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Значення і важливість трудового потенціалу в системі менеджменту 
любого підприємства беззаперечні. Більшість представників основної групи 
топ-менеджменту підприємства в цю категорію вкладають розвинутість 
в даному суспільстві сукупності демографічних, соціальних та духовних 
характеристик і якостей активного населення, що реалізовані або можуть бути 
реалізовані в умовах досягнутого рівня розвитку продуктивних сил, науково-
технічного прогресу та системи відносин щодо участі в процесі праці та 
суспільній діяльності [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. Природною 
основою формування трудового потенціалу є демографічне відтворення, що 
забезпечує безперервне поновлення поколінь людей як фізичних носіїв всіх 
соціальних якостей системи відносин [1; 7; 14; 15]. На нашу думку, такого роду 
визначення характеризує лише частину загального потенціалу і являє собою 
сукупність різних якостей, що визначають працездатність працівника.

Різні підходи до визначення поняття «трудовий потенціал» [2; 4; 6; 9; 11; 13]
свідчать про неоднозначність тлумачення його природи, наявність багатьох 
визначень, про складність структури та багатогранність його проявів, 
що вимагає застосування чіткої та послідовної методології вивчення суті 
та осмислення цього поняття.

Нами пропонується наступне визначення категорії трудовий потенціал: це 
є максимально можлива величина, що визначає участь працівників 
у виробництві за екстремальних умов з урахуванням їх психофізичних 
особливостей, рівня професійних знань та набутого досвіду. На наш погляд 
такого роду визначення дефініції «трудовий потенціал» в більшій мірі 
обґрунтоване і в повному обсязі передає сутність даної економічної категорії. 

За обґрунтованим визначенням, трудовий потенціал є важливою 
динамічною соціально-економічною категорією, що характеризує трудові 
можливості та потенції індивіда, колективу, регіону, суспільства до 
продуктивної праці та служить інтегральною оцінкою діяльності людини 
у сфері прикладання праці [3; 8; 10].
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На рис. 1 представлено основні чинники формування трудового 
потенціалу.

Рис. 1. Чинники формування трудового потенціалу

Як слідує з рис. 1 мають місце досить різні фактори формування 
трудового потенціалу: від заробітної плати до екологічної ситуації в країні та 
в місці розташування промислового підприємства. Детальний аналіз чинників 
формування трудового потенціалу (рис. 1) дозволяє стверджувати, що 
економічна категорія трудовий потенціал – це є поняття конкретно-історичне, 
національне осмислене, адаптоване до української культури. Для пояснення 
багатьох процесів виробництва виникає необхідність кращого розуміння таких 
економічних термінів як «трудові ресурси підприємства», «робоча сила», 
«кадри», «персонал підприємства», що є складовими поняття «трудовий 
потенціал». Як основу трудового потенціалу населення необхідно розглядати 
потенціал сукупної робочої сили, що є поєднанням робочих сил в єдиному 
процесі праці, яка завершується конкретним результатом виробничо-
комерційної діяльності промислового підприємства.

Центральне місце серед чинників формування трудового потенціалу, 
на наш погляд, повинна займати структура робочої сили, сутність якої та 
її складові представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура потенціалів робочої сили

Виходячи з пропозицій, представлених на рис. 2, для того, щоб було 
можливим сформувати робочу силу для конкретного підприємства, установи чи 
організації необхідно виходити з потенціалу людини, як особистості, як носія 
певних креативних цінностей, в якій акумулюються певні умінні та навички до 
виконання якоїсь роботи. 

Звичайно, сама наявність певного потенціалу в конкретного працівника 
ще не гарантує якісного виконання ним службових обов’язків, покладених на 
нього на даному промисловому підприємстві. З людського капіталу органічно 
виходить трудовий потенціалу, розгляду сутності якого ми присвятили першу 
частину даної наукової доповіді. 

Як висновок відмітимо що в центрі робочої сили промислового 
підприємства знаходяться людські ресурси, як основа основ трудового 
потенціалу підприємства чи організації. Якраз ця частина потенціалів робочої 
сили і формує ефективність як трудового потенціалу промислового 
підприємства, так і ефективність його виробничо-комерційної діяльності.
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