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Індикаторами кадрового потенціалу обрано плинність кадрів, індекс 

задоволеності співробітників, співвідношення витрат на навчання до 

загальних витрат підприємства, рівень кваліфікації персоналу. 

Напрям роботи з клієнтами характеризують такі показники: частка 

ринку, збільшення кількості замовників, індекс задоволеності клієнта, терміни 

виконання замовлень. 

Вибір показників контролінгу обумовлений моделлю управління 

підприємством.  

На рівні оперативного контролінгу багато показників з різних підсистем 

управління не є взаємозв’язаними. Забезпечення взаємозв’язку показників 

оперативного контролінгу відбувається на стратегічному рівні управління 

підприємством. Перелік запропонованих показників є неповним, і розширити 

його можна з поправкою на галузеву належність і стадії розвитку підприємства. 

На ці ж чинники слід коригувати рекомендовані граничні значення 

коефіцієнтів  

 Оцінювання ефективності діяльності будь-якого підрозділу має 

виходити з міри виконання поставлених перед ним цілей. Правильно обрана 

методика оцінки ефективності антикризового контролінгу дозволить досягти 

поставлених перед підприємством цілей і забезпечити йому стратегічний 

розвиток. 
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СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 

В умовах мінливого ринкового середовища та кризової економіки 

питання наявності, якості та використання трудового потенціалу стають 

особливо важливими, оскільки зменшення його ефективності 

віддзеркалюється безпосередньо на рівні життя людей та є фактором 

деструктивного впливу на показники відтворення населення, його якість та 

працездатність, соціальний клімат у суспільстві. Використання трудового 

потенціалу впливає на рівень розвитку суспільства, його життєздатність, є 
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відображенням тенденцій, які формуються в розвитку виробництва і системі 

соціально-трудових відносин. 

Розвиток трудового потенціалу є проблемою, вирішення якої зумовлює 

можливості соціально-економічного зростання суспільства, національної 

економіки в цілому і окремих її складових. Ефективна діяльність підприємства 

залежить не тільки від високого рівня конкурентоспроможності, 

забезпеченості майном, але і від наявності та рівня компетенції персоналу й 

ефективності його внутрішньої організації. Цілком закономірно, що чим 

вищий рівень компетентності працівників кожної групи та синергетичний 

ефект від їх взаємодії, тим вищий сукупний кадровий потенціал і, як наслідок, 

результати діяльності підприємства на обраному ринковому сегменті.[1].  

На думку Касянової Н. В. "талановиті, кваліфіковані, досвідчені фахівці 

- це не тільки ресурс, що дозволяє ефективно досягати поставлених цілей, але 

і джерело конкурентної переваги". Таку точку зору підтримує і відомий 

фахівець у галузі стратегічного управління О.С. Віханський, який відзначає, 

що "...основою будь-якої організації і її головним багатством є людина. При 

цьому людина стає не тільки ключовим і найціннішим "ресурсом" організації, 

але і найкоштовнішим. ”[2]. 

Це підтверджують наукові праці лауреата Нобелівської премії 2017 р. 

Річарда Талера, який зробив суттєвий внесок у розвиток у становлення 

поведінкової економіки за останні чотири десятиліття та забезпечив 

концептуальні і емпіричні основи для її розвитку. Поєднавши нові поняття з 

психології людини із економічним аналізом, він забезпечив економістів  

набором різноманітних аналітичних та експериментальних інструментів для 

розуміння та прогнозування людської поведінки.  

Проблеми забезпечення ефективності управління трудовим потенціалом 

виникають з причини нечіткості розуміння сутності трудового потенціалу і 

методів управління ним. [3]. Поняття «трудовий потенціал» економісти та 

соціологи використовують сьогодні для характеристики терміну «людський 

фактор» в об'ємному вираженні як в масштабах всього суспільства, так і в 

рамках окремих виробничих колективів. Дослідженням трудового потенціалу 

займалося багато науковців. Але єдиного трактування поняття «трудовий 

потенціал» досі не існує.  

Більшість науковці вважають, що «трудовий потенціал» представляє 

собою людський фактор у динаміці у вигляді безперервного, що розвивається, 

багатопланового процесу, який характеризує приховані можливості.  

Ефективність управління персоналом на будь-якому підприємстві 

залежить від повноти використання його співробітниками свого трудового 

потенціалу, своїх розумових, фізичних і підприємницьких здібностей в 

реалізації основних економічних і організаційних цілей, що стоять перед 

суб’єктами господарювання. Разом з тим, трудовий потенціал підприємства 

відмінний від трудового потенціалу працівника, так як система завжди більше 

суми складових її частин - індивідуальних трудових потенціалів працівників - 
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у силу виникнення синергетичного ефекту, обумовленого взаємодією 

складових елементівсистеми.  

Очевидно, що на збереження і зростання трудового потенціалу країни 

впливає підвищення рівня життя на основі збільшення доходів населення. 

Розробка регулюючих заходів, спрямованих на трудовий потенціал, повинна 

мати під собою теоретичну основу, що акумулює кращі досягнення 

економічної та управлінської думки, визначає придатність існуючих 

концепцій і моделей до сучасних умов, які пояснюють нові явища в сфері 

праці. 

Потреба в такій теоретичній основі, в науковому осмисленні процесу 

формування і розвитку трудового потенціалу, в розробці нових методичних 

основ оцінки даного потенціалу, що враховують особливості впливу 

сукупності політико-правових, соціально економічних, демографічних, 

науково-технічних та інших факторів, стає все більш і більш нагальною. 

Розвиток трудового потенціалу в динамічних умовах сучасної економіки 

вимагає нових підходів, адекватних соціально-економічним трансформаціям. 
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