з метою скорочення рівня безробіття.
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Однак необхідно зважати і на те, що на підпри-

ємствах України склалися багаторічні традиції, 
свій досвід матеріального стимулювання персона-
лу, який не можна повністю ігнорувати, особливо 

на перехідному етапі до ринку. Тому на ниніш-
ньому етапі найбільш прийнятним є поєднання 
і доповнення вітчизняного і зарубіжного досвіду 
в сфері матеріальної мотивації персоналу.
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Аннотация
В статье рассмотрены теоретические основы развития трудового потенциала предприятия. Основные 
структуры и особенности формирования, которые присущи предприятиям. Проанализированы общие 
подходы к определению понятия трудового потенциала. Разработка стратегического направления раз-
вития страны в условиях постиндустриального общества. Приведены механизм индивидуализации 
заработной платы.
Ключевые слова: трудовый потенциал предприятия, трудовые ресурсы, численность, штат, стимули-
рование труда.
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STRUCTURE AND PECULIARITIES OF FORMATION 
OF LABOR POTENTIAL OF ENTERPRISE

Summary 
In the article the theoretical bases of development of labor potential of the enterprise are considered.  
The main structures and peculiarities of formation that are inherent to enterprises. The general approa-
ches to the definition of the concept of labor potential are analyzed. Development of the strategic direction 
of development of the country in a post-industrial society. The mechanism of individualization of wages 
is given.
Keywords:: labor potential of the enterprise, labor resources, number, staff, stimulation of labor.


