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 Abstract: У статті досліджено наукове забезпечення 

процесу оцінювання трудового потенціалу підприємства 
за допомогою системи показників, методів та підходів. 
Розглянуто місце оцінювання трудового потенціалу 
підприємства в системі наукових знань. Теоретичним та 
науково-методичним базисом статті стали методи 
наукового пізнання, наукової абстракції та логічного 
узагальнення, компаративного аналізу та синтезу, наукові 
підходи та розробки. На основі узагальнення існуючих 
наукових поглядів, було запропоноване авторське бачення 
оцінювання трудового потенціалу. Проведена 
систематизація наукових підходів до оцінювання 
трудового потенціалу підприємства дала змогу 
ідентифікувати методи оцінювання та адекватні їм 
показники, що дозволяє здійснити розмежування та 
уточнення існуючих знань та забезпечити вірність 
наукових та творчих досліджень. Перевагами авторських 
узагальнень є відповідність сутності наукового підходу 
методам та показникам його оцінювання. 
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1. Постановка проблеми 

В сучасних умовах економічного розвитку та науково-технічних перетворень успішна діяльність 
підприємств залежить повною мірою від наявності компетентного персоналу, що є основою трудового 
потенціалу підприємства.  

Дослідження досвіду зарубіжних країн неодноразово доводить, що трудовий потенціал є одним із 
головних факторів підвищення результативності виробництва та успішного функціонування 
підприємства в цілому. Отже, в даний час актуальності набуває питання дослідження підходів та методів 
оцінювання трудового потенціалу підприємства з метою розробки практичних рекомендацій щодо його 
підвищення. 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Питанням формування та оцінювання трудового потенціалу підприємств присвячені праці 
К.М. Дідур, В.І. Дибленка, А.О. Заїнчковського, І.В. Новойтенко, Р.М. Набока, О.А. Харун, С.О. Ракова, 
О.О. Шевченко, О.Ю. Масленніков, М.М. Гуменюк, О.В. Іванісов, Е.П. Третьякова, М.І. Бажанова, 
С.Н. Рекуненко та інш. 

3. Невирішені раніше частини загальної проблеми 

На даний час в літературі не існує єдиного методичного підходу до оцінювання трудового 
потенціалу підприємства та окремі праці вчених економістів ще не були достатньо досліджені та 
потребують подальшого вивчення. 

4. Постановка завдання 

Метою статті є дослідження підходів та методів оцінки трудового потенціалу підприємства в 
сучасних умовах. 

5. Виклад основного матеріалу 

Підтримка необхідного рівня, а також розвиток трудового потенціалу передбачає необхідність 
його постійної оцінки. При цьому виникають складності методичного характеру. Більшість вчених-
дослідників наголошують на багатоманітності та різноманітності методик оцінки трудового потенціалу 
підприємства. 

Спроби оцінити трудовий потенціал підприємства неодноразово були здійснені науковцями [1], 
[5], [10], які відмічали, що аналіз та оцінювання якісних і кількісних показників трудового потенціалу 
підприємства як цілісної системи необхідні для розробки прогнозів у сфері праці, прийняття відповідних 
управлінських рішень щодо усунення дисбалансу між якістю трудового потенціалу людини і конкретним 
робочим місцем, максимального використання здібностей працівника до відповідної праці, підвищення 
ефективності управління персоналом.  

На відміну від українських науковців, російські вчені [9] виділяють два основних метода оцінки 
трудового потенціалу, а саме: метод індексу ресурсів та метод контрольних запитань. Метод індексу 
ресурсів застосовується для оцінки стану нематеріальних ресурсів. В свою чергу, метод контрольних 
запитань дозволяє отримати розгорнуту оцінку професійної компетентності працівників. 

В економічних працях також розглядають систему базових методів щодо оцінки трудового 
потенціалу, виділяючи серед них такі як: метод згортки та метод різності, а також балансові методи, 
змістовні, функціональні, метричні, кваліметричні, структурні, процесні, комплексні. Кожний з методів 
може вимагати застосування особливих метрологічних процедур, вибору виду й складу вимірюваних й 
оцінюваних показників, їх розмірностей, необхідних для цього метричних систем й одиниць виміру, 
метрик і шкал, вибір яких буде визначати характер методології, придатної для виміру й оцінки стану 
трудового потенціалу [7]. 

На наш погляд, для об’єктивної оцінки трудового потенціалу підприємства, виникає необхідність 
конкретизувати різні підходи, що сформувались у науковій літературі та знайшли своє відображення у 
працях вітчизняних та зарубіжних вчених.  

Виходячи із вищесказаного, слід зауважити, що для визначення системи показників трудового 
потенціалу працівників підприємства, доцільно використовувати комплексний, динамічний та 
кількісний підходи. При комплексному підході повинні враховуватись особистісний, психофізіологічний, 
демографічний аспекти трудового потенціалу. Динамічний підхід передбачає здійснення 
ретроспективного аналізу минулих і сучасних теоретичних і практичних досліджень, використання 
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науково-дослідної літератури з цієї проблеми та виконання перспективного аналізу (прогноз). Кількісна 
оцінка трудового потенціалу підприємства заснована на показниках чисельності промислово-
виробничого персоналу й персоналу непромислових підрозділів, віковому та кваліфікаційному складі 
персоналу, структурі персоналу, показниках руху робочої сили, кількості робочого часу, при 
нормальному рівні інтенсивності праці та показниках ефективності праці [10]. 

Проте, деякі науковці [4] доводять, що ефективність використання трудового потенціалу 
підприємств доцільно визначати з застосуванням вартісного підходу. Оскільки величина майбутніх 
грошових потоків підприємства формується з урахуванням їх зростання за рахунок використання 
потенційних можливостей трудового колективу підприємства і інших активів, що використовуються в 
його господарській діяльності. Отже, є всі підстави стверджувати, що застосовуючи метод оцінки 
вартості трудового потенціалу визначається ефективність його використання як синтезу 
інтелектуальних, психофізіологічних, особистісних здібностей працівників підприємства, які 
використовуються та/або можуть бути використані суб'єктом господарювання для досягнення цілей 
його діяльності. Недоліком вартісного підходу до оцінки ефективності є суб'єктивність визначення 
приросту ринкової вартості підприємства, а перевагою такого підходу є можливість оцінки ефективності 
використання двох частин трудового потенціалу підприємства - синтезу реалізованих 
психофізіологічних, інтелектуальних і особистісних складових та синтезу нереалізованих потенційних 
можливостей цих складових. 

Окрім витратного, в науковій літературі існують доробки вчених-практиків [1], [2], які виділяють 
такі основні підходи до оцінки трудового потенціалу підприємства: витратний; порівняльний, 
результативний. Витратний підхід до оцінки дозволяє оцінити розмір трудового потенціалу сумою 
минулих витрат на підготовку, поточне утримання і майбутній розвиток персоналу.  

Порівняльний підхід до оцінки трудового потенціалу базується на співставленні (порівнянні) 
трудових потенціалів окремих працівників. Вищезазначені підходи використовують коефіцієнтний 
метод, який передбачає оцінку трудового потенціалу окремого працівника за групами: показники 
професійної компетентності, показники творчої активності, показники кількості, якості та 
оперативності виконання робіт, показники трудової дисципліни, показники колективної роботи 
тощо [1], [2]. 

Результативний підхід до оцінки трудового потенціалу базується на постулаті щодо корисності 
праці персоналу підприємства. Як правило, за ефект роботи працівників підприємства беруть кількість 
чи вартість виготовленої продукції, але з цим виникають значні труднощі у визначенні конкретних 
результатів окремих категорій персоналу [2]. 

В рамках кожного із зазначених підходів для оцінки трудового потенціалу використовуються 
наступні методи, а саме описовий метод оцінки, метод класифікації, метод оцінки нормативом роботи, 
метод моделювання ситуації, метод анкет та порівняльних анкет, тестування, метод порівняння, метод 
алфавітно-числової шкали, інтерв'ю, метод комітетів, метод "360 градусів", метод незалежних суддів, 
«Центр оцінки», метод ділових ігор, метод управління за цілями (МВО), управління досягненнями 
(Performance Management), метод стандартних оцінок, метод вирішальних ситуацій, метод рейтингових 
поведінкових установок, метод шкали спостереження за поведінкою, метод заданого розподілу [3]. 

Запозичення зарубіжного досвіду прослідковується в тому, що дедалі частіше в науковій 
літературі [2] розглядають методи діагностики і оцінки персоналу «Ассесмент-центр», засновані на 
використанні взаємодоповнюючих методик, орієнтовані на оцінку реальних якостей співробітників, їх 
психологічних і професійних можливостей. Методи «Асессмент-центру» передбачають оцінку 
компетенцій учасників за допомогою спостереження їхньої реальної поведінки в ділових іграх.  

Здійснюючи аналіз методів та підходів щодо оцінки трудового потенціалу підприємства, можна 
стверджувати, що в науковій літературі сформувалось розмаїття підходів, а також вибірковість, 
несистемність та однобокість методів оцінки трудового потенціалу підприємства. 

 На нашу думку, така ситуація склалася через неточне розуміння авторами визначення термінів 
«науковий підхід», «метод», «показники». В науковій літературі існує безліч методологічних елементів. 
Тому в науковців виникають труднощі при визначенні, який з елементів є методом, а який — підходом. У 
словниках «підхід» визначається як «сукупність прийомів відносин до чого-небудь» [11]. «Спосіб» і 
«прийом» - терміни, які доповнюють та взаємозамінюють один одного. Спосіб - певна дія (послідовність 
дій), прийом або система прийомів, яка дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти 
чогось [11]. Тлумачення поняття "науковий підхід" є результатом його еволюції від простого, 
адитивного до складного, системного.  

Поняття «метод» розглядають в літературі як систематизовану сукупність кроків, які потрібно 
здійснити, щоб виконати певну задачу чи досягти певної мети [11]. 

Поняття «показник» визначається у більшості випадків, як узагальнена характеристика якого-
небудь об'єкта, процесу або його результату, поняття або їх властивостей, зазвичай, виражена 
чисельно [11]. 
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Здійснивши аналіз понять, можна зробити висновок, що в науковій літературі сформувався ряд 
проблемних ситуації щодо розгляду, розуміння та використання наукових понять. Тому, виникає 
необхідність проведення узагальнення та систематизації наукових доробків та групування показників, 
що використовуються в межах методів, а також визначення методів, що використовуються в межах 
підходів. 

Систематизація наукових підходів та їх складових визначається наступним чином та наведена у 
табл. 

 
Таблиця. Систематизація наукових підходів та їх складових 
Науковий підхід Методи Показники 
Витратний  Метод аналізу витрат Операційні, фінансові, інвестиційні, виробничі 

витрати  
Порівняльний 
підхід 

якісні методи (інтерв'ю, метод 
ділових ігор, «360 градусів», 
кількісні методи (рейтинговий, 
ранговий метод); комбіновані 
методи (метод анкетування, 
тестування) 

показники професійної компетентності, 
показники творчої активності, показники 
кількості, якості та оперативності виконання 
робіт, показники трудової дисципліни, 
показники колективної роботи 

Результативний 
підхід 

Метод оцінки нормативом 
роботи 

показники продуктивності праці та 
трудомісткість, прибуток  

Ресурсний Метод рядів динаміки відпрацьований час, працеємність 
Факторний Метод визначення стимуляторів 

та дестимуляторів 
тривалість трудового життя, рівень зайнятості 
населення, рівень підвищення кваліфікації, 
рівень інтелектуального потенціалу; кількість 
захворювань, рівень вивільнення працівників з 
підприємств за економічними причинами, 
навантаження не зайнятих громадян на одне 
вільне робоче місце 

Експертний Метод експертних оцінок коефіцієнт стану здоров'я, коефіцієнт 
статевовікової структури, коефіцієнт рівня 
освіти, коефіцієнт інноваційної активності, 
коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт фізичної 
працездатності 

 
Проведена систематизація наукових підходів до оцінювання трудового потенціалу підприємства 

дала змогу ідентифікувати методи оцінювання та адекватні їм показники, що дозволяє здійснити 
розмежування та уточнення існуючих знань та забезпечити вірність наукових та творчих досліджень. 

Проведена систематизація розв’язує існуючу в економічній літературі задачу узагальнення 
інструментарію дослідження управління трудовим потенціалом підприємства. Перевагами авторських 
узагальнень є відповідність сутності наукового підходу методам та показникам його оцінювання. 

6. Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку 

Здійснивши систематизацію наукових підходів, методів та показників, можна зробити висновок, 
що на даний час у науковій літературі не існує універсального підходу, методу та показника, з 
допомогою якого можна було б здійснити ефективне оцінювання трудового потенціалу підприємства. 
Тому, проведене дослідження передбачає необхідність подальших досліджень у цьому напрямі. 
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предприятия с помощью системы показателей, методов и подходов. Рассмотрены место оценки 
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разграничение и уточнения существующих знаний и обеспечить верность научных и творческих 
исследований. Преимуществами авторских обобщений является соответствие сущности научного 
подхода методам и показателям его оценки. 

Ключевые слова: трудовой потенциал предприятия, оценка трудового потенциала предприятия, 
показатели оценки, методы оценки, показатели оценки, персонал предприятия.  
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