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У статті проаналізовано теоретичні 
аспекти визначення поняття «кадровий 
потенціал», що наведені різними нау-
ковцями, та сформовано авторське 
бачення досліджуваного терміна: кадровий 
потенціал – це соціально-економічна 
система, сфокусована на кадровому 
складі організації (сукупність реальних і 
потенційних можливостей, здібностей і 
мотивів працівників) та на зовнішньому 
ринку праці (можливість приведення 
внутрішніх ресурсів у відповідність до умов 
ринку праці для досягнення стратегічних 
переваг на ринку). Наведено основні 
характеристики поняття «кадровий по- 
тенціал». Виділено групи чинників, що 
впливають на формування й розвиток 
кадрового потенціалу в організації, а 
також представлено їх схематичне 
зображення. Визначено та проаналізовано 
характеристики внутрішнього та зов- 
нішнього кадрового потенціалу. Сфор-
мовано авторське визначення та окрес-
лено завдання управління кадровим 
потенціалом.
Ключові слова: кадровий потенціал, 
внутрішній кадровий потенціал, зовнішній 
кадровий потенціал, характеристики 
кадрового потенціалу, управління кадровим 
потенціалом.

В статье проанализированы теоретические 
аспекты определения понятия «кадровый 
потенциал», приведенные различными уче- 
ными, и сформировано авторское виде-
ние исследуемого термина: кадровый 
потенциал – это социально-экономическая 
система, сфокусированная на кадровом 
составе организации (совокупность реаль-
ных и потенциальных возможностей, спо- 
собностей и мотивов работников) и на 
внешнем рынке труда (возможность 
приведения внутренних ресурсов в соот- 
ветствие с условиями рынка труда 
для достижения стратегических преи- 
муществ на рынке). Приведены основные 
характеристики понятия «кадровый по- 
тенциал». Выделены группы факторов, 
влияющих на формирование и развитие 
кадрового потенциала в организации, а также 
представлено их схематическое изображение. 
Определены и проанализированы характе-
ристики внутреннего и внешнего кадрового 
потенциала. Сформировано авторское оп- 
ределение и обозначены задания управления 
кадровым потенциалом.
Ключевые слова: кадровый потенциал, 
внутренний кадровый потенциал, внешний 
кадровый потенциал, характеристики кад-
рового потенциала, управление кадровым 
потенциалом.

In the article the theoretical aspects of defining the concept of “personnel potential” are analyzed, which are given by different scientists. The author’s vision 
of the researched term is also formed: personnel potential is a socio-economic system focused on the personnel of the organization (set of real and poten-
tial opportunities, abilities and motives of employees), and on the external labor market (possibility of bringing internal resources in line with labor market 
conditions to achieve strategic advantages in the market). The main characteristics of the concept of “personnel potential” are given. In particular, personnel 
potential characterizes the staff with a sufficient level of qualification, takes into account the potential, abilities of employees and the degree of their use in 
employment, has a strategic focus, indicates the presence or absence of synergistic effect on personnel potential development, uses in microeconomics, 
at the level enterprises or areas of activity. Two groups of factors and factors influencing the formation and development of personnel potential in the orga-
nization are highlighted. The group of external factors includes social, economic, technical and regulatory factors. The group of internal factors consists of 
personal, status and motivational factors. In the article a schematic representation of the impact of external and internal factors on personnel potential is 
also presented. The characteristics (object, direction, main tasks, and key words) of internal and external personnel potential are determined and analyzed. 
The author’s definition of the concept of «personnel potential management» is formed as a specialized management function (activity) of the organiza-
tion, which aims to provide favorable conditions for the formation and development of employees both internally and externally, as well as ensuring the 
ability to attract enterprises highly professional specialists of the foreign labor market. The tasks of personnel potential management are outlined: ensuring  
guaranteed employment, staff participation in the management and decision-making of the organization; formation in the organization of a system of values 
for staff loyalty, creativity and innovation.
Key words: personnel potential, internal personnel potential, external personnel potential, characteristics of personnel potential, personnel potential  
management.

УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ ТА ЗОВНІШНІМ  
КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 
MANAGEMENT OF INTERNAL AND EXTERNAL  
PERSONNEL POTENTIAL OF THE ORGANIZATION

Постановка проблеми. Одним з головних чин-
ників забезпечення конкурентоспроможності під-
приємства є висококваліфіковані працівники, які 
здатні ефективно використовувати технічні досяг-
нення та продукувати креативні рішення. Основою 
будь-якої організації в нестабільних економічних 
умовах є кадровий потенціал, адже кадри є важ-
ливою активною складовою частиною організації 
та провідним фактором її успішного функціону-
вання. Ефективна діяльність підприємства, його 
конкурентна перевага на ринку залежать від пра-
вильності підбору персоналу, рівня кваліфікації 
співробітників, повноти використання кадрового 
потенціалу та організації трудового процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемні аспекти визначення сутності тер-
міна «кадровий потенціал» та вивчення теоре-
тичних основ і особливостей управління кадро-
вим потенціалом висвітлено в наукових працях 
багатьох учених, таких як А.І. Ковальська [3], 
Н.С. Краснокутська [4], А.І. Турчинов [5], В.А. Гонтюк 
[6], А.А. Дискіна [7], В.М. Гриньова, Г.І. Писаревська 
[8], Т.В. Білорус [9], А.Л. Сабадирьова, О.М. Бабій, 
Т.В. Куклінова, Д.Є. Салавеліс [10], Є.В. Лапін [12], 
В.В. Безсмертна [13].

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сутності поняття кадрового потенціалу, 
виділення та аналіз характеристик зовнішнього й 
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внутрішнього кадрового потенціалу, визначення 
особливостей управління кадровим потенціалом 
підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нині все більша кількість менеджерів усвідомлює 
зростаючу роль персоналу в успішному функціону-
ванні підприємства та ефективній реалізації його 
стратегічних цілей. Наведена ситуація спричинена 
зниженням ролі низькокваліфікованої праці, пере-
глядом складу рушійних сил економіки, оскільки 

визначальну роль став відігравати людський фак-
тор. Ключовим фактором, що визначає конкурен-
тоспроможність підприємства, його соціальний 
внесок, обсяги прибутку, ефективність інвестицій, 
є управління кадровим потенціалом. Проте нау-
ковці ще не дійшли єдиного висновку щодо визна-
чення змісту поняття «кадровий потенціал».

Найчастіше в науковій літературі зустрічається 
тлумачення кадрового потенціалу як сукупності 
певних елементів (табл. 1).

Таблиця 1
Напрями визначення терміна «кадровий потенціал»

Напрям Визначення Автор

Зд
іб

но
ст

і, 
м

ож
ли

во
ст

і, 
як

ос
ті

Сукупність здібностей і можливостей кадрів забезпечувати досягнення цілей 
довгострокового (перспективного) розвитку підприємства.

Н.С. Краснокутська 
[4]

Можливості працівників, якість їх професійно-кваліфікаційної підготовки, трудові, 
особистісні, психологічні та фізіологічні якості, а також, що найбільш важливо, 
творчі здібності.

І.М. Дашко [13]

Сукупність реальних і потенційних (прихованих) можливостей, здібностей і 
мотивів працівників як цілісної системи (колективу), які можуть бути приведені в 
дію в процесі праці відповідно до цілей організації та забезпечити її стратегічні 
переваги на ринках товарів, послуг і знань за рахунок синергетичного ефекту, 
що виникає в результаті взаємодії кадрових потенціалів співробітників організації.

Л.В. Максимова, 
Є.О. Гнєздилов, 
І.С. Максимов [2]

Особисті фізичні й духовні якості людини, що дають змогу використовувати її 
працю більш ефективно, досягати найвищих результатів у вдосконаленні праці.

А.В. Борщева,  
С.В. Ільченко [11]

С
оц

іа
ль

но
-

ек
он

ом
іч

на
 с

ис
те

м
а Відкрита соціально-економічна система, яка включає сукупний ефект від 

взаємодії кадрів певного складу та структури, які володіють відповідними 
потребам підприємства загальноосвітніми та професійними знаннями й 
навичками, рівнем творчості, людськими якостями, рівнем умотивованості, для 
забезпечення ефективного функціонування підприємства, досягнення мети його 
довгострокового розвитку в ринковому середовищі, що постійно змінюється, та 
завчасної адаптації до його змін.

А.І. Ковальська [3]

Відкрита, динамічна соціально-економічна система, яка представлена наявною 
сукупністю здібностей і можливостей кадрів підприємства, що мають кількісні та 
якісні характеристики, необхідні підприємству задля сталого розвитку.

В.В. Смачило [1]
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Сукупність якісних і кількісних характеристик персоналу, що включають 
чисельність, склад і структуру, фізичні та психологічні можливості працівників, 
їхні інтелектуальні та креативні здібності, професійні знання та кваліфікаційні 
навички, комунікабельність, ставлення до праці та інші характеристики.

В.В. Безсмертна 
[14]

Соціально-економічна категорія, яка відображає сукупність особистісних якісних 
(психофізіологічних, соціальних, інтелектуальних, креативних), професійних 
(професійні знання, кваліфікаційні навички, досвід роботи, ставлення до 
праці) характеристик і можливостей працівників, необхідних для ефективної та 
результативної діяльності, відповідно до особливостей та цілей підприємства.

В.А. Гонтюк [6]

П
от

ен
ці

йн
і м

ож
ли

во
ст

і п
ра

ці
вн

ик
ів Характеристика професійних можливостей працівників брати участь у 

професійних видах діяльності організації. А.І. Турчинов [5]

Ресурсні можливості працівників, які вони використовують для підвищення 
ефективності функціонування підприємства. А.А. Дискіна [7]

Можливості кадрів підприємства за умови їх мобілізації в трудовому процесі 
задля утворення конкурентних переваг.

А.Л. Сабадирьова, 
О.М. Бабій,  
Т.В. Куклінова,  
Д.Є. Салавеліс [10]

Сукупна можливість персоналу підприємства реалізовувати свої фізичні, 
інтелектуальні, соціальні й духовні здібності у процесі виробничої діяльності в 
конкретних соціально-економічних умовах.

Є.В. Лапін [12]

Величина можливої участі висококваліфікованих працівників у виробництві, їх здатність 
до інноваційної діяльності, їх освітній, кваліфікаційний рівень, психофізіологічні 
характеристики, що можуть бути використані для досягнення стратегічних цілей 
підприємства й забезпечення його конкурентоспроможності на ринку.

В.М. Гриньова [8]

Л
ю

дс
ьк

ий
 

ре
су

рс Людський ресурс підприємства у вигляді безперервного багатопланового процесу, 
який постійно розвивається й характеризує приховані можливості персоналу. Т.В. Білорус [9]

Джерело: сформовано авторами на основі [1–14]
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Як бачимо, позиції науковців щодо сутності 
поняття «кадровий потенціал» є досить різними 
та відображають різні аспекти досліджуваного 
терміна. Для більш повного розуміння сутності 
кадрового потенціалу доцільним є виділення його 
основних характеристик (рис. 1).

Формування та розвиток кадрового потенціалу 
відбуваються під впливом різноманітних чинників, 
визначення та систематизація яких є важливими 
аспектами в процесі дослідження кадрового потен-
ціалу та ефективного управління ним відповідно 
до загальної стратегії розвитку підприємства.

Чинники формування та розвитку кадрового 
потенціалу розподіляються на такі дві групи: 
зовнішні та внутрішні.

До групи зовнішніх чинників відносять соці-
альні фактори, тобто рівень заробітної плати, 
умови праці, перспективу кар’єрного зростання, 
наявність пільг, соціальних нарахувань, плинність 
кадрів, можливість реалізації особистих цілей; 
економічні чинники, які включають стан еконо-
міки, рівень інфляції, рівень безробіття, попит та 
пропозицію на ринку праці; технічні чинники, що 
об’єднують у своєму складі характер і зміст праці, 
технологічну оснащеність виробництва, без-
пеку праці, ергономічні умови, рівень продуктив-
ності праці; регулювальні чинники, що включають 
гарантування дотримання законодавства у сфері 
прав і свобод працівників, особливості трудового 
законодавства.

Групу внутрішніх чинників складають особис-
тісні фактори, що включають вік, стать, рівень 
працездатності співробітників, їх здібності, знання, 

навички, досвід роботи, тип характеру, темпера-
мент; статусні чинники, які характеризують мож-
ливість реалізації потреб співробітників в процесі 
праці, заохочення трудових здобутків, визнання 
результатів трудової діяльності керівництвом та 
колегами; мотиваційні фактори, до складу яких 
входять рівень задоволеності працею, чітка поста-
новка завдань, досяжність цілей, справедлива 
винагорода, наявність системи преміювання [2].

Формування та розвиток кадрового потенціалу 
під впливом наведених чинників можна зобразити 
схематично (рис. 2).

Також слід зауважити, що зовнішні фактори 
впливають на формування й використання кадро-
вого потенціалу підприємства побічно і не зале-
жать від місії та цілей підприємства, а внутрішні 
являють собою елементи, якими підприємство 
управляє самостійно.

Існує два види кадрового потенціалу, а саме 
внутрішній і зовнішній. Об’єктом внутрішнього 
кадрового потенціалу є активні громадяни, що 
працюють на конкретному підприємстві та здатні 
до розвитку, кар’єрного зростання. Наявність вну-
трішнього кадрового потенціалу, якому підприєм-
ство забезпечує достатній рівень професійного 
навчання та особистісного розвитку, гарантує 
йому збереження професійних кадрів і повер-
нення інвестованих у них коштів з прибутком.

Об’єкт зовнішнього кадрового потенціалу вклю-
чає претендентів на вакантні місця на підприєм-
стві, зокрема висококваліфікованих працівників 
та претендентів з числа випускників навчальних 
закладів, безробітних, громадян, які займаються 

Рис. 1. Характеристики поняття «кадровий потенціал»

Джерело: доповнено авторами на основі [2]
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підприємництвом без оформлення документів і 
не мають спеціальної освіти, але здатні до ініці-
ативної діяльності. Зовнішній кадровий потенціал 
підприємницької діяльності за своїм змістом є 
джерелом розширення внутрішнього потенціалу 
підприємства [17] (табл. 2).

З огляду на різницю в поглядах 
науковців на трактування сутності 
кадрового потенціалу, чинники впливу 
та наявні види кадрового потенціалу 
існує необхідність уточнення поняття.

Кадровий потенціал – це соці-
ально-економічна система, сфокусо-
вана на кадровому складі організації 
(сукупність реальних і потенційних 
можливостей, здібностей і моти-
вів працівників) та на зовнішньому 
ринку праці (можливість приведення 
внутрішніх ресурсів у відповідність 
до умов ринку праці для досягнення 
стратегічних переваг на ринку).

Успішне функціонування підпри-
ємства, впровадження новітніх тех-
нологій, розроблення та здійснення 
інноваційних проєктів, зростання 
показників продуктивності праці, зни-
ження обсягів витрат неможливі без 
забезпечення розвитку кадрового 
потенціалу та ефективного управ-
ління ним.

Управління кадровим потенціа-
лом – це спеціалізована управлін-
ська функція (діяльність) з боку пред-
ставників організації, що має своїми 

цілями забезпечення сприятливих умов для фор-
мування та розвитку співробітників як у внутріш-
ньому, так і в зовнішньому середовищі, а також 
забезпечення спроможності залучення підпри-
ємством високопрофесійних спеціалістів зовніш-
нього ринку праці.

Рис. 2. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів  
на кадровий потенціал

Джерело: сформовано авторами на основі [2]
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Таблиця 2
Порівняльна таблиця основних характеристик зовнішнього й внутрішнього кадрового 

потенціалу
Характе- 
ристика Зовнішній кадровий потенціал Внутрішній кадровий потенціал

Об’єкт Потенційні майбутні співробітники. Персонал організації.

Напрям Зовнішньофірмовий ринок праці. Внутрішньофірмовий ринок праці та кадровий склад 
організації.

Основні 
задачі

Аналіз ринку праці щодо можливості 
використання компанією найбільш 
кваліфікованих та ефективних спе-
ціалістів; визначення основних нап- 
рямів діяльності організації на 
найближчу й довгострокову перс-
пективу; визначення потреби орга-
нізації в кадрах на нинішній час 
та майбутній період, планування 
персоналу; залучення перспективних 
висококваліфікованих кадрів, комп- 
лексний відбір персоналу з вико-
ристанням сучасних методів.

Аналіз кадрової політики щодо її відповідності цінностям, 
очікуванням і потребам персоналу; оцінювання персоналу 
за показниками, що характеризують професійну успішність 
співробітника, включаючи аналіз потенційних можливостей 
кар’єрного зростання; виділення ключової групи співробітників, 
тобто персоналу, що не тільки володіє необхідними знаннями 
та навичками, але й здатний швидко навчатися, мотивований 
на довгострокову співпрацю; розстановка кадрів згідно з 
рівнем кваліфікації та перспективності; ефективний розподіл 
посадових обов’язків, раціональне делегування повноважень; 
підготовка, перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації 
персоналу; мотивація розвитку персоналу, розроблення 
цінової оцінки компетенцій та системи оплати за кваліфікацію.

Ключові 
поняття

Залучення персоналу, брендинг ро- 
ботодавця, планування персоналу, 
аналіз ринку праці.

Кадрова політика, оцінка персоналу, кар’єра, мотивація 
персоналу, розвиток персоналу.

Джерело: сформовано авторами
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Ефективний розвиток кадрового потенціалу 
в організації є можливим за дотримання певних 
умов, таких як забезпечення гарантованої зайня-
тості кадрів, можливості кар’єрного зростання, 
безперервної освіти та особистісного розвитку; 
участь персоналу в управлінні та прийнятті важли-
вих рішень організації; формування в організації 
такої системи цінностей, в якій перші місця посі-
датимуть лояльність персоналу, їх креативність та 
інноваційна активність.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, мінливі соціально-економічні умови функ-
ціонування організацій, кризові явища в економіці 
спричиняють орієнтацію підприємств на інноваційну 
спрямованість розвитку, важливу роль у якому віді-
грають кадровий потенціал, його формування, сво-
єчасне оцінювання, розвиток та ефективне управ-
ління задля розширення можливостей, посилення 
конкурентних переваг організації.

Управління кадровим потенціалом, як зовніш-
нім, так і внутрішнім, є одним з найважливіших 
аспектів стратегічного управління сучасним під-
приємством, адже в умовах інноваційної еконо-
міки та модернізації виробництва відбуваються 
зростання ролі персоналу та посилення уваги до 
рівня його компетенцій, навичок, знань та особис-
тих якостей. Орієнтація на виявлення прихованих 
можливостей співробітників, інвестування в люд-
ський капітал, ефективне використання потенцій-
них здібностей та створення умов для реалізації 
і розвитку кадрового потенціалу підвищує конку-
рентоспроможність підприємства на ринку відпо-
відних товарів і послуг.
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