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Нестачу кадрів підприємства відчувають лише у разі виникнення потреби 

у кадрах. Вона зумовлюється кількома причинами.  

Першою причиною появи потреби у кадрах є створення нових робочих 

місць, а також вивільнення вже існуючих через плинність кадрів. Виникнення 

нових робочих місць пов’язане із зростанням виробничих потужностей 

підприємства, розширенням асортименту продукції, освоєнням нових ринків 

збуту, зміною умов здійснення підприємницької діяльності, об’єднанням 

кількох підприємств та ін. Тоді як причинами вивільнення посад можуть бути: 

закінчення трудової діяльності працівником, що обіймав раніше тепер вже 

вакантну посаду (переважно у випадку виходу на пенсію), звільнення за 

власним бажанням (таке рішення працівник приймає, коли на новому робочому 

місці у нового роботодавця йому пропонують укладання контракту на значно 

вигідніших умовах; зміна місця роботи пов’язана із зміною місця проживання 

тощо), перехід на іншу посаду на даному підприємстві (внаслідок кар’єрного 

підвищення або пониження; ротації кадрів).  

Другою причиною появи потреби у кадрах є невідповідність професійних 

компетенцій працівників вимогам їх посад. Вона виникає внаслідок того, що 

науково-технічний прогрес, а також зміна ринкового середовища призводять до 

постійного застарівання знань та вмінь працівників, і можуть вимагати від них 

інших особистих якостей, у яких не було потреби раніше. Відтак, щоб привести 

характеристики персоналу у відповідність з вимогами посад, здійснюється 

підвищення кваліфікації (додаткове формування трудового потенціалу 

працівників, спричинене невідповідністю одержаного розряду за підсумками 

навчання у закладах ПТО вимогам, необхідним для роботи з новітнім 

обладнанням), та перепідготовка кадрів (переформування трудового потенціалу 

кадрів). Іншими причинами підвищення кваліфікації та перепідготовки 

конкретних осіб можуть бути їх відповідне бажання та конкурентна ситуація на 

ринку праці.  

В умовах, коли попит перевищує пропозицію, зростає ціна робочої сили. 

Отже, в умовах дефіциту робочої сили заробітна плата працівників буде 

зростати. У ще більшою мірою проявиться ситуація, коли успішні й прибуткові 

фірми будуть задовольняти свою потребу в кадрах за рахунок переманювання 

фахівців з інших підприємств і організацій. 

Посилення тиску з боку зовнішніх ринків праці. В умовах дефіциту 

вітчизняної робочої сили залучення трудових мігрантів і зарубіжних фахівців 

стає необхідністю.  


