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ВПЛИВ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто трудові ресурси як складову конку-
рентоспроможності підприємств. Визначено конкурентні переваги пра-
цівників та їх зв’язок із конкурентними перевагами підприємства. За-
пропоновано напрямки розвитку кадрової політики для досягнення
найефективнішого використання трудових ресурсів підприємства.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются трудовые ресурсы как сос-
тавная конкурентоспособности предприятий. Определяются конкурен-
тные преимущества работников и их связь с конкурентными преиму-
ществами предприятия. Предлагаются направления развития кадро-
вой политики для достижения наиболее эффективного использования
трудовых ресурсов предприятия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Трудовые ресурсы, человеческий капитал, персо-
нал, кадровий потенциал, кадровая политика, конкурентоспособность.

ANNOTATION. The article deals with human resources as a component of the
competitiveness of enterprises. We define competitive advantage of workers
and their relationship with the competitive advantages of companies. Proposed
direction of personnel policies to achieve the most efficient use of labor
resources of the enterprise.

KEY WORDS. Human resources, human capital, personnel, human resources,
personnel policy, competitiveness.

Вступ. З переходом України до нових умов господарювання,
достатньо швидко з’ясувалось, що продукція багатьох підпри-
ємств виявилась неконкурентоспроможною на світовому ринку.
Отже, питання підвищення конкурентоспроможності національ-
них підприємств стало політичним пріоритетом для всіх постра-
дянських країн.

Основою функціонування будь-якого підприємства є його ресур-
сне забезпечення. Трудові ресурси більшою мірою, ніж інші чинни-
ки виробництва, визначають стратегічний успіх підприємства, є ос-
новою забезпечення його конкурентоспроможності. Виходячи з
цього, резерви людського капіталу слід розглядати як головні резер-
ви розвитку виробництва. Недостатня увага до трудових ресурсів у
підготовці та реалізації господарських рішень, як правило, веде до
низького економічного ефекту. В сучасних умовах конкурентоспро-
можність підприємств визначається великою кількістю чинників і
умов. Одним із важливих чинників, які обумовлюють досягнення
підприємством конкурентних переваг, є наявність достатньої кіль-
кості якісних трудових ресурсів і ефективне управління ними.

Питання взаємодії конкурентоспроможності підприємств та
його трудових ресурсів є об’єктами досліджень вітчизняних і за-
рубіжних учених: Г. Азоєва [1], Г. Крога [5], В. Галушко [2],
М. Портера [7], Ф. Тейлора [8], Й. Завадського [4], А. Юданова
[9] та ін.

Постановка завдання. Розглянути та визначити вплив трудо-
вих ресурсів на конкурентоспроможність підприємства. Досліди-
ти проблеми, що виникають у процесі формування якісного пер-
соналу підприємства та основні шляхи їх подолання з метою
підвищення конкурентоспроможності підприємства.
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Результати. В процесі розгляду матеріалу з даної проблемати-
ки нами використовуються такі поняття: «трудові ресурси», «люд-
ський капітал», «персонал», «кадровий потенціал». Трудові ресурси
— це соціально активне населення країни. Трудові ресурси спро-
можні створювати матеріальні блага, духовні та інтелектуальні цін-
ності. Під поняттям людський капітал ми розуміємо знання, вміння і
навички людини, які сприяють підвищенню її продуктивної сили і
заробітків. Його можна визначити як сукупність спадкових і набу-
тих фізичних, а також духовних якостей і властивостей людини, які
використовуються для виробництва товарів, послуг і певних матері-
альних благ. Людський капітал може розглядатися як сума грошо-
вих інвестицій у здоров’я, професіональні знання і розвиток твор-
чих здібностей працівника. Персонал — це особовий склад
установи, організації, підприємства або частини цього складу, виді-
лена за функціональною ознакою, наприклад, управлінський персо-
нал. Кадровий потенціал характеризується чисельністю і структу-
рою управлінського персоналу, особистими і діловими якостями
кадрів, а також рівнем їхньої професійної кваліфікації, індивідуаль-
но-психологічними і фізичними даними.

Трудові ресурси — найважливіша складова діяльності будь-
якого підприємства. Однією з головних функцій менеджменту є
підвищення продуктивності трудових ресурсів. Саме трудові ре-
сурси підприємства є невичерпним резервом підвищення ефектив-
ності діяльності підприємства, важливим стратегічним потенціа-
лом, впливають на його конкурентоспроможність, визначають
напрями подальшого розвитку.

Досвід багатьох зарубіжних компаній за останні десятиріччя
свідчить про посилення ролі управління трудовими ресурсами в
системі чинників, які забезпечують конкурентоспроможність
підприємства.

Сучасні концепції управління базуються на тому, що люди є
одним з найважливіших економічних ресурсів компанії, джере-
лом її доходів, конкурентоспроможності і розвитку. Наприклад,
Л. Якокка стверджує, що «всі господарські заходи об’єднуються
трьома поняттями: люди, продукція, прибуток. Передусім голов-
ну роль відіграють люди. Якщо немає здібних спеціалістів, то всі
ваші намагання будуть марними» [10].

Аналіз свідчить про те, що в сучасній закордонній теорії та прак-
тиці управління персоналом домінує принцип, згідно з яким трудові
ресурси сприймаються як активний елемент і необхідна складова
системи управління підприємством. Одним з напрямків управління
підприємством є забезпечення його конкурентоспроможності.
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Численні дослідження вітчизняних і зарубіжних економістів
свідчать, що внутрішні ресурси й можливості підприємства більш
суттєво впливають на розбіжності в успіху підприємств, ніж зов-
нішні (наприклад, галузеві характеристики). Одним з найважли-
віших чинників, який визначає рівень конкурентоспроможності
підприємства, є трудові ресурси.

Трудові ресурси мають специфічний вплив на рівень конкурен-
тоспроможності підприємства. Достатня забезпеченість підпри-
ємств трудовими ресурсами відповідного рівня кваліфікації та
професійних навичок, їхнє раціональне використання, високий рі-
вень продуктивності праці мають велике значення для збільшення
обсягів продукції та підвищення ефективності виробництва. Зок-
рема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та
ефективності їх використання, залежать обсяг і своєчасність вико-
нання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин,
механізмів, і, як результат, обсяг виробництва продукції, її собівар-
тість, прибуток та низка інших економічних показників.

М.О. Жуковський зазначає, що конкурентоспроможність під-
приємства залежить від ефективності використання трудових ре-
сурсів, на яку, у свою чергу, впливає сукупність властивих їм
конкурентних переваг. Їх прояв визначається зовнішніми або
внутрішніми умовами. Фахівець, який працює у конкурентному
середовищі, сам не буде прагнути бути конкурентоспроможним.
Міра його конкурентоспроможності у відповідному середовищі
визначається цінностями самого фахівця. Фахівець із низьким рів-
нем кваліфікації та професіоналізму прагнутиме до їх підвищен-
ня відповідно до загального рівня [3].

При використанні поняття конкурентоспроможності праців-
ника, внутрішні, або індивідуальні, конкурентні переваги персо-
налу можна умовно поділити на спадкові та набуті. До спадкових
конкурентних переваг персоналу відносять: здібності, темпера-
мент, емоційність, характер, фізичні дані. До набутих конкурент-
них переваг персоналу відносять: освіту, спеціальні знання, на-
вички, уміння, культуру, комунікабельність, організованість. Як
спадкові, так і набуті конкурентні переваги слід розглядати у со-
ціальному аспекті. Віднесення конкурентних переваг персоналу
до спадкових або набутих певною мірою умовне.

Трудові ресурси слід розглядати не тільки з економічних позицій,
але й з урахуванням соціального аспекту. Підприємству у процесі
підвищення конкурентоспроможності за рахунок трудових ресурсів
доводиться, на відміну від інших чинників, не тільки дотримуватися
законів, але й ураховувати вимоги профспілок і етичні норми.
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Крім фінансової і економічної політики щодо конкурентів,
кожна організація розробляє і здійснює кадрову політику.

Основними задачами кадрової політики є: формування кадро-
вого потенціалу, принципи та методи добору; навчання та розта-
шування кадрів; профорієнтація та перепідготовка, проведення
атестації та оцінки рівня кваліфікації; підвищення кваліфікації
персоналу; підвищення освітнього рівня персоналу; аналіз плин-
ності кадрів.

Важливим чинником досягнення конкурентоспроможності під-
приємства є ефективний менеджмент. Адже саме під впливом
процесу управління можна не тільки спонукати та об’єднати лю-
дей для праці, але й організовувати реалізацію цілеспрямованої ді-
яльності (вплив на технологічну установку, сировину, особистість,
тенденції розвитку будь-якого об’єкта управління). Суб’єкт управ-
ління також може в сучасних умовах господарювання швидко адап-
туватися до зовнішнього середовища, яке стрімко змінюється.

Досить важливою умовою формування ефективної команди є
постійний розвиток персоналу, зокрема підвищення кваліфікації.
Рівень кваліфікації персоналу повинен випереджати розвиток тех-
нології виробництва і системи організації виробничо-трудового
процесу. Чим вищий загальний рівень розвитку економіки, чим
складніші завдання йому доводиться вирішувати, тим важливішою
є потреба у трудових ресурсах високої кваліфікації.

Як зазначає В.Г. Полонський, сучасні підходи до кадрової по-
літики мають бути сконцентровані навколо проблем національної
системи кваліфікації і компетенцій, підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців і робітників. Для успішної
реалізації цього питання пропонуються такі напрямки діяльності:

Для успішної реалізації цього питання пропонуються такі на-
прямки діяльності:

— інноваційна організація навчального процесу;
— принципово новий підхід до змістового наповнення навчаль-

них програм;
— організація стажування фахівців;
— новітні підходи до вирішення економічних питань щодо вар-

тості людського капіталу та розробка відповідного економічного
механізму;

— введення до складу витрат на виробництво товарів і послуг
відрахувань на амортизацію людського капіталу;

— оскільки людський капітал зазнає швидкого морального
старіння, доцільно визначити норми його амортизації та термін
окупності.
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Реалізація такого комплексного підходу забезпечить конкурен-
тоспроможність фахівців і робітників на ринку праці та прискорить
процес інтеграції України у світовий економічний простір [6].

Висновки. Серед чинників, які формують конкурентоспромож-
ність ресурсного потенціалу, одне з провідних місць посідають
саме трудові ресурси організації. Вони характеризуються сукупні-
стю специфічних рис, насамперед, пов’язаних з їхнім соціально-
економічним характером, який головним чином виявляється у від-
мінностях трудових від решти економічних ресурсів. Як складо-
вою конкурентоспроможності підприємства, трудовими ресурсами
слід управляти відповідно до їхніх особливостей і умов зовніш-
нього середовища. Необхідно розробляти стратегії управління пер-
соналом з урахуванням сучасного світового досвіду, створювати
нові системи навчання і розвитку персоналу підприємства. Інвес-
тування в розвиток людського капіталу дає можливість досягти не
тільки короткострокового економічного успіху, а й закласти осно-
ву для формування позитивних довгострокових тенденцій у розвит-
ку національної економіки і кожного підприємства зокрема.

Державна політика має бути спрямована на запозичення до-
свіду розвинутих країн з ринковою економікою. Вкладення кош-
тів у розвиток трудових ресурсів підвищить рівень конкуренто-
спроможності підприємств як на внутрішньому, так і на зовніш-
ньому ринках.
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господарства та природокористування

ЗАСТОСУВАННЯ ГНУЧКИХ РЕЖИМІВ
РОБОЧОГО ЧАСУ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ

ФАХІВЦІВ ТА ПРОФЕСІОНАЛІВ

АНОТАЦІЯ. Обґрунтовано доцільність першочергового запровадження
гнучких графіків робочого часу для фахівців та професіоналів економіч-
них і кадрових підрозділів. Визначено можливості та правові передумови
застосування нестандартних режимів робочого часу. Встановлено пе-
реваги даного виду нематеріальних стимулів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Нестандартні форми зайнятості, гнучкий режим (гра-
фік) робочого часу, фіксована частина робочого часу, змінна частина ро-
бочого часу, стимулювання працівників.

АННОТАЦИЯ. Обоснована целесообразность первоочередного внедре-
ния гибких графиков рабочего времени для специалистов экономичес-
ких и кадровых подразделений. Определены возможности и правовые
предпосылки использования нестандартных режимов рабочего време-
ни. Установлены преимущества данных видов стимулов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Нестандартные формы занятости, гибкий режим
(график) рабочего времени, фиксированная часть рабочего времени,
сменная часть рабочего времени, стимулирование сотрудников.

ANNOTATION. The advisability of urgent application of flexitime for the
economic and staff departments’ specialists is grounded. The possibilitys and
legal reasons of non-standard working time schedules usage are determined.
The advantages of these kinds of stimulus are established.

KEY WORDS. Non-standard employment, flexible working schedule, core
period, flexitime, stimulation of workers.
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