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ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДЕФІНІЦІЇ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ»
Дмитрієв І.А., д-р екон. наук, професор
Шевченко І.Ю., д-р екон. наук, доцент
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Постановка проблеми. Наукова література акумулювала досить багато
різноманітних термінів для всебічного окреслення розвитку людини, проте
найбільшої популярності отримали соціально-економічні категорії «людський
потенціал», «трудовий потенціал» і «людський капітал». У широкому сенсі
людський потенціал − це можливість людини прожити довге, здорове та творче
життя; трудовий потенціал – можливість розвивати та реалізувати людський
потенціал через трудову діяльність; людський капітал – можливість розвивати
та реалізовувати трудовий потенціал унаслідок цільових інвестицій (рис. 1).

Непрацездатне населення
Людський
капітал

Економічно неактивне
та безробітне населення

- людський потенціал

- трудовий потенціал

Рис. 1. Співвідношення соціально-економічних категорій «людський
потенціал», «трудовий потенціал» і «людський капітал»
Джерело: побудовано авторами
На рис. 1 наглядно представлені кількісні резерви розвитку людського
потенціалу та трудового потенціалу – «непрацездатне населення», «економічно
неактивне та безробітне населення» відповідно. Мінімізація цих резервів
шляхом віднесення їх до тієї частини потенціалу, яка реалізується, є важливим
завданням для науковців, фахівців-практиків, можновладців. У той же час якщо
завдання мінімізації частки непрацездатного населення в структурі наявного
населення є більшою мірою прерогативою держави й отримує відображення у
соціальній політиці, то завдання максимізації рівня економічної активності та
зайнятості населення потребує більш комплексного підходу – поєднання зусиль
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органів державної влади та суб’єктів господарювання/підприємництва. Тому
акцентуємо увагу на трудовому потенціалі як об’єкті дослідження.
Первісним етапом дослідження будь-якого об’єкту є визначення його
ессенціальної характеристики, що потребує попереднього комплексного аналізу
наданих науковцями дефініцій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Трудовий потенціал як
соціально-економічна категорія знаходиться у полі зору науковців, починаючи
з 80-х років ХХ ст. і до сьогоднішніх днів.
Науковцями трудовий потенціал досліджується:
– на різних рівнях його прояву – макро- (О.А. Атаєва, І.І. Бажан,
Д.П. Богиня, Л.В. Ганіч, В.М. Гриньова, О.А. Грішнова, М.І. Долішній,
Л.О. Згалат-Лозинська, Л.М. Ільїч, П.А. Климець, В.Я. Костів, А.С. Криклій,
В.М. Лич, Г.М. Максимюк, Г.Ю. Міщук, В.М. Мороз, Ю.І. Муромцева,
Н.В. Оленцевич, В.С. Пономаренко, О.І. Ратушенко, С.Ю. Трубич,
Л.В. Шаульська, К.М. Шило, Л.Т. Шевчук, В.Г. Щербак), мезо- (І.М. Антохова,
Г.П. Баб’як, М.І. Бібен, Г.В. Войтенко, С.А. Гальперіна, В.С. Грицевич,
І.О. Джаін, О.І. Дребот, Ю.Ю. Заволока, С.В. Засанська, Й.П. Звонар,
О.А. Ковенська, В.Ф. Кондратьєва, О.М. Левченко, Н.Д. Лук’янченко,
І.І. Мандюк, В.П. Мікловда, О.П. Ольшанська, В.В. Онікієнко, С.Р. Пасєка,
М.І. Пітюлич, В.І. Приймак, Н.М. Слівінська, Ф.Ф. Соханич, Н.А. Тітова,
А.І. Уланчук, Л.А. Чвертко, І.Б. Чичкало-Кондрацька, Е.Ф. Югас, В.В. Ярова),
мікро- (Н.І. Верхоглядова, Т.О. Водолажська, Т.В. Голубєва, І.І. Демко,
К.Б. Козак, О.О. Лукашов, Л.Г. Миронова, М.М. Новікова, С.М. Самойленко,
В.В. Сідоренко, О.І. Сімчера, В.Л. Смолюк, О.В. Ткачук, Е.Е. Шамілєва);
– за галузями національної економіки – промисловим сектором
(О.В. Ареф’єва, П.О. Бегма, Ю.С. Братішко, О.В. Волкова, Л.В. Галаз,
О.І. Гнибіденко, А.Г. Гольдфарб, А.І. Данилюк, О.В. Коренков, Г.М. Мутерко,
Р.М. Набока, І.В. Новойтенко, Т.Г. Пенцак, А.М. Ревва, В.В. Ровенська,
Т.В. Синиця, Н.В. Чорноморченко), аграрним сектором (О.А. Бугуцький,
О.О. Васильєва, А.В. Владечак, І.В. Горковенко, Г.Б. Дуда, І.В. Думенко,
Я.О. Зубрицька, М.А. Коротєєв, Н.М. Котько, В.Ф. Крисько, Л.М. Курбацька,
О.І. Лисак, Л.І. Личук, Н.А. Мазур, В.П. Муляр, А.М. Пивовар, В.М. Попов,
В.В. Россоха, М.Г. Саєнко, А.В. Череп, І.І. Чернега, В.В. Черніченко,
А.В. Чупіс, І.В. Хлівна, Л.В. Шовкун, Л.Г. Ярова), будівельним сектором
(О.П. Омельяненко, М.І. Русінко), транспортним сектором (Г.М. Гребенюк,
О.В. Полоус), торгівельним сектором (Н.Р. Гураль, Л.В. Степанова),
банківським сектором (Т.І. Лепейко, А.О. Малюкіна, М.О. Хоша), освітнім
сектором (О.А. Колесник, А.М. Рибніков);
– у контексті урбанізації (С.В. Сембер, Н.О. Шевченко) та деурбанізації
(Е.А. Атаманюк, Н.М. Бондаренко, В.М. Василенко, Н.Р. Зіятдінова,
О.І. Кузьмак, А.В. Куцмида, С.Д. Лучик, Ю.Ф. Мельник, В.К. Міга,
В.А. Слєпцов, О.Й. Хомин, В.Г. Швець, А.В. Шестакова, Н.О. Шишпанова,
В.В. Юзефович, К.І. Якуба).
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Невирішені складові загальної проблеми. Виходячи з диференціації
підходів до надання ессенціальної характеристики трудовому потенціалу задля
їх консолідації віддамо перевагу ретроспективному підходу, дослідивши
історичну еволюцію дефініцій соціально-економічної категорії «трудовий
потенціал».
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження історичної
еволюції та надання сучасної інтерпретації дефініції соціально-економічної
категорії «трудовий потенціал».
Виклад основного матеріалу дослідження. Табл. 1 містить
систематизацію дефініцій соціально-економічної категорії «трудовий
потенціал» у ретроспективі від проголошення незалежності України до
сьогоднішнього часу.
Таблиця 1
Дефініції соціально-економічної категорії «трудовий потенціал»
Вчений(-ні)
1
В. Онікієнко
[1]
М. Пітюлич,
М. Бібен,
В. Мікловда [2]
С. Сембер
[3]

Роки
2
1994
1996

2000

Д. Богиня,
О. Грішнова [4]
Г. Осовська,
В. Крушельницька
[5]
О. Ареф’єва,
О. Коренков
[6]
Б. Кліяненко,
С. Большенко
[7]
З. Варналій,
А. Мокій,
О. Новикова [8]

2002
2003

2004

2004

2005

Інтерпретації дефініції «трудовий потенціал»
3
Трудовий потенціал − це сукупність працездатного
населення, яке має відповідну професійно-кваліфікаційну
підготовку.
Трудовий потенціал – це сукупність різних характеристик
працездатного населення, які визначають його кількісноякісну оцінку, що реалізується в процесі трудової діяльності.
Трудовий потенціал – це гранична здатність працездатного
населення локального територіального утворення до праці,
яка обумовлюється існуючим поділом та спеціалізацією
праці, системою виробничих та кооперативних зв’язків,
історичними
трудовими
традиціями,
соціальнопсихологічними характеристиками носіїв праці, що надають
йому ряд специфічних ознак, та здатністю до
самовідтворення і створення засобів для існування.
Трудовий потенціал – це інтегральна оцінка якісних та
кількісних характеристик економічно активного населення.
Трудовий потенціал – це сукупність працездатного населення
з урахуванням його інтелектуального розвитку, знань, вмінь,
досвіду, духовних цінностей, звичаїв, переконань і
патріотизму.
Трудовий потенціал – це трудова дієздатність колективу,
ресурсні працездатні можливості облікового складу
підприємства, з урахуванням їхнього віку, фізичних
можливостей, наявних знань та професійно-кваліфікаційних
навичок.
Трудовий потенціал – це сукупність якісних та кількісних
характеристик
трудових
ресурсів,
які
визначають
максимальні можливості до виробництва високоякісної
конкурентоспроможної продукції та надання послуг.
Трудовий потенціал – це інтегральна сукупність
можливостей населення до економічної активності як
суб’єктів трудової діяльності.
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Продовження табл. 1
1
В. Васильченко,
А. Гриненко,
О. Грішнова,
Л. Керб [9]

2

2005

Л. Галаз
[10]
2006

Л. Шаульська
[11]

2006

Н. Калєніна
[12]
2008
Е. Югас
[13]
В. Гриньова
та інші
[14]
В. Щербак
[15]

2008

2009

2009

С. Засанська
[16]
2010
А. Коцур
[17]

2010

С. Гринкевич
[18]
2011
Л. Кулинич
[19]

2011

3
Трудовий потенціал – це:
- частина потенціалу людини як особистості, який
формується на основі природних даних (здібностей), освіти,
виховання та життєвого досвіду;
- можливості участі людини, співробітників підприємства,
населення країни у виробництві та обміні благ.
Трудовий потенціал – це запаси праці, що залежать від
загальної чисельності трудових ресурсів та їх структури за
статтю та віком, накопичених знань, ступеня відповідності
демографічної структури працівників умовам підвищення
ефективності праці, соціальній мобільності населення
(територіальній та професіональній).
Трудовий потенціал – це ресурси праці, які визначають
сукупність можливостей населення до активної трудової,
підприємницької, інноваційної діяльності в комплексі з
умовами та якістю їх використання у сфері праці.
Трудовий потенціал – це наявні та потенційні можливості
працівників забезпечити реалізацію цілей підприємства з
найраціональнішими витратами всіх виробничих ресурсів за
умови впливу сприятливих соціально-демографічних і
економічних факторів.
Трудовий потенціал – це сукупність якостей людини, що
визначають можливість та границі її участі в трудовій
діяльності.
Трудовий потенціал – це існуючі і потенційні можливості
працюючих з реалізації їх кількісних і якісних характеристик
у конкретних соціально-економічних та виробничо-технічних
умовах.
Трудовий потенціал – це складноструктурована динамічна
система, яка втілюється в сукупності його якостей та
властивостей: природно-біологічних, освітньо-професійних,
соціально-мотиваційних та креативно-інноваційних.
Трудовий потенціал – це економічно активне населення, яке,
з врахуванням його інтегральних характеристик кількості,
якості, міри здатності до праці та оптимального використання
робочого часу, створює значний обсяг валового внутрішнього
продукту.
Трудовий потенціал – це складова людського потенціалу,
сукупність якісних характеристик економічно активного
населення, що можуть бути використані в процесі праці.
Трудовий потенціал – це наявність ресурсів праці економічно
активного населення, здатних до самовідтворення та таких,
що відзначаються мінливістю, а також їх запас, при
ефективному використанні яких забезпечується досягнення
поставлених цілей.
Трудовий потенціал – це складова потенціалу людини, яка,
поєднуючи кількісні та якісні характеристики, спроможна до
самореалізації й ефективного використання потенційних
можливостей людини в процесі трудової діяльності.
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Продовження табл. 1
1

2

В. Гриньова,
Г. Писаревська [20]

2012

В. Козар
[21]

2012

І. Шевченко
[22]

2012

О. Кузьмак
[23]

2013

Т. Немченко
[24]

2013

О. Сімчера
[25]

2013

Л. Ганіч
[26]

2014

О. Гончар,
Т. Руденко
[27]

2014

3
Трудовий потенціал – це величина можливої участі
працівників у виробництві та на рівні окремих проектів
підприємства, яка може змінюватися під впливом внутрішніх
та зовнішніх чинників в умовах зацікавленості, з огляду на
вік працівників, їх фізичні можливості, наявні знання та
професійно-кваліфікаційні навички і може бути використана
для досягнення цілей як підприємства та його окремих
проектів, так і самих працівників.
Трудовий потенціал – це складне поєднання фізичних та
творчих здібностей, знань, навичок, досвіду, духовних та
моральних цінностей, культурних установ та традицій, що
залежить від ряду взаємопов’язаних кількісних та якісних
факторів, таких як чисельність працездатного населення, стан
здоров’я, загальноосвітня підготовка, професіональні знання,
досвід, активність робітників.
Трудовий потенціал – це сукупність кількісних і якісних
характеристик працездатного населення, які реалізуються та
можуть бути реалізовані відповідно до наявного й
перспективного попиту на них на ринку праці з урахуванням
впливу об’єктивних і суб’єктивних факторів.
Трудовий потенціал – це реальні і потенціальні трудові
можливості суспільства, регіону, галузі, підприємства, що
можуть бути мобілізовані в процесі виробничих відносин з
метою досягнення певної мети.
Трудовий потенціал – це інтегральна сукупність потенційних
можливостей працездатного населення, а також тих, хто
готується до трудової діяльності, щодо реалізації їх
кількісних та якісних характеристик, які виявляються в
трудовому процесі.
Трудовий потенціал – це інтегральна характеристика
здібностей та можливостей населення як наявних так і
перспективних, які визначаються у формі ресурсів та резервів
живої праці у сукупності їхньої кількісної та якісної
характеристик, що реалізуються в суспільно корисній праці в
умовах певного етапу розвитку продуктивних сил і
виробничих
відносин
та
забезпечують
реалізацію
поставлених цілей.
Трудовий потенціал – це потенціал робочого часу людини,
що володіє сукупністю загально-професіональних та
професіонально-кваліфікаційних
характеристик,
які,
враховуючи історичні, демографічні, національні та інші
особливості можуть бути використані в тій або іншій сфері
суспільного виробництва.
Трудовий потенціал – це частка матеріального виробництва,
що характеризується наростанням матеріальних благ в
процесі розвитку індивідуальності людини та охоплює лишу
ту її частину, в якій спостерігається наростання матеріальних
благ понад рівень, що був досягнутий раніше в процесі
розвитку індивідуальності людини.
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Продовження табл. 1
1
В. Скурська
[28]

О. Харун
[29]

П. Бегма
[30]
З. Живко,
Н. Була,
Н. Фостяк [31]

2

3
Трудовий потенціал – це сукупність кількісних та якісних
характеристик працівників в єдності індивідуального та
2014 групового компонентів, що визначають наявні та майбутні
можливості їх участі у трудовій діяльності для досягнення
цілей підприємства за певних виробничих умов.
Трудовий потенціал – це сукупність можливостей персоналу
з урахуванням його психологічних, професійних та
2014 кваліфікаційних умов використання, виходячи з технічної та
технологічної оснащеності підприємства для досягнення
цілей останнього і задоволення потреб працівників.
Трудовий потенціал – це вхідні, внутрішні та вихідні потоки
кількісних і якісних його характеристик, які в процесі
застосування до них операцій із формування, перетворення,
2015
переміщення та реалізації здійснюють фізичне, посадове та
професійно-кваліфікаційне переміщення в просторовочасовому інтервалі.
2015

Н. Мазур,
Г. Дуда [32]

2015

Г. Заєць
[33]

2016

Є. Івченко,
О. Серікова [34]

2016

Н. Садовська
[35]

2016

О. Галан
[36]

2017

Трудовий потенціал – це: сукупна суспільна здатність до
праці; потенційна трудова дієздатність суспільства.
Трудовий потенціал – це сукупність здібностей людини, які
за рахунок взаємодії освіти, науки та виробництва здатні до
самореалізації, розвитку та ефективного використання у
трудовій діяльності.
Трудовий потенціал – це інтегровані наявні та в майбутньому
набуті можливості трудового колективу та систем управління
ним, що дозволяють задовольнити потреби підприємства та
забезпечити
досягнення
цілей
його
розвитку
найефективнішим чином.
Трудовий потенціал – це сукупна здатність фізичних та
духовних властивостей окремого робітника досягати в
заданих умовах певних результатів його виробничої
діяльності, з одного боку, і здатність вдосконалюватися в
процесі праці, вирішувати нові задачі, що виникають в
результаті змін у виробництві, – з іншого.
Трудовий потенціал – це:
- можливості участі працівника (або всього колективу
організації) у суспільно-корисній діяльності як специфічного
виробничого ресурсу;
- характеристика якостей працівника (працівників), що
відображають ступінь розвитку його (їх) здібностей,
придатність і підготовленість до виконання робіт
визначеного виду і якості, ставлення до праці, можливість та
готовність працювати з повною віддачею сил та здібностей.
Трудовий потенціал – це економічна форма особистісного
фактору виробництва в його спільному русі з речовими
факторами, що виражається в кінцевому результаті, який
може бути отриманий при повноцінній реалізації наявних
потенцій.
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Закінчення табл. 1
1

2

К. Корбут
[37]

2017

В. Бугас,
О. Науменко [38]

2018

П. Каминський
[39]

2018

О. Птащенко
[40]

2018

В. Пілявський
[41]

2019

І. Райковська
[42]

2019

Т. Водолажська
[43]

2021

3
Трудовий потенціал – це інтегральна форма, що кількісно та
якісно характеризує здатність суспільства в динаміці
забезпечити людський фактор виробництва у відповідності з
вимогами його розвитку.
Трудовий потенціал – це наявні та перспективні можливості
трудового колективу підприємства кількісно й якісно
задовольняти потреби підприємства та реалізовувати його
цілі найефективнішим чин/ом за наявності відповідного
ресурсного забезпечення.
Трудовий потенціал – це інтегральний показник наявних та
перспективних, якісних і кількісних характеристик всіх
працівників, які спрямовують свої зусилля на досягнення
цілей підприємства за умови наявності відповідного
ресурсного забезпечення.
Трудовий потенціал – це виробнича здатність підприємства
(групи,
індивіда),
що
визначається
особистісними
(фізичними, інтелектуальними та духовними) здібностями з
врахуванням взаємозв’язків, що склалися з матеріальнотехнічними, інноваційними, соціокультурними та іншими
складовими економічного потенціалу підприємства.
Трудовий потенціал – це якісні характеристики трудових
ресурсів, робочої сили і людського капіталу щодо здатності і
можливості окремого працівника та сукупності (персоналу)
на підприємстві активізувати особистий і уречевлений
фактори виробництва.
Трудовий потенціал – це сукупність кваліфікації та
професійних здібностей всіх працівників підприємства, а
також їхніх здобутків у справі ефективної організації праці та
розвитку персоналу.
Трудовий потенціал – це сукупність наявних та потенційних
можливостей і здібностей працівників, застосовуваних у
трудовій діяльності, що можуть виявлятись за новітніх
мінливих
умов
соціально-економічного
середовища
функціонування підприємств та спрямованих на нарощення,
розвиток і ефективне їх використання з метою досягнення
стратегічних цілей розвитку підприємства.

Джерело: складено авторами за джерелами [1-43]
Попри диференціацію представлених у табл. 1 дефініцій соціальноекономічної категорії «трудовий потенціал» слід виділити деякі спільні риси
виявлених науковцями ессенціальних характеристик об’єкту дослідження:
− трудовий потенціал інтегрує кількісні й якісні характеристики,
зокрема такі як: працездатність [1–3; 5; 6; 21; 22; 24; 31]; економічна активність
[4; 8; 16–18]; мобільність [10]; стать [10]; вік [6; 20]; фізичні можливості та стан
здоров’я [6; 15; 20; 21; 30; 34; 40]; виховання й інтелектуальний розвиток [5; 9;
21; 40]; освіта та професійно-кваліфікаційна підготовка (знання, вміння,
навички, досвід) [1; 5; 6; 9; 10; 15; 20; 21; 26; 29; 30; 35; 42]; творчі та
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креативно-інноваційні здібності [15; 21]; соціально-психологічні та мотиваційні
характеристики [3; 5; 15; 21; 29; 34; 35; 40];
− трудовий потенціал містить реалізовану (існуючу, наявну, реальну) та
нереалізовану (потенційну, можливу, запасну, резервну, перспективну,
майбутню) частини [10; 12–14; 18; 19; 22–25; 28; 33; 34; 36–39; 43];
− реалізація трудового потенціалу сприяє досягненню поставлених
цілей (особистісних цілей [20; 27; 29; 34; 41]; стратегічних, тактичних і
оперативних цілей суб’єктів господарювання/підприємництва (до прикладу,
таких як виробництво високоякісної конкурентоспроможної продукції [7];
раціоналізація витрат усіх виробничих ресурсів [12]; оптимальне використання
робочого часу [16]; ефективна організація праці та розвиток персоналу [42]) або
цілей їх окремих проєктів [20]; цілей стратегій і програм розвитку галузей,
регіонів, держави (до прикладу, створення валового внутрішнього продукту
[16]; нарощування матеріальних благ [27]));
− формування, розвиток і використання трудового потенціалу
здійснюється під впливом об’єктивних (зовнішніх) факторів (до прикладу,
соціально-демографічних факторів [3; 12; 14; 26; 43], економічних факторів [3;
12; 14; 22; 25; 43], науково-технічних факторів [32]) і суб’єктивних
(внутрішніх) факторів (до прикладу, виробничо-технічних факторів [3; 10; 11;
14; 28; 29]).
Висновки з проведеного дослідження. На підставі агрегування
наведеного на початку дослідження твердження, що «трудовий потенціал – це
можливість розвивати та реалізувати людський потенціал через трудову
діяльність» і отриманих результатів теоретичного дослідження, вважаємо, що
під трудовим потенціалом доцільно розуміти кількісно-якісну характеристику
частини людського потенціалу, що реалізується на даний момент і/або може
бути реалізована в майбутньому через трудову діяльність задля досягнення
системи цілей на особистісному рівні, мікро-, мезо- та макрорівнях під впливом
об’єктивних (зовнішніх) факторів і суб’єктивних (внутрішніх) факторів.
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РЕФЕРАТИ ABSTRACTS
УДК 331.5; JEL Classification: J 01
Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю. ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ТА
СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДЕФІНІЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ
КАТЕГОРІЇ «ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ»
Мета: дослідження історичної еволюції та надання сучасної
інтерпретації дефініції соціально-економічної категорії «трудовий потенціал».
Методика дослідження: метод аналізу та синтезу, системний підхід,
історичний метод, метод узагальнення, метод порівняння, монографічний
метод. Результати: досліджено історичну еволюцію дефініцій соціальноекономічної категорії «трудовий потенціал» у ретроспективі від проголошення
незалежності України до сьогоднішнього часу. Виявлено спільні риси наданих
науковцями ессенціальних характеристик соціально-економічної категорії
«трудовий потенціал»: трудовий потенціал інтегрує кількісні й якісні
характеристики; трудовий потенціал містить реалізовану (існуючу, наявну,
реальну) та нереалізовану (потенційну, можливу, запасну, резервну,
перспективну, майбутню) частини; реалізація трудового потенціалу сприяє
досягненню поставлених цілей (особистісних цілей; стратегічних, тактичних і
оперативних цілей суб’єктів господарювання/підприємництва або цілей їх
окремих проєктів; цілей стратегій і програм розвитку галузей, регіонів,
держави); формування, розвиток і використання трудового потенціалу
здійснюється під впливом об’єктивних (зовнішніх) факторів і суб’єктивних
(внутрішніх) факторів. Наукова новизна: спираючись на результати
теоретичного дослідження та розуміння трудового потенціалу як тієї частини
людського потенціалу, яка може розвиватися та реалізовуватися через трудову
діяльність, було запропоновано наступну інтерпретацію дефініції соціальноекономічної категорії «трудовий потенціал»: «трудовий потенціал – це
кількісно-якісна характеристика частини людського потенціалу, що
реалізується на даний момент і/або може бути реалізована в майбутньому через
трудову діяльність задля досягнення системи цілей на особистісному рівні,
мікро-, мезо- та макрорівнях під впливом об’єктивних (зовнішніх) факторів і
суб’єктивних (внутрішніх) факторів». Практична значущість: агрегаційний
характер наданої дефініції соціально-економічної категорії «трудовий
потенціал» забезпечує більш повну її відповідність сучасним умовам, що своєю
чергою сприятиме підвищенню ефективності управління трудовим потенціалом
за умови обрання за основу запропонованої ессенціальної характеристики.
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Dmytriiev І., Shevchenko I. HISTORICAL EVOLUTION AND
MODERN INTERPRETATION OF THE DEFINITION OF THE SOCIOECONOMIC CATEGORY “LABOR POTENTIAL”
Purpose: research of historical evolution and providing a modern interpretation
of the definition of the socio-economic category “labor potential”. Methodology of
research: method of analysis and synthesis, system approach, historical method,
method of generalization, comparison method, monographic method. Findings: the
historical evolution of the definitions of the socio-economic category “labor
potential” in retrospect from the proclamation of independence of Ukraine to the
present day is researched. The common features of the essential characteristics of the
socio-economic category “labor potential” provided by scientists are revealed: labor
potential integrates quantitative and qualitative characteristics; labor potential
includes realized (existing, available, real) and unrealized (potential, possible, spare,
reserve, perspective, future) parts; realization of labor potential contributes to the
achievement of goals (personal goals; strategic, tactical and operational goals of
economic/entrepreneurial entities or the goals of their individual projects; goals of
strategies and programs for the development of industries, regions, state); formation,
development and use of labor potential is carried out under the influence of objective
(external) factors and subjective (internal) factors. Originality: based on the results of
theoretical research and understanding of labor potential as a part of human potential
that can be developed and realized through labor activity, the following interpretation
of the definition of socio-economic category “labor potential” was proposed: “labor
potential is a quantitative and qualitative characteristic of the part of human potential
that is realized at this moment and/or can be realized in the future through labor
activity for achieving the system of goals at the personal level, micro-, meso- and
macro- levels under the influence of objective (external) factors and subjective
(internal) factors”. Practical value: the aggregation character of the given definition
of the socio-economic category “labor potential” provides a more complete
compliance with modern conditions. So, the choice of the proposed essential
characteristics in turn will improve the efficiency of management of labor potential.
Key words: labor potential; category; interpretation; definition; evolution.
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