
Узагальнюючи, зазначимо, що у даній статті нами було 
проаналізовано вплив трансформації соціального капіталу на 
результативність управління торговельним підприємством, приділено 
значну увагу процесу формування соціального капіталу. Досліджено 
можливості зміни соціального капіталу торговельного підприємства, а 
також сформульовано умови реалізації соціального контракту, що 
суттєво впливають на соціальний капітал. 

Перспективним видається подальше дослідження у напряму 
оптимізації соціального капіталу торговельного підприємства. 
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ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, СУТНІСТЬ ТА ОЦІНКА 
ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

АНОТАЦІЯ. У статті розглядаються питання сутності трудового потенціалу, 
його структури, місця в системі складових потенціалу підприємства. 
Пропонується система показників оцінки використання трудового потенціалу. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Потенціал підприємства, його структура, трудовий 
потенціал підприємства, його складові: кадрова, професійна, кваліфікаційна, 
організаційна, показники використання. 

Конкурентоспроможність підприємства залежить від якості 
реалізації усіх складових його потенціалу, зокрема трудового 
потенціалу. Питання суті трудового потенціалу, його структу- 
ризації, механізму формування й оцінки висвітлюються багатьма 

© Т. І. Богданова, 2007 71 

 



вченими. До вітчизняних дослідників цих проблем належать О. 
Амоша, Д. Богиня, І. Бондар, О. Грішнова, В. Петюх, Т. Кір’ян, А. 
Колот, Н. Краснокутська, М. Семикіна та ін. Питання ефективності 
використання трудового потенціалу, розробки показників його 
оцінки досліджуються вченими країн СНД, такими, як Л. Абалкін, М. 
Горелов, Р. Колосова, Є. Маслов, М. Вол- гін, Ю. Одєгов та ін. 

Водночас, незважаючи на широкий спектр досліджень 
різноманітних аспектів трудового потенціалу, питання ефективного 
його використання, оцінки та управління потребують подальшого 
вивчення. Особливого значення набуває проблема вбудовано- сті 
трудового потенціалу в загальну систему потенціалу підприємства, 
бо саме системний та комплексний підхід до розгляду його 
компонент й ефективного їх використання дає змогу забезпечити 
досягнення цілей підприємства та його конкурентоспроможності як 
на вітчизняних, так і на міжнародних ринках товарів та послуг. 

Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження означених 
проблем є визначення суті, структури трудового потенціалу, 
показників його використання. 

В етимологічному значенні термін «потенціал» походить від 
латинського «роїепїіа» й означає «потужність, сила». 

У Великому економічному словнику поняття «потенціал» 
тлумачитися як наявні можливості, ресурси, запаси, засоби, що 
можуть бути використаними для досягнення, здійснення будь- чого 
[1]. 

В економічній літературі пропонується таке визначення 
потенціалу підприємства — це можливість системи ресурсів і компе- 
тенцій підприємства створювати результат для зацікавлених осіб за 
допомогою бізнес-процесів [2, с. 8]. Виходячи з цього, трудовому 
потенціалу у потенціалі підприємства належить значна частка і 
провідна роль, бо тільки відносно до людей можна розглядати 
компетенції, а саме професійні знання, які є сучасними, розвинутими, 
сформованими на принципах та методах сучасного менеджменту та 
чинному законодавстві, й тісно пов’язані з конкретним виробничим 
та трудовим процесом (властиві саме конкретній організації), які 
необхідні для забезпечення конкурентоспроможного виробництва і 
збуту. 

На рис. 1 ми здійснили позиціювання трудового потенціалу в 
структурі потенціалу підприємства, наданого в джерелі [2], де 
поняття трудового потенціалу не застосовується.
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ОБ’ЄКТНІ СКЛАДОВІ: 
— ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
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— НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ 
— МАРКЕТИНГОВИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ 
— ПОТЕНЦІАЛ 
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 
УПРАВЛІННЯ 
— КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
— УПРАВЛІНСЬКИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ 

БЛОЧНО-МОДУЛЬНА 
СТРУКТУРІЗАЦІЯ 

ФУНКЦІОНАЛЬНА 
СТРУКТУРИЗАЦІЯ 

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 

 
БЛОК РЕСУРСНИХ 
СКЛАДОВИХ: 
— ТЕХНІЧНИХ 
— ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
— ОРГАНІЗАЦІЙНИХ 
— ФІНАНСОВИХ 
— ІНФОРМАЦІЙНИХ 
— ПРОСТОРОВИХ 
— ОРГАНІЗАЦІЙНИХ 
— КАДРОВИХ  ----------  
— ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ 
БЛОК СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ: 
— ПЛАНУВАННЯ  -----  
— РЕАЛІЗАЦІЯ  ---------  
— КОНТРОЛЬ  ----------  
БЛОК ДІЯЛЬНОСТІ 
ПЕРСОНАЛУ: 
— АНАЛІТИЧНОЇ — 
— ВИРОБНИЧОЇ  ---  
— КОМУНІКАЦІЙНОЇ 

Рис. 1. Струюуризація 
потенціалу підприємства 

Компетенції, на 
думку А. Тучкова [3, с. 

164], відрізняються від кваліфікації тим, що: 
—якщо кваліфікація являє собою документально підтверджений 

рівень підготовки, то компетенція відображає здатність працівника 
виконувати конкретні виробничі завдання; 

—кваліфікація за своєю природою охоплює різні напрями 
діяльності, а компетенція за своєю природою — конкретна 
(працівник може володіти кількома компетенціями, це поняття 
вживається і в множині, що не властиво терміну «кваліфікація»; 

— кваліфікація є усталенішою (тобто, частіше йдеться про 
підвищення, ніж підтвердження й тим паче, про зміну кваліфіка-
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Тим часом, компетенції це не єдина компонента трудового 

потенціалу і, на наш погляд, є складовою кадрового потенціалу, про 
який ітиметься далі. Означене нами на рис. 1 місце трудової 
складової потенціалу підприємства зумовлено тим, що ефективна 
діяльність підприємства залежить не лише від ресурсного потенціалу 
(де трудова складова подана обсягом ресурсів для праці), а й від 
якісних складових трудового потенціалу, які виявляються у 
можливості виконання управлінських функцій (планування, 
реалізація, контроль), у здійсненні таких видів діяльності, як 
аналітична, виробнича, комунікативна. Крім того, трудовий 
потенціал створює умови для реалізації усіх об’єктних складових 
потенціалу підприємства, справедливим критерієм виокремлення 
яких є «існування їх поза людиною», і які можуть бути 
реалізованими у виробництві та збуті лише завдяки людському 
чиннику, бо саме люди є носіями здатності формувати і 
використовувати науково- технічний, маркетинговий, 
організаційний, управлінський потенціал. 

У практичній діяльності важливою конструктивною перевагою 
будь-якої організації, яка прагне забезпечити свою 
конкурентоспроможність, є її трудовий потенціал і його кадрове 
ядро. В економічній теорії праці трудовий потенціал розглядається як 
гранична величина участі працівників у виробництві з урахуванням 
їх психофізіологічних особливостей, рівня професійних знань, 
накопиченого досвіду за наявності необхідних організаційно-
технічних умов. 

Трудовий потенціал організації охоплює такі складові: кадрову, 
професійну, кваліфікаційну, організаційну [4, с. 25]. На нашу думку, 
кадровий потенціал — це сукупність, з одного боку, кількісної 
величини ресурсів праці (чисельність персоналу), а з іншого — 
здібностей і можливостей кадрів (що ґрунтуються на їх знаннях, 
компетентності, навичках, досвіді, мобільності, іннова- ційності, 
прагненні до безперервного навчання), яка забезпечує досягнення 
стратегічних цілей підприємства. 

Професійна складова визначається професійною структурою 
кадрів, яка відображає особливості кооперації та розподілу праці і 
забезпечує досягнення предметної кінцевої мети підприємства. 

Кваліфікаційна складова являє собою структуру кваліфікацій і 
категорій працівників, яка забезпечує виконання робіт необхідної 
складності та відповідальності. 

Організаційна складова — це сукупність формальних та 
неформальних норм або стандартів поведінки, вона базується на 
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організаційній культурі. Останню відомий американський фахівець із 
менеджменту Едгар Штейн визначає як набір прийомів і правил 
розв’язання проблем зовнішньої адаптації і внутрішньої інтеграції 
працівників, правил, що виправдали себе в минулому і підтвердили 
свою актуальність тепер. ЦІ правила та прийоми, на його думку, є 
відправним моментом у виборі співробітниками прийнятного 
способу дії, аналізу та прийняття рішень, і члени організації не 
замислюються над їх змістом, вони розглядають їх як споконвічно 
правильні. Серед атрибутів організаційної культури головну роль 
відіграють такі організаційні цінності: кінцева мета, стабільний 
партнер (замовник продукції), економічна ефективність, кадрова 
політика, соціальні заходи, організація праці й дисципліна, стилі та 
методи керівництва, система мотивів, стимулів до праці та розподіл 
винагороди, ініціативність, творчість, характер соціалізації, 
контактність, особиста відданість фірмі, знання історії організації [5, 
с. 56—59]. 

Головна частина трудового потенціалу концентрується в ядрі 
кадрової складової. Саме кадрове ядро володіє здібностями, які 
забезпечують фірмі стратегічні переваги на ринках товарів та послуг. 
Йдеться не про здібності, які забезпечують стійке зростання 
прибутку, а про здібності до нововведень, творення й підтримки 
внутрішніх та зовнішніх зв’язків, формування позитивного іміджу 
фірми, контролю за стратегічними ресурсами, тобто про такі, які 
рано чи пізно стають приступними для конкурентів. Здібності, які 
складають ядро кадрового потенціалу, є предметом «ноу- хау» 
підприємства, вони неприступні для конкурентів і не можуть бути 
компенсовані більшою кількістю праці. Ці здібності є сполученням 
знань, компетенцій і вмінь персоналу, а не їх утілення в продукції 
або у функціях організації. Вони є унікальним джерелом підвищення 
рентабельності підприємства за рахунок комбінації науково-
технічного, виробничого, організаційного, управлінського й 
кадрового потенціалу, забезпечують еволюцію організаційної 
системи фірми та її адаптацію до змінюваних умов зовнішнього 
середовища, крім того, ці здібності притаманні усій організаційній 
системі підприємства, а не окремим видатним працівникам. 

Деякі науковці оцінку ефективності використання кадрового 
потенціалу пропонують проводити в двох площинах, по-перше, як 
ефективність роботи безпосередньо персоналу підприємства і, по-
друге, із позиції ефективності управління формуванням і реалізацією 
кадрового потенціалу. Для чого О. Єгоршин виокремлює три основні 
системи критеріальних показників ефективності кадрового 
потенціалу: систему, яка ґрунтується на кінцевих результатах 
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діяльності підприємства; систему, базовану на результативності, 
якості та складності трудової діяльності; систему, що ґрунтується на 
формах і методах роботи з персоналом [2, с. 249]. Не вдаючись до 
докладного аналізу показників, які тут використовуються для оцінки, 
зауважимо, що в цих системах охоплено не всі складові трудового 
потенціалу підприємства, а лише кадровий потенціал. Тому 
пропонуємо оцінку трудового потенціалу здійснювати за такими 
блоками показників: 

— загальноекономічні показники: обсяг виготовленої продукції, 
чистий прибуток підприємства, витрати на одну гривню виготовленої 
продукції, якість продукції, рентабельність інвестицій, фондовіддача, 
рівень використання виробничих потужностей; 

— ефективність праці персоналу: продуктивність праці, частка 
приросту продукції за рахунок продуктивності праці, рентабельність 
персоналу, втрати робочого часу за всіма причинами, рівень 
травматизму та захворюваності персоналу; відповідність середнього 
розряду робітників складності виконуваних робіт, фондоозброєність 
працівників; 

— заробітна плата: вплив співвідношення темпів зростання 
продуктивності праці та середньої заробітної плати на собівартість 
продукції, зарплатоємність одиниці продукції, співвідношення 
середньої заробітної плати адміністративно- управлінського 
персоналу та виробничого персоналу; 

— соціальні чинники: утрати від плинності кадрів та порушень 
трудової, технологічної, виробничої дисципліни, стан задоволеності 
працею та ставлення до праці, наявність конфліктів, їх наслідки, 
витрати на персонал, віднесені на одиницю продукції, питома вага 
витрат на персонал у загальних витратах на виробництво продукції. 

Існування значної кількості показників ефективності 
використання трудового потенціалу зумовлює необхідність 
застосування комплексного підходу для її оцінки з позицій 
значимості кінцевих результатів діяльності підприємства та 
продуктивності праці персоналу. 

Розробка дієвої системи показників для оцінки використання 
трудового потенціалу дозволить підвищити рівень управління 
трудовим потенціалом, мінімізувати нереалізовані можливості 
підвищення конкурентоспроможності організації.
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ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ НА 
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 
СУСПІЛЬСТВА 

АНОТАЦІЯ. Досліджуються засади формування суспільної стратегії 
відтворення та використання людських ресурсів на постіндустріаль- 
ному етапі розвитку, що визначаються магістральними 
пріоритетами державної соціальної політики, серед яких 
об'єктивізація та дотримання соціальних гарантій. оптимізація 
територіальної організації та поліпшення якості середовища 
життєдіяльності населення. стимулювання підвищення 
конкурентоспроможності, а також повноцінної реалізації 
інтелектуального та професійно- кваліфікаційного потенціалу 
робочої сили. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Людські ресурси, людський капітал; соціальна політика, 
соціально орієнтована ринкова економіка, соціальна держава, державні 
соціальні гарантії; соціальна сфера; національна безпека, економічний 
простір; національне багатство, освітня та наукова квазірента. 

Сучасні засади суспільної стратегії відтворення й використання 
людських ресурсів формуються передусім сполученням 
взаємопов’язаних теорій і концепцій суспільного добробуту, 
споживання та відтворення робочої сили, соціально орієнтованої 
ринкової економіки, соціальної держави, соціальної сфери, люд- 
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