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УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ РИНКУ 
 

Управління трудовими ресурсами визнається однією з найбільш 
важливих сфер життя організації будь-якого рівня ієрархії, здатної 
багаторазово підвищити її ефективність. Поняття «управління трудовими 
ресурсами» розглядається в досить широкому діапазоні: від економіко-
статистичного до філософсько-психологічного. Система управління 
трудовими ресурсами забезпечує безупинне удосконалювання методів 
роботи з кадрами і використання досягнень вітчизняної й закордонної 
науки і найкращого виробничого досвіду. Сутність управління трудовими 
ресурсами, включаючи найманих робітників, роботодавців та інших 
власників організації полягає у встановленні організаційно-економічних, 
соціально-психологічних і правових відносин суб’єкта й об’єкта 
управління. В основі цих відносин лежать принципи, методи і форми 
впливу на інтереси, поводження і діяльність працівників із метою 
максимального використання їх потенціалу [1, 154]. 

Завдання управління трудовими ресурсами, зокрема, полягає у 
вивченні якісних аспектів зайнятості, тобто відповідності фізичних, 
професійно-кваліфікаційних здібностей людини технічним 
характеристикам робочого місця і виконуваних нею функцій. До головних 
завдань системи управління людськими ресурсами належать: забезпечення 
підприємства кваліфікованими кадрами; створення необхідних умов для 
ефективного використання знань, навичок і досвіду працівників; 
удосконалення системи оплати праці і мотивації; підвищення 
задоволеності працею всіх категорій персоналу; надання працівникам 
можливостей для розвитку, підвищення кваліфікації і професійного росту; 
стимулювання творчої активності; формування і збереження сприятливого 
морально-психологічного клімату; удосконалення методів оцінки 
персоналу; управління внутрішніми переміщеннями і кар’єрою 
працівників; участь у розробці організаційної стратегії. 

Ефективність управління трудовими ресурсами на підприємстві 
необхідно оцінювати за допомогою системи соціально-економічних 
показників, яка має відповідати таким вимогам: відображати повноту й 
вірогідність досліджених даних, висвітлювати результати управлінських 
рішень як у кількісних, так і в якісних вимірювачах, охоплювати 
показники, на які управлінські рішення чинять прямий вплив, відповідати 
цілям оцінки, забезпечувати співвимірність результатів управління з 
витратами на їх отримання; усі показники повинні відображати не лише 
досягнутий рівень, а й динаміку зміни, відповідати організаційній структурі 
підприємства та вимогам щодо ефективності його діяльності [2, 81]. 

Відсутність комплексного показника, який задовольняє таким 



вимогам та дає змогу визначити соціально-економічну ефективність 
управління трудовими ресурсами, робить вимірювання за окремими 
групами економічної й соціальної ефективності обмеженим і не дає 
повного уявлення про результативність керівництва. Варто також 
зауважити, що комплексний показник ілюструватиме синергетичний ефект 
від впливу економічних та соціальних чинників на процес керівництва 
трудовими ресурсами на підприємстві [3, 98]. 

Отже, трудові ресурси – це населення у працездатному віці, яке має 
фізичні і інтелектуальні здібності, здатне до участі у трудовому процесі. 
Як об’єкт управління трудові ресурси виступають одночасно виробниками 
й споживачами матеріальних і духовних благ. В міру поглиблення 
суспільного поділу праці функції управління трудовими ресурсами 
багаторазово ускладнюються. 
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