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Постановка проблеми. Соціальний потенціал є 
складним поняттям, яке формується на межі соці-
альної та економічної науки та знаходить своє 
практичне застосування у цих сферах. Попередні 
дослідження дозволяють зробити висновок, що соці-
альний потенціал може формуватися на різних рів-
нях – нано-, мікро-, локальному та макрорівні. На 
нанорівні відбувається формування індивідуального 
та групового соціального потенціалу, на мікрорівні – 
соціального потенціалу підприємства, локальному – 
соціального потенціалу регіону та макрорівні – соці-
ального потенціалу суспільства. У цьому дослідженні 
пропонуємо детальніше вивчити соціальний потен-
ціал підприємства, оскільки на практиці саме його 
формуванню найбільше приділяється уваги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
джерел наукової інформації показав, що досліджен-
ням соціального потенціалу підприємства займа-
лися багато науковців, серед яких варто назвати 
М.Ф. Апаріна, І.В. Бочкаєву, Н.В. Воронкову, 
М.В. Губську, Ф.І. Євдокимова, І.О. Звєркович, 
О.О. Коваля, М.В. Курбатову, У. Пауелл, Е.І. Поля-
кову, Г.Г. Савіну, К.М. Скляр, Л. Сміт-Дор, В.С. Ста-
рінську, О.С. Федоніна, В.О. Шпильову. Цими вче-
ними розроблено підходи щодо розмежування понять 
«соціальний капітал» та «соціальний потенціал» 
підприємства, визначення структури соціального 
потенціалу підприємства та його оцінки. Проте існу-
ючі дослідження мають несистемний характер. Крім 
того, аналіз наукових джерел показав відсутність 
одностайності серед дослідників соціального потенці-
алу підприємства щодо трактування його сутності та 

визначення структурних компонентів. Одні вчені роз-
глядають соціальний потенціал як складову трудового 
потенціалу, інші – як компонент людського капіталу, 
треті – як елемент соціального капіталу, ще дехто – 
як чинник формування організаційно-управлінського 
потенціалу. В останній час багато науковців розгляда-
ють соціальний потенціал підприємства як складову 
соціально-економічного потенціалу.

Постановка завдання. Метою дослідження є фор-
мування авторського підходу до трактування сут-
ності поняття «соціальний потенціал підприємства» 
та його компонентної будови.

Виклад основного матеріалу дослідження. Слі-
дуючи логіці викладу матеріалу, спочатку з’ясуємо 
сутність соціального потенціалу підприємства.

Н. Воронкова трактує соціальний потенціал під-
приємства як інтегральну характеристику, яка відо-
бражає відношення і діяльність суб’єкта управління 
щодо створення умов і системи взаємодії [1, с. 12]. 
У. Пауелл та Л. Сміт-Дор під соціальним потен-
ціалом розуміють запас соціальних зв’язків пра-
цівника як в середині підприємства, так і за його 
межами, який він може активно використовувати 
для отримання необхідної для підприємства інфор-
мації, відповідно, збільшуючи свій трудовий потен-
ціал [2, с. 229]. Такої ж думки дотримується І. Боч-
каєва. При цьому вона зазначає, що соціальний 
потенціал не тільки перебуває в самих неформальних 
відносинах працівників, але одночасно і може нале-
жати працівникам підприємства [3, с. 144]. Г. Савіна 
та В. Старінська розглядають соціальний потенціал 
як граничні можливості підприємства шляхом взаєм-
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ного обміну ресурсами у системі неформальних соці-
альних зв’язків і колективних комунікацій, які існу-
ють на довірчій основі, забезпечувати еластичність 
самоорганізованої системи управління підприєм-
ства до реалізації нових цілей і поставлених завдань 
задля досягнення оптимального результату у найко-
ротші терміни [4, с. 186]. За визначенням Е. Поляко-
вої [5, с. 192], соціальний потенціал підприємства – 
це рівень цивільної свідомості і соціальної зрілості, 
ступінь засвоєння працівником норм ставлення до 
праці, ціннісні орієнтації, інтереси, потреби і запити 
у сфері праці, виходячи з ієрархії потреб людини. 
На думку О. Коваля, соціальний потенціал підприєм-
ства визначається як сукупність особистісних якос-
тей працівників підприємства, що використовуються 
у процесі праці, засоби і ресурси підприємства, які 
забезпечують їх соціальний розвиток з метою під-
вищення ефективності виробництва [6, с. 166].  
Л. Українська та Н. Чебанова розглядають соціаль-
ний потенціал підприємства як наявність і здатність 
організованих елементів внутрішнього середовища 
підприємства здійснювати на основі розгалуженої 
системи комунікацій виробничо-логістичні та управ-
лінські функції, необхідні і достатні для досягнення 
корпоративних і функціональних цілей [7, с. 73]. 
Н. Коршунова трактує соціальний потенціал як сис-
тему, що складається із можливостей колективу 
загалом, а також можливостей окремих елементів, 
спрямованих на ефективну роботу підприємства, на 
основі використання наявних доступних ресурсів, 
відповідно до його місії та стратегічних цілей.

На основі узагальнення розглянутих трактувань 
поняття можна визначити характерні ознаки соці-
ального потенціалу підприємства:

- його носієм є працівники підприємства;
- відображає можливості досягнення місії та 

стратегічних цілей діяльності підприємства;
- спрямований на задоволення потреб працівни-

ків та підвищення їхньої мотивації;
- реалізація повинна забезпечувати соціальний 

розвиток працівників;
- передбачає обов’язкову наявність соціальних 

зв’язків і колективних комунікацій, які існують на 
довірчій основі між членами трудового колективу.

З урахуванням цих ознак пропонуємо під соціаль-
ним потенціалом підприємства розуміти можливості 
окремих працівників та колективу загалом щодо 
досягнення місії, стратегічних цілей діяльності під-
приємства і задоволення власних потреб, які форму-
ються та реалізуються у процесі налагодження соці-
альних зв’язків і забезпечують соціальний розвиток 
особистості.

Визначившись із сутністю соціального потенці-
алу підприємства, доцільно розглянути його компо-
нентну будову.

Існує значна кількість досліджень, в яких роз-
глянуто структуру потенціалу підприємства, дещо 
менше вивчали складові соціально-економічного 
потенціалу підприємства, виділяючи при цьому 
окрему його компоненту – соціальну і її елементи.

Зокрема, на думку Г. Антонової, соціальна скла-
дова ресурсного потенціалу підприємства містить тру-
довий потенціал та потенціал соціальної інфраструк-
тури. О. Козирева, трактуючи соціальний потенціал 
підприємства як можливості, які пов’язані із задо-
воленням потреб та інтересів працівників, до його 
структурних компонентів відносить кадровий потен-
ціал, потенціал соціальної інфраструктури, потен-
ціал кадрової політики, потенціал соціальної полі-
тики. О. Посилкіна та О. Яремчук здійснили спробу 

групування субпотенціалів фармацевтичних підпри-
ємств, при цьому у структурі соціального потенці-
алу вони виділили кадровий субпотенціал, соціаль-
ної забезпеченості та захищеності, організації праці, 
мотиваційний та творчо-інтелектуальний. І. Зверко-
вич та К. Скляр розглядали соціальний потенціал 
підприємства, як утворення, яке складається із 
двох взаємопов’язаних компонент: адміністративної 
(умови формування та розвитку соціального потен-
ціалу) та особистісного (інтелектуальний, адапта-
ційний, моральний, фізичний, психічний та інші 
потенціали працівника) [8, с. 78]. Тобто практично 
науковцями було виділено дві складові соціального 
потенціалу – це трудовий потенціал, який учені 
трактують як особистісну складову, та соціальну інф-
раструктуру або адміністративну компоненту. Поді-
бний підхід до структуризації соціального потенці-
алу було розроблено Н. Воронковою, М. Курбатовою, 
М. Апаріним, оскільки вони виділили у структурі 
соціального потенціалу «особистісну компоненту», 
під якою розуміють «інтелектуальний, професійний, 
духовно-моральний, психофізіологічний, інновацій-
ний потенціал працівників».

Згідно із підходом М. Салтана, основними скла-
довими соціального потенціалу є соціально-трудовий 
потенціал, до структури якого входять трудовий, 
людський, демографічний та освітньо-професійний 
субпотенціали, а також потенціал соціальної інф-
раструктури, який включає комунально-побутовий, 
потенціал забезпечення рівня життя, потенціал від-
творення та зберігання фізичного здоров’я та інте-
лектуально-культурний потенціал.

Г. Білоконенко, вивчаючи підходи до структу-
ризації соціального потенціалу, говорить про недо-
статність таких суттєвих компонент, як потенціалу 
партнерства організації та персоналу і потенціалу 
соціальних мереж виробничої організації [9, с. 88]. 
Також Г. Білоконенко, спираючись на дослі-
дження І. Молчанова, М. Дороніної, К. Павлова 
та Л. Дєдова, розробив трирівневу структуру соці-
ально-економічного потенціалу виробничої організа-
ції, при цьому виділивши структурним елементом 
соціального потенціалу тільки потенціал соціальних 
мереж. В. Ніколаєв, В. Брук та К. Раїцький пропо-
нують у структуру соціального потенціалу підприєм-
ства включити елементи внутрішнього середовища, 
систему комунікацій, виробничо-логістичні та управ-
лінські функції. М. Амурова серед структурних ком-
понентів соціального потенціалу виділяє соціальну 
інфраструктуру підприємства, соціально-психоло-
гічний клімат, соціальну захищеність працівників, 
умови та охорона праці, рівень корпоративної куль-
тури підприємства.

Г. Савіна, В. Старінська залежно від функцій, які 
виконують структурні елементи соціального потенці-
алу, виділили такі їх групи:

- засоби реалізації соціального потенціалу: норми; 
цінності; традиції; довіра; вміння працювати в 
команді;

- шляхи реалізації соціального потенціалу: нефор-
мальні соціальні зв’язки, відносини та соціальні 
мережі; інформаційні канали;

- ресурси обміну: продукти інтелектуальної праці 
та творчих зусиль; інтелектуальна власність; освіта; 
професійний рівень працівників; продуктивні зді-
бності; інформація [4, с. 187].

При цьому науковці зазначають, «що елементи 
соціального потенціалу утворюють єдину систему 
і мають функціонувати одночасно і в сукупності, 
оскільки закономірності розвитку можливостей 
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його доцільніше використати для оцінки ефектив-
ності формування та реалізації соціального потенці-
алу підприємства, ніж до його структуризації.

Загалом, проведене дослідження свідчить про 
неоднозначність підходів науковців до структуриза-
ції соціального потенціалу підприємства, про їхню 
несистемність та необхідність подальших дослі-
джень. На нашу думку, соціальний потенціал під-
приємства повинен складатися із:

- потенціалу соціальної інфраструктури, який 
відображає можливості налагодження соціальних 
зв’язків між членами колективу;

- потенціалу соціальної політики, який відобра-
жає можливості соціальної захищеності та забезпече-
ності працівників та задоволення їхніх потреб;

- потенціалу кадрової політики, який відобра-
жає можливості налагодження сприятливого соці-
ально-психологічного клімату в колективі з метою 
отримання працівниками максимального задово-
лення від праці.

Також вважаємо, що соціальний потенціал під-
приємства включає елементи індивідуального (потен-
ціал життя, здоров’я, інтелектуальний, освітній, 
культурний потенціали) та групового (людський, 
репродуктивний, комунікативний, організаційний 
потенціали) соціального потенціалу, особливості 
яких також необхідно враховувати.

Висновки. Отже, проведене дослідження дозво-
лило визначити сутність соціального потенціалу під-
приємства та його структуру, що формує наукову 
новизну, має теоретичне та практичне значення, 
зокрема, розширює теоретичну базу соціальної та 
економічної наук у сфері вивчення соціального 
потенціалу. Щодо практичної значущості, то визна-
чення структурних елементів соціального потенціалу 
підприємства дозволить господарюючим суб’єктам 
швидше орієнтуватися при виборі напрямів, мето-
дів та інструментів реалізації соціальної політики, 
оскільки чітка визначеність компонентної будови 
соціального потенціалу а також володіння інформа-
цією про рівень кожного елемента дозволяє зорієн-
туватися щодо достатності потенціалу, його нестачі 
чи надлишку. При цьому науковий пошук повинен 
здійснюватися у сфері розробки методичних підхо-
дів до оцінки рівня соціального потенціалу підпри-
ємства.
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підприємства не можуть бути розкриті окремо, а 
лише у поєднанні, що потребує досягнення збалан-
сованого оптимального співвідношення між елемен-
тами» [4, с. 189].

Також у своєму дослідженні Г. Савіна та В. Ста-
рінська зазначили, що основним елементом соціаль-
ного потенціалу є неформальні соціальні зв’язки 
у колективі, які утворюються на довірчій основі. 
Проте деякі науковці трактують цей вид комуніка-
цій у колективі не тільки як соціальні зв’язки, але і 
як соціальні мережі, соціальні відносини, соціальну 
взаємодію персоналу.

Але, як зазначив О. Коваль, такі підходи до 
структуризації соціального потенціалу підприємства 
не мають практичної значимості. Це обумовлено, у 
першу чергу тим, що виділені компоненти соціаль-
ного потенціалу досить складно виміряти, оцінити 
та спланувати (ціннісні орієнтації, інтереси, потреби 
і запити у сфері праці). Тому О. Коваль запропону-
вав у склад соціального потенціалу машинобудівного 
підприємства включити компоненту, яка б відпові-
дала за відтворення працівника до праці. Відповідно, 
структура соціального потенціалу, згідно з його нау-
ковими поглядами, повинна відображати такі скла-
дові: якості працівника (забезпечують процес праці) 
або особистісна компонента, засоби мотивації (фор-
мують безпосередньо у працівника стан мотивації та 
компетенції) або компонент формування персоналу 
та засоби, які забезпечують процес праці в умовах 
всього підприємства або організаційна (забезпечу-
юча) компонента [10, с. 175]. При цьому особистісна 
компонента включає інноваційний, інтелектуальний 
та психофізичний потенціали; організаційна – забез-
печення охорони праці, ергономіки робочих місць, 
санітарно-гігієнічних умов тощо, формування та 
розвиток організаційної культури, система колек-
тивних трудових відносин; компонент формування 
персоналу (формування відтворення та здатності до 
праці) – мотивація персоналу, наявність соціальної 
інфраструктури, навчаючі програми та підвищення 
кваліфікації, наявність додаткового страхування на 
підприємстві.

Такий підхід до структуризації соціального потен-
ціалу підприємства вважаємо дискусійним, оскільки 
в ньому не настільки розроблена компонентна будова, 
скільки визначено передумови формування соціаль-
ного та трудового потенціалу підприємства.

Ф. Євдокимов та М. Губська у структурі соціаль-
ного потенціалу підприємства виділяють соціальні 
стандарти, фінансово-економічний потенціал та соці-
альні інвестиції. При цьому на основі пояснень нау-
ковців їхнього підходу до структуризації, можна зро-
бити висновок, що, скоріше, це елемент діяльності 
підприємства, яке функціонує на засадах соціаль-
ної відповідальності. Адже вченими зазначено, що 
соціальні стандарти на сьогодні повинні включати: 
стандарти захисту соціальних прав (право на працю, 
на професію, на умови праці, свобода професійних 
об’єднань, право на охорону здоров’я, соціальне 
забезпечення) та стандарти рівня життя (освіта, три-
валість життя, купівельна спроможність, оплата 
праці, дохід сім’ї тощо). А оскільки їх не можна 
оцінити та провести їх аудит, то використовується 
інший показник – соціальні інвестиції, який харак-
теризує рівень фінансових витрат компанії на соці-
альні заходи. У свою чергу, проведення соціальних 
інвестицій вимагає наявності відповідного фінан-
сово-економічного потенціалу.

Хоча з точки зору забезпечення соціальної без-
пеки працівників такий підхід має логіку, проте 
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Постановка проблеми. Зміни, що відбуваються в 
економічному та політичному житті України протя-
гом останніх років, не могли не вплинути на стан 
ринку праці, формування трудових ресурсів та сферу 
зайнятості населення.

Якісне відтворення, формування та раціональне 
використання трудових ресурсів залежать від рівня 
управління трудовими ресурсами на всіх рівнях. 
Серед основних факторів, що впливають на трудові 
ресурси, можна виокремити економічні, соціальні, 
демографічні.

Події, які відбувалися в Україні в останні роки, 
зробили проблему формування трудових ресурсів 
особливо гострою і актуальною.

Затяжна економічна криза в державі, «підсилена» 
проявами світової фінансової кризи, спричинила 
масове безробіття, падіння і без того невисокого рівня 
життя пересічних українців, негативно позначилася 
на демографічних характеристиках [6, с. 140-148].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням проблеми трудових ресурсів, розробки 
питань праці і зайнятості займались такі вчені: 
Д. Богиня, О. Бугуцький, М. Долішній, С. Гудзин-
ський, О. Дяків, Б. Душин, Ю. Краснов, Є. Лібанова, 
В. Злупко, О. Котляр, Р. Косодій, І. Левицький, 
М. Лобас, П. Макаренко, М. Матюха, П. Саблук, 
Н. Суліма, К. Якуба, В. Юрчишинта та ін.

З огляду на актуальність невирішених проблем і 
особливості сучасного періоду, нами було досліджено 
питання факторів впливу на формування трудових 
ресурсів й ефективність використання трудових 
ресурсів села в нових умовах господарювання.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження факторів впливу на процес формування тру-
дових ресурсів села Сумської області.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьо-
годні використання трудових ресурсів формується 
під впливом багатьох факторів і процесів, з якими 
воно пов’язано прямими й опосередкованими 
зв’язками. Це вимагає нового підходу до вивчення 
проблем у використанні трудових ресурсів, аналізу 
їх функціонування під впливом виробничих та соці-
ально-економічних факторів в умовах реформування 
економіки [2, с. 15-18].

Разом з тим у зв’язку із великими змінами в 
характері розвитку сільськогосподарського виробни-
цтва на перший план висуваються деякі нові аспекти 
удосконалення використання трудових ресурсів села. 
Необхідне уточнення і доповнення теоретичних розро-
бок з питань підготовки і перепідготовки кадрів для 
села, раціонального і «повного» використання тру-
дових ресурсів. Неповною мірою розроблені питання 
прогнозу перспективного рівня забезпеченості працею 
окремих галузей і територій [4, с. 192-196].

У сільськогосподарських підприємствах найбільш 
поширені такі види економічного стимулювання 
праці: відрядна оплата за обсяги виконаних робіт за 
тарифними ставками; підвищена оплата на збиранні 
врожаю; погодинна оплата праці; надбавки за роботу 
у святкові і вихідні дні; за кваліфікацію; за стаж; 
додаткова оплата за виконання плану; за досягнутий 
рівень виробництва; за збільшення рівня рентабель-
ності і зменшення витрат [1, с. 185].

На кількість і склад трудових ресурсів регіону 
впливає безліч факторів безпосереднього й опосе-
редкованого (через продуктивність праці) впливу. 
Визначені фактори впливу, на наш погляд, можуть 
бути класифіковані таким чином: територіальні, 
демографічні фактори, фактори зайнятості, вироб-
ничо-технічні, соціально-економічні й організаційні 


