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       ТРУДОВІ РЕСУРСИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

          Рівень розуміння керівництвом значимості людського фактору у розвитку 

організації має визначальний вплив на ефективність праці, а отже і на 

ефективність роботи підприємства в цілому. Таким чином, питання про роль 

трудових ресурсів у складі ресурсного потенціалу підприємства є актуальним. 

           Вивченням ролі та значення трудових ресурсів підприємства займається 

багато вчених, наприклад, Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Шиян М.Й. та інші. В 

своїх дослідженнях вони підкреслюють, що рівень ефективності і 

конкурентоспроможності підприємства у ринкових умовах залежить від його 

трудових ресурсів. Через нестабільність навколишнього середовища, багато 

підприємств опинилися у складному становищі, стали банкрутами. Чимало 

людей залишаються безробітними, через це страждає економіка країни та її 

благоустрій серед країн Європи. 

          Метою наукової роботи є визначення сутності трудових ресурсів 

підприємства та їх впливу на діяльність підприємства. 

          Розвиток економіки країни характерний зміною форм власності, 

перебудовою всього народногосподарського комплексу, нестабільним 

економічним середовищем. 

          Динаміка банкрутства в Україні набирає високих темпів, в більшій мірі на 

це впливають зовнішні чинники, тому в умовах кризового стану підприємствам 

необхідно приймати санаційні заходи, щоб уникнути банкрутства. Але без 

втручання держави це не буде досить ефективно. Немає сумніву, чим 

сприятливіші природні умови і багатші природні ресурси, то більше шансів 

налагодити в країні ефективне господарство. Однак, якщо не буде кому 

реалізувати надане природою, то всі її багатства залишатимуться лише 

природними компонентами. Тільки за участі людини природні компоненти 

набувають властивостей ресурсів і можуть приносити користь. 

         Трудовими ресурсами є населення у працездатному віці, яке оцінюють за 

трьома параметрами: соціально-демографічному, професійно-кваліфікаційному 

та культурно-освітницькому [3, с. 30]. 

          Людський фактор набуває стратегічного значення для виживання 

підприємства у нестабільних умовах розвитку ринкових відносин. Вихідним 

моментом для оцінювання і прийняття рішень у галузі кадрового потенціалу є 

аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами й ефективності їх 

використання. Слід зауважити, що з переходом до ринкової економіки аналіз 



трудових відносин набирає щораз більшої ваги, оскільки робоча сила має 

вартісну оцінку та є конкурентною на ринку праці. 

        За результатами дослідження Світового Банку людський фактор забезпечує 

64% економічного зростання в країнах з перехідною економікою, тоді як 

виробничі фактори – 16, природні чинники – 20 % [2, с. 8]. 

         Практика довела, що соціальні витрати – це ефективні вкладення в 

людський капітал, оскільки, саме трудові ресурси мають специфічний вплив на 

рівень конкурентоспроможності підприємства. Достатня забезпеченість 

підприємств трудовими ресурсами відповідного рівня кваліфікації та 

професійних навичок, їхнє раціональне використання, високий рівень 

продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції 

та підвищення ефективності виробництва [1, с. 58]. 

         Для того, щоб економіка країни була в гарному стані, потрібна 

стабільність та рівновага, пильне слідкування за ситуацією у світі, розроблення 

планів та стратегій для зміцнення та процвітання економіки. А для процвітання 

економіки країни повинні працювати підприємства, які будуть збагачувати 

бюджет нашої країни, які покриють хоча б частину боргів та приведуть до ладу 

та стабільності нашу країну. 

        Сучасне виробництво потребує постійного підвищення якості робочої 

сили. Вища освіта, достатня професійна підготовка, спеціальні знання та 

творчий підхід є важливою умовою високо продуктивності роботи усіх 

працюючих. Зростає чисельність робітників з вищою та технічною освітою – 

90% зайнятих. Освіта жінок знаходиться на рівні з освітою чоловіків. 

       У західних областях найвищий рівень забезпеченості робочою силою, які 

характеризуються значною густотою сільського населення. У східних та 

південних областях цей рівень трохи менший. Через економічне становище 

збільшується міграція фахівців. 

       Основними виробниками та споживачами є трудові ресурси, тому потрібно 

вирішувати проблеми з їх використанням. Недоцільне використання робочої 

сили призводить до виникнення проблем у економіці, що поступово знижує 

рівень життя населення. Це впливає на рівень суспільного виробництва та на 

загальний розвиток держави. Трудові ресурси займають важливе значення у 

розвитку країни і вимагають особливої уваги у державній політиці. 
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