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ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Науковий керівник:  

О. Г. Шевчик, к.п.н., доц., доцент кафедри економіки та управління  

персоналом ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

 

УМОВИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ 

ПОЛІПШЕННЯ» 

 

На сучасному етапі розвитку України спостерігається загострення проблем 

в області організації нормальних умов праці. Зростаюча економічна криза та як 

наслідок нестаток коштів у підприємств, недостатня увага до цієї проблеми з боку 

керівництва підприємства, безправ’я та пасивність виробничих робітників 

призводять до того, що значна частина трудящих працює у шкідливих або важких 

умовах. Разом з тим ігнорування даної проблеми призводить до втрати трудового 

потенціалу, як на рівні підприємств, так і на рівні держави в цілому і 

супроводжується значними фінансовими та соціально-економічними втратами. 

Тому проблема покращення умов праці для будь-якого підприємства є 

надзвичайно актуальною. 

В процесі праці людина вступає у взаємодію з предметами праці, засобами 

праці, іншими людьми. Крім того, на неї впливають різні параметри виробничої 

обстановки, в якій протікає праця (температура, вологість, рух повітря, шум, 

вібрація, шкідливі речовини, різноманітні випромінювання й т. п.). Все це у 

сукупності характеризує певні умови, в яких протікає праця людини, тобто це є 

умовами праці. 

В ГОСТі 19605-74 «Організація праці. Основні поняття, терміни і 

визначення» умови праці визначаються як «сукупність факторів виробничого 

середовища, що впливають на працездатність та здоров'я людини в процесі праці» 

[4,ст. 85]. 

Умови праці визначаються як сукупність взаємопов’язаних виробничих, 

санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, естетичних і соціальних чинників 

конкретної праці, обумовлених розвитком продуктивних сил суспільства, які 
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визначають стан виробничого середовища і вплив на здоров’я і працездатність 

людини. 

Праця, а відповідно умови й охорона праці є реаліями різних систем:  

з одного боку, «людина-машина (технологічний процес)», «людина-середовище», 

«людина-машина-середовище», а з іншого - «людина-колектив-суспільство», 

«людина-суспільство-природа»[1, ст. 26]. 

Конкретизація викладеного в стандарті положення, розкриття суттєвості та 

механізму впливу умов праці на людину є у розроблених Науково-дослідного 

інституту вчених (НДІ вчених) праці методичних рекомендаціях, де це поняття 

визначене наступним чином:  

«Умови праці - складне об'єктивне суспільне явище, що формує в процесі 

праці під впливом взаємопов'язаних факторів соціально-економічного, техніко-

організаційного та природного характеру які впливають на здоров'я, дієздатність 

людини, на його ставлення до праці та ступінь задоволеності працею, на 

ефективність праці та інші економічні результати виробництва, на рівень життя та 

всебічний розвиток людини як головної продуктивної сили суспільства» [2, с. 12]. 

ЗАТ «Дзвінкі кедри України» - стабільно працююче підприємство, яке 

розвивається і має гарні позиції на ринку. Якість продукції і зважена цінова 

політика, власна сировина, вигідне розташування і відмінні можливості 

подальшого зростання виробництва роблять його привабливим для 

співробітництва та інвестицій.  

Підприємство ЗАТ «Дзвінкі кедри України» виготовляє високоякісні 

столярні вироби з натуральної деревини. Основна продукція - дверні й віконні 

блоки. Підприємство освоїло виготовлення вікон і дверей, у т. ч. балконних, за 

євро стандартом, використовуючи передові закордонні технології та 

оздоблювальні матеріали. 

Аналіз умов праці на ЗАТ «Дзвінкі кедри України» необхідно розглядати в 

тісному зв'язку з оплатою праці. З покращенням умов праці, з ростом 

продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення рівня її 

оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати таким 
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чином, щоб темпи росту продуктивності праці обганяли темпи росту його оплати. 

Тільки за таких умов створюються можливості для нарощування темпів 

розширеного відтворення. 

З  метою  послаблення  негативних  факторів  на ЗАТ «Дзвінкі кедри 

України» розробляють колективні та індивідуальні  заходи  по  забезпеченню  

нормативних  умов  по  охороні  праці (розподіл  обов’язків  між  службами,  

посадові  обов’язки). Необхідні  умови  освітлення, опалення,  заземлення  

електроприладів та  електроустановок,  огородження  та  блокування, світлова  та  

звукова  сигналізація[3, ст.126]. 

На підприємстві проводяться заходи по зменшенню шкідливих речовин, 

проти вібраційні засоби, протишумові, протипожежні, електробезпечність. 

Законодавством  «Про охорону  праці» ст.9, «Про  відпустки» ст.7, 8,  «Про 

пенсії» ст.13 передбачено пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці 

[5, с.226]. 

На підприємстві ЗАТ «Дзвінкі кедри України» з працівниками складається 

трудовий договір. Умови трудового договору не можуть містити положень, які не 

відповідають законодавчим та іншим нормативним актам про охорону праці, що 

діють в Україні. 

Умови праці на робочих місцях ЗАТ «Дзвінкі кедри України»,  безпека 

технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та  інших  засобів 

виробництва, стан  засобів  колективного  та  індивідуального захисту,  що  

використовуються  працівниками, а також санітарно-побутові умови відповідають 

вимогам нормативних актів про охорону праці. 

Процес управління охороною праці передбачає аналіз та оцінку системи 

прогнозування виробничого ризику й можливих наслідків планування запобіжних 

заходів; організацію виконання; контроль за виконанням. 

Мета управління охороною праці – це забезпечення безпеки людини, 

збереження здоров’я та працездатності людини під час трудової діяльності. 

На підприємстві управління охороною праці повинно включати такі 

напрямки: 
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- навчання працівників безпеки та охорони праці; 

- забезпечення безпеки виробничих процесів та обладнання; 

- забезпечення безпеки будівель і споруд; 

- забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; 

- нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці; 

- впровадження оптимальних ритмів праці та відпочинку працівників; 

- організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників; 

- санітарно-побутове обслуговування працівників; 

- професійний відбір працівників.  

Оскільки на підприємстві «Дзвінкі кедри України» технологічний процес, 

використовуване обладнання. Сировина та матеріали є потенційними джерелами 

шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо 

впливати на стан здоров’я працівника необхідно провести атестацію робочих 

місць за умовами праці. 

Атестація робочих місць проводиться атестаційною комісією, склад і 

повноваження якої визначаються наказом по підприємству. Строки проведення 

атестації передбачаються колективним договором; відповідальність за своєчасне 

та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства. 

Основна мета атестації робочих місць – це дати оцінку всім елементам 

виробничого середовища і трудового процесу. Встановити ступінь шкідливості і 

небезпечності праці та причини їх виникнення. 

Під час праці на людину впливають різні параметри виробничої обстановки, 

в якій протікає праця (температура, вологість, рух повітря, шум, вібрація, 

шкідливі речовини, різноманітні випромінювання й т. п.). Все це у сукупності 

характеризує певні умови, в яких протікає праця людини, тобто це є умовами 

праці. 

Поліпшення умов і охорони праці дуже вагомо впливають як на економічні 

так і на соціальні результати виробництва. Комфортні умови праці сприяють 

високій працездатності. Механізація і автоматизація виробничих процесів, 
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удосконалення технології, скорочення і ліквідація важкої ручної праці є важливим 

фактором високої працездатності і продуктивності праці. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Агєєв Є .Я. Основи охорони праці : Навчально-методичний посібник для 

самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є. Я.  Агєєв. – Львів : 

«Новий Світ – 2000», 2009. – 404 с. 

2. Гандзюк М. П. Основи охорони праці: підр. для студ. вищих навч. 

закладів / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; За ред. 

Гандзюка М. П. -–К. : Каравела, 2006. – 392 с.  

3. Гогіташвілі Г. Г. Основи охорони праці : навч. посіб. / Г. Г. Гогіташвілі, 

В. М.  Лапін. – 4-те вид. випр. і доп. – К. : Знання, 2005. – 408 с. 

4. Закон України «Про охорону праці»; затв. Верховною Радо України 

21.11.2002 р. №229-ІV // Право і Практика: охорона праці в Україні. – 

№10 К. – 2007. 

5. Кодекс законів про працю України. – К, 1997. 

6. Основи охорони праці : Підручник / За ред. К. Н Ткачука. – 3-те 

видання, доповнене та перероблене. – К. : Основа, 2011. – 480 с. 

 

О. А. Андрієнко, Голова національної  

Профспілки Державної пенітенціарної служби  

України, генерал-майор Міжнародного Союзу  

Козацтва, ст. гр. УП-15-Г-1 ННІМП  

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Науковий керівник: 

Г. А. Дмитренко,  д.е.н., проф.,професор кафедри  

економіки та управління персоналом 

ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

 

 

ПРОФСПІЛКА (СИНДИКАТ), ЯК МУЛЬТИПЛІКАТОР ПРОЦЕСІВ 

ГУМАНІЗАЦІЇ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ СИСТЕМ 

 



11 

Зрілість кожного суспільства визначається ставленням до соціально 

уразливих категорій населення, до яких можна віднести і людей, які знаходяться в 

місцях позбавлення волі.  

Розглядаючи питання про місце Державної пенітенціарної служби України в 

системі влади сучасної України та країн СНД, необхідно зазначити, що органи 

виконання покарань у колишньому Радянському Союзі завжди були неприродно 

відокремлені від інших органів держави і суспільства - звідси і викривлення 

подачі інформації для громадянського суспільства. 

Як наслідок, пенітенціарна (від лат. poenitentia – каяття) функція держави 

була спрощена і зведена до звичайного виконання покарань під гаслами 

«перековування» та «перевиховання». Прикладом такого підходу є ГУЛАГ з його 

жахливими наслідками. Тому невипадково у суспільства давно сформувалася 

думка про пенітенціарну систему як про щось закрите, темне і негативне. Майже 

ніхто не усвідомлює того, що пенітенціарна функція − функція держави, і 

реалізація такої функції − це діяльність саме управлінська, яка повинна мати 

соціально спрямований характер. 

У сучасних умовах стрижнем реформування пенітенціарної системи 

повинна стати виключно як ідея ресоціалізації засуджених, що є основою 

пенітенціарної філософії, так і гуманізація всього пенітенціарного персоналу, 

який виконує цю важливу державницьку функцію. При цьому великою 

проблемою є вплив ув’язнених, їх субкультури та криміногенного середовища на 

поведінку персоналу, що призводить до професійної деформації, професійного 

вигорання тощо. 

Одним з важливих етапів реформування пенітенціарної системи нашої 

країни можна вважати 2011 рік, коли після моменту прийняття України в Раду 

Європи в Державній пенітенціарній службі (ДПтС) України вперше в історії 

існування тюремної системи була створена національна Профспілка, яка надала 

багато практичних і конкретних рекомендацій щодо подальшого реформування 

системи виконання покарань. 
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В лютому 2016 року Міністерство юстиції України презентувало проект 

реформування пенітенціарної системи (Державної кримінально-виконавчої 

служби України). У результаті реалізації проекту Мінюсту передбачається 

здійснити комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення кримінально-

виконавчого законодавства щодо ув’язнених та засуджених, соціальний захист 

пенітенціарного персоналу за рахунок скорочення кількості установ виконання 

покарань та персоналу. При цьому Профспілка усвідомлює, що актуальним при 

скороченні стане питання соціальної адаптації звільнених з Пенітенціарної 

Служби. У цьому аспекті Профспілка (Синдикат) взаємодіє з Міністерством праці 

та соціальної політики, Міністерством оборони, Національною поліцією та 

Міністерством внутрішніх справ, намагаючись врахувати негативний досвід 

скорочень персоналу. Але, на жаль в Державному бюджеті Україні фінансів 

достатньо немає, і цей проект виглядає як нездійсненний. Як свідчить світова 

практика, для забезпечення прав пенітенціарного персоналу і належних умов 

тримання під вартою ув’язнених односторонніх зусиль центрального органу - 

ДПтС - недостатньо. Вирішити цю проблему можливо лише за умови спільних 

цілеспрямованих заходів відповідних державних структур, громадських і 

міжнародних організацій. 

У Європейських пенітенціарних правилах зазначено, що персонал 

пенітенціарних установ виконує важливу суспільну функцію, і тому порядок 

їхнього набору, професійної підготовки та умови роботи повинні забезпечувати 

їм можливість підтримувати високі стандарти поводження з ув'язненими. Але 

на жаль в пострадянському пенітенціарному просторі умов для цього не створено. 

Питання реформування служби може бути успішно вирішеним на 

державному рівні через зміну застарілого законодавства та менеджменту, 

раціональну співпрацю з профільними міністерствами та відомствами, 

міжнародними організаціями, громадськими об’єднаннями.  
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ  

ПІДПРИЄМСТВ 

 

      Погляд на сферу матеріального виробництва, на будь-яку спільну, колективну 

діяльність у межах конкретної організації дає нам можливість стверджувати, що 

управління персоналом, як процес управління трудовим колективом, є 

повсякденною реальністю для організації. Цей процес здійснюється спеціально 

підготовленими працівниками апарату управління, що дає підстави розглядати 

його як важливу сферу практичної діяльності кожної організації. 

За дослідженнями А.Я. Кібанова, до недавнього часу поняття «управління» 

трактувалося як «адміністративне» або «лінійне керівництво». Більшу частину 

обсягу робіт з управління персоналом виконували лінійні керівники підрозділів. 

Тенденції розвитку управління персоналом у міжнародній господарській практиці 

свідчать про пріоритетність передачі великого обсягу функції з управління 

персоналом безпосередньо керівникам того чи іншого колективу організації.  

Негативна сторона такого явища для вітчизняної господарської практики 

полягає в тому, що керівники не отримують необхідної консультативної та 

методичної допомоги і часто виконують функції, до яких професійно не готові. 

Це, в свою чергу, веде до переважання автократичних підходів до формування 

стилю і методів керівництва. Нерозвиненість кадрових служб, непідготовленість 

керівників до управління персоналом неминуче веде до незадоволеності 

працівників своєю працею . 

Історія створення даного підприємства починається з 1975 р., оскільки саме в 

цьому році на виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 22 серпня 1975 року 

за № 400 наказу Міністра комунального господарства УРСР від 5 вересня 

1975 року за №299 та наказу Республіканського об’єднання з газопостачання та 



14 

газифікації «Укргаз» Мінжитлокомунгоспу УРСР від 8 жовтня 1975 року №1 було 

створено Житомирське виробниче об’єднання газового господарства 

«Житомиргаз». 

Житомирське виробниче об’єднання газового господарства «Житомиргаз» – 

це єдиний виробничо-господарський комплекс, до якого входили такі виробничі 

одиниці: 

– Головне підприємство (м. Житомир); 

– Бердичівське міжрайонне виробниче управління газового господарства; 

– Коростишівське міжрайонне виробниче управління газового господарства; 

– Малинське міжрайонне виробниче управління газового господарства; 

– Новоград-Волинське міжрайонне виробниче управління газового 

господарства; 

– Овруцке міжрайонне виробниче управління газового господарства; 

– Попільнянське міжрайонне виробниче управління газового господарства; 

– Черняхівське міжрайонне виробниче управління газового господарства; 

У своїй виробничо-господарській діяльності Житомирське виробниче 

об’єднання «Житомиргаз» керувалося тимчасовим Положенням про виробниче 

об’єднання комунального господарства Міністерства житлово-комунального 

господарства УРСР від 10.10.78 р. №380 та безпосередньо підпорядковуються 

Республіканському об’єднанню по газопостачанню та газифікації «Укргаз» МЖГ 

УРСР. 

З метою вдосконалення організаційної структури управління газовим 

господарством області наказами Республіканського об’єднання «Укргаз» №126 

від 05.09.85 р та виробничого об’єднання «Житомиргаз» №139 від 25.10.85 р 

утворене Житомирське управління газового господарства, якому передано 

служби: внутрішньобудинкового і газового обладнання, аварійно-диспетчерська, 

підземних газопроводів, частина автотранспорту та служба обліку. 

Керуючись ст. 7 Закону про підприємства в Українській РСР наказом по 

об’єднанню «Житомиргаз» №78 від 26.09.91 року були утворені ще п’ять 

управлінь з експлуатації газового господарства. Новоутворені управління з 
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експлуатації газового господарства здійснювали свою діяльність на основі 

Положення про управління і не є юридичними особами. 

У зв’язку з прийняттям Закону України про державне підприємство 

об’єднання і на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13.12.93 р., з 

метою подальшого удосконалення структури управління газовим господарством, 

утворення умов для розширення господарської самостійності підприємств, 

переходу до ринкової економіки ВО «Житомиргаз» з 27.02.92 р. зареєстровано як 

Державне підприємство по газозабезпеченню та газифікації «Житомиргаз» і 

керується Статутом підприємства. 

31 березня 1992 р. головне підприємство Науково-виробниче об’єднання 

«Укргаз», до складу якого входило ДП «Житомиргаз», перереєстровано, як 

Українська газова корпорація «Укргаз». 

Постановою Кабінету Міністрів від 14.12.1992 р. №701 підприємства, 

заклади і організації корпорації «Укргаз» передані у сферу функціонуючого 

управління Державного комітету по нафті і газу. 

З 01.01.93 р. наказом №6 від 25.01.1993 р.   були утворені ще чотири 

управління з експлуатації газового господарства  

У 1995 р. було створено відкрите акціонерне товариство «Житомиргаз». 

Сьогодні ПАТ «Житомиргаз» потужне підприємство газового господарства, яке 

обслуговує 8,5 тис. км розподільчих газопроводів і вводів, 12,5 тис. домових 

регуляторів тиску газу, 1077 установок захисту газопроводів від електрохімічної 

корозії, 280,8 тис. квартир, газифікованих природним газом, і 206,7 тис. квартир, 

газифікованих скрапленим газом, 154,7 тис. побутових газових лічильників. 

Для вирішення завдань управління персоналом підприємства необхідно 

враховувати різні за ступенем важливості фактори, обумовлені взаємними 

вимогами окремих осіб, трудового колективу, підприємства. При розробці 

відповідних рекомендацій ми, в першу чергу, спиралися на такі положення: 

1. Підприємство повинно мати ефективну структуру і чисельність персоналу, 

які б забезпечили своєчасне виконання певних функцій відповідної якості. 

2. Підприємство повинне ефективно використовувати наявний персонал. 
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3. Підприємство повинне задовольняти основні вимоги працівників і 

створювати умови для максимального прояву їхніх особистих якостей і 

можливостей. 

4. Напрямок діяльності підприємства та рівень заробітної плати впливають на 

якість роботи працівників. При цьому необхідно враховувати соціальні і правові 

фактори, які суттєво впливають на ефективність використання підприємством 

наявного персоналу. 
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ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ 

РЕСУРСАМИ В ПРОЕКТІ 

 

 Вивченню процесів планування, формування, перерозподілу і 

раціонального використання людських ресурсів, що  є основним змістом 
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управління персоналом в операційному менеджменті, у системі економічних наук 

приділяється особлива увага. Ефективне функціонування персоналу передбачає 

наявність чітко сформульованої та обґрунтованої кадрової політики. 

    Сутність управління трудовими ресурсами 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,  діяльність працівників із метою максимального 

використання їх. 

  Основними елементами фахових знань у сфері управління персоналом є 

планування і підбір, фахове навчання та розвиток працівників, мотивація їхньої 

діяльності й основні системи стимулювання, управління кар'єрою й оцінка 

роботи, а також навики спілкування та комунікації.  

    Планування як самостійна міжгалузева дисципліна має визначальний 

вплив на розвиток усіх самостійних наукових напрямків, які користуються її 

методикою для передбачення функціонування своїх об'єктів та предметів 

дослідження в майбутньому. Тому нині розвитку системи наукових знань 

планування надається пріоритетний розвиток. 

    Змістом планування є визначення цілей, найкращих методів і способів їх  

досягнення. Цілями науки планування є розробка методики передбачення та опис 

перспективного стану об'єктів різних господарських систем. 

      Одним з продуктів процесу планування є проект -  певний план дій, 

обумовлений конкретними цілями, які часто включають вимоги до часу, вартості 

та якості результату, що визначають спосіб його вирішення. 

   Залежно від обсягу та структури, основними сферами діяльності, за якими 

здійснюється проект, характеру предметної галузі проекту тощо, розрізняють 

проекти: монопроекти, мультипроекти, мегапроекти; технічні, організаційні, 

економічні, соціальні, змішані; інвестиційні, інноваційні, дослідження і розвитку, 

освітні, комбіновані тощо. 
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Організаційні проекти передбачають реформування підприємства, 

реалізацію концепції нової системи управління, створення нової організації чи 

проведення міжнародного форуму. 

Плануванням економічного розвитку, приватизацією підприємства, 

створенням аудиторської системи, введенням нової системи податків тощо 

займаються економічні проекти. 

Соціальні проекти розробляються для реформування системи соціального 

забезпечення, охорони здоров'я, соціального захисту незабезпечених верств 

населення, подолання наслідків стихійних лих тощо. 

Інвестиційний проект — це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і 

практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень для отримання 

прибутку. 

     Процес планування складається з трьох етапів: оцінка наявних ресурсів; оцінка 

майбутніх потреб; розробка програми задоволення майбутніх потреб. 

Ефективне кадрове планування,  у свою чергу,  забезпечує максимальне 

розкриття здібностей працівників; мотивацію працівників до реалізації 

професійних здібностей та можливостей; реалізацію економічних і соціальних 

наслідків прийнятих на підприємстві рішень. 

    Розрахувати планову чисельність основних робітників можна за такими 

показниками: за трудомісткістю виробничої програми (за відповідною формулою) 

; за  нормами обслуговування (за відповідною формулою) тощо.  

Продуктивність праці – це показник ефективності, результативності праці, 

що характеризується співвідношенням обсягу продукції, робіт чи послуг, з одного 

боку, та кількістю праці, витраченої на виробництво цього обсягу – з іншого. 

Залежно від прямого чи оберненого співвідношення цих величин є два показники 

рівня продуктивності праці: виробіток  та трудомісткість. При розрахунку 

продуктивності праці важливо правильно вибрати систему вимірників 

враховуючи можливість використання натуральних, трудових та вартісних 

вимірників при випуску продукції. 
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Оцінка використання трудових ресурсів дозволяє виявити недоліки у 

роботі, їх причини та внутрішні резерви економії трудовитрат і підвищення 

ефективності використання кадрів завдяки їх раціонального розміщення, 

повнішого завантаження і використання відповідно з набутою професією, 

спеціальністю і кваліфікацією.Система трудових показників дає можливість 

поєднати та пов’язати окремі показники між собою, а їх аналіз дозволяє оцінити 

вплив кожного окремого й усієї сукупності показників на загальну 

результативність праці. 

Підприємства повинні бути зацікавлені в якнайшвидшому усуненні усіх 

недоліків в роботі працівників та використанні виявлених резервів, оскільки це 

дозволить підвищити ефективність праці, а це, у свою чергу, покращить 

результати діяльності підприємства в цілому. 
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ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У КОРПОРАЦІЯХ 

 

В сучасних економічних умовах метою будь-якого підприємства є отримання 

максимального прибутку при найменших витратах. Тому перед керівниками 

підприємств стоїть задача вирішення комплексної проблеми підвищення 
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ефективності роботи підприємств. Дана проблема залежить від багатьох факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища. До факторів внутрішнього середовища, 

що контролюється і формується підприємством для соціально-економічного 

розвитку та підвищення ефективності можна віднести забезпеченість 

кваліфікованим персоналом, вчасності формування складу, структури, рівня 

професійної лояльності та професіоналізму всіх учасників виробничої діяльності 

на підприємстві. Серед усіх чинників виробництва, саме людський фактор у 

значній більшій мірі впливає на результати діяльності підприємств, що входять до 

корпорації. Виходячи з цього, головною метою стає розробка стратегій розвитку 

кадрової складової підприємства, а зокрема його кадрового потенціалу і однією із 

основних компонент успішної роботи підприємств корпорації буде підвищена 

увага до кадрів та методів управління їх спільною діяльністю.  

Концепція управління персоналом представляє собою систему теоретично-

методологічних поглядів на розуміння та визначення сутності, змісту, цілей, 

завдань, критеріїв, принципів і методів управління персоналом, що реалізуються 

через певні механізми в конкретній організації.  

Існуючі теорій управління пов’язує одна ідея - в центрі всіх сучасних 

концепцій є людина. Управління персоналом – це специфічна функція 

управлінської діяльності, головним об’єктом якої є люди, що входять до певних 

соціальних груп, трудових колективів. Суб’єктами управління є керівники, які 

виконують  функції  управління стосовно своїх підлеглих. Отже, управління  

персоналом – це цілеспрямована діяльність керуючої системи організації на 

розроблення  концепції, стратегій кадрової політики і методів управління 

людськими  ресурсами [1–5]. Планування, формування, перерозподіл і 

раціональне використання людських ресурсів є основним змістом управління 

персоналом, що є складовою компонентою управління організацією.  

До компонент, які впливають на процес формування кадрового потенціалу 

відносять модель формування й методи формування. Під  моделлю формування  

розуміють  абстрактну систему формування кадрового потенціалу, яка слугує  

зразком в практичній роботі з персоналом, яка базується на найважливіших  
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характеристиках персоналу, цілях діяльності підприємства (організації), 

особливостях та провідних функціях керівників. Також, вона визначає діючі 

способи корекції діяльності персоналу. Гармонійність моделі впливає на її 

ефективну роботу. Якщо елементи моделі не узгоджені між собою, то одержуючи 

суперечливі управлінські імпульси, персонал буде змушений здійснювати дії, які  

інтерферують одна одну. Стосовно методів формування то вони, є похідними від 

моделі формування, однак розглядатися вони можуть і незалежно від неї. 

Головною метою формування кадрового потенціалу є забезпечення  

функціональних підсистем і виробничих систем підприємства необхідними  

працівниками в потрібної кваліфікації та кількості. Цю мету можна досягнути 

ефективною кадровою роботою з підбору персоналу, оцінки, трудової адаптації, 

стимулювання й мотивації, навчання, атестації, організації праці й робочого 

місця, використання персоналу, планування просування по службі, управління 

кадровим резервом, управління нововведеннями в кадровій роботі, безпеки й 

здоров’я, вивільнення персоналу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні складові, що формують кадровий потенціал 
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передусім, їхні потенційні можливості забезпечувати досягнення завдань 

перспективного розвитку. Сукупність таких здібностей і можливостей кадрів 

відображено в кадровому потенціалі (рис. 1). Виходячи з його змісту, можна 

стверджувати, що праця найманих працівників супроводжується створенням 

інтелектуальної власності корпорації, яка втілюється у вигляді бізнес-ідей, а 

також ділових зв’язків й особистого іміджу співробітників, що сприяє 

формуванню організаційної культури підприємства [6]. 

Необхідно зазначити, що головна мета формування кадрового потенціалу 

підприємств корпорацій визначається підцілями та принципами системи 

управління персоналом. Формування кадрового потенціалу передбачає реалізацію 

стратегічних аспектів управління підприємством, такі, як розробка й здійснення 

кадрової політики, в межах якої принципи управління персоналом відображають 

об’єктивні тенденції, соціальні й економічні закони, враховують наукові 

рекомендації суспільної психології, теорії менеджменту й організації, тобто увесь 

арсенал наукового знання, який і визначає можливості ефективного регулювання 

та координацію людської діяльності [3]. 

Групу загальних принципів формування кадрового потенціалу складають 

принципи: системності, рівних можливостей, поваги до людини, командної 

єдності, правового та соціального захисту [4]. 

Сприйняття кадрового потенціалу як цілісної, взаємозалежної динамічної 

системи складає принципи системності формування кадрового потенціалу, яка 

охоплює всі категорії працівників і спрямована на формування й ефективне 

використання людського капіталу підприємства. До них відносять: принцип 

рівних можливостей; принцип поваги до людини; принцип правової та соціальної 

захищеності. Крім цих принципів, існують й інші специфічні принципи, які 

визначають умови формування кадрового потенціалу, зокрема: принцип 

оптимізації кадрового потенціалу підприємства, принцип комплементарності 

управлінських ролей, принцип формування унікального кадрового потенціалу [5]. 

Також, принципи за якими формується система управління кадровим 

потенціалом в організації; поділяють на дві групи: принципи, які характеризують 
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вимоги до формування кадрового потенціалу, і принципи, які визначають 

напрями розвитку потенціалу. Обидві групи цих принципів реалізуються у 

взаємодії, характер якої залежить від конкретних умов  функціонування системи 

управління персоналом [5]. 

Принципи формування кадрового потенціалу можуть стати основою 

ефективної системи управління персоналом будь-якої організації. В той же час 

знання і використання цих принципів є необхідним, але недостатньою умовою 

успішного управління людськими ресурсами. Оскільки методи формування 

кадрового потенціалу підприємства в своїй основі спираються на принципи  

нормативно-правового регулювання та стандарти управління кадровими  

ресурсами, систематизація принципів використання кадрового потенціалу 

підприємства надає можливість визначати умови формування ефективної  

системи управління персоналом. 
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ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ 

 

Сучасним керівникам і менеджерам необхідні знання у галузі організації та 

управління: вміння знаходити раціональні організаційні, технічні й економічні 

обґрунтування управлінських рішень, використовувати різноманітні методи для 

постійного вдосконалення діяльності підприємства, підвищення його 

ефективності в існуючих умовах господарювання. 

Управління проектом — це методологія організації, планування, 

керівництва, координації трудових, фінансових та матеріально-технічних ресурсів 

протягом проектного циклу, спрямована на досягнення його цілей шляхом 

застосування сучасних методів, техніки та технології управління для отримання 

певних результатів щодо складу та обсягу робіт, вартості, часу, якості та 

задоволення учасників проекту.  

У свою чергу управління змістом робіт свідчить,  що  в  проект   включено   

тільки  необхідні   для його успішного  виконання  роботи і відповідно є особливо 

актуальним для проектної діяльності. 

Управління змістом робіт – є частиною загальної системи менеджменту, яка 

спрямована на вирішення завдань пов’язаних з контролем, обліком і 

регулюванням ходу проведених робіт відповідно до запланованих показників і 

цілеспрямовано впливає на логічно завершену схему виробництва продуктів 
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(надання послуг), її компоненти та процеси з метою підвищення ефективності їх 

функціонування. 

Управління змістом робіт сприяє економічній доцільності процесу 

управління виробництвом і визначається заходами спрямованими на підвищення 

ефективності виробництва, зростання продуктивності праці, ефективну зайнятість 

персоналу, оптимальне використання обладнання та інших матеріальних ресурсів, 

забезпечення виробничого процесу необхідними документами організаційного і 

технічного характеру. 

Управління змістом проекту передбачає процеси, які забезпечують 

включення в проект робіт, необхідних для отримання очікуваного результату. 

До головних процесів управління змістом проекту належать [2]:   

 ініціалізація;  

 планування змісту;  

 визначення змісту;  

 перевірка змісту; 

 контроль за змінами змісту. 

Ініціація   –  процес   формального  визнання  необхідності   виконання 

проекту.  

Процес   ініціації   бере  початок  з   моменту  появи  ідеї   проекту  й  триває  

до ухвалення  рішення  про  участь  або  неучасть  організації   в  проекті . 

Ініціація   включає  єдиний  підпроцес –  авторизацію,  тобто   ухвалення рішення  

про  початок  проекту.  Для  виконавця  проекту  ініціація   означає необхідність  

виконання  наступної   фази  проекту.  

Планування змісту – процес розроблення документа про зміст як основи 

майбутніх проектних рішень, включаючи критерії, що використовуються для 

визначення успішного завершення проекту або фази. Воно полягає у детальному 

вивченні положень бізнес-плану ідеї проекту з метою визначення кроків реалізації 

ідеї. Треба пам'ятати, що далеко не завжди члени команди менеджера проекту 

мають досвід розробки бізнес-ідеї. Тому їм треба зрозуміти її сутність, щоб 

визначений зміст проекту не суперечив самій проектній ідеї [3]. Фактично на тій 
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стадії проектна команда проходить весь шлях розробників ділового плану ідеї і 

визначає, які конкретні дії спроможні впровадити в життя задум генераторів 

бізнес-ідеї. Саме ці дії і є змістом проекту. 

 Відомо, що процес планування змісту передбачає можливість коригування 

наступних дій із виконання проекту. Воно буває необхідним для чіткішого 

визначення кола питань, які потрібно вирішувати членам проектної команди. 

Планування змісту проекту звичайно закінчується розробкою окремого документа 

про зміст проекту, який затверджується його замовником і враховується під час 

розроблення його статуту. 

Планування  цілей –  це  процес   розробки  документа,  що  формулює  цілі 

проекту  які   є основою  для  наступних проектних  рішень і  визначення  

критеріїв  успішності  виконання проекту. 

Створення ієрархічної структури робіт (структури декомпозиції робіт СДР, 

Work Breakdown Structure, WBS) – процес розділення результатів проекту та 

роботи проекту на більш дрібні елементи, якими легше керувати. Кожний  

елемент W BS (пакет   робіт )  являє  собою  певний  обсяг  робіт   для оцінки  й  

виміру  виконання,  а  також  витрат ,  пов’язаних  з   досягненням  цілей проекту. 

WBS :  

 визначає  ієрархію   результатів;  

 описує  весь  обсяг  робіт ,  необхідний  для  досягнення  кінцевих  

цілей  або результату  проекту;  

 розробляється  шляхом  розподілу  результатів  на  вимірювані   

елементи,  що  обліковуються;  

 є  механізмом  для  об’єднання  і   оцінки  виконання  проекту  за  

обсягом робіт   і   вартістю. 

Підтвердження  цілей –  це  процес   формального  приймання  результатів 

проекту  його  учасниками( інвесторами ,  споживачами  та ін.).  Він  включає 

ревізію  продуктів  і  результатів  роботи  для  підтвердження  правильності 

виконання.  У  випадку  переривання  виконання  проекту підтвердження  цілей  

дає змогу встановити  й  документувати  ступінь  його завершеності [4].  
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Підтвердження  цілей  відрізняється  від   підтвердження  і   контролю 

якості   насамперед  тим,  що  підтвердження  цілей  стосується  приймання  самих 

результатів  роботи,  тоді   як  контроль  якості   стосується  правильності   цих 

результатів. 

Управління  цілями  в  частині   контролю  над  змінами  тісно  пов' язане  з 

іншими   процесами  керування  і   призначене  для:  

 впливу  на  чинники,  що  породжують  зміни,  для  забезпечення 

сприятливості  змін  цілей;  

  вироблення  впливів,  пов’ язаних  зі   змінами  цілей,  що  відбулися. 

Оскільки роботи з планування є частиною процесу розробки плану 

управління проектом, у наслідок якого створюється план управління змістом 

проекту, що містить вказівки щодо визначення змісту проекту, документування, 

затвердження, керування та контролю. При цьому проектна команда має чітко 

відрізняти  цілі   проекту від  цілей  продукту   проекту.  Оскільки  цілі  продукту 

–  це  властивості   й функції ,  які  повинна  мати  продукція  проекту,  а  цілі  

проекту – це  робота,  яку потрібно  виконати  для  виробництва  продукту  із   

заданими  властивостями [1]. 

Отже, управління змістом проекту включає у себе процеси, що 

забезпечують наявність в проекті робіт, потрібних для його успішного 

завершення. Головною умовою успішної реалізації проекту є процес планування 

змісту – розробка письмового документа про зміст проекту як основи для 

майбутніх рішень. Він безпосередньо пов'язаний з визначенням і контролем того, 

що включено і що не включено в проект. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ:  

ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

  

Ефективна діяльність підприємства прямо пов'язана із грамотним 

управлінням персоналом. Події, що відбувся у світі в перше десятиліття XXI в. 

багато в чому визначили нові напрямки в діяльності суб’єктів господарської 

взаємодії, що не могло не вплинути на зміну підходів до діяльності менеджерів, у 

тому числі управління персоналом. Незважаючи на значну кількість методів 

управління персоналом, на сьогодні безліч підприємств зіштовхнулися з тим, що 

більшість із них не завжди приносять відчутний ефект. Тому сучасні методи 

підвищення ефективності діяльності компанії вимагають від служби персоналу не 

тільки і не стільки обліку кадрів, контролю за дотриманням трудового 

законодавства і забезпечення документообігу, а в першу чергу – формування 

працездатної і ефективно функціонуючої команди. 

Досягнення цієї мети неможливе без запровадження інноваційних підходів 

до процесів управління персоналом.  
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висвітлені в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних учених: Ю. М. Бажала, 

Дж. Біркіншоу, П. Друкера, Т. Г. Дудара, М. І. Дяченко, С. М. Ілляшенка, В. І. 

Захарченко, О. В. Карлінської, А. Г. Латкіна, В. В. Мельниченка, М. Дж. Мола, О. 

П. Молчанової, Г. Плешу, А. І. Пригожина, Л. М. Прокопишина, О. В. Суріна, І. 

В. Федулової, Г. Хеймела, Н. І. Чухрай, О. І. Юркан та ін. Дослідження цих 

науковців розкривають поняття та проблеми управління інноваційною діяльністю, 

підходи до класифікації інновацій, особливості процесу їх реалізації, значення 

управлінських інновацій для ефективного розвитку суб’єктів господарювання. 

Однак низка питань залишається вивченою недостатньо. 

Метою тез доповіді є уточнення сутності та значення управлінських 

інновацій, визначення основних проблем, що стримують поширення 

управлінських інновацій на вітчизняних підприємствах та обґрунтування 

доцільності їхнього впровадження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Успіх інноваційної діяльності 

сучасного підприємства багато в чому зумовлюється рівнем ефективності 

управління персоналом – найважливішою функціональною підсистемою 

підприємства та найціннішим ресурсом інноваційного розвитку. Володіючи 

особливими стратегічними та оперативними функціями, людський чинник 

відіграє провідну роль в інтелектуалізації та інформатизації виробництва. До 

останнього часу саме поняття «управління персоналом» взагалі було відсутнє в 

управлінській практиці. Незважаючи на те, що кожне підприємство мало 

функціональну підсистему управління кадрами, саме це управління заходилося у 

компетенції керівника підрозділу. Основний структурний підрозділ з управління 

персоналом – відділ кадрів виконував лише функції планування трудових 

ресурсів, приймання та звільнення працівників, організації курсової підготовки 

щодо підвищення кваліфікації та перепідготовки. Функціонально відділ кадрів не 

був пов'язаний з підрозділами організації праці і не мав професіоналізм для 

забезпечення оптимального функціонування персоналу в інноваційних системах. 
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Відповідно до  зниження рівня централізації системи управління економікою 

перед підприємствами почали виникати принципово нові завдання, пов'язані з 

управлінням трудовими ресурсами. Спочатку це були питання забезпечення 

стимулювання працівників і створення конкурентоспроможних пакетів 

компенсації, збереження на підприємстві висококваліфікованих фахівців, у яких 

з'явилася можливість вибирати місце роботи та винагорода, потім – індексація 

заробітної плати в умовах високої інфляції і, нарешті, проблеми підвищення 

продуктивності і скорочення чисельності працівників у відповідь на тиск 

конкуренції. На сьогодні кадрові служби підприємств повинні ефективно 

вирішувати такі проблеми, пов'язані з управлінням персоналом, як: 

1) планування трудових ресурсів – визначення потреби в кадрах залежно від 

стратегії розвитку виробництва; 

2) формування резерву персоналу, добір кандидатів, визначення груп 

резерву; 

3) відбір персоналу із груп резерву; 

4) оформлення трудових контрактів; 

5) оцінка рівня трудової діяльності кожного працівника; 

6) переведення, підвищення, пониження, звільнення залежно від 

результативності праці; 

7) профорієнтація та адаптація – залучення нових працівників до колективу, 

до процесу виробництва; 

8) визначення заробітної плати та пільг з метою залучення, збереження та 

закріплення кадрів; 

9) навчання кадрів; 

10) підготовка керівних кадрів. 

Вирішення цих завдань потребує відмінно інших інноваційних навичок, 

проти тих, яких було достатньо для здійснення документообігу та складання 

звітної документації, видачі довідок, оформлення пенсій, підготовки наказів про 

заохочення та покарання, оформлення лікарняних аркушів, здійснення табельного 

обліку, ведення особистих справ працівників, технічного навчання, підготовки та 
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підвищення кваліфікації персоналом, переписки з різними структурами, 

підготовки наказів керівника щодо особового складу. 

Інноваційні підходи до управління персоналом проти традиційних варто 

розглядати за всіма окремо обраними системами, зокрема в системі підбору 

персоналу. При традиційному підході обсяг роботи з набору визначається в 

значній мірі різницею між наявним рівнем забезпечення робочою силою та 

прогнозованою потребою в ній. В інноваційній діяльності, яка характеризується 

невизначеністю та значним ризиком, складно прогнозувати майбутні потреби в 

робочій силі: необхідно оцінити відповідність можливостей працівників з погляду 

їх адаптації до стохастичних соціальних процесів та рівня їх кваліфікації – змісту 

інноваційної діяльності. Інноваційний тип сучасного виробництва по-новому 

формулює проблему професійної успішності, а у зв'язку із цим формує особливу 

систему відбору, перенавчання та соціальної адаптації працівника. 

Нова ситуація змушує вишукувати нетрадиційні соціальні технології, 

вимагає від працівника вміння поєднувати природні та набуті якості з вимогами 

навколишнього середовища. Інноваційні структури вимагають від працівника 

особливої гнучкості мислення, ефективної системи сприйняття, внутрішньої 

потреби у творчості, своєрідної форми самореалізації та інтеграції до соціальної 

системи. Вони зорієнтовані в першу чергу на висококваліфіковану робочу силу, 

центральною ланкою якої є особистість новатора-вченого або новатора-

менеджера. 

Ключовою фігурою в інноваційній діяльності стає інтелектуал, для якого 

найбільше значення набувають значеннєва важливість праці та високий рівень 

внутрішньої мотивації. Особливі вимоги до ключової фігури новатора повинні 

поєднуватися з удосконаленням комунікативних процесів та міжособистісних 

відносин. Багато закордонних компаній при конкурсному відборі інноваційних 

менеджерів застосовують тести відповідності якостей працівника вимогам умов 

діяльності інноваційного керуючого. Найважливішими якостями при відборі 

конкурсантів є організаторські здібності, що мають за основу ініціативність, 

цілеспрямованість, завзятість у досягненні цілей. Найбільш високу оцінку 
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одержує той кандидат, у якому лідерство сполучається з високим рівнем 

відповідальності, привітним ставленням до оточуючих, а оперативність і точність 

– зі своєчасністю прийнятих рішень. 

Діяльність з формування залученості персоналу, управління поведінкою і 

культурою відображає міру, в якій організація може встановлювати норми і 

моделі поведінки для персоналу, залучати й утримувати працівників, давати їм 

відчуття, що вони здійснюють свій внесок у щось значуще [13, 12] 

Інноваційні технології в управлінні персоналом можна розглядати з двох 

позицій: як нові, що підвищують ефективність діяльності організації, прийоми 

управління людськими ресурсами(власне інноваційні технології кадрового 

менеджменту), і як традиційні технології впровадження в кадрову роботу 

організації нововведень(традиційні управлінські технології впровадження 

інновацій). 

Прикладом перших є нові способи впливу на персонал.  Традиційна 

технологія впровадження інновацій припускає використання в рамках старої 

процедури нового елемента управління [5]. 

Сучасна спрямованість інновацій у кадровій сфері,  на нашу думку,  

пов’язана з такими завданнями: 1) підвищення рівня продуктивності діяльності; 2) 

ефективне навчання і розвиток персоналу; 3) поліпшення робочих взаємин і 

створення творчого середовища; 4) поліпшення якості трудового життя; 5) 

стимулювання креативних ідей; 6) звільнення менеджерів від рутинних функцій,  

краще використання майстерності і здібностей людей; 7) підвищення 

сприйнятливості та адаптивності персоналу до нововведень; 8) залученість і 

лояльність персоналу, згуртованість колективу; 9) забезпечення балансу інтересів 

компанії та співробітника. 

Висновки.  Система управління персоналом необхідна на кожному 

підприємстві. На основі проведеного дослідження можна сказати, що, крім 

традиційних методів управління персоналом, існують також і нестандартні 

методи, які найчастіше приносять більше користі, незважаючи на певний рівень 

ризику. В умовах бурхливого розвитку економіки, класичні методи управління 
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застарівають і не приносять значного позитивного ефекту. Світ  змінюється, 

змінюються і люди, тому має відбуватися і зміна методів управління. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІННЯ» 

 

 

Категорія «управління» досить багатогранна і використовується в різних 

сферах суспільної, виробничої, наукової діяльності тощо. Термін «управління» не 

має загальноприйнятого тлумачення у науці, що свідчить про складність та 

багатогранність цього феномена. 

 Ми згодні з думкою, що управлінська діяльність належить до 

міждисциплінарних наукових проблем. Зокрема, таких: філософський аспект 

(обґрунтовуються методологічні основи поняттєво - категорійного апарату, 

критерії, принципи і структура управлінської діяльності (П. К. Анохін, І. А. 

Зязюн, І. І. Смоліков, Г. П. Щедровицький та ін.); соціально-економічний 

(досліджується проблема ефективності управління виробництвом, рівнів 

професіоналізму в управлінській діяльності (А. Л. Ємельянов та ін.); 

психологічний (психологічне забезпечення управлінської діяльності, 

особистісний потенціал керівника, психологізація процесу підготовки майбутніх 

фахівців до специфіки управлінської діяльності, гуманізація професійної 

підготовки управлінських кадрів (А. М. Бандурка, Л. М. Карамушка, С. Г. 

Москвичев, В. В. Рибалка, О.Г. Романовський, В.І. Свистун та ін.); педагогічний 

(обґрунтовуються педагогічні проблеми підготовки фахівців до здійснення 

управлінської діяльності (О.В. Бойко, Л. І. Макодзей, Т. М. Мацевко, О.Г. 
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Романовський, В.І. Свистун, Л.Л. Товажнянський тощо), менеджменту освіти (В. 

І. Луговий, В. І. Маслов, В. С. Пікельна та ін.), системи підготовки військових 

фахівців (М. І. Нещадим, В. В. Ягупов), у тому числі до управлінської діяльності 

(В.М. Король, Р.В. Торчевський, В.А. Шемчук та ін.).  

На основі аналізу різноманітних підходів вчених у теорії управління, 

психології управління, соціології, педагогіки та інших науках щодо визначення 

поняття  «управління» можна зробити такі висновки: – у загальному смислі 

управління є функцією систем різної природи, яка забезпечує збереження їх 

структури, успішне підтримання режиму функціонування, реалізації програм і 

цілей діяльності та досягнення позитивних результатів; – управління пов’язане із 

самоактуалізацією, саморозвитком і самовдосконаленням керівника в 

управлінській діяльності та виробленням найбільш індивідуального її стилю; – 

вищою, кінцевою метою управління є забезпечення оптимізації системи, 

досягнення найкращого результату її функціонування при найменших зусиллях і 

витратах; – управління – це процес, який відображає послідовну зміну станів 

системи, міри часу, розвитку і просторової зміни системи.  

Таким чином, можна стверджувати, що управління – це систематичний 

цілеспрямований вплив керівника (менеджера, командира, начальника, директора) 

на загальну систему в цілому, або на окремі її складові, на основі пізнання і 

цілеспрямованого застосування об’єктивних закономірностей, принципів методів 

і засобів управління в інтересах забезпечення її оптимального функціонування і 

розвитку, досягнення поставлених управлінських цілей.  

Процес будь-якого управління, соціального у тому числі, складається з таких 

елементів: цілі, принципи, суб’єкт і об’єкт управління; методи, принципи та 

засоби управління, безпосередні й опосередковані зв’язки між суб’єктами і 

об’єктами управління. Отже, управління – це процес, що реалізується в 

управлінській діяльності суб’єкта управління, в якій проявляються його 

управлінська культура та компетентність [4].  

На думку І. І. Драч [1], якості соціально-психoлoгiчних вiдмiннoстей 

упpaвлiння в oсвiтi наступні: - спpямoвaнiсть упpaвлiнськoгo пpoцeсу нa людину; 
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- бiльшa, ніж в інших сфepaх, зaлeжнiсть peзультaту вiд психoлoгiчних якoстeй 

суб’єктa (кepiвникa кoлeктиву устaнoви, пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву тoщo); - 

зaлeжнiсть peзультaту вiд цiннiснo-opiєнтaцiйнoї єднoстi всіх eлeмeнтiв систeми 

oсвiти, цiльoвoї мiжpiвнeвoї узгoджeнoстi суб’єктів упpaвлiння; - вiдчутний вплив 

нa peзультaт упpaвлiнськoї пpaцi мoдaльнoстi та змiстoвoї нaсичeнoстi 

мiжoсoбистiснoї взaємoдiї при спiлкувaннi (за „гopизoнтaллю” та „вepтикaллю”); - 

зaлeжнiсть (більш знaчимa, ніж в інших галузях) peзультaту вiд сoцiaльнo-

психoлoгiчних фeнoмeнiв, зумoвлeних мiжoсoбистiснoю пpoфeсiйнoю взaємoдiєю 

(сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo клiмaту, кoнфлiктiв, лiдepствa, стилю кepiвництвa 

тoщo), a тaкoж дiєю таких сoцiaльнo-психoлoгiчних мeхaнiзмiв впливу, як 

пepeкoнaння, нaвiювaння, нaслiдувaння, зaхoплeння; - фeмiнiзoвaнiсть oб’єктa 

упpaвлiнськoгo впливу (кoлeктиву, зaклaду, устaнoви oсвiти) iз пpoявoм 

пoзитивних i нeгaтивних з точки зopу упpaвлiння oсoбливoстeй жiнoчoї 

психoлoгiї; - aмбiвaлeнтнiсть стaвлeння пpaцiвникiв oсвiтньoї устaнoви дo 

кepiвникiв, яке пояснюється пoєднaнням в oсoбистoстi кoжнoгo члeнa кoлeктиву 

дoсить висoкoгo piвня oсвiчeнoстi з висoкoю сaмooцiнкoю, poзвинутим почуттям 

влaснoї гiднoстi, з дидaктичнoю спpямoвaнiстю, пpитaмaннoю пeдaгoгaм, щo 

зумовлює певний критицизм, oпip упpaвлiнським нaстaнoвaм згopи; - зaлeжнiсть 

peзультaту дiяльнoстi упpaвлiння вiд бiльшoї кiлькoстi таких чинників, які 

виходять за мeжi йoгo peгулюючoгo впливу та влади (гeнeтичнi, пpиpoджeнi 

чинники poзвитку психіки, вплив poдини учнів (студeнтiв), їх oтoчeння пoзa 

устaнoвaми oсвiти, зaгaльнoeкoнoмiчнi, пoлiтичнi умови та iн.); - суб’єктність, 

„oсoбистiснiсть” oб’єктa i peзультaту упpaвлiння в oсвiтi. 

На вiдмiну вiд кiнцeвoгo peзультaту в упpaвлiннi інших сфep, peзультaт 

oсвiтянськoгo упpaвлiння не є iндифepeнтним дo спoсoбiв впливу нa пiдлeглих, 

oсoбливo oцiнки сeбe, своєї пoвeдiнки та дiяльнoстi усiмa учaсникaми 

упpaвлiнськoгo спiлкувaння. Це нaбиpaє oсoбливoї склaднoстi в пошуку 

paцioнaльних мeтoдiв, пpийoмiв, зaсoбiв упpaвлiння устaнoвaми i зaклaдaми 

oсвiти. 
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Адаптивне управління – це процес взаємовпливу, що викликає 

взаємопристосування поведінки суб’єктів діяльності на діа(полі)логічній основі, 

яка забезпечується спільним визначенням реалістичної мети з наступним 

поєднанням зусиль і самоспрямуванням дій на її досягнення. Провідною ознакою 

адаптивного управління є взаємопристосування та органічне поєднання мети 

керівника і прагнення виконавця на основі вироблення гнучких моделей 

діяльності. Рушійним фактором розвитку такої управлінської системи є баланс 

інтересів усіх її учасників і підструктур. Адаптивне управління характеризується 

змістом (функції), організаційною структурою (напрямок взаємовпливу і порядок 

взаємодії учасників управлінського процесу) і технологією (порядок здійснення та 

механизм взаємоузгодження). Адаптивне управління є різновидом ситуативного. 

Воно завжди узгоджує два протилежних за природою явища, і тому його 

систематизація може бути конкретизованою таким чином:  за суб’єктом 

управління – поєднує адміністративне й партисипативне (сукупне, разом) 

управління; за характером впливу – поєднує зовнішнє управління з внутрішнім 

(самоуправлінням); за орієнтацією – процесно-цільове, бо орієнтується і на 

процес, і на результат [3, с. 28-60].  

В. В.Тесленко [2] стверджує, що віддаючи перевагу системному підходу, 

який базується на ідеї цілісного розвитку, необхідно розуміти, що ефективність 

системи управління буде максимальною тільки за умови узгодженості її 

складових, до яких необхідно віднести: первісні інформаційні, кадрові та 

фінансові дані; визначені управлінські функції; створену діючу структуру 

управління; відповідну цільову програму, стратегічний і робочі плани та процес їх 

реалізації; кінцева інформація, прийняті рішення.  

Будь-яке управління здійснюється через функції (це частина управлінської 

діяльності, продукт поділу і спеціалізації в управлінні). За наявності чіткого 

змісту та певної структури, функції забезпечують сукупність спеціалізованих дій, 

у результаті яких суб’єкт управління створює умови, необхідні для досягнення 

визначених цілей. У теорії управління розрізняють загальні, що притаманні усім 

соціальним системам (планування, організація, мотивація, контроль, комунікація, 
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прийняття рішень тощо) та проміжні (інновації, контролінг та ін.) функції. 

Сучасна наука визначає достатньо широкий перелік функцій, тому при обранні їх 

складу для здійснення управління важливо виходити з того, які умови необхідно 

створювати щодо ефективності управлінських процесів. Гармонійну реалізацію 

управлінських функцій має забезпечити відповідна організаційна структура 

управління, що і буде предметом наших подальших досліджень. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ ПРОЕКТУ 

 

 

Аналіз зацікавлених сторін дає змогу окреслити коло учасників та партнерів 

проекту, основних благоотримувачів і групи, чиї інтереси можуть бути побічно 

порушені, виявити переваги та незручності для різних груп від реалізації проекту 

та розкрити спілки або альянси на підтримку проекту або тих, хто прагне 

перешкоджати його реалізації. Аналіз зацікавленої групи дає можливість 

визначити інтереси сторін, які в свою чергу є наслідком сформованих цінностей 

кожного із учасників. Кожна із зацікавлених сторін є виразником різних 

цінностей, які у свою чергу визначають цілі та результати, які бажає одержати 

зацікавлена сторона від реалізації проекту. У процесі формування цілей проекту 

важливо оцінити та врахувати цілі та цінності зацікавлених сторін. 

 Метою статті є дослідження й оцінка впливу теорії зацікавлених сторін на 

формування методології управління проектами і його інструментарію (на 

прикладі моделі Мітчелла та системи показників відповідальності Ф. Ніколса). 

Теорія зацікавлених сторін може бути застосована для проектів. Залежно від мети 

проекту: отримання прибутків чи соціального ефекту, вони поділяються на 

комерційні та некомерційні. Оскільки метою фірми також є отримання прибутку, 

то припущення, що теорія зацікавлених сторін, а отже і методи їхнього аналізу, 

можуть бути використані в комерційних проектах стає ще більш обґрунтованим. 

Практична цінність теорії зацікавлених сторін може бути відчутною лише тоді, 

коли правильно визначено склад зацікавлених сторін, визначено співвідношення 

інтересів, розроблено систему вимірювання та оцінки взаємного впливу різних 

сторін. На основні теорії зацікавлених осіб були розроблені моделі їхнього 

аналізу. Модель Мітчела орієнтована на створення практичного інструментарію, 
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який допоможе раціоналізувати роботу із зацікавленими сторонами. Модель була 

описана в 1997 р. Р. Мітчеллом, Б. Агл та Д. Вудом і грунтується на твердженні, 

що керівники будуть турбуватись про інтереси зацікавлених сторін тільки в тому 

випадку, якщо це приведе до покращення результатів фірми [1]. Ця модель 

використовується для ідентифікації важливості зацікавлених сторін. Автори 

класифікують зацікавлені сторони за трьома атрибутами: влада, законність та 

терміновість. І залежно від величини наявності кожної із них виділяють сім груп: 

бездіяльна, домінуюча, контролююча, залежна, вимагаюча, небезпечна та 

категорична. Наявність певного атрибуту не носить постійного характеру: 

сторони можуть його набувати або втрачати через якийсь час. 

Система показників відповідальності (ASC- Accountability Scorecard)  

вперше була описана відомим консультантом Ф. Ніколсом у 2000 р. [2]. 

призначена для пошуку своєрідного “балансу інтересів” між самим 

підприємством і різними зацікавленими сторонами, вивчення взаємозв'язків і 

взаємовідносин між різними зацікавленими сторонами. Ці взаємовідносини 

називаються “зв'язком контрактів”. Ці “контракти” розглядаються як внески 

різних зацікавлених сторін на заміну вигод та стимулів, які забезпечує компанія 

(організація). Взагалі зацікавлені сторони залишаються зацікавленими лише 

допоки підприємство забезпечує такі стимули, цінність яких перевищує або, як 

мінімум, компенсує зроблені внески. Під внесками в даній системі розуміються 

матеріальна, грошова, фізична та інша участь зацікавлених сторін у діяльності 

підприємства. Стимули – це вигоди і компенсації у будь-якій формі, які 

забезпечує підприємство зацікавленим сторонам відповідно. 

 Процес практичного впровадження такої системи здійснюється у декілька 

етапів:  

1. Ідентифікація зацікавлених сторін.  

2. Визначення внесків, отриманих від кожної зацікавленої групи осіб, і 

стимулів, наданих проектом цим групам.  

3. Ранжування внесків і стимулів за пріоритетом (важливістю).  

4. Визначення показників для кожного внеску і стимулу.  
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5. Практичне застосування вибраних показників для підготовки і прийняття 

стратегічних управлінських рішень. 

Отже, дані системи можуть бути використані для аналізу зацікавлених 

сторін в проектах, як соціальних так і комерційних. Вони дають змогу побачити 

картину взаємовідносин між проектом та зацікавленими сторонами. На основі 

результатів такого аналізу можна виявити потенційні конфлікти інтересів та 

цінностей учасників кожного із проектів та розробити стратегію покращення 

взаємовідносин між зацікавленими сторонами. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДБОРУ КАДРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

На сьогоднішній день управління персоналом набуває важливого значення. 

Адже при правильній організації праці можна досягти кращих результатів роботи 

підприємства [1,с.156]. Загалом управління передбачає, що основою організації є 

людський потенціал та орієнтує виробничу діяльність. 

Людину треба розглядати як багатство підприємства, тому створення 

цілісної системи управління людськими ресурсами є обов`язковою умовою 

розвитку підприємства в ринкових умовах. Головною метою цієї системи є 

залучення, розвиток, збереження та заохочення працівників.[2,с. 14] 

За своєю суттю професійний добір персоналу – це спеціально організоване 

дослідження, засноване на чітких кількісних та якісних оцінках, що дає змогу не 

тільки виявити, а й виміряти притаманні людині властивості до даної професії.  

Суворі вимоги до добору персоналу дозволяють не лише відібрати кращих 

фахівців, але і нагадати тим, хто вже працює в організації, які високі вимоги 

пред'являються до персоналу. 

Незалежно від того, чи введена в компанії нова вакансія або виникла 

необхідність замінити співробітника, ще до початку пошуку кандидата необхідно 

визначити який саме фахівець потрібний: які завдання він виконуватиме, якими 

знаннями і уміннями повинен володіти. Чим точніше описані вимоги до 

кандидатів, тим вища вірогідність, що буде знайдений співробітник, який успішно 

впорається з поставленими завданнями. 

Саме тому, необхідною складовою організації ефективного добору 

персоналу є аналіз робіт. 
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Адаменко О. зазначає, що аналіз роботи — це процедура, за допомогою якої 

визначаються обов'язки і характер робіт, а також тип людей (у термінах знань і 

умінь), яких потрібно найняти [3, c. 58].  

Для того, щоб оцінити людські ресурси ТОВ «ТД» «Респект» необхідно 

провести аналіз персоналу, а аналіз персоналу  компанії передбачає проведення 

наступних етапів аналітичної роботи:  

1. Аналіз чисельності персоналу та динаміки її зміни; 

2. Аналіз складу персоналу,  

3. Аналіз руху персоналу. 

Рівень якісного складу кадрів здебільшого визначає і рівень ефективності 

функціонування будь-якого підприємства, організації, тому що від особистих 

якостей працівників, їх загальноосвітнього і кваліфікаційного рівня залежать 

якість рішень, що приймаються і результати їх реалізації. Аналіз якісного складу 

кадрів передбачає вивчення працівників по статі, віку, освіті, стажу роботи та 

іншим соціально-демографічним ознакам. 

Наступним кроком нашого аналізу є дослідження складу персоналу за 

структурними підрозділами підприємства. Для цього використаємо дані за 

останній рік, а саме: чисельність працівників сервісу, апарату управління, 

комерційного апарату, допоміжного персоналу та працівників охорони. 

Показники руху персоналу мають обов'язково бути безпосередньо пов'язані з 

процесами руху персоналу, відображати та оцінювати їх. Наступним кроком 

доцільно розглянути, класифікацію видів зовнішнього та внутрішнього руху 

персоналу. 

Під зовнішнім рухом персоналу організації ми розуміємо, всі переміщення 

пов’язані з залученням персоналу чи вивільненням його з організації. 

Залучення персоналу: 

1. На постійній основі: прийом перосоналу на випробувальний термін, 

стажування, практику з подальшим прийняттям в штат; 

2. На тимчасовій основі: робота по строковій угоді; прийом на стажування, 

проходження практики; аутсорсинг персоналу; лізинг перосналу. 
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Вивільнення персоналу: 

1.  Тимчасове вивільнення персоналу (зі збереженям робочого місця): 

2. Вихід за межі  організації: 

 Внутрішній рух персоналу організації  – це всі переміщення персоналу в 

межах однієї організації, всіх її структурних чи тереторіальних одиниць.  

Найбільш загальним та універсальним показником, який відображає 

ефективність використання персоналу підприємства є продуктивність праці 

робітників.  

Отже, розглянемо як саме Департамент з підбору персоналу може 

допомогти компанії у вирішенні фінансових проблем: 

 Лаконічно, чітко та зрозуміло сформульована заява на вакантну посаду, 

розміщена в популярних ЗМІ дозволяє економити час менеджерів на пошук 

кандидата та економити витрати на послугах рекрутингових агентств. 

 При формуванні оголошення на вакантну посаду важливим є зацікавити 

претендента у вакантній посаді. За соціологічними дослідженнями, серед 

мотивуючих факторів, звісно, важливим є матеріальне стимулювання, нажаль під 

час кризи, у ТОВ «ТД» «Респект», пропозиція заробітної плати є не досить 

привабливою. За таких умов, саме менеджер з підбору персоналу у оголошенні 

рекламує не лише заробітну плату, але й вигідні умови праці.  

 За умов відкриття нових магазинів та закриття неприбуткових, Департамент 

з підбору персоналу, щоб не втратити кваліфікованих працівників не звільнив 

штат, а перевів працівників на нові місця роботи таким чином запобіг нових 

витрат на пошук персоналу на вакантні посади. 

На даному етапі розвитку ТОВ «ТД» «Респект» Департамент кадрової 

політики активно займається пошуком нових співробітників. Для того, щоб ця 

робота була ефективною, в компанії існує ряд документів, згідно з якими і 

відбувається організація процесів формування і оновлення персоналу. 

На закінчення можна сказати, що прийом відповідного кандидата на роботу 

є важливим і відповідальним завданням керівництва підприємства або організації. 

В даний час, коли наша економіка перейшла на ринковий шлях розвитку, 
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необхідно не просто заповнити штатний розпис, а підібрати його так, щоб 

прийнята людина працювала найефективніше, оскільки від цього залежить 

прибуток. І зробити це можливо лише за умови об'єктивної оцінки кандидата, 

причому не тільки його кваліфікації, але, і що можливо є навіть важливішим, його 

психологічної сторони.  
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КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ  

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Необхідність подолання економічної кризи і забезпечення стабільного 

розвитку підприємства ставить високі вимоги  до раціонального використання 

основних факторів виробництва: природних ресурсів, капіталу і робочої сили. 

Світовий досвід свідчить про суттєве  зростання  ролі трудових ресурсів як 

ключового елемента економіки, суттєво підвищує значення людського фактора в 

управлінні. 
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Останніми роками XX століття у менеджменті з’явилася теза, що саме 

люди, а не гроші, будівлі або техніка є основною вирішальною ознакою 

успішного підприємництва. По мірі формування економіки, заснованої на 

знаннях, стає безпідставним заперечення, що саме працівники підприємства — 

джерело прибутку. Будь-яке майно організацій бездіяльне, тобто є пасивними 

ресурсами, що вимагають втручання людини для виробництва вартості.  

Різні аспекти досліджуваної проблематики знайшли відображення у 

вітчизняній і зарубіжній літературі. Вагомий внесок у розв’язання багатьох з них 

зробили вчені-економісти Л. Балабанова, А. Гриненко, В. Гриньова, В. Данюк, Г. 

Дмитренко, А. Кібанова, А. Колот, Н. Краснокутська, В. Крисько, Л. Михайлова, 

Н. Новиков, Ю. Одегов, Л. Петрова, В. Петюх, С. Пирожков, О. Федонін, С. 

Черемисина. Серед науковців, які досліджували питання теорії та практики 

аналізу кадрового потенціалу необхідно виділити М. Баканова, Т. Бурлаєнко,  Ф. 

Бутинця, І. Лазаришину, О. Мельниченка, Є. Мниха, В. Олійника, І. Парасій-

Вергуненко, Г. Савицьку, Л. Савчук, С. Шкарабана, Р. Шурпенкову, М. 

Чумаченка. 

Видатний менеджер століття Я.Лі так визначив цінність кадрової політики 

підприємства: усі господарські операції можна в кінцевому рахунку звести до 

визначення трьома словами: люди, продукт, прибуток. На першому місці – люди. 

Якщо у вас нема надійної команди, то з останніх чинників мало,  що вдасться 

зробити [1]. 

На всіх рівнях розвитку процесу виробництва кожного підприємства 

людські ресурси є його рушійною силою. Відповідно до нових теорій 

економічного зростання, продуктивність  виробництва зростає  не стільки завдяки 

зовнішнім, скільки завдяки внутрішнім факторам, пов’язаним із людськими 

ресурсами. У сучасних умовах  головні фактори економічного зростання суттєво 

змінилися. Якщо підприємства раніше розвивалися за рахунок   залучанняу 

виробництво трудових, матеріальних, енергетичних ресурсів, то на сучасному 

етапі вирішити основні завдання підприємства  можливо тільки за рахунок 

підвищення ефективності ресурсів, якими вже володіє підприємство. Це викликає  
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потребу у використанні оновлених методів та засобів, адекватних сучасному 

виробничому потенціалу підприємства.  

Особливе місце у структурі підприємницького потенціалу займає кадровий 

потенціал.  Від результативності його використання  великою мірою залежить 

ефективність розвитку національного господарства та економіки загалом. 

Актуальність аналізу використання кадрового потенціалу підприємства, 

передусім, визначається його роллю в збільшенні обсягів товарів (робіт, послуг), 

підвищенні якості робіт та кінцевої продукції, а також у підвищенні ефективності 

діяльності  підприємства в цілому.  Колишні форми трудових відносин нині вже 

не мають достатньої гнучкості, а відтак не відповідають новим вимогам сучасної 

економіки, яка функціонує в умовах зростання конкуренції на внутрішньому та 

світовому ринках. Це призвело до необхідності перегляду засобів і способів 

використання трудових ресурсів.  

Кадровий потенціал є головним ресурсом кожного підприємства. Від якості 

його формування та ефективності використання залежать результати діяльності 

підприємств, оскільки кадровий потенціал більшою мірою, ніж інші чинники, 

визначають стратегічний успіх підприємства, забезпечення його 

конкурентоспроможності.  З урахуванням цього, резерви людського капіталу є 

головними резервами розвитку підприємства. Недостатня увага до людського 

фактора у підготовці та реалізації господарських рішень, як правило, знижує 

загальний економічний результат діяльності.  

Поняття кадрового потенціалу  не має чіткого та єдиного тлумачення у 

науковій літературі. Воно утворюється з інших понять,  хоча в основі їх всіх 

знаходиться людина, як найважливіший економічний ресурс суспільства. 

Протягом часу підходи до управління людиною, як суб’єкта економічного життя 

зазнавали змін (табл.1.1.) [1-3]. 

Вітчизняна та зарубіжна  економічна наука накопичила багатий досвід 

аналізу процесів формування, розвитку, використання та управління  трудовими 

ресурсами. 
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Характеризуючи  його складові, вчені-економісти застосовують різні 

економічні поняття в процесі цього аналізу [4]. 

 Для більш чіткого визначення даної наукового терміну нижче наведемо 

відмінності її від найбільш близьких за змістом понять. 

Як правило, кадровий потенціал характеризується як кількість і якість праці 

та містить сукупність властивостей, які визначають працездатність людей, у тому 

числі фізичний, психологічний і моральний потенціал, обсяг загальних і 

спеціальних знань та навичок. 

В економічній літературі виділяють таке поняття як «кадри», у більшості 

визначень це поняття трактується таким чином: це люди, які беруть участь в 

діяльності підприємства та знаходяться в його штаті.  Якщо вести мову про 

підприємство взагалі, то цю категорію людей ми можемо назвати кадровим 

потенціалом підприємства. 

Кадровий потенціал підприємства визначається не тільки кількісним складом 

персоналу, який безпосередньо чи опосередковано пов'язаний з діяльністю 

підприємства, а також і його якісними характеристиками, як активу персоналу. 

Під активами персоналу розуміють сукупність колективних знань співробітників 

підприємства, їх творчих здібностей, уміння вирішувати проблеми, лідерські 

якості, підприємницькі та управлінські навички. До його складових також 

включають психометричні дані і відомості про поведінку окремих осіб в різних 

ситуаціях.  

 

Таблиця 1 

Еволюційний розвиток сутності поняття «кадровий потенціал» 

Поняття 

Етапи 

управлінн

я 

Період 
Уявлення про 

людину 

Об’єкт 

управління 
Функції управління 

Робоча 

сила 

 

Робота 

з кадрами 

 

XІ ст. – 

сього-

дення 

 

Людина  як 

носій якостей 

для продук-

тивної праці 

Персонал як 

другорядний 

фактор 

виробництва 

Реєстрація, облік, 

контроль за 

дисципліною 

Трудові Робота 20-ті Людина як Персонал – Формування функцій 
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ресурси 

 

з кадрами 

 

рр. 

ХХ ст. 

– сього- 

дення 

 

пасивний 

об’єкт 

зовнішнього 

управління 

витрати управління – набір, 

оцінка, стимулювання, 

підвищення кваліфікації 

Трудовий 

потенціал 

 

 

Управлін-

ня 

людським 

фактором 

 

70-ті 

рр. 

ХХ ст. 

– сього- 

дення 

 

Людина як 

суб’єкт у 

сфері праці 

Першо-

чергове 

значення 

персоналу 

Активізація та 

ефективне 

використання 

особистого фактора 

людини 

Людський 

фактор 

 

Управлін-

няперсона

-лом 

 

80–90-

ті рр. 

ХХ ст. 

– сього-

дення 

 

Людина як 

головна 

рушійна сила 

суспільного 

виробництва, 

засіб 

підвищення 

ефективності 

Персонал – 

основний 

невідтворю-

ваний 

ресурс 

 

Стратегічне управління 

персоналом, 

підвищення віддачі 

особистого доходу 

Людський 

капітал 

 

Управлін-

ня 

людськи-

мире-

сурсами 

 

90-ті 

рр. 

ХХ ст. 

– сього- 

дення 

 

Людина як 

об’єкт 

найбільш 

ефектив- 

них вкладень і 

суб’єкт, що з 

метою 

реалізації 

перетворити їх 

на сукупність 

знань і вмінь 

Персонал – 

головний 

суб’єкт 

організації 

та об’єкт 

управління 

Кожен співробітник 

фірми – багатство 

фірми. Інвестиції в 

людину є 

високоефективними. 

Кадровий 

потенціал* 

Управлін-

ня  

якісними 

характери

стиками 

персоналу 

90-ті 

рр. 

ХХ ст. 

– сього- 

дення 

Людина, як  

носій творчих 

здібностей 

(цінний ресурс) 

Сукупність 

здібностей 

персоналу 

для 

здійснення 

відповідної 

мети та 

вимог 

Переміщення акценту з 

функціонально-достат-

нього принципу 

кадрового забезпечення 

діяльності на 

результатоство-рюючий 

 

Тому під кадровим потенціалом розуміємо трудові можливості 

підприємства, здатність персоналу до генерування ідей, створення нової 

продукції, його освітній, кваліфікаційний рівень, психофізіологічні 

характеристики і мотиваційний потенціал.Кадровий потенціал можна розглядати і 

у більш вузькому сенсі - як тимчасово вільні або резервні трудові місця, які 

потенційно можуть бути зайняті фахівцями в результаті їх розвитку та навчання 

[2, с.1]. 
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Основними складовими кадрового потенціалу є: 

 освіта; 

 рівень кваліфікації; 

 професійні здібності; 

 професійні навички; 

 психометричні характеристики кадрів підприємства. 

Отже, кадровий потенціал – це не просто кількість  працівників, а й ті 

здібності працівників, які використовуються у виробництві й ті, які ще не 

викорстовуються. Це означає, що кадровий потенціал при однаковій кількості 

працівників може збільшуватися за рахунок використання людських ресурсів, які 

раніше невикористовувалися. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ 

 

В результаті радикальної зміни державної політики у галузі освіти 

державою встановлюються основні правові, організаційні, фінансові засади 

функціонування системи вищої освіти, визначаються умови для посилення 

співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами, 

вказується на необхідність поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою 

підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у 

кваліфікованих фахівцях [2]. 

До чинників поточного стану, що склався в межах системи підготовки 

кадрів будь-якої галузі необхідно віднести: технологічний рівень навчального 

процесу, який здебільшого спрямований на пасивне сприйняття інформації, що 

виявляється у наявному значному розриві навчання з практикою. У закладах 

освіти навчальний матеріал подається дискретно: з окремих предметів, розділів,  

тем,  тобто рознесений у часі у різних інформаційних блоків. На практиці знання 

проявляють себе комплексно під час розв’язання професійних проблем [1]. 

Не сприяє процесу підготовки кадрів недостатня орієнтація навчальних 

планів і програм щодо збільшення частини психологічних дисциплін. Наприклад 

в підготовці майбутніх рекламістів серед професійно орієнтованих 40 навчальних 

дисциплін всього 3 дисципліни психологічного спрямування. 

В освітніх навчальних закладів процес підготовки кадрів здебільшого 

спрямований на пасивне сприйняття інформації, тут ви являється наявний 
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значний розрив з практикою. При виконанні професійних операцій знання 

проявляються себе комплексно під час розв’язання виробничих завдань. 

Не сприяє процесу професійної підготовки кадрів недостатня орієнтація 

навчальних планів на необхідність психологічного забезпечення  професійної 

діяльності людей, що засвідчує низький рівень психологічної підготовки 

майбутніх спеціалістів рекламної сфери. 

Тому перед системою підвищення кваліфікації фахівців рекламної сфери 

встає ще одне завдання – розробка та реалізація спеціальної психологічної 

підготовки та її методичного забезпечення. 

Рішення зазначеної проблеми потребує вивчення цілого комплексу 

психологічних факторів, умов і шляхів впровадження в практику професійного 

навчання  рекламістів спеціальної психологічної підготовки майбутніх фахівців.  

Отримані результати  експериментального дослідження вказують на напрям 

і об'єкти для першочергового розвиваючого впливу психологічної роботи, а 

особистісні детермінанти визначають можливі інструменти – психологічні 

закономірності і внутрішні механізми – відносно досягнення рівня професійної 

самореалізації працівників рекламних організацій.  

Мета формувального експерименту полягає у визначенні змісту 

психологічного навчання з використанням психологічних умов професійної  

самореалізації працівників рекламного бізнесу 

На цьому етапі дослідження був проведений формувальний експеримент, 

який складався з трьох етапів. 

На першому етапі була розроблена і обгрунтована Програми  психологічної 

підготовки  працівників рекламної сфери згідно зі створеною нами теоретичною 

моделлю дослідження системи психологічних умов професійної самореалізації  

працівників  рекламної сфери  з урахуванням отриманих нами результатів 

емпіричного дослідження. 

На другому етапі здійснювалась апробація запропонованої нами Програми  

психологічної підготовки рекламної сфери на базі агентств  рекламного холдингу 

«ADV group». В дослідженні брали участь 53 працівника рекламної сфери. Для 
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проведення експерименту учасників було поділено на контрольну і 

експериментальну групи.  

На  третьому етапі аналізувалися результати впровадження Програми  

психологічної підготовки працівників рекламної сфери,  визначалась її 

ефективність.  

         Методологічною та технологічного  основою Програми виступає  теорія 

навчання дорослих. Підвищення ефективності навчання дорослих пов’язане  з 

урахуванням і вдалим використанням їх особливостей під час навчання. 

Метою розробленої Програми виступає підвищення рівня професійної 

самореалізації працівників сфери рекламного бізнесу за рахунок використання 

впливу психологічних умов, що сприяють професійній самореалізації рекламістів.  

Програмою було передбачено чотири змістовних модулі: " Особливості 

професійної самореалізації працівників сфери рекламного бізнесу”", 

"Комунікативна компетентність", "Еврістична діяльність рекламістів" та "Стреси 

та емоційна стійкість". 
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ВИДИ ПРОЕКТНОЇ ДІЇ 

 

Термін «управління проектами» раніше використовувався для опису 

організаційного або управлінського підходу до діяльності підприємства щодо 

управління проектами та поточними операціями, які можна було ототожнити з 

проектами. Усі дії, необхідні на створення продукту проекту, та управлінські дії, 

спрямовані на виконання проекту, визначаються як «проектні дії». 

Ефективне виконання проектних дій виражається через позитивний ефект, 

отриманий від проекту, рівень задоволеності усіх його зацікавлених сторін. 

Ефективністю вимірюється рівень використання ресурсів шляхом співвідношення 

між отриманим результатом і максимально можливим [3]. 

Ефективне виконання проектних дій виражається через позитивний ефект, 

отриманий від проекту, рівень задоволеності усіх його зацікавлених сторін. 

Ефективністю вимірюється рівень використання ресурсів шляхом співвідношення 

між отриманим результатом і максимально можливим. 

Сучасні критерії до виконання проектних дій спонукають менеджерів 

проектів до безперервного професійного удосконалення своїх здібностей:  

1) перетворювати місію проекту у конкретні завдання, процеси, види робіт, 

шляхи і методи їх виконання;  

2) забезпечувати створення продукту проекту в умовах специфічних 

обмежень із використанням усіх груп управлінських процесів (ініціація, 

планування, виконання, моніторинг, завершення);  

3) гарантувати максимальне задоволення зацікавлених сторін від 

результатів проекту, узгоджуючи можливі конфлікти їх інтересів.  



56 

Отже, успішне виконання проектних дій багато у чому залежить від 

професійної компетентності команди управління проектом, їх здатності 

продумано управляти ними. Так, реалістично поставлені цілі будуть досягнуті за 

умови отримання проміжних результатів (дозволяють розвинути успіх). Особлива 

увага до поточних результатів дозволяє вчасно виявити проблеми. Творчий підхід 

менеджерів, їх наполегливість також сприяють успішному завершенню проекту 

[1].  

У цілому управлінські дії за проектом поділяють на дві категорії: 1) ті, що 

спрямовані на створення продукту(тів) проекту; 2) ті, що спрямовані на 

виконання проекту. Уся сукупність дій, спрямованих на створення проміжних 

результатів проекту, у підсумку призводить до повного досягнення цілей. 

Результатом даної роботи стала розробка та обґрунтування проекту 

створення Генератора методологічних матеріалалів для школярів.  

Проведено структуризацію проекту, для здійснення якої було використано 

ряд моделей, таких як структура декомпозиції робіт (WBS), організаційна 

структура виконавців (OBS), структура ресурсів (RBS), структура витрат (СBS), 

матриця відповідальності (RAM) і CTR-словник. Сформульовано основні планові 

рішення та розроблено відповідні документи по проекту, а саме: календарний 

план, діаграма Ганта та бюджет проекту. 

Побудовано систему методів та засобів здійснення процесів моніторингу і 

контролю проекту. Моніторинг проекту представляє собою процес контролю 

фактичного стану виконання робіт та його порівняння із плановими показниками 

проекту, а також вживання всіх необхідних заходів для своєчасного коригування 

ситуації. Проаналізовано особливості управління критичними процесами на стадії 

реалізації проекту, а саме якістю. Наприкінці роботи розглянуто case-приклад 

ухвалення обґрунтованого управлінського рішення у разі загрози не знайти 

необхідний персонал, який задовольняв би визначені вимоги. Розроблено дії, 

щодо оперативного управління проблемною ситуацією та проаналізовано і 

визначено можливі відхилення Планові показники повністю задовольнили 

встановлені замовниками обмеження.  
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Науковий керівник:  

О. Г. Шевчик, к.п.н., доц., доцент кафедри економіки та управління  

персоналом ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «САВ – ДІСТРИБЬЮШН» 

 

У даний час трудовий потенціал є визначальним фактором ефективності 

господарювання і конкурентної переваги на ринку для підприємства. Однією з 

гострих і значущих проблем сталого соціально-економічного розвитку України є 

проблема відсутності належної мотивації трудового потенціалу до 

високоефективної праці. Показники трудового потенціалу підприємства 

характеризуються показниками кількісного складу підприємства, коефіцієнтом 

зростання кількісного складу, показниками ефективності використання робочого 
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часу, показниками  структури підприємства тощо. Ці показники мають 

безпосередній вплив на результати діяльності підприємств, оскільки всі процеси 

на підприємстві контролюються та виконуються безпосередніми носіями 

трудового потенціалу – працівниками.  

Саме тому дослідження та розроблення методів щодо визначення 

ефективності інвестування у трудовий потенціал підприємств дозволить 

оптимізувати процес прийняття доцільних управлінських рішень. 

Аналіз соціально-трудової діяльності на підприємстві ТОВ «САВ – 

Дістрибьюшн» 

Принципи, покладені в основу ефективного управління персоналом, досить 

різноманітні. Вони носять багаторівневий характер (загальні та спеціалізовані) і 

розповсюджуються на різні сфери діяльності (управління працею в масштабах 

всього суспільства, галузі, підприємства, окремого працівника). У числі загальних 

принципів як інструментів управління персоналом найбільш важливі: науковість, 

плановість, комплексність (системність), безперервність, нормативність, 

економічність, зацікавленість, відповідальність і тому подібне  

У роботі була досліджена система управління персоналом ТОВ «САВ – 

Дістрибьюшн» - торгового підприємства, що спеціалізується в торгівлі 

будівельними матеріалами, а також наданням дрібних будівельних послуг з 

персоналом в 57 чоловік.  

В результаті дослідження кадрового забезпечення підприємства 

встановлено, що модель персоналу ТОВ «САВ – Дістрибьюшн» передбачає три 

рівні. Дана структура персоналу, на мій погляд, є якщо не оптимальною, то 

близькою до оптимальної і кардинальних змін в структурі персоналу по 

категоріях в найближчому майбутньому не вимагається. При цьому структуру 

персоналу ТОВ «САВ – Дістрибьюшн» можна вважати за сталу, оскільки її зміни 

в перебігу останніх трьох років є незначними. 

Дослідження якості персоналу підприємства дозволяють оцінити його як 

високе. Середній показник віку персоналу ТОВ «САВ – Дістрибьюшн» складає 

27,64 на початок 2016 р., що дозволяє рахувати кадрове забезпечення досить 



59 

якісним за віковою ознакою. Максимальне число персоналу зосереджене у віковій 

групі 23-32 років. 

Детальний аналіз системи управління персоналом на ТОВ «САВ – 

Дістрибьюшн» виявив цілий ряд проблемних місць, що вказують на 

неефективність системи управління персоналом підприємства.  

Планування персоналу здійснюється в основному на оперативному рівні, в 

деяких випадках у зв'язку з розширенням діяльності, рішення про додатковий 

набір кадрів ухвалювалося вищим керівником за декілька місяців. таким чином ні 

планування персоналу на перспективу, ні концепції структури персоналу на 

підприємстві немає. Фактично основна робота в цьому плані зосереджена на 

оперативному заповненні вакансій, що з'являються. Підбір персоналу 

підприємство здійснює самостійно, у разі звільнень працівників з тих або інших 

причин. Система підбору персоналу підприємства має ряд слабких місць, оскільки 

немає однозначних критеріїв прийому кандидата на роботу, не виконується його 

тестування на предмет психологічних характеристик і тому подібне Внаслідок 

цього, велика вірогідність попадання на підприємство людей, які є 

«випадковими» для фірми. 

До вживаних в компанії форм стимулювання відносяться наступні: 

Система оплати праці (пряме матеріальне стимулювання); 

Соціальне стимулювання (непряме матеріальне стимулювання); 

Нематеріальне (моральне) стимулювання, що включає нагородження 

грамотами і почесними знаками, проведення професійних змагань на 

підприємстві не застосовується. 

Основні вади системи стимулювання ТОВ «САВ – Дістрибьюшн»: 

система складається з не цілком узгоджених заходів, які складались 

історично, у міру виникнення необхідності і без проведення узгодження і ув'язки з 

іншими заходами; 

система постійно змінюється, особливо останнім часом; 

дійсно ефективно працюють тільки «антистимули», тобто штрафне санкції; 
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значна частина заходів не забезпечує досягнення цілей, заради яких вони 

вводилися. 

Якщо говорити про систему стимулювання в цілому, то основним її 

недоліком є відсутність єдиного, документально закріпленого, концептуального 

підходу, який би забезпечив ув'язку стратегічних цілей з цілями стимулювання, а 

також цілей стимулювання і відповідних стимулюючих заходів (матеріального і 

нематеріального характеру). 

ТОВ «САВ – Дістрибьюшн» може добитися цілісності системи управління 

персоналом за рахунок:  

• чіткого визначення власних цілей фірми і їх комунікації всім своїм 

співробітникам;  

• детального моделювання "ідеальної" виробничої поведінки для всіх посад 

(співробітників) організації;  

• координації в роботі підрозділів служби людських ресурсів;  

• постійної взаємодії фахівців з людських ресурсів з лінійними керівниками, 

безпосередньо керівниками персоналом.  

На підприємстві необхідно розробити Положення про стимулювання 

персоналу. Проте розробка його повинна проводитися з урахуванням 

особливостей персоналу підприємства. При цьому нами в рамках даної роботи 

була проведена розробка проекту Положення про стимулювання персоналу ТОВ 

«САВ – Дістрибьюшн», яке пропонується до твердження як базовий документ 

системи стимулювання персоналу даного підприємства. 

Крім того в рамках програми розвитку персоналу пропонується ввести 

контракт на використання результатів тренінгів і контракт на навчання. Дані 

нововведення зіграють велику стимулюючу роль в розвитку персоналу ТОВ 

«САВ – Дістрибьюшн» і підвищать його якість, а значить і вплинуть позитивно на 

розвиток підприємства в цілому. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМ 

КЛІМАТОМ В ДНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 

УЧИЛИЩЕ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ 

МЕХАНІЗАЦІЇ» 

 

Ефективність управління сучасними освітніми організаціями значною 

мірою залежить від урахування в процесі управління не лише психологічних 

особливостей окремих працівників (як індивідуальних об'єктів управління), а і 

психологічних характеристик освітніх колективів (групових об'єктів управління). 

Однією з таких інтегральних характеристик є психологічний клімат 

колективу, тобто відносно стійкий психічний стан (настрій) колективу, який 

відображає особливості його життєдіяльності. За своєю природою психологічний 

клімат — це суб'єктивне утворення, що відображає, об'єктивну реальність, якою є 

життєдіяльність конкретного колективу. 

Психологічний клімат має досить складну структуру, основні елементи якої 

можуть бути класифіковані за такими основними критеріями: а) ставлення членів 
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колективу до різних об'єктів навколишнього світу; б) міра співвідношення в 

кліматі власне психологічних, соціальних та соціально-психологічних аспектів. У 

першому випадку в структурі клімату виділяють його безпосередні (ставлення 

членів освітніх колективів до загальної справи й один до одного) та 

опосередковані вияви (ставлення членів освітніх колективів до світу в цілому і до 

самих себе). У другому випадку клімат включає психологічні, соціальні, та 

соціально-психологічні структурні елементи. Усі названі структурні елементи 

тісно взаємодіють між собою. 

За спрямованістю виділяють такі три види психологічного клімату: а) 

клімат з позитивною спрямованістю (сприятливий, або здоровий; б) клімат з 

негативною спрямованістю (несприятливий, або нездоровий); в) нейтральний 

клімат (з невираженою спрямованістю). 

Для сприятливого психологічного клімату характерна взаємодія всього 

колективу та кожного його члена на основах взаємоповаги та партнерства (коли 

колектив створює оптимальні умови для соціальної адаптації, активної діяльності 

та професійного зростання кожного свого члена, а кожен член колективу, в свою 

чергу, докладає максимальних зусиль для ефективної діяльності колективу, 

формування його позитивного іміджу та прогресивного розвитку). 

Несприятливий психологічний клімат характеризується напруженістю 

міжособистісних стосунків в колективі чи навіть конфліктністю, коли члени 

колективу негативно ставляться один до одного, не вболівають за загальну 

справу, не намагаються своєю діяльністю сприяти високим досягненням 

колективу. 

Нейтральний психологічний клімат не відрізняється чіткими ознаками 

позитивної або негативної спрямованості, але є нестійким і за відповідних умов 

може набути ознак сприятливого чи несприятливого клімату. 

Аналіз природи психологічного клімату колективів передбачає врахування 

двох основних аспектів: а) розгляду психологічного клімату як суб'єктивного 

утворення, одного з виявів групової психології, що відображає специфіку діяль-

ності та особливості взаємодії членів колективу; б) урахування психологічного 
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клімату як одного із суттєвих факторів ефективності управління в системі 

середньої освіти. 

Роль психологічного клімату в управлінні виявляється в тому, що він може 

впливати на результативність діяльності колективу, міжособистісні стосунки його 

членів, на світосприймання, самооцінку та саморегуляцію особистості. Вплив 

психологічного клімату на життєдіяльність колективу визначається його 

спрямованістю (позитивною, негативною чи нейтральною). 

З метою формування сприятливого психологічного клімату в колективі і 

підвищення ефективності управління менеджерам слід зважати на цілий комплекс 

соціально-психологічних умов. До них належать забезпечення матеріально-

технічних, технологічних, санітарно-гігієнічних та організаційно-управлінських 

умов, необхідних для виконання ефективної діяльності; реалізація гуманістичного 

підходу до управління. 

Міжрегіональне вище професійне училище освіти автомобільного 

транспорту та будівельної механізації – це державний професійно-технічний 

закладі - ІІІ атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників високого 

рівня кваліфікації з технологічно складних наукоємних професій та 

спеціальностей. 

Для визначення соціально-психологічного клімату в ДНЗ «МВПУАТБМ» 

було проведенно анкетування серед 32 майстрів виробничого навчання. На основі 

цього соціального дослідження були зроблені наступні висновки: 

В цілому, у структурному підрозділі майстрів в\н морально-психологічний 

клімат досить сприятливий, такий, що позитивно впливає на результати праці 

колективу. Виділяються наступні його ознаки: довіра один до одного, відкритість, 

колективізм, загальний оптимізм, згуртованість, готовність разом впоратися з 

найважчим завданням і вирішити надскладну ситуацію, симпатії між людьми, 

приємне спілкування, підтримка, увага і теплота, готовність йти на компроміс, 

вільнодумство та самостійність в допустимих рамках, відповідальність, 

ініціативність, бажання майстрів професійно та інтелектуально розвиватися, 

творчо підходити до вирішення поставлених завдань. 
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В ході дослідження нами було виявлено такі позитивні тенденції у розвитку 

соціально-психологічного клімату:  

• На морально-психологічний клімат в колективі впливає характер та стиль 

керівництва, що виявляється в організації роботи МВПУАТБМ та у 

взаємовідносинах між безпосереднім керівництвом і членами колективу. 

• Гарна морально-психологічна атмосфера, яка склалась позитивно впливає 

на діяльність установи. 

• Керівники можуть у вирішенні будь-яких питань покладатись на лідерів, 

творчих і сильних людей, які не бояться брати на себе відповідальність. 

• Працівники досить високо оцінюють психологічний настрій своїх колег і 

те, як вони спілкуються один з одним, звертаються, ставляться до різних ситуацій 

"робочого життя" у своєму підрозділі, колективі і поза ним. 

Негативні прояви: 

• Більшість співробітників вважають, що адміністрація несправедливо 

оцінює діяльність членів колективу, це вказує на недоброзичливі взаємини між 

керівниками та підлеглими. 

• Не всім майстрам надається можливість на самостійність і свободу у 

прийнятті рішень в процесі роботи. Це означає, що багато питань вирішуються з 

керівництвом, а не з безпосереднім керівником відділу або один з одним. 

Почуття невпевненості у своєму становищі; складні стосунки з 

керівництвом; низька частка творчої праці — це фактори, які на думку 

респондентів найбільш негативно позначаються на настрої та працездатності 

майстрів.  

Грунтуючись на негативному факторі – складні стосунки з керівництвом, 

було проведене опитування по методиці В. П. Захарова 7 структурних керівників 

майстрів в\н. Для самовизначення стилю керівництва, респонденти відповіли на 

60 тверджень щодо своїх схильностей, рис характеру, своєї поведінки і 

відношенні до людей. 

Переважаючого стилю керівництва в МВПУАТБМ немає, але відмітимо, що 

саме авторитарний стиль керівництва в колективі не повинен мати такий же 
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показник, як і демократичний стиль, це й може призводити до незадоволеності 

майстрів відносинами з керівництвом, низькою часткою творчої праці і 

відсутністю змоги самостійно приймати рішення в роботі. 

Соціально-психологічний клімат МВПУАТБМ має середній рівень 

сприятливості. За результатами діагностики визначилися основні напрями 

вдосконалення соціально-психологічного клімату: покращення відносин 

керівників з підлеглими, розвиток творчого клімату у колективі, підвищення 

задоволеністю працею. 

Перший етап - на основі проведених досліджень була розроблена і 

запропонована система рекомендацій для поліпшення відносин керівників з 

підлеглими ДНЗ «МВПУАТБМ», яку ми радимо застосовувати всім керівникам: 

Другий етап для вдосконалення соціально-психологічного клімату – 

розвиток творчого клімату у колективі. Сучасний розвиток освітньої сфери, а 

також училища в цілому, дедалі більше залежить від творчих ідей, які сприяють 

ефективнішому навчальному процесу, розширенню можливостей, створення 

нових та вдосконалення наявних освітніх послуг та престижності професійно-

технічної освіти. 

Навчання співробітників методам і технологіям генерації нових ідей, спільні 

прийняття рішень - найбільш продуктивний підхід для поліпшення творчого 

клімату 

Третій етап для вдосконалення соціально-психологічного клімату – 

підвищення загальної задоволеності працею і впевненістю в своєму становищі. 

Загальна задоволеність працею включає задоволеність такими чинниками: 

умовами праці, стимулюванням і організацією праці, інтерес до роботи, 

задоволеність досягненнями у роботі, задоволеність взаємовідносинами з 

працівниками і з керівництвом, рівнем досягнень у професіональній діяльності, 

професійна відповідальність. 

Отже, запропоновані рекомендації проникають в організацію з допомогою 

низки заходів з вдосконалення соціально-психологічного клімату: 
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- Рекомендація покращення відносин між керівниками і підлеглими 

отримає результат одночасно з проведенням тренінгу для вдосконалення 

соціально-психологічного клімату. Тренінг проводиться в 5-ти денний термін, 

тобто дозволить максимально об’єднати колектив майстрів виробничого навчання 

з їх безпосередніми керівника, допоможе краще пізнати одне одного. 

- Рекомендація для вдосконалення соціально-психологічного клімату – 

розвиток творчого клімату у колективі. Створення «ящика ідей» дозволить 

персоналу ділитися із керівництвом своїми найбільш сміливими ідеями. 

Проведення щотижня 5-ти хвилинок – дозволить більше спілкуватися всім 

працівником з керівниками. Можна кожні збори вибирати людину, яка б 

висвітлювала всі нові і потрібні тенденції в освіті. Неформальне спілкування 

дозволить розпочати із доброго настрою, підніме робочий дух колективу. 

- Рекомендація для вдосконалення соціально-психологічного клімату – 

підвищення загальною задоволеністю працею. Одним із чинників є стимулювання  

персоналу. Можна порекомендувати матеріальні і моральні винагороди. 

Наприклад, за хороші показники групи в теоретичному і виробничому навчанні 

давати премії, або морально стимулювати персонал. 

Також ще одним чинником є інтерес до роботи. Щоб він не зникав, 

рекомендується впровадити можливість кар'єрного росту для майстрів в\н. 

Кар'єрне зростання служитиме як підвищенням інтересу на роботу у персоналу, а 

й підвищує їх стимулювання. 

Для підтримання в подальшому сприятливого соціально-психологічного 

клімату в колективі МВПУАТБМ керівникам було запропоновано методи з 

вирішення конфліктних ситуацій, стимулювання персоналу і підвищення 

згуртованості колективу. 
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ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ ДЛЯ  

ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ В ЖИТТІ  

 

Рушійною силою розвитку особистості є внутрішні протиріччя між постійно 

зростаючими соціально обумовленими потребами і можливостями їх задоволення. 

Щоб зрозуміти себе треба пройти шлях внутрішньо особистісних конфліктів. 

Актуальність теми полягає в протистояння двох начал в душі людини, яке 

сприймається й емоційно переживаються людиною, як значуща для нього 

психологічна проблема, яка потребує свого вирішення і викликає внутрішню 

роботу, спрямовану на його подолання. В наслідок внутрішньої роботи над 

конфліктними ситуаціями всередині індивіда виникає сприйняття світу.  

У повсякденній мові слово «конфлікт» використовується стосовно широкому 

колу явищ – від збройних сутичок і протистояння різних соціальних груп до 

службових чи подружніх розбіжностей. Слово «конфлікт» походить від 

латинського сonflictus – зіткнення і практично в незмінному вигляді входить в 

інші мови (конфлікт - англ, konflikt - нім., conflit - франц) [1, с 13]. 

http://www.lukyanenko.at.ua/
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Цікавим можна вважати визначення, яке було зроблене німецьким 

психологом Куртом Левіним, який визначив внутрішньо особистісний конфлікт, 

як ситуацію, в якій на індивіда одночасно діють протилежно направлені сили 

рівної величини [3]. 

Вітчизняні дослідники поділяють всі концепції, які описують механізм 

внутрішньо особистісних конфліктів з визначення предмета зіткнення (або за 

критерієм зв’язки з зовнішнім середовищем): інтрапсихічні, ситуативні і 

когнітівістські.  

1. Психодинамічні концепції спираються на біопсихічну основу індивіда і 

представлені в теоріях З. Фрейда, К. Г. Юнга, А. Адлера, Е. Фромма, К. Хорні. 

2. Ситуаційні підходи, що спираються на уявлення конфлікту, як реакції на 

зовнішній збіг обставин у роботах біхевіористів Д. Скинера, необіхевіорістов 

М. Міллера, Дж. Долларда.  

3. Когнітівістских концепції ґрунтуються на розумінні конфлікту, як 

пізнавального феномену в роботах К. Роджерса, А. Маслоу, К. Левіна, 

В. Франкла, Л. Фестінгер [2]. 

З. Фрейд визначив внутрішній конфлікт особистості необхідним виявом руху 

та динаміки душевного життя. Внутрішньоособистісний конфлікт сприяє 

розвитку особистості. Однак у зіткненні протилежних сил неможливо однозначно 

визначити наслідки цього зіткнення. Тому стається й так, що особистість може 

йти шляхом їх пригнічення. У такому разі замість гармонізації динамічних сил 

настане розбалансування процесів; особистість може зануритися в безодню 

душевної боротьби, втягнувши своїх близьких у конфліктні стосунки. Якщо ж 

особистість, яка причетна до влади, перебуває у стані внутрішньоособистісного 

конфлікту, то вона може підштовхнути маси людей до агресивної поведінки 

(Гітлер, Сталін), знаходячи в цьому джерело задоволення своїх деспотичних 

амбіцій та програмування своїх страхів. Цього вчить нас історія [6, 350]. 

В основі людської поведінки лежать потреби, які неможливо усунути. Ця 

теза дуже важлива в системі З. Фрейда. Він обґрунтовано стверджував: потяг 

неможливо заборонити, його слід визнати і знайти йому відповідну форму 
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задоволення. Інакше людина або захворіє, або розпочне приховане від людського 

ока «гріховне життя» [ 4, ст.80]. 

Вихідна система особистості, за З. Фрейдом, така: «Воно» (Id), «Я» (Eho) і 

«Над-Я» (Super-Eho). Усі складові керовані різними принципами: «Воно» – 

принципом задоволення, «Я» – принципом реальності, «Над-Я» – принципом 

належності [5 с. 405].  

«Воно», за Фрейдом, створене примітивними бажаннями, інстинктами, 

біологічними спонуками (потягом). «Хочу, й край!» – таке гасло застосовує 

Фрейд для «Воно», а саме:  

• прагнення до негайного задоволення;  

• неготовність до врахування як внутрішніх, так і зовнішніх чинників;  

• нездатність передбачати наслідки своїх вчинків тощо.  

Проте потрібно зауважити, що в дитинстві «Воно» виявляється як святість, 

бо дитині все, як правило, дається. «Я» з’являється внаслідок контактів 

особистості із зовнішнім світом, який обмежує невпинні апетити «Воно»; «Я» вже 

розмежовує внутрішнє й зовнішнє, суб’єктивне й об’єктивне, бажане й реальне. 

Саме тому «Я» раціонально формує плани узгодження потрібного й можливого. 

Ці безпосередні імпульси прагнень З. Фрейд назвав первинними процесами, 

логічне ж мислення – процесом вторинним. Протягом життя людина осягає 

властивість світорозуміння через моральні засади, бо світ ділиться на добро і зло, 

красиве й потворне, справедливе й несправедливе. Моральне повинно бути 

пошановане, а хибне – покаране, відкинуте. Так за Фрейдом формується совість 

особистості, інстанція «Над-Я» [4, ст.81]. 

Якщо повністю обмежувати «Воно» у прагненнях то можливі розлади та 

нервові напади у вигляді безпідставної паніки. Потрібно виділяти ту лінію 

розмежування між «Id» та «Eho», щоб не призводити до порушення роботи 

нервової системи. 

Загальна логіка міркувань В. В. Століна зводиться до наступного: 

«множинність діяльностей призводить до множинності сенсів «Я», перетин 

діяльностей – до вчинків, вчинки – до конфліктних сенсів «Я», конфліктний сенс 
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«Я» запускає подальшу роботу самосвідомості». Змістом цієї роботи 

самосвідомості, яку Столін В.В. називає «особистісним рішенням завдання на 

конфліктний сенс», є осмислення зробленого вчинку, його визнання або 

відкидання, прийняття зробленого вибору або каяття в ньому і т. д. [5, c. 109]. 

Як «Одиниці самосвідомості», виступає сенс «Я», який містить когнітивний, 

емоційний і відносних компоненти. За кількість в реальному різноманітті 

відносин людини його поведінка, його дії можуть мати позитивний сенс по 

відношенню до одного мотиву (наближаючи до його задоволенню) і по 

негативний відношенню до іншого (віддаляючи від нього), виникає конфліктний 

сенс дії. Сама дія, наділене для людини суперечливим змістом, Столін називає 

вчинком. До цієї події людина може переживати необхідність вирішення або у 

формі емоційних ускладнень, або як свідому дилему, але конфліктний сенс «Я» 

виникає тільки після здійснення вчинку. Сам по собі вчинок стає результатом 

подолання внутрішніх перешкод до дії, або, під їх впливом, – відмови від дії. 

Внутрішні перешкоди – це особливості індивіда, які проявляються в конкретних 

ситуаціях, що вимагають певних дій, і, обмежуючи свободу їх вибору, створюють 

внутрішню конфліктність, «перетворює дію в вчинок»[5, c. 112]. 

Конфлікт розглядається як одна зі стадій розвитку внутрішньо особистісного 

протиріччя, яке визначається як «суб'єктивно пережите неузгодженість тих чи 

інших тенденцій (оцінок, установок, інтересів) в саме свідомості особистості, які 

взаємодіють і змінюють один одного в процесі розвитку» [1, с. 106]. 

Отже, конфліктні ситуації, виникаючи в середині, нас наштовхують на 

роздуми які призводять до дій. Цими діями можуть бути задоволення своїх потреб 

не тільки на примітивному рівні, але й у вимірі утвердження себе як особистості в 

соціумі. Внутрішньо особистісні конфлікти є рушійною силою подальшої роботи 

самосвідомості та волевиявлень. Всі конфлікти між двома началами в нашій душі 

безпосередньо впливають на досягнення мети та цілей в житті шляхом само 

мотивації яка з цього виходить. 
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ЗАХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ 

 

Одним з заходів удосконалення менеджменту персоналу в умовах кризи є 

організаційно–кадровий аудит. Розглянемо детальніше сутність організаційно–

кадрового аудиту ПП «Soff», на якому було проведено дослідження. 

Аудит персоналу в ПП «Soff» – це система консультаційної підтримки, 

аналітичної оцінки і незалежної експертизи кадрового потенціалу організації, яка 
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поряд з проведенням інших видів аудиту дозволяє досягнути об'єктивної оцінки 

діяльності організації і розробити загальне заключення. 

Аудиту (оцінці) підлягають три складові сфери:  

1)   процеси – управлінські і кадрові, їх відповідність стратегічним цілям і 

задачам організації, технологічному рівню; 

2) структури – ефективність організаційної структури, її адекватність 

процесам, які реалізуються, відсутність патологій; 

3) персонал – якість і чисельність, розподіл всередині організації, наявність 

кадрового резерву, якість резерву. 

В табл. 1 наведено параметри аудиту кадрових процесів в ПП «Soff». 

До параметрів аудиту організаційної структури відносяться [1, с. 298-300]: 

місія, цілі, стратегія організації; організаційна культура, управлінська форма; 

стадія циклу життя організації; організаційні патології; панування структури над 

функцією; бюрократизація; стагнація; дублювання організаційного порядку.  

Коли проводять оцінку антикризового управління персоналом, то визначають 

наступні параметри: 

– нормативність (формалізація) управлінських відносин;  

Таблиця 1  

Параметри аудиту кадрових процесів в ПП «Soff» 

Кадрові процеси Зміст аудиту кадрових процесів 

Планування 

трудових ресурсів 

1) оцінка наявних ресурсів, цілей, умов і перспектив розвитку орга-

нізації, майбутніх потреб в кадрах; 

2) оцінка програм з точки зору відповідності цілям, оргкультурі, 

перспективам розвитку організації 

Набір персоналу 

1) оцінка перспектив внутрішніх і зовнішніх джерел комплектування 

кадрів з точки зору стратегії розвитку підприємства; 

2) оцінка адекватності методів набору з точки зору вимог до 

персоналу, кадрової стратегії і тактики організації 

Відбір персоналу 

1) оцінка результативності розробленої програми оціночних 

процедур; 

2)  аналіз змін кадрового потенціалу 

Розробка системи 

стимулювання 

1) оцінка відповідності розроблених принципів, структури зарплати і 

пільг умовам на ринку праці, продуктивності і прибутковості ор-
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ганізації;  

2) проведення порівняльних досліджень, визначення ефективної 

системи винагороди 

Адаптація 

персоналу 

1) оцінка ефективності методів адаптації персоналу;  

2) формування поля проблем, які виникають в період адаптації 

Навчання 

персоналу 

1) оцінка програм з точки зору ефективності навчання, практичної 

орієнтованості, формування мотивації до праці, створення соціа-

льно-психологічного клімату в організації в робочих групах;  

2) розробка і апробація альтернативних програм 

Оцінка трудової 

діяльності 

1) оцінка результативності дослідження методик;  

2) адаптація ефективних методик оцінки 

Підвищення, 

пониження, 

переведення, 

звільнення 

1) оцінка ефективності системи кадрового моніторингу, адаптація 

комп'ютерних методів кадрового моніторингу;  

2) оцінка результативності методів планування кар'єри;  

3) оцінка адекватності програм розвитку персоналу цілям, стратегії і 

стану розвитку організації 

Підготовка 

керівних кадрів 

1)  аналіз і проектування управлінської діяльності в організації; 

2)   оцінка управлінського потенціалу і визначення потреб в 

підготовці управлінського персоналу 

Моніторинг 

соціально-

психологічної 

ситуації і 

організація 

комунікації 

всередині 

підприємства 

 

1) діагностика кадрових процесів і соціально-психологічного кліма-

ту, оцінка рівня соціальної напруги в організації; 

2) діагностика організаційної культури, типу управлінської команди, 

оцінки рівня їх відповідності іншим елементам організації (цілям, 

структурі, технології, фінансам, системі управління, кадровому 

складу); 

3) визначення потреби в підготовці і реалізації програм розвитку 

внутрішньоорганізаційної комунікації 

 – ефективність управлінських потоків; 

- здатність вирішувати внутрішньо–рольові конфлікти суб'єктами 

управління;  

– ступінь залучення виконавців в процес прийняття управлінських рішень;  

–  ініціативні (детерміновані особистістю керівника, ситуаційні чи реоргані-

заційні); 

–  вимірювання ситуаційної адекватності; кількість часу, який витрачається; 

–  вимірювання показників, що характеризують стиль управління: змістовний 

щодо рівня організаційної ієрархії. 

До параметрів аудиту організаційної структури також належать: динаміч-

ність структури; адекватні структури задачам організації на сучасному етапі 
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розвитку. 

Параметри аудиту кадрового складу і потенціалу ПП «Soff»: аудит кадрового 

складу: комплектація кадрового складу в цілому і по рівням управління, 

забезпеченість персоналом технологічного процесу; відповідність рівня 

підготовленості персоналу вимогам діяльності; структура кадрового складу по 

психологічним характеристикам; рівень забезпечення персоналом по підрозділам, 

рівням управління, типам діяльності; плинність кадрів. 

Аудит кадрового потенціалу ПП «Soff»: основна орієнтація управлінського 

персоналу; розподіл управлінських ролей; вміння проектувати; понаднормативна 

активність; інноваційний потенціал; здатність до навчання; рольовий потенціал в 

груповій роботі; наявність лідерських якостей управлінського персоналу і 

спеціалістів; оцінка кадрового резерву. 

По результатам аудиту персоналу слід оцінити: коефіцієнт кадрової 

забезпеченості і потреби в персоналі; якісну структуру управлінського персоналу 

(рольову і психологічну структури); потребу в навчанні; стилі управління; 

соціально-психологічний клімат; інноваційний потенціал; основні джерела 

супротиву змінам; розподіл персоналу в організації. 

Кадрове проектування – це робота по формуванню конкретних кадрових 

програм, направлених на оптимізацію різних напрямків роботи з персоналом. 

Досвід минулого, стереотипи моделей прийняття рішень та дій є серйозною 

перешкодою на шляху розуміння нової реальності. Усвідомлення керівниками 

підприємства необхідності перегляду концепцій та методів управління вимагає 

часу, але іншого виходу немає, якщо мова йде про виживання організації з 

урахуванням швидких змін у зовнішньому середовищі. Розуміння об'єктивності 

кризових тенденцій необхідно покласти в основу розробки відповідних 

попереджувальних антикризових заходів, а для цього особливу увагу необхідно 

приділити формуванню антикризового мислення. 

Висновок. На даному етапі розвитку, на нашу думку, для ПП «Soff» 

основними задачами є: 
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– створення гнучкої організаційної структури, ліквідація зайвих виробничих 

підрозділів, часткове звільнення співробітників; 

– розробка та послідовна реалізація концепції антикризового управління 

персоналом; 

– щорічна атестація, аудит персоналу; 

– систематичний перегляд положень про підрозділи, посадових інструкцій та 

інших регламентуючих діяльність персоналу документів з метою їх 

удосконалення. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРА В МЕДИЦИНСКОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ) 

 

Чтобы перемены внутри лечебного учреждения привели к успеху, нужно 

аккумулировать ресурсы, необходимые для обеспечения высококачественной 

медицинской помощи; иначе говоря, нужно оптимально использовать здания, 

персонал и оборудование. Связанную с этими преобразованиями новую форму 

управления деятельностью лечебного учреждения принято именовать 

профессиональным менеджментом. Речь идет о совокупности действий, 
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направленных на совместное решение задач по управлению и обеспечению 

качества.   Профессиональный менеджмент основан на предпосылке, согласно 

которой лица, ответственные за эффективное использование ресурсов, должны 

учитывать также возможные результаты использования этих ресурсов; лица, 

ответственные за обеспечение качества, также должны иметь возможность влиять 

на использование ресурсов. 

Самые серьезные испытания для больниц (поликлиник) связаны с 

изменением состава населения и с техническим прогрессом. Поскольку состав 

больных и условия их лечения в больницах меняются, необходимо обеспечить 

переподготовку персонала − возникает потребность в персонале нового типа. 

Технический прогресс, предоставляющий множество новых возможностей, 

также должен быть поставлен на службу больницам; задача 

высокотехнологичного оборудования − всемерное повышение результативности 

оказания медицинской помощи. Основным элементом функционирования 

поликлиники остается совершенствование клинической деятельности персонала. 

Серьезная проблема заключается в том, чтобы оценить эффективность 

предоставляемой медицинской помощи и повысить качественный уровень 

клинической практики. 

Успешное развитие любой сферы человеческой деятельности немыслимо в 

современных условиях без управления, т.е. процесса оптимизации человеческих, 

материальных и финансовых ресурсов для достижения определенной цели 

(Поршнев А. Г.). В условиях дефицита материального обеспечения 

здравоохранения, роль грамотного управления и распределения ресурсов в этой 

области возрастает. Повышение роли персонала с различным уровнем 

подготовки, в частности, широкое использование персонала в управлении 

является сегодня одной из значимых тенденций, как отечественного, так и 

зарубежного здравоохранения (Хейфец А. С., Двойников С. И., Модестов А. А.). 

Проблемами управления персоналом должны заниматься профессионалы, 

знающие основы менеджмента, маркетинга и современные методы работы с 

людьми, умеющие ориентироваться на рынке труда, выполнять аналитическую 
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работу, владеющие современными технологиями найма и диагностики персонала, 

участвующие в расстановке кадров с учетом требований рабочего места и 

потенциала работника, обеспечивающие профессиональный рост сотрудников 

(Павлов Ю. И., Холопов А. А.). Именно таким специалистом на сегодняшний 

день должен являться менеджер медицинского учреждения − учреждения, 

которому сегодня отводится ведущая роль в системе отечественного 

муниципального здравоохранения.    Опыт показывает, что управленческая 

структура многих многопрофильных медицинских учреждений в современной 

Украине не совершенна − среди ее недостатков следует отметить несоответствие 

в управлении врачебной и сестринской службой, неадекватное распределение 

производственных нагрузок среди персонала, в том числе, в руководящем 

коллективе, что приводит к перегруженности руководителя оперативными 

задачами в ущерб стратегическим и др. Определение основных направлений и 

адекватная расстановка приоритетов в деятельности руководителя является одним 

из путей устранения перечисленных недостатков (Дмитренко Г. А., Павлов Ю. И., 

Холопов А. А., Блохина М. В., Бурлаенко Т. И., Мескон М. Х., Альберт М., 

Хедоури Ф.). 

Органы управления здравоохранением признают, что фактическое 

недофинансирование лечебно-профилактических учреждений из 

соответствующих уровней бюджетов и необеспеченность условий полного 

покрытия затрат на лечение пациентов (на соблюдение установленных 

требований к ресурсному наполнению медицинских технологий) не может не 

приводить к неэффективному использованию материально-технических и 

кадровых ресурсов лечебно-профилактических учреждений [4]. 

Таким, образом, можно сделать вывод, что увеличение спроса на 

медицинские услуги происходит на фоне все возрастающего дефицита 

материальных и финансовых ресурсов. Финансирование здравоохранения из 

бюджетов всех уровней и за счет средств обязательного медицинского 

страхования не может обеспечить население общедоступной медицинской 

помощью. Сестринское дело является важнейшей составной частью системы 
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здравоохранения, располагающей значительными кадровыми ресурсами и 

реальными потенциальными возможностями для удовлетворения потребностей 

населения в доступной и приемлемой медицинской помощи [2, 3, 4]. Сестринский 

персонал − это работники, имеющие среднее медицинское образование по 

специальностям сестринское, акушерское, лечебное дело и допущенные к 

профессиональной деятельности в установленном порядке. Разнообразие 

функций, которые выполняет сестринский персонал, требует понимания 

факторов, влияющих на здоровье, причины болезней, способов их лечения и 

реабилитации, а также экологических, социальных и иных условий, в которых 

осуществляется медицинская помощь и функционирует система здравоохранения. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает сестринский 

персонал как реальный потенциал для удовлетворения растущих потребностей 

населения к доступной медицинской помощи. 
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УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ДО ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ З 

ВИКОРИСТАННЯМ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ  

 

В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, 

проблема мотивації особистості набула важливого значення, оскільки вирішення 

задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної 

мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємства до ефективної 

діяльності. Мова йде про застосування таких форм і методів стимулювання 

особистості, які б сприяли високій результативності її роботи. 

Значний внесок у розвиток теорії і практики мотивації трудової діяльності 

зробили такі відомі зарубіжні вчені, як Клейтон Альдерфер, Фредерик Герцберг, 

Абрахам Маслоу,  Девід Макклелланд, Віктор Врум, Лайман Портер, Едвард 

Лоулер. 

Серед вітчизняних науковців вагомий внесок у розвиток проблеми 

мотивації праці персоналу зробили В. Абрамов, Д. Богиня, Г. Дмитренко,      М. 

Семикіна, О. Грішнова, Г. Кулікова,  О. Єськова,  Г. Хаєта та ін. 

Необхідною умовою існування й розвитку суспільства є праця, як доцільна 

діяльність людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб. 

Мотивація є атрибутом свідомості людини як чинник, що активізує 

діяльність або спричинює її припинення. Поняттям ширшим за мотивацію, є 

захоплення працею, тобто переконання працівника у доцільності, змістовності 

його праці. Сильне захоплення працівників діяльністю організації викликає 

скорочення плинності кадрів та невиходів на роботу, але не має виразного впливу 

на поліпшення ефективності праці. Тому потрібно оптимізувати мотивацію [1].  
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Мотивація — це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які 

спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, 

надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих 

цілей і цілей організації. 

Мотиваційну складову соціально-трудових відносин пов’язано з 

опрацюванням та використанням методів, засобів, інструментарію, що 

уможливлюють активізацію трудової поведінки персоналу [2]. 

 «КБ Антонов» - український державний авіабудівний концерн, що 

виробляє літаки серії «Ан». Заснований як дослідно-конструкторське бюро на 

Новосибірському авіазаводі під керівництвом Олега Антонова, з 1952 року - в 

Києві. Найбільш відомі моделі літаків - легкий літак Ан - 2 («кукурузник»), 

пасажирський літак Ан - 24, крупний вантажний літак         Ан - 124 («Руслан»), 

найбільший літак у світі Ан - 225 («Мрія»). 

Сьогодні серійний завод випускає не лише новітні літаки і агрегати, але й 

проводить їх технічне переоснащення, оволодіває новими видами наукоємної 

продукції. 

Турбота адміністрації та профспілкового комітету стосовно необхідності 

збереження кадрового потенціалу підприємства, запровадження ефективної 

молодіжної політики, інституту наставництва, функціонування потужної 

соціальної сфери дозволяють працівникам бачити свої перспективи. 

Виробничі досягнення і подолання труднощів результат солідарних дій 

адміністрації та профспілкової організації підприємства. Відчуваючи плече одне 

одного, учасники соціального діалогу змогли зберегти                ДП «Антонов» у 

найскрутніші часи, подолати всі негаразди. І головне, що притаманне авіаційній 

промисловості України – з оптимізмом дивитись у майбутнє! 

Основними напрямками діяльності є створення, випробування нових 

дослідних зразків авіаційної техніки, серійне виробництво та післяпродажний 

супровід літальних апаратів [5]. 

ДП «Антонов» володіє значним досвідом у розробці, виробництві, 

доопрацюванні й супроводі в експлуатації авіаційної техніки, а нинішня 
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організаційна структура дозволяє ефективно реалізувати проекти підприємства. 

На підприємстві працюють понад 13 тисяч працівників. За 69-річну історію ДП 

«Антонов» на літакобудівних заводах виготовлено понад 22 тисячі літаків з 

маркою «Ан», з них понад 1,5 тисячі продано до 50 країн світу. На сьогодні 

експлуатується 4 тисячі 603 літаки у 78 країнах світу. 

«В НАТО літаки «Антонов» відомі під іншими назвами. Наприклад, Ан - 2 

зветься «Colt» (Лоша), Ан - 22 – «Cock» (Півень), Ан - 124 – «Condor» (Кондор), 

Ан - 225 – «Cossack» (Козак). В американській класифікації ці літаки вважаються 

транспортними, що обумовило титульну літеру «С» у цих назвах, яка походить 

від слова «сargo» (вантаж)» [6]. 

Одна  із слабких ланок  механізму управління персоналом вітчизняних 

організацій різного масштабу і профілю діяльності є мотивація працівників до 

активної праці. Сьогодні, коли посилення конкуренції виклече потребу в 

підвищенні якості трудового потенціалу організацій, з особливою гостротою 

виникає проблема реалізації цього потенціалу саме за рахунок ефективної 

мотивації працівників . 

Мова йде про системну мотивацію, яка б сприяла постійній активізації 

трудової діяльності в умовах патерналізму, а не традиційного пульсуючого 

впливу стимулів на діяльність персоналу [3]. 

Для прийняття кваліфікованих управлінських рішень щодо створення 

ефективного мотиваційного механізму необхідно створити і застосувати 

мотиваційний моніторинг. 

Мотиваційний моніторинг правомірно розглядати як складову моніторингу 

соціально-трудової сфери. Під останнім розуміємо комплексну систему 

постійного спостереження за фактичним станом справ у цій сфері, 

систематичного аналізу процесів, які в ній відбуваються [4]. 

В досліджуваному ДП «Антонов» вдосконалено систему оцінки, оплати, 

мотивації праці з метою досягнення оптимального поєднання в трудовій 

діяльності особистих інтересів працівників з інтересами підприємства. 

Внутрішньо-підприємницька система оплати праці на основі більшості 
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прогресивних форм та методик формування використовує багатогранний арсенал 

важелів впливу на трудову мотивацію працівників, розвиток їх творчої ініціативи 

та підприємливості.  

Створений механізм трудової діяльності встановлює чіткі вимоги до 

працівників, які визначають їх функціональні обов’язки і форми відповідальності, 

систему гарантій, яка дозволяє  працівнику при безумовному виконанні ним своїх 

службових обов’язків отримувати заслужену винагороду і систему матеріально-

технічних і соціально-духовних факторів «ПОЛОЖЕННЯ про виплату 

винагороди працівникам ДП «Антонов» за загальними підсумками року», 

«ПОЛОЖЕННЯ про доплату за інтенсивність праці робітникам та надбавку за 

високі досягнення у праці керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним 

службовцям         ДП «Антонов»[5].  

Все це сприяє покращенню мотивації праці, підвищенню її ефективності, 

позитивно впливає на задоволення потреб працівників. 

Використання в управлінській діяльності мотиваційного моніторингу дасть 

змогу оцінити і підвищити дієвість системи стимулювання щодо досягнення 

високих результатів підприємства. 

Мотивація праці є вирішальним фактором в управлінні персоналом 

організації.  
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УПРАВЛІНСЬКИЙ СУПРОВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 

У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

(З ДОСВІДУ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО 
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Головною метою перебудови професійної освіти України є приведення її у 

відповідність до вимог ринкової економіки, тобто забезпечення підготовки 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здатних забезпечити 

високу якість продукції та продуктивність праці. Аналіз наявних документальних 

джерел підказує, що в цілях забезпечення зв'язку з виробництвом професійна 

освіта повинна відчути себе невід'ємною частиною економічної системи, одним з 

її структурних компонентів, вміст якого в значній мірі визначається тенденціями 

розвитку виробництва. Як показують практичні спостереження, в даний час у 

керівників підприємств складається нова система вимог до фахівців. Їм потрібні 

люди, які могли б поєднувати в своїй роботі діяльність двох-трьох «вузьких» 

спеціалістів - потрібні універсали, які б справлялися з проблемними завданнями, 

знайшли вихід із складних виробничих ситуацій. Роботодавці зацікавлені не 

тільки в професійної кваліфікації випускників, але і в таких їх особистісних і 

функціональних якостях, як вихованість, певний рівень загальної культури і т. п. 

Оцінка ринку праці показує затребуваність і таких якостей спеціаліста, як 

звичайна витривалість, дисциплінованість, вміння володіти собою у складних, 
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іноді, екстремальних ситуаціях. За думкою О.М. Новікова сучасне виробництво 

характеризується високою динамікою економічних процесів, високою мінливістю 

ринку праці, що, відповідно, й породжує таку форму організації виробничого 

процесу, як проектна діяльність. Для реалізації певного проекту об’єднуються 

спеціалісти, часто з різних галузей промисловості, після його реалізації трудовий 

колектив розпадається, а учасники включаються у інші проекти у складі інших 

трудових колективів. Такій тип організації виробництва потребує від майбутніх 

робітників вміння працювати у команді, комунікабельності, толерантності, 

навичок самоорганізації, вміння самостійно визначати цілі та досягати їх 

виконання [6, 41]. Таким чином, професійна освіта у сучасному суспільстві не 

повинна обмежуватися формуванням та розвитком тільки професійних 

компетентностей, вона спрямована також  на розвиток  якостей, які потрібні 

робітникам з будь-яких професій: здатності до спілкування, навчання, аналізу, 

проектування, вибору та творчості. У той же час, як показує практика, 

випускники професійних навчальних закладів мають труднощі щодо адаптації до 

ринку праці. На думку роботодавців випускники не завжди вміють орієнтуватися 

у нестандартних умовах, проектувати професійну діяльність, передбачати 

наслідки перетворювань. 

Саме тому учні повинні отримати досвід участі у проектній діяльності 

протягом навчання у ліцеї. Виходячи з такого розуміння, педагогічний колектив 

Державного навчального закладу «Дніпрорудненський професійний ліцей» 

визначає проектне навчання одним з пріоритетних напрямків організації 

навчальної діяльності учнів.  

Таким чином, педагогічна та навчальна діяльність в рамках проектної 

технології розглядається не тільки як елемент освітнього простору для розвитку 

учасників, але і як простір для інтенсифікації інноваційної діяльності всіх 

суб’єктів проектної взаємодії, допомагає застосувати педагогічний досвід 

педагога в нових умовах. Опанування технологією педагогічного проектування є 

необхідним кожному фахівцю, який працює у системі професійно-технічної 
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освіти, бо це дозволяє перейти на більш якісний інноваційний рівень педагогічної 

життєтворчості. 

Поряд з цим, проектна технологія є не тільки, і не стільки освітнім методом 

а й інноваційною формою організації навчально-виховного та науково-

методичного процесів. Як форма організації метод проектів є дуже мобільним і 

варіативним, він дозволяє враховувати специфіку та особливості різних груп 

слухачів, навчальних планів та програм, графіка навчально-виховного процесу та 

робочого  календарю навчального закладу. 

У своєму розумінні проблеми управління організацією проектної діяльності 

учнів ми спираємось на теоретичні та методологічні положення щодо специфіки 

управління освітнім процесом П.І. Третьякова, М.М. Поташника, Т.І. Шамової. За 

поглядами М.М. Поташника управління – це діяльність суб’єктів, яка забезпечує 

ціленаправленість (тобто ясність образу, який бажають створити, результату, 

який бажають досягти у певний термін) і організованість, тобто інтеграцію зусиль 

та дій людей [7, 129]. Повний цикл управління включає, як мінімум, чотири 

основні управлінські дії: планування, організація, керівництво та контроль, при 

цьому, кожна управлінська дія передбачає також виконання аналізу, координації 

та контролю. П.І. Третьяков до повного управлінського циклу включає виконання 

взаємозв`язаних та послідовних  функціональних  дій: інформаційно-аналітичної, 

мотиваційно-цільової, планово-прогностичної, організаційно-виконавчої, 

контрольно-діагностичної, регулятивно-корекційної [9,17]. З цих позицій 

управлінський супровід організації проектної діяльності учнів передбачає, з 

одного боку, сукупність управлінських дій науково-методичної служби ліцею 

щодо забезпечення відповідної компетентності викладачів та майстрів 

виробничого навчання, з другого боку, сукупність управлінських дій викладачів – 

планування, організації, контролю, тобто, керівництва проектною діяльністю  

учнів. До організаційно-управлінських умов щодо забезпечення професійної 

компетентності педпрацівників відносяться: 1) нормативно-правові; 2) 

інформаційні; 3) науково-методичні; 4) кадрові; 5) матеріально-технічні; 6) 

організаційні [4].  
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Технологія досвіду. Управлінський супровід організації проектної 

діяльності передбачає наступну послідовність управлінських дій: 

 

 

 

Протягом двох років відпрацьовано структурна модель науково-

методичного забезпечення організації проектної діяльності 

 

Затвердження всієї плануючої документації відбувається на педагогічної 

раді з тем: «Організація методичної роботи педагогічного колективу у 2014/2015 

н.р.»; «Організація методичної роботи педагогічного колективу у 2015/2016 н.р.» 

У 2015/2016 навчальному році за рекомендаціями методичної ради 

викладачі та майстри в/н кожної методичної комісії запланували підготовку та 

захист учнівських проектів протягом навчального року. 

Управлінські дії 
щодо підвищення 

професійної 
компетентності 

викладачів 

Управління 
організацією 

проектної 
діяльності 

учнів 

Управлінські дії 
викладачів щодо 

організації 
проектної 

діяльності учнів 

Структурна модель науково-методичного забезпечення 
організації проектної діяльності 

Робота 
методичної 

ради 

Робота 
творчої 

групи над 
проектом 
«Шлях до 

професійног
о успіху: 

сходинки 
професійної 

кар`єри 

Робота 
творчої групи 
над проектом 
«Підвищення 
пізнавальної 

активності 
учнів, 

способи, 
прийоми, 
технології 

Методичний 
семінар-

практикум 
«Технології 

продуктивног
о навчання як 

умова 
розвитку 

навчально-
пізнавальної 
компетенці 

учнівї  

Педагогічна 
рада 

Робота 
методичних 

комісій 
викладачів, 
майстрів в/н 

Самоосвтня 
діяльность 
викладачів, 
майстрів в/н 
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Результатом цілеспрямованої, творчої роботи викладачів та майстрів 

виробничого навчання стала реалізація протягом 2014/2015 н.р. року та І семестру 

2015/2016 н.р. наступних проектів:  

 

Автори Проект Мета 
Термін 

виконання 
Цільова група 

Нікітіна Є.Л., 

викладач 

математики 

Дім моєї 

мрії 

Забезпечення практичної 

спрямованості уроку 

математики 

Березень 

2016 
Гр. №4, 30 учнів 

Данилюк Н.І., 

викладач 

біології, 

Вертелецька 

В.М., викладач 

історії 

Колесникова 

І.Є., методист 

Культуро

логічний 

проект 

«Толеран

тність – 

мистецтв

о жити з 

несхожим

и 

людьми» 

Створення умов для 

формування толерантних 

установок, толерантного 

світогляду, попередження 

аморальної поведінки 

учнів ліцею 

Жовтень-

листопад 

2015 року 

Учні, 

педпрацівники 

ліцею 

Загальноліцейні 

заходи охопили 

всіх учнів ліцею 

Герасимова 

О.В., викладач 

інформатики, 

Фомін О.В., 

організатор 

роботи з 

фізвиховання 

Здоровий 

спосіб 

життя – 

запорука 

життєвог

о успіху 

Створення умов щодо 

виховання культури 

здоров’я, установки на 

здоровий спосіб життя 

ліцеїстів 

Лютий-

березень 

2016 року 

 

Викладачі, учні 

Дніпрорудненськ

ого професійного 

ліцею 

Гр. №15, 8.  – 

всього 60 учнів 

Кононенко 

А.А., викладач 

спецтехнологій 

Мандрува

ння по 

чужим 

столам 

Виховання толерантного 

ставлення ліцеїстів до 

культури та традицій 

інших народів на прикладі 

ознайомлення з 

походженням і правилами 

приготування блюд 

національної кухні 

Квітень-

травень 

2016 року 

Учні, 

педпрацівники 

ліцею 

Гр. №6, 30 учнів 

Ковальчук 

А.В.,  

майстер в/н 

Обрядова 

кухня. 

Пасха 

Обрядова 

кухня. 

Різдво. 

Виховання поваги до 

національних традицій, 

культури  

Квітень 

2016 року, 

грудень 

2015 року 

Учні, 

педпрацівники 

ліцею 

Гр. №3 – для всіх 

учнів ліцею 

Палій Т.С., 

майстер в/н 

Шлях до 

успіху 

Створення умов для 

життєвого та 

професійного 

самовизначення ліцеїстів, 

побудові стратегії 

індивідуального розвитку 

на прикладі життєвого 

шляху, біографії видатних 

людей 

Березень 

2016  року 

Учні, 

педпрацівники 

ліцею 

Гр. №15 – 30 

учнів 
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Левашова 

В.О.,  викладач 

спецтехнологій 

Ісаак 

Ньютон: 

стратегія 

життя 

Створення умов для 

життєвого та 

професійного 

самовизначення ліцеїстів, 

побудові стратегії 

індивідуального розвитку 

на прикладі життєвого 

шляху, біографії видатних 

людей 

Травень 

2016 року 

Учні, 

педпрацівники 

ліцею 

Гр. №5 – 30 учнів 

Орлова І.В. 

Мій 

бізнес-

план 

Розвиток економічної 

компетентності учнів 

Листопад 

2015 року 

Учні, 

педпрацівники 

ліцею 

Гр. №13 – 30 

учнів 

Фомін О.В., 

організатор з 

фізвиховання 

Ярмак 

Олександр, 

учень 12 групи 

Воркаут – 

шлях до 

здорового 

способу 

життя 

Створення умов щодо 

виховання культури 

здоров’я, установки на 

здоровий спосіб життя 

ліцеїстів 

Грудень 

2015 року 

Учні, 

педпрацівники 

ліцею 

Палій Т.С., 

майстер в/н 

Застосува

ння Exel 

у житті 

людини 

Визначення можливостей 

застосування МS Exel у 

професійних та життєвих 

ситуаціях 

Листопад 

2015 року 

Учні, 

педпрацівники 

ліцею, 

 гр.. № 16 – 25 

учнів  

 

Застосування проектного методу навчання у практиці роботи професійного 

навчального закладу – це перспективний шлях підготовки сучасних 

кваліфікованих робітників, відповідальних та працездатних спеціалістів. 

Проектне навчання дозволяє створити  оптимальні умови, «…за яких формується 

та розвивається особистість учня, відбувається формування основних суб’єктних 

якостей майбутнього фахівця, виховується духовність й активна життєва позиція, 

творча методика навчальної та майбутньої професійної діяльності, набуваються 

основні ключові і професійні компетентності, без яких не можна стати суб’єктом 

життєдіяльності та суб’єктом професійної діяльності» [11, 4]. 
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М. С. Остапчук, ст. гр. МОБМ -14-Г1 

ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
Науковий керівник: 

Т. І. Бурлаєнко, доц., доцент кафедри економіки та управління  

персоналом ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

 

 

ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Вирішення проблеми організації умов праці для працівників на 

підприємстві були й залишаються донині найбільш актуальними незалежно від 

суспільно-політичного ладу, що функціонує в окремо взятій країні й усього 

світового співтовариства в цілому, тому від чітко розроблених систем організації 

умов праці залежить не тільки соціальна й творча активність працівників, але й 

кінцеві результати підприємств у їх багатогранній соціально-економічній 

діяльності й особливо в галузі впровадження у виробництво інноваційних 

процесів, заходів науково-технічного прогресу. 

Щоб не дозволити втрату потенційного прибутку, менеджер повинен 

добитися максимальної віддачі від своїх підлеглих. Для ефективного управління 

таким ресурсом, як люди, менеджеру необхідно виділити визначені параметри 

роботи, що доручаються підпорядкованим. Змінюючи ті, які можуть впливати на 

психологічні стани виконавців, тим самим мотивуя або демотивуя їх. 
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За останні роки на підприємствах України умови праці значно погіршилися. 

Передумовою організації роботи із створення сприятливих умов праці є 

об'єктивна оцінка їх фактичного стану. При цьому, разом з аналізом і оцінкою 

окремих чинників, що впливають на формування умов праці, важливо виразити 

все різноманіття дії виробничого середовища за допомогою єдиного, 

інтегрального показника.  

Кількісна і якісна оцінка сукупної дії всіх чинників виробничого 

середовища на працездатність, здоров'я і життєдіяльність людини знаходить вираз 

в показнику тяжкості праці. Це поняття застосовне як до фізичного, так і до 

розумової праці.  

Різним аспектам організації умов праці присвятили свої наукові 

дослідження багато вчених – Германова О.Е., Семенова А.С., Богиня Д.П., 

Єрьоменко В.О., Калина А.В., Філєв В., Д. Кларк, Д. Кендрик, Д. Скотт Синк, Р. 

Аллеп, Ж. Ришар, Дж. Грейсон, К.О'Делл, І.В. Бестужев-Лада, М.І. Бухалков, Л.П. 

Владимирова, Б.М. Генкин, А.І. Кравченко, В.В. Куликов та ін. У своїх роботах 

вони розкривають поняття умов праці, як фактора, необхідного для раціонального 

використання трудового потенціалу. Однак варто розглянути особливості 

організації праці на підприємстві щодо відповідності умов праці нормативним 

вимогам. 

Мета дослідження - дослідити теоретичні, методологічні  і  технологічні  

засади  управління умовами праці на підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Поліпшення умов праці для працівників 

підприємства покликане створювати нормальні для людини умови праці, 

підвищувати зацікавленість працівника в результатах праці і в результатах роботи 

підприємства. Крім того, організація праці покликана створювати на підприємстві 

системи праці, що підвищують дохід підприємства та його ефективність. 

Умови праці доцільно визначити як сукупність певних виробничих, 

санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, естетичних і соціальних факторів 

конкретної праці, обумовлених рівнем розвитку продуктивних сил суспільства, 
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які визначають стан виробничого середовища та впливають на здоров’я і 

працездатність людини. 

Фактори формування умов праці поділяються на: виробничі, санітарно-

гігієнічні, психофізіологічні, естетичні та соціальні. Небезпечні та шкідливі 

виробничі фактори поділяються на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні та 

психофізичні. 

Умови праці впливають на: працездатність; функціональний стан людини; 

настрій людини та її ставлення до виконуваної роботи. 

За ступенем небезпеки шкідливі та отруйні речовини за дією на організм 

людини поділяються на чотири класи: надзвичайно небезпечні; високонебезпечні; 

помірно небезпечні; малонебезпечні. 

Вивчення умов праці на конкретному підприємстві проводиться для того, 

щоб, по-перше, виявити напрямки і шляхи їх покращення, і по-друге, щоб 

компенсувати працівникам шкідливий вплив умов праці на їхнє здоров'я у 

грошовій або іншій формі. 

Успіх роботи щодо забезпечення сприятливих умов праці значною мірою 

залежить від аналізу стану рівня безпеки праці, ранжирування небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів із врахуванням особливостей трудового процесу. 

Підвищення рівня безпеки досягається проведенням комплексу інженерно-

технічних та організаційних заходів. Для виявлення ранніх форм захворювань та 

розробки оздоровчих заходів особи, які стають до роботи, підлягають медичному 

огляду. Обов'язковими є попередні медичні огляди для тих, кого приймають на 

роботу, пов'язану з небезпечними шкідливими речовинами та несприятливими 

виробничими факторами. Дані про захворювання та отруєння на виробництві 

підлягають ретельному аналізу та узагальненню, на основі чого розробляються 

заходи для запобігання профзахворювань та профотруєнь, які повинні включатись 

до колективного договору. 

В магістерській работі проаналізовано діяльність Інститута Педагогіки 

НАПН України та його окремого підрозділу Видавництва «Педагогічна Думка» 

Інститута Педагогіки НАПН України. 
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      Була проведена оцінка умов праці Інституту педагогіки НАПН України 

та виявлено ,що вони відповідають  класам умов праці за показниками 

напруженості трудового процесу- оптимальний (легке фізичне навантаження) 

   Зроблена оцінка напруженості трудового процесу на підставі обліку 

факторів, що характеризують напруженість праці, а саме, інтелектуальні, 

сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності праці, режим роботи. 

Визначені значення параметрів метеорологічних умов,  допустимі рівні 

звукового тиску в октавних смугах частот та був визначений  перелік первинних 

засобів пожежогасіння. 

Щодо аналізу робочого часу на   Видавництві «Педагогічна Думка» 

Інституту Педагогіки НАПН України , то протягом 2013-2015рр. фонд робочого 

часу поступово збільшується. Це позитивним показником, також позитивну 

тенденцію має зростання чисельності робітників. Але збільшується і 

невідпрацьований час, за рахунок простоїв, прогулів або неявок на роботу з 

дозволу адміністрації. 

Але найбільшою проблемою є збільшення нещасних випадків. Більшість 

випадків пов’язані з організаційними причинами, а саме: невикористання або 

відсутність засобів індивідуального захисту, порушення вимог безпеки під час 

експлуатації устаткування, машин, механізмів, порушення трудової і виробничої 

дисципліни . Загалом можна зазначити, що частота травматизму в 2014 році у 

розрахунку на 10 працівників становила 1,12 випадок, аналогічний показник 2015 

року є значно більший і становить 2,39. Коефіцієнт частоти травматизму у 2015 

році є на 113,39 % вищий, аніж аналогічний у 2014 році. Виною цій негативній 

тенеденції є зменшення витрат на охорону праці. 

      Для того, щоб зменшити кількість випадків травматизму та, як наслідок, 

збільшити продуктивність праці, потрібно витрати на охорону праці збільшити на 

25%, і сума витрат буде складати 2522 грн. за даної кількості працюючих. 

В ході роботи було виявлено, що умови праці на підприємстві як умови  

життя працівників у процесі їх діяльності, є одночасно елементом виробничої 
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системи і об'єктом організації, планування і управління. Поліпшення умов праці 

впливає на підвищення ефективності діяльності організації 
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Питання про мотивацію персоналу було актуальним ще до розуміння 

менеджменту як науки, і на сьогоднішній день він залишається не менш 

актуальним. Складність цього питання полягає у тому, що потреби людини 

постійно міняються. Якщо колись йому достатньо було одержати їжу як 

винагороду, то сьогодні крім задоволення яких-небудь фізичних потреб, людині 

необхідно задовольняти моральні і психологічні потреби. 

В економічній літературі поняття «мотивація персоналу» трактується 

неоднаково, хоча більшість його визначень багато в чому схожі. На думку одних 

авторів, мотивація — де свідоме прагнення до певного типу задоволення потреб, 

до успіху. Інші автори під мотивацією розуміють усе те, що активізує діяльність 

людини. На думку третіх, мотивація — це надія на успіх і боязнь невдачі [1, 

c.344]. 

Правомірним є твердження, що найактивніша роль у процесі мотивації 

належить потребам, інтересам, цінностям людини та зовнішнім факторам-

стимулам.  

Судячи з вище перерахованих якостей можна сформулювати визначення, 

що мотивація— це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які 

спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, 

надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих 

цілей і цілей організації.  

Якщо мотивацію розглядати як процес впливу на поведінку людини 

факторів-мотиваторів, то теоретично її можна розподілити на п’ять стадій, що 

настають одна по одній. 

3. Важливу роль в задоволенні потреб мають стимули.  

Стимул – це спонукання до дії або причина поведінки людини. Розрізняють 

чотири основні форми стимулів: 

1. Примус.  

2. Матеріальне заохочення.  

3. Моральне заохочення. 
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4. Самоствердження. 

За своєю суттю мотивувати працівників – значить задовольнити їх потреби, 

будь то матеріальні або ж елементарна підтримка з боку керівництва [2, c. 512]. 

Поява різних теорій мотивації пояснюється тим, що з'явилася необхідність 

вивчити, а також систематизувати основні потреби індивіда.  

Існують два підходи до вивчення теорій мотивації. 

Перший підхід ґрунтується на дослідженні змістовної сторони теорії 

мотивації. Такі теорії базуються на вивченні потреб людини, які і є основним 

мотивом їх проведення, а, отже, і діяльності. До прихильників такого підходу 

можна віднести американських психологів Абрама Маслоу, Фредеріка Герцберга і 

Девіда МакКлелланда. 

Другий підхід до мотивації базується на процесуальних теоріях. У даному 

підході іде мова про розподіл зусиль працівників і вибір певного виду поведінки 

для досягнення конкретних цілей. До таких теорій відносяться теорія очікувань, 

або модель мотивації по В. Вруму, теорія справедливості і теорія або модель 

Портера-Лоулера[1, c.344]. 

Проаналізувавши теоретичні основи мотивації персоналу ми дослідили 

практичний досвід впровадження механізмів мотивації на прикладі ТОВ «Тосол-

Синтез-Хімреактив». 

У ТОВ «Тосол-Синтез-Хімреактив» є свої місія та довгострокові цілі. 

Місією на сьогодні є здійснення підприємницької діяльності для задоволення 

існуючих потреб суспільства і отримання прибутку в інтересах акціонерів 

товариства, а також його працівників. 

Товариство здійснює такі основні види діяльності як виробничу, 

торгівельно-закупівельну, комерційну, зовнішньоекономічну та надає 

посередницькі, маркетингові, інформаційні та інші види послуг по предмету своєї 

діяльності.  

Організаційна структура управління підприємством є лінійно-

функціональною, яка спирається на розподіл повноважень та відповідальності по 

функціях управління по горизонталі та прийняття рішення по вертикалі. 



98 

Загальну структуру управління утворює сукупність всіх посад виробничих, 

невиробничих та управлінських підрозділів підприємств. 

Органами управління є Загальні збори учасників.  

До компетенції Загальних зборів учасників товариства належить визначення 

основних напрямків діяльності підприємства, затвердження його планів та звітів 

про їх виконання, визначення організаційної структури підприємства, 

затвердження статуту та внесення до нього змін і доповнень та багато інших 

питань. 

Виконавчий директор є виконавчим органом товариства і здійснює 

оперативне керівництво його поточною діяльністю.  

Виконавчий директор очолює підприємство. Його першим заступником є 

головний інженер, який керує науково-дослідними та експериментальними 

роботами, безпосередньо відповідає за удосконалення техніки і технології 

виробництва, проводить технічну підготовку та обслуговування виробництва, 

розробку заходів щодо підвищення якості продукції та дотримання технологічної 

дисципліни. 

Провівши аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Тосол-Синтез-

Хімреактив" ми побачили, що з кожним роком підприємство все більше продукції 

реалізує з прибутком. Це дає позитивну оцінку діяльності підприємства. 

Однією з основних умов підвищення ефективності мотивації праці у ТОВ 

«Тосол-Синтез-Хімреактив».є забезпечення відповідності структури 

стимулюючих засобів (економічних, престижних, задоволеність роботою) 

структурі мотивації праці персоналу підприємства (мотивів забезпечення 

важливих благ для життя, достойного заробітку, зручних умов праці, престижу 

праці в галузі, на підприємстві, мотивів самореалізації:  

Також відомі основні підходи до регулювання робочого часу та заохочення 

вільним часом на підприємстві, а саме: 

- надання додаткового вільного часу; 

- наданнядодаткових відпусток за специфічні умови праці; 

- перерозподіл робочого часу (гнучкий або плаваючий графік);  
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На основі проведеної роботи було здійснено теоретичне обґрунтування та 

практичне дослідження питань удосконалення мотивації працівників ТОВ " 

Тосол-синтез-хімреактив".  

 На підприємстві запропоновано удосконалити як матеріальні, так і 

нематеріальні методи мотивації персоналу. До матеріальних відносяться : 

преміальна система, додаткові виплати. До нематеріальних - «гнучкий» робочий 

графік, заохочення вільним часом, створення комфортабельних робочих місць та 

інформованість колективу про ефективність діяльності підприємства [ 3, c. 432]. 

Мотивація не є рівномірним процесом, який від початку до кінця пронизує 

поведінку індивіда, членів спільноти. Вона формується на основі тих різнорідних 

процесів, які здійснюють функцію саморегуляції на окремих фазах поведінки. Від 

мотивації залежить, як і в якому напрямку будуть використовуватися різноманітні 

функціональні здібності. Мотивацією пояснюється вибір між різноманітними 

можливими діями, між різноманітними варіантами сприйняття і можливим 

змістом мислення, крім того не пояснюється інтенсивність та наполегливість 

вибраної діяльності та досягнення її результатів.  

. На підприємстві застосовують як матеріальні , так і нематеріальні методи 

мотивації персоналу. До матеріальних відносяться : преміальна система, 

додаткові виплати. До нематеріальних - «гнучкий» робочий графік, заохочення 

вільним часом, створення комфортабельних робочих місць та інформованість 

колективу про ефективність діяльності підприємства 

Отже, комплексне використання методів нематеріального стимулювання 

персоналу дозволить менеджерам підприємства уникнути багатьох конфліктних 

ситуацій. А також створить умови для переходу на новий більш вищий рівень 

трудових відносин. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ 

 

Стимулювання та активізація інноваційної діяльності, підвищення 

сприйнятливості до інноваційних процесів є однією з першочергових завдань для 

держав, що прагнуть до лідерства в умовах глобалізації, жорсткої конкурентної 

боротьби за світовий ринок. Модель розвитку інноваційної діяльності 

визначається сукупністю засобів та методів державного стимулювання 

інноваційної діяльності в державі.  

Оскільки в Україні спостерігається зниження активності інноваційної 

діяльності у багатьох промислових галузях, постає гостра необхідність у пошуку 

нових оптимальних шляхів подолання такої ситуації. Аналіз та оцінка 

зарубіжного досвіду дозволять не тільки розглянути й охарактеризувати різні 

моделі розвитку інноваційної діяльності, а й дослідити проблеми, які виникають 

під час їхнього застосування, що допоможе їх уникнути, або, принаймні 

зменшити. Зарубіжний досвід допоможе у створенні вітчизняного, сприятиме 

розробці єдиного критерію оцінки інноваційності, виробленню пропозицій щодо 
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покращення та активізації інноваційної діяльності в Україні. Механізм 

формування та реалізації інноваційної політики в Україні необхідно співставити з 

механізмом інших країн з метою вибору ефективного інструментарію 

регулювання інноваційних процесів [23].  

Дослідженню окремих проблем інноватики в останній  час присвячується 

чимало публікацій сучасних науковців [2,3,4,5,6,7]. У них висвітлюються ряд 

проблем розвитку інноваційної діяльності підприємств, визначаються шляхи 

організаційно-фінансового забезпечення інноваційного процесу, аналізується 

інноваційно-інвестиційна політика, пропонуються шляхи активізації інноваційної 

діяльності в окремих галузях та на окремих підприємствах, а також 

досліджуються різноманітні підходи до управління інноваційним розвитком 

суб’єктів господарської діяльності. Разом з тим потребують подальшого 

дослідження питання пов’язані з вивченням зарубіжного досвіду інноваційного 

розвитку та можливістю подальшого його використання в Україні.  

Метою є аналіз зарубіжного досвіду управління інноваційними процесами в 

Україні. 

Сьогодні вирізняються три основні моделі управління інноваційного 

розвитку: американська, європейська та азіатська, або японська. Найбільш 

успішними вважаються американська та японська моделі. Американська модель 

базується на принципі вільної конкуренції, на максимальній автономії 

підприємництва, на регулюванні ринку великими міжнародними корпораціями; 

орієнтація технологічного розвитку здійснюється шляхом виокремлення 

пріоритетних галузей. Японська модель передбачає забезпечення державою 

технологічних пріоритетів за допомогою стимулювання не окремих галузей, а 

конкретних технологій. США, Японія, та держави Західної Європи ведуть 

жорстку конкурентну боротьбу за світові ринки на основі глобальних 

конкурентних переваг, заснованих на активізації наукової та інноваційної 

діяльності. Ці та інші індустріальні держави світу ведуть боротьбу за лідерство у 

сфері інновацій.  

Проаналізуємо існуючі моделі міжнародного досвіду управління 
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інноваційними процесами детальніше. Під час аналізу основну увагу 

приділятимемо розвитку інноваційних процесів у США та Японії, оскільки 

структура промисловості цих держав подібна до української. Промисловість 

США та Японії випускає наукоємну, конкурентоспроможну продукцію, має 

значні досягнення у системі підтримки та управління інноваційною діяльністю.  

Гончаров В. М. характеризує інноваційну модель США тим, що особлива 

увага в ній приділяється вищій освіті, фінансуванню венчурного бізнесу, 

технологічним паркам, інформаційному забезпеченню. Сучасна американська 

модель побудована на взаємодії держави і приватного сектору та має форму 

наукового парку. [2, с.69].  

Основними напрямами впливу держави у США є: підтримка створення 

науково-технічних інноваційних фондів; стимулювання виконання інноваційних 

проектів разом з державним сектором чи великим приватним бізнесом; 

заснування державних органів, що координують діяльність малих підприємств; 

створення сприятливих умов для інвестиційних компаній, що ведуть бізнес з 

малими підприємствами; формування умов для нагромадження венчурного 

капіталу та заохочення венчурних підприємств [5, с.143].  

Особливе місце в інноваційній політиці займають проблеми формування 

інформаційної інфраструктури і поширення науково-технічної інформації. Уряд 

США дотримується стратегії «нарощування». Відповідно цієї стратегії 

розробляються програми, аналогічні створенню центрів розвитку малого бізнесу в 

США.  

Амоша О. І., зазначає, що європейській інноваційній моделі притаманна 

змішана економічна система, зокрема певні риси американської моделі. Основою 

європейської моделі є концепція ринкового саморегулювання, яка має елементи 

соціальної спрямованості дій з боку держави. Європейська модель державного 

регулювання інноваційної діяльності запозичує багато позитивних національних 

особливостей державного регулювання окремих країн і сприяє поширенню цього 

досвіду в інших країнах. За європейською моделлю участь держави в 

інноваційному процесі значно розширюється: стимулювання економічного 
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зростання; забезпечення програм захисту; партнерство у суспільних 

інвестиційних проектах тощо [1, с. 2].  

Європейська система передбачає багато форм інтеграції державної науки з 

виробництвом, наприклад, у Великобританії університети мають право 

реєструвати компанії з обмеженою відповідальністю для здійснення комерційної 

діяльності разом з приватними компаніями. В ЄС діють такі самі методи 

стимулювання інноваційної діяльності, що і у світовій практиці: зокрема 

сертифікація продукції; індикативне планування інноваційної діяльності; 

розвиток наукоємних галузей тощо. 

Найвищий інноваційний потенціал серед європейських країн притаманний 

Німеччині. Німеччина в цілому має розвинену інноваційну інфраструктуру, 

основними елементами якої є: ефективна система вищої освіти; широка мережа 

технопарків і бізнес-інкубаторів (у країнах Західної Європи вони мають назву 

інноваційних центрів); розвинена система підтримки венчурного підприємництва; 

система інформаційного забезпечення. Інститути системи вищої освіти виконують 

два основних завдання – підготовку кваліфікованих кадрів та проведення НДДКР.  

За результатами останнього європейського інноваційного дослідження, у 

країнах ЄС активно займаються інноваційною діяльністю близько 40 % компаній. 

Лідерами серед країн ЄС, де активно розвиваються і впроваджуються інновації, є 

Австрія та Данія, у яких 55% підприємств займаються інноваційною діяльністю, у 

Німеччині таких підприємств 50%.  

Результати порівняння європейських та американських досліджень свідчать, 

що США мають переваги: за рівнем вищої освіти (на 13,9% порівняно з середнім 

показником по ЄС); за рівнем приватного фінансування наукових досліджень (на 

75%); за рівнем домашнього доступу до Інтернету (на 65%); за кількістю 

високотехнологічних патентів (4,2%). Водночас ЄС лідирує: за рівнем підготовки 

кадрів з вищою освітою для роботи у нових галузях науки і техніки; за рівнем 

громадських інвестицій у наукові дослідження та за обсягом інвестування 

досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Порівняно з 

Японією, ЄС випереджає її лише за витратами на дослідження в галузі 
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інформаційно-комунікаційних технологій і має однакові показники щодо доступу 

до Інтернету [4].  

Федулова Л. І., зазначає, що серед макроекономічних та мікро-моделей 

державного регулювання інноваційною діяльністю найактивніше розвивається 

азіатська. Азіатську модель інноваційного розвитку не слід розглядати як 

універсальну структуру, оскільки вона об’єднує ще ряд моделей. Кожна азіатська 

країна, котра домоглася значних успіхів у економічному розвитку і сформувала 

інноваційний тип економіки, має багато специфічних особливостей, що значно 

вплинули на інноваційну політику держави. Але загальною рисою всіх азіатських 

країн є розуміння нацією того, що джерелом економічного зростання можуть бути 

тільки технологічні зміни [6].  

Найбільш широко вивчаються серед моделей змішаної економіки японська 

модель і модель «азіатського тигра» (Південна Корея, Сінгапур, Тайвань, 

Гонконг). Історія не знає реальних аналогів японському успіху в створенні 

сучасної, конкурентноспроможної індустріальної структури. Японія зайняла 

лідируючі позиції серед розвинених країн всього за тридцять років. Японській 

ринковій моделі притаманні наступні загальні риси. Найважливіша риса 

японської моделі диверсифікованості – обов'язкове включення в галузевий набір 

великої корпорації високотехнологічних виробництв, які стосуються галузей, 

лідерів НТП [3, 61]. Японська ринкова модель має такі головні характеристики: 

високий рівень національної самосвідомості; пріоритет інтересів нації над 

інтересами окремої людини; постійна інтенсифікація науково-технічних знань. 

Слабкими у японській інноваційній сфері є: недосконала система освіти взагалі, і 

вищої зокрема; недостатнє фінансування фундаментальних досліджень.  

Світовий досвід підтверджує, що успішний розвиток економіки 

забезпечується тільки тоді, коли держава, з одного боку, бере на себе активну 

підтримку і стимулювання інноваційної діяльності, а з іншого  визначає її 

стратегію, спрямовану на зміцнення наукового потенціалу. Безумовними лідерами 

у виробництві світової наукової продукції є США і Японія.  

Всі держави намагаються розробити та реалізувати ефективну державну 
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інноваційну політику, спрямовану на максимальну підтримку власного 

інноваційного розвитку, провідних наукових та конструкторських центрів, які 

відповідають світовому рівню. З огляду на проведений аналіз системи 

стимулювання інноваційних процесів в інших країнах світу, є можливість 

використати їхній позитивний досвід і в Україні.  

Необхідно також адаптувати українські національні програми, у тому числі 

державні науково-технічні, до пріоритетів європейської науки. Український уряд 

визнав за необхідне ввести пільгове оподаткування спільних з ЄС наукових 

проектів. Для України становить інтерес не тільки тенденцій розвитку 

інноваційної та науково-технічної діяльності, процеси організації науково-

технічного співробітництва, а й досвід прискорення циклів здійснення 

інноваційної діяльності. 

Підсумовуючи вищенаведене, підкреслимо, що інновації спроможні суттєво 

вплинути на перебіг економічних процесів та значно прискорити їх. Про це 

свідчить досвід Японії, Південної Кореї, Китаю та інших азіатських держав, які 

завдяки інтенсивним інноваційним технологічним змінам за короткий термін 

досягли стрімкого економічного зростання. В Україні проблема прискорення 

економічного розвитку на інноваційній основі є актуальною. Для підвищення 

ефективності інноваційної діяльності в Україні необхідно створити найбільш 

сприятливі умови для розвитку інновацій. Складність інноваційної ситуації 

полягає у неможливості простого перенесення досвіду передових країн в Україну. 

Різниця між економічним розвитком України, порівняно з іншими країнами, є 

досить суттєвою, тому потрібно не копіювати досвід різних держав – на це немає 

часу й можливостей, також не існує єдиного для всіх країн варіанту інноваційної 

політики, – а розробити єдину комплексну державну програму з розвитку 

інноваційної діяльності, з встановленими термінами її виконання, що дозволить 

зробити значний стрибок у розвитку інноваційної діяльності нашої країни.  

Для розроблення такої програми потрібен структурний аналіз усіх існуючих 

шляхів, їх пріоритетності та внутрішньої логіки. При цьому потрібно враховувати 

специфічні місцеві умови, вивчити позитивний і негативний досвід інноваційного 
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розвитку різних країн, критично оцінити його, вивчити можливості перенесення 

позитивного досвіду. Всі країни-члени ЄС розуміють пріоритетність 

інноваційного розвитку, але кожна з них має свої пріоритети в дослідженнях [5]. 

Політика активізації інноваційної діяльності – це складний процес, який 

визначається багатьма технічним, фінансовим, економічним, соціальними та 

іншими передумовами. Така політика об’єднує науку, техніку, підприємництво, 

економіку й управління, торкається всього соціально-економічного середовища 

[69]. 

Висновки. Ми вважаємо, що для прискорення реалізації інноваційної 

стратегії  в Україні, необхідно розробити наступні складові реалізації загальної 

інноваційної стратегії підприємства, тобто дієві підполітики (субполітика) щодо 

прискорення і підвищення ефективності впровадження інновацій різного типу, як 

продуктових, так і технологічних.  

1. Субполітика застосування прискорених циклів впровадження інновацій на 

підприємствах (СЗПЦВІП). Основою даного інструментарію є – експрес-оцінка 

пріоритетних нововведень та експрес-реагування на різноспрямовані зміни. 

Схематично реалізацію даної політики можна викласти у взаємозв’язку ланок: 

«експрес моделі ефективності інновацій – інтегральні показники ефективності 

інновацій – скориговані вимоги». Це передбачає розробку нових програм, методів 

і моделей, зорієнтованих на швидкісне впровадження заходів, нововведень та 

ВТП, а також нових видів продукції та їх оновлення, що і стане одним з головних 

факторів скорочення технологічного розриву між Україною та провідними 

країнами світу.  

2. Субполітика забезпечення високої енергоефективності виробництва 

(СЗВЕВ) – Визначальний стимул зазначеної субполітики – впровадження 

передових енергоефективних технологій. Зусилля такої політики спрямовуються 

на поступову зміну економічної структури господарського механізму, що 

зумовить прискорення процесів розробки та комерціалізації інновацій.  

3. Субполітика «лозунгової активізації інноваційної діяльності» (СЛАІД). – 

Такий тип політики також необхідний, оскільки він дає змогу поширити досвід 
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інноваційної діяльності провідних країн. Здійснити перебудову національної 

системи освіти та забезпечити ефективну основу для реалізації єдиної 

Комплексної державної програми з розвитку інноваційної діяльності. Автором 

пропонується також визначити єдиний координуючий науковий центр, котрий 

займатиметься розробкою та визначенням конкретних дій, рішень щодо розвитку 

інноваційної діяльності для галузі в цілому та для кожного підприємства, зокрема, 

забезпечуватиме зв'язок ВНЗ з виробничим сектором. Це дозволить 

скоординувати управління в одній установі, яка відповідатиме за розробку та хід 

виконання програм інноваційного розвитку. 
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ПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

У ринкових умовах організація, планування, мотивація, контроль і 

регулювання, які необхідні для формування і досягнення цілей, повинні бути 

ефективними і результативними. Спеціаліст у сфері управління П.Друккер 

підкреслював, що результативність є наслідком того, що "робляться потрібні і 

правильні речі", а ефективність - наслідок того, що "ці речі створюються 

правильно". Планування в цьому випадку виконує велику роль, вирішуючи 

питання про те, якими повинні бути цілі організації, що повинна робити 

організація і як це робити. Саме за допомогою планування керівництво 

підприємства прагне встановити основні напрями для прийняття рішень, які 

забезпечать цей процес як єдине ціле. Таким чином, сутність планування, як 

функції управління підприємством, полягає в обґрунтуванні цілей і шляхів 

їхнього досягнення на основі виявлення комплексу завдань і робіт, а також 

визначення ефективних методів, способів і ресурсів усіх видів, необхідних для 

виконання цих завдань та встановлення їхнього взаємозв'язку. Планування є 
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основною ланкою та організаційним початком всього процесу реалізації цілей 

підприємства.  

У вузькому розумінні планування можна визначити як систематизовану 

підготовку рішень. Планування, з цієї точки зору, означає системну підготовку до 

формування майбутнього стану підприємства. Головний сенс планування полягає 

у підвищенні ефективності діяльності підприємства шляхом цільової орієнтації та 

координації всіх процесів, виявлення ризиків і зниження їхнього рівня, 

підвищення гнучкості й адаптованості до змін.  

Основними загальними функціями управління підприємства є планування і 

прогнозування, організація, координація і регулювання, активізація і 

стимулювання, облік, аналіз і контроль. Планування у структурованій за 

різновидами управлінській діяльності є основою для прийняття управлінських 

рішень. 

Прогнозування в управлінському циклі передує плануванню, а його 

завдання полягає в науковому передбаченні розвитку виробництва, а також у 

пошуку рішень, які забезпечать розвиток виробництва та його частин в 

оптимальному режимі. Планування розпочинається із розробки загальних цілей, 

далі визначаються конкретні, деталізовані цілі на заданий період, визначаються 

шляхи та засоби їхнього досягнення, і, нарешті, здійснюється контроль за 

досягненням поставлених цілей. При цьому планування, передбачаючи майбутнє, 

завжди ґрунтується на визначених гіпотезах стану оточуючого середовища. 

Оскільки на будь-якому підприємстві планування базується на неповних даних, 

навіть якщо на ньому чітко налагоджена система бухгалтерського і статистичного 

обліку, існує проблема в тому, що деякі аспекти функціонування економічної 

системи не піддаються оцінці, а залежать від зовнішнього середовища, яке 

характеризується швидкою мінливістю. В західній економіці ця мінливість 

пояснюється, в першу чергу, високою насиченістю споживчого попиту, його 

індивідуальним і швидкозмінним характером. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ  СИСТЕМИ  УПРАВЛІННЯ  ПЕРСОНАЛОМ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Підвищення професіоналізму, вироблення лідерських якостей та інших 

важливих компетенцій є стратегічними завданнями вітчизняних підприємств, 

оскільки більшість з них відчуває нестачу у висококваліфікованих кадрах. 

Виконання цих завдань вимагає певних матеріальних вкладень - інвестицій в 

розвиток персоналу. Природно компанії будуть інвестувати кошти у персонал 

тільки в умовах справедливого обґрунтування економічної ефективності 

інвестицій, а саме при досить високому рівні окупності і низькому рівні ризику.  

      В умовах глобалізації економіки місце країни у світовому господарстві 

визначається її інтелектуальним потенціалом та рівнем його використання. Нині 

одним із найбільш значущих глобальних процесів є інтелектуалізація 

виробництва, що передбачає високу кваліфікацію працівників та постійне її 

підвищення. Тому пріоритетом економічної стратегії нашої країни сьогодні має 

стати накопичення кваліфікаційного потенціалу, що відбувається, перш за все, 

шляхом безперервного розвитку персоналу підприємств та організацій. Інвестиції 
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у розвиток людських ресурсів є одним із основних чинників збільшення 

продуктивності, подолання кризових явищ та досягнення високих темпів 

економічного зростання. 

Підвищення професіоналізму, вироблення лідерських якостей та інших 

важливих компетенцій є стратегічними завданнями вітчизняних підприємств, 

оскільки більшість з них відчуває нестачу у висококваліфікованих кадрах. 

Виконання цих завдань вимагає певних матеріальних вкладень - інвестицій в 

розвиток персоналу. Природно компанії будуть інвестувати кошти у персонал 

тільки в умовах справедливого обґрунтування економічної ефективності 

інвестицій, а саме при досить високому рівні окупності і низькому рівні ризику.  

В умовах глобалізації економіки місце країни у світовому господарстві 

визначається її інтелектуальним потенціалом та рівнем його використання. Нині 

одним із найбільш значущих глобальних процесів є інтелектуалізація 

виробництва, що передбачає високу кваліфікацію працівників та постійне її 

підвищення. Тому пріоритетом економічної стратегії нашої країни сьогодні має 

стати накопичення кваліфікаційного потенціалу, що відбувається, перш за все, 

шляхом безперервного розвитку персоналу підприємств та організацій. Інвестиції 

у розвиток людських ресурсів є одним із основних чинників збільшення 

продуктивності, подолання кризових явищ та досягнення високих темпів 

економічного зростання. 

Підбір кадрів - це процес відбору працівників за вимогами і потребами, 

можливість організації (підприємства) відповідно до її мети і завдань.  

Кадри - це основний ресурс організації, що визначає в першу чергу успіх її 

діяльності.  

Анкетним методом одержують необхідну інформацію про кандидата на посаду: 

де вчився, яку або які має спеціальності чи професії, де і ким працював, стаж 

роботи, інтереси й інші відомості.  

Принцип змінюваності означає, що виникає необхідність в обновленні кадрів, 

оскільки тривале перебування на одній посаді, або застій кадрів, може негативно 

вплинути на діяльність організації. 
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Показники ділової оцінки - особистісні якості, пов'язані з великими проблемами 

щодо їх відбору і обліку. Особистісні якості конкретної особи виявляються в 

більшості випадків у її реальній життєдіяльності, тому проблема полягає у 

відсутності можливостей їх безпосереднього спостереження.  

В сучасних умовах основу кадрового менеджменту становить посилення 

ролі особистості працівника, знання його мотиваційних установок, вміння їх 

формувати відповідно до потреб і цілей організації. Тому необхідно провести 

детальний аналіз чинників, що враховуються при кадровому плануванні, виборі 

стилю управління. 

Об'єктом нормування праці є діяльність працівника при виконанні 

виробничої операції, що є частиною виробничого процесу. Операція 

розглядається як основний елемент поділу праці на виробництві, а отже, і 

основний об'єкт нормування. Аналіз виробничої операції передбачає 

розчленування її на послідовно зменшуються елементи: комплекс прийомів, 

окремі прийоми, трудові дії та рухи.   

  Будь-яку конкретну групу людей, що об'єдналися для реалізації 

конкретних цілей, можна розглядати як організацію і досліджувати в ній усі діючі 

організаційні процеси. Організація може бути погано або добре організована, на 

думку керівників, однак конкретних критеріїв для оцінки організації керування 

набагато більше. 

Можна розглядати способи організації підрозділів з метою виявлення 

відповідності їхнім майбутнім задачам. Реалізація цілей або задач може 

гальмуватися діяльністю окремих груп фірми, цілі яких не збігаються з цілями 

фірми. Наприклад, відділи збуту в деяких фірмах сформовані по продуктах. 

Звідси при збуті продукції неминучі протиріччя і зниження ефективності роботи 

фірми. Можна розглядати також логіку взаємозв'язку співробітників при рішенні 

управлінських задач і судити про ступінь організованості роботи. Узагальнюючи 

вимоги, що пред'являються до сучасних структур управління організаціями, слід 

зазначити, що методика проектування структур, з одного боку, повинна 

ґрунтуватися на наукових принципах управління, з іншого боку - враховувати 
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особисті якості і досвід керівників, добре знаючих можливості організації і тих 

вимог, що регламентують діяльність кожного з підрозділів. Однак дослідження 

показують, що для системи управління характерний ряд особливостей, що 

викликають значні труднощі на шляху рішення даної задачі і накладають 

обмеження на масштабність у методичному плані.  

     Усі ці особливості, органічно з'єднуючись у системі управління, вимагають 

комплексного підходу до питань, зв'язаним з побудовою організаційного 

забезпечення системи управління. Разом з тим представляється важливим 

вивчення ряду теоретичних передумов, що можуть бути покладені в основу 

розроблювальної методики і проектування структури управління. 

     Зростання ролі управління в умовах ринкової економіки в результаті 

одержання організацією економічної волі і повної відповідальності за свої 

результати веде до залучення в сферу управління додаткових ресурсів (трудових, 

фінансових, матеріальних). Для власника підприємства важливо не тільки витрата 

ресурсів для управління, але і те, наскільки управління дає стратегічні переваги 

підприємству на ринку, підсилює його конкурентоздатність, підтримує суспільну 

значимість підприємства. 

     На ефективність діяльності менеджера впливає ряд факторів: потенціал 

співробітника, його здатність виконувати визначену роботу; засобу виробництва; 

соціальні аспекти діяльності персоналу і колективу в цілому; культура організації. 

Усі ці фактори діють спільно, в інтеграційній єдності. Аналіз категорії 

ефективності і результатів управлінської праці дозволяє зробити висновок, що 

адекватними змістові і формам прояву ефективності є групи показників, що 

можуть виступати як мірник, критерію ефективності в залежності від призначення 

організації й умов її функціонування. 

Показники прибутку і рентабельності найбільше повно характеризують кінцеві 

результати діяльності, відповідно й ефективність управління. При цьому варто 

виключити вплив на прибуток факторів, не зв'язаних з діяльністю даної 

господарської ланки. Узагальнюючі показники відбивають результат 

господарської діяльності і управління в цілому, але не повною мірою 
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характеризують ефективність і якість управління трудовими процесами, 

виробничими фондами, матеріальними ресурсами. Для цього використовуються 

приватні показники. 

Надзвичайно актуальними постають проблеми розробки та впровадження 

заходів щодо вдосконалення управління регіоном відповідно до основних 

напрямків системних макроекономічних перетворень. При цьому регіон доцільно 

розглядати як соціально-економічну систему, що набуває особливого значення в 

умовах нестабільності економіки України. Згідно із цим підходом район 

досліджується комплексно, у взаємозв'язку та взаємозалежності зовнішніх і 

внутрішніх чинників розвитку.  

     Створення системи оцінки діяльності державних адміністрацій на 

регіональному рівні має базуватися на таких загальних засадах:  

- спрямованість на досягнення головної мети адміністративного реформування-

якісне оновлення системи державного управління;  

- відповідність повноваженням, віднесеним до компетенції місцевих державних 

адміністрацій; - орієнтація на досягнення стратегічних цілей, визначених як 

загальнодержавною і регіональною програмами соціально-економічного 

розвитку, так і програмою відповідного району;  

- комплексність оцінювання (охоплення процесу діяльності і результатів);  

- використання переважно правових і соціальних критеріїв оцінки;  

- реалізація системного підходу; - доцільне поєднання зовнішньої та внутрішньої 

оцінки діяльності;  

- відповідність методів оцінки змістовним характеристикам процесу діяльності та 

її результатів;  

- органічність взаємозв'язку кількісних показників та якісних характеристик 

діяльності;  

- систематичність здійснення згідно з установленими термінами;  

- достовірність інформаційного забезпечення; відкритість, прозорість 

узагальнених результатів оцінки. Тільки структурно-функціональний метод 
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дослідження дає повну уяву про рівень і динаміку соціальної ефективності 

діяльностіорганів державної влади.  

Світова теорія і практика оцінки діяльності публічних організацій свідчить, 

по-перше, про безперечну доцільність і можливість її здійснення з наступним 

використанням порівняльних даних для виявлення найкращого досвіду і 

визначення слабких сторін, що дає можливість виробити рекомендації стосовно 

поліпшення становища; по-друге, це наявність низки не остаточно вирішених 

проблем, у тому числі: вибору моделей встановлення критеріїв оцінювання; 

співвідносності між критеріями оцінювання процесу та оцінювання результатів; 

застосування тих чи інших методичних підходів до оцінки діяльності; подолання 

труднощів відстеженні прогресу через відсутність порівняльних даних щодо 

ситуації перед початком модернізації, а також політичної вразливості 

оприлюднення негативних результатів чи критичних висновків і т. ін. 

     У ході дослідження може бути використаний також формалізований висновок 

безпосереднього керівника про роботу атестованого, у якому даються 

характеристики і висновки про придатність державного службовця, а також 

рекомендації з його професійного зростання. 

Підвищення ефективності діяльності державної установи залежить від 

багатьох чинників. Серед них важливе місце займає задоволеність громадян, які 

звертаються з тим чи іншими питаннями у сфері державної установи. 

В умовах ринкової економіки і рівноправності різних форм власності Закон 

України „Про зайнятість населення” визначає правові, економічні та організаційні 

основи зайнятості населення Україні і його захисту від безробіття, а також 

соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю.  

До складу державної служби зайнятості входять також навчальні заклади 

професійної підготовки незайнятого населення, інформаційно-обчислювальні 

центри, територіальні та спеціалізовані бюро зайнятості, центри реабілітації 

населення, підприємства, установи і організації, підпорядковані службі 

зайнятості.  Кількість спеціалістів, які виконуватимуть одні й ті ж процедури та 

операції залежить від кількості клієнтів, які щоденно потребують певних послуг, 
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нормативу часу щодо їх надання, та від затвердженого штатного розкладу даного 

центру зайнятості.  

В умовах ринкової економіки і рівноправності різних форм власності Закон 

України „Про зайнятість населення” визначає правові, економічні та організаційні 

основи зайнятості населення Україні і його захисту від безробіття, а також 

соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю.  

     Першочерговими питаннями покращення роботи з добору, підготовки і 

розстановки кадрів у системі державної служби пропонується вважати розробку 

удосконалення стандартів державної служби. 

Одним з базових стандартів системи державної служби і, зокрема, системи 

роботи з кадрами державної служби є типові професійно-кваліфікаційні 

характеристики (ТПКХ) посад державних службовців, які є основою для. 

розроблення посадових інструкцій в органах державної влади. 

Синонімом дистанційного навчання є віддалене навчання. Тобто, 

ефективність цього виду навчально-освітніх процедур вбачається саме в 

можливості отримання оперативних відомостей безпосередньо на робочому місці 

і в зручній формі. Іншою складовою ефективності дистанційного навчання є 

фактично необмежений інформаційно-методичний ресурс, однією з 

найважливіших ознак якого є постійне оновлення і розширення тематичної 

інформації за рахунок автоматичного вилучення її з інформаційних ресурсів Wеb-

сторінок глобальної мережі. 

Саме в цей період доцільно провести роботу з формування зазначених вище 

«паспортів» посад і проаналізувати діяльність осіб, які займають ці посади, 

використавши, зокрема, механізм щорічної оцінки діяльності державного 

службовця. Основою такої оцінки має бути висновок безпосереднього керівника. 

Надалі для підвищення об'єктивності цієї роботи доцільно запровадити 

самооцінку, анонімне анкетування працівників, враховувати дані щодо оцінки 

діяльності органу, подані ЗМІ.  

Сьогодні необхідно знайти в кадрах та кадрових процесах те, що об'єднує 

минуле, сучасне та майбутнє, забезпечує успадкування позитивного досвіду. 



117 

Багато корисного в роботі з кадрами є за кордоном. У той же час відзначимо, що 

високоефективні на Заході технології вирішення кадрових питань (в умовах 

високої соціальної забезпеченості багатьох категорій кадрів, демократизму та 

правового регулювання кадрових процесів, традицій, вимог суспільної думки) не 

завжди можуть бути перенесені на український ґрунт без урахування наших 

традицій, національних особливостей.  
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У міжнародній практиці план розвитку підприємства подається у вигляді 

спеціальним чином оформленого бізнес-плану, який, по суті, являє собою 

структурований опис проекту розвитку підприємства. 

Слово «проект» походить від латинського слова «projectum»,яке утворилося 

із слів «pro» и «jacere» і означає «закинутий уперед». Проект - це спеціальним 

чином оформлена пропозиція про зміну діяльності підприємства, що переслідує 

певну мету [1,2]. 

Управління проектом — це діяльність, спрямована на реалізацію проекту з 

максимально можливою ефективністю при заданих обмеженнях за часом, 

коштами (і ресурсами), а також якості кінцевих результатів проекту [3]. 

Проекти прийнято поділяти на тактичні та стратегічні. До числа останніх 

зазвичай належать проекти, що передбачають зміну форми власності (створення 

орендного підприємства, акціонерного товариства, приватного підприємства, 

спільного підприємства і т.д.), або кардинальну зміну характеру 

виробництва(випуск нової продукції, перехід до повністю автоматизованого 

виробництва і т.п .). Тактичні проекти звичайно пов'язані зі зміною обсягів 

продукції, що випускається, підвищенням якості продукції, модернізацією 

устаткування [1,4]. 

Етапи формулювання проектного циклу: 

1. Формулювання проекту. На даному етапі вищий склад керівництва 

підприємства аналізує поточний стан підприємства і визначає найбільш 

пріоритетні напрямки його подальшого розвитку. Результат даного 

аналізу оформляється у вигляді деякої бізнес-ідеї, яка спрямована на 

вирішення найбільш важливих для підприємства завдань. 

2. Розробка (підготовка) проекту. На цьому етапі потрібно поступове 

уточнення й удосконалювання плану проекту у всіх його вимірах - 

комерційному, технічному, фінансовому, економічному, 

інституціональному і т.д. Питанням надзвичайної важливості на етапі 

розробки проекту є пошук і збір вихідної інформації для рішення 

окремих завдань проекту. 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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3. Експертиза проекту. Перед початком реалізації проекту його 

кваліфікована експертиза є дуже бажаним етапом життєвого циклу 

проекту. 

4. Здійснення проекту. Стадія здійснення охоплює реальний розвиток 

бізнес ідеї до того моменту, коли проект повністю входить в 

експлуатацію. Сюди входить відстежування та аналіз всіх видів 

діяльності по мірі їх виконання і контроль з боку наглядових органів 

країни і / або іноземного або вітчизняного інвестора. Дана стадія включає 

також основну частину реалізації проекту, завдання якої, в кінцевому 

підсумку, полягає в перевірці достатності грошових потоків, що 

генеруються проектом для покриття вихідної інвестиції і забезпечення 

бажаної інвесторами віддачі на вкладені гроші. 

5. Оцінка результатів. Оцінка результатів проводиться як по завершенню 

проекту в цілому, так і в процесі його виконання. Основна мета цього 

виду діяльності полягає в отриманні реального зворотного зв'язку між 

закладеними в проект ідеями і ступенем їх фактичного виконання. 

Використання методів і засобів управління проектами – вагомий інструмент 

для досягнення результатів потрібної якості, який економить гроші, час, ресурси, 

знижує ризик, підвищує надійність [5]. 
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ПЛАНУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ  

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

      

     Планування розвитку підприємства - найважливіша умова його 

виживання в умовах ринкової економіки. Важливим етапом для підприємства є 

складання плану організаційно-технічного розвитку(ОТР), але не є останнім 

етапом у плануванні цього напряму діяльності підприємства. Цей план є 

переліком проектів і заходів, спрямованих на вирішення поставлених завдань. 

Тому успіх реалізації плану значною мірою залежить від ефективного контролю 

за реалізацією відібраних і прийнятих до виконання проектів, хоча, на жаль, цим 

питанням приділяється ще недостатньо уваги на вітчизняних підприємствах. 

Проте в умовах зростання темпів ринкових змін, вимог споживачів, посилення 

конкурентної боротьби успіх компанії залежатиме не тільки від ефективного 

стратегічного й тактичного планування, а й від її здатності успішно реалізовувати 

ці плани, яка значною мірою визначається підходами до управління проектами, 
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які діють в організації. На сьогоднішній день проектний менеджмент — це 

окремий напрям діяльності, який набув поширення не тільки в компаніях, де 

реалізація проектів є основним видом діяльності, але й в компаніях, які 

застосовують проектний підхід для впровадження бізнесових ідей та інновацій. 

Застосування проектних принципів для підвищення ефективності реалізації 

стратегії зумовило появу окремого напрямку досліджень «управління змінами за 

допомогою проектів». 

     Наприкінці минулого століття відбулося усвідомлення необхідності 

застосування методології проектного менеджменту для успішної реалізації 

стратегії компаній. Багато науковців, фахівців і консультантів присвітили свої 

праці розробці концептуальних аспектів впровадження в компаніях стратегічних 

змін . Розвинення концепції управління проектами розвитку відбувалося у 

напрямках удосконалення методологічних засад проектно-орієнтованого 

управління в компаніях, управління розвитком та удосконалення управління 

стратегічним процесом і змінами в компанії. 

     Необхідно констатувати недостатній рівень розроблення та висвітлення 

проблематики такої сфери проектного менеджменту, як управління проектами 

розвитку, що пояснюється декількома моментами. Застосування методології 

проектного менеджменту до управління трансформаційними змінами потребує 

чіткого визначення предмету, об’єкту та суб’єкту управління. У науковій і 

фаховій літературі поняття «проект розвитку» залишається дискусійною 

категорією, яка потребує своєї ідентифікації, визначення місця та статусу таких 

проектів у системі управління компанією, уточнення їх ознак і властивостей.  

     Результати аналізу практики впровадження проектів розвитку на 

вітчизняних підприємствах, на жаль, відповідають світовій практиці їх досить 

низької результативності. Дослідження принципів формалізації та механізмів 

впровадження проектів розвитку в компаніях дозволяють зазначити, що низький 

рівень успішності проектів розвитку зумовлений: по-перше, відсутністю 

належного теоретико-методологічного підґрунтя управління такими проектами з 

урахуванням їх специфічних ознак; по-друге, недостатнім рівнем методичного 
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забезпечення впровадження концепції проектного менеджменту у процесі 

реалізації стратегічних змін, відсутністю розроблених стандартів, регламентів, 

положень, що сприяють підвищенню рівня формалізації та обґрунтованості 

управлінських рішень у процесі управління розвитком; по-третє, низьким рівнем 

організаційної та управлінської культури на вітчизняних підприємствах, зокрема 

слабкою стратегічною орієнтацією бізнесу, відсутністю проектно-орієнованого 

підходу при аналізі, підготовці та впровадженні управлінських інновації. 

     Враховуючи, що підприємство являє собою відкриту систему, яка 

функціонує і розвивається, в межах та поза межами якої відбуваються 

різноманітні динамічні (циклічні або хаотичні) процеси, жорстко зафіксувати 

параметри цільових настанов розвитку вкрай важко. Це обумовлює складність 

визначення кінцевого результату проекту розвитку, досягнення якого має 

свідчити про його завершення. Визначальною рисою проекту розвитку є його 

розвиваючий характер, зумовлений динамічністю процесів розвитку компанії, 

притаманними їй властивостями відкритої системи. Необхідність підтримання 

зворотного зв’язку проекту з елементами зовнішнього і внутрішнього середовищ 

компанії знаходить прояв у таких специфічних ознаках проектів розвитку, як 

можливість корегування цільових настанов розвитку, кількісна невизначеність 

його ключових параметрів (результатів, бюджету та часу), «розмитість» меж фаз 

життєвого циклу. 

     Зазначені відмітні ознаки проектів розвитку значною мірою впливають 

на принципи їх розробки та реалізації. Першорядним управлінським завданням 

впровадження проектних засад у систему управління розвитком компанії є 

формалізація відповідних проектів. Основними завданнями формалізації проектів 

розвитку є: визначення типів змін в компанії, що набувають статус проектів 

розвитку; формування принципів оцінки та процедур їх відбору; визначення 

учасників проектів розвитку, зон їх відповідальності і повноважень при прийнятті 

управлінських рішень; розробка або адаптація положень, регламентів та 

процедур, що необхідні для управлінням проектом розвитку; визначення рівня 

інтеграції системи управління проектами у систему управління компанією. 
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     Підґрунтям результативного керування проектами розвитку є 

підвищення управлінської культури українського бізнесу, зокрема впровадження 

інструментів та технологій стратегічного менеджменту, процесного і проектного 

управління, системи управління взаємовідносинами з клієнтами тощо. 

Аналізуючи принципи підготовки та реалізації заходів з розвитку на вітчизняних 

підприємствах, було помічено, що переважну частку впроваджуваних змін 

сфокусовано на тактичних, а не стратегічних цілях бізнесу, що підтверджується 

фактом відсутності у більшості українських компаній чіткого бачення 

майбутнього (візії) і сформованої стратегії. За відсутності сформульованої, 

сприйнятої персоналом стратегії підприємства практично неможливо забезпечити 

ефективність процесів відбору інноваційних ідей для розвитку, розподілу 

ресурсів, визначення пріоритетів фінансування ініціатив. Але навіть за наявності 

артикульованої стратегічної ідеї необхідно сформувати адекватний 

організаційний механізм управління, спрямований на її реалізацію, розробити 

оціночні індикатори функціонування та розвитку, сформулювати проектні 

ініціативи. Саме тому сьогодні в ході розроблення методології управління 

проектами розвитку визначальна роль належить формалізації процедур їх 

підготовки, реалізації і контролю. 

Аналіз практики реалізації змін на українських підприємствах дає 

можливість узагальнити найпоширеніші помилки при плануванні і реалізації 

проектів розвитку, серед яких: 

– відсутність чіткого взаємозв’язку між стратегічними цілями компанії та 

цілями проектів розвитку; 

– невизначені або незрозумілі цілі проектів розвитку; 

– ігнорування необхідності використання проектної ідеології при підготовці 

та реалізації змін на підприємстві; 

– слабка або відсутня формалізація процесів управління проектами розвитку 

(регламенти, методики, інформаційні потоки тощо); 
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– неналагодженість ефективної комунікації та інформування персоналу 

підприємства відносно змісту та цілей змін, неготовність співробітників до 

масштабів, глибини перетворень при реалізації проектів розвитку; 

– невиправдано оптимістичні оцінки керівництва щодо темпів реалізації 

проектів, необхідного ресурсного забезпечення; 

– наявність спільного бюджету на поточну діяльність та розвиток 

підприємства, що не дає можливість виокремити проектну діяльність від 

операційної. 

Серед основних перешкод застосування проектного підходу до управління 

розвитком на українських підприємствах необхідно виділити такі: 

некомпетентність керівництва компаній у сфері управління процесом розвитку, 

відсутність цілеспрямованої дії менеджменту з метою досягнення встановлених 

цілей розвитку, нерозробленість регламентів процесів та процедур управління 

проектами розвитку, нехтування потребою у ресурсах для забезпечення реалізації 

проектів розвитку, відсутність системи відповідальності та повноважень 

учасників проектів розвитку та ін. 

Успішний досвід запровадження підготовки та реалізації проектів розвитку 

на українських підприємствах спостерігається за умов, коли керівником проекту 

розвитку стає або керівник підприємства, або топ-менеджер, що є відповідальним 

за певний функціональний напрямок, в якому реалізується проект розвитку. Серед 

чинників, що забезпечують організаційну підтримку впровадження проектних 

принципів управління розвитком є: 

— визначення ступеню важливості проектів і програм розвитку та їх 

ранжування; 

— укладання угоди між керівниками компанії та менеджером проекту з 

визнанням обсягу ресурсів, необхідних для реалізації проекту; 

— забезпечення прозорості планів, розподілу ресурсів, впровадження 

звітності на всіх рівнях проекту; 

— надання проектам розвитку загальнокорпоративного статусу, 

інтегрування їх у систему управління підприємства; 
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— імплементація принципів проектного управління у систему 

організаційної структуризації бізнесу, розподілу відповідальності та повноважень, 

планування ресурсів, мотивації персоналу тощо. 

     Отже, успішна реалізація проектів розвитку передбачає наявність 

відповідного методологічного, методико-прикладного та організаційно-

культурного забезпечення. Розробка методологічних засад управління проектами 

розвитку передбачає визначення сутності проектів розвитку та його ознак, 

формування їх типології, розвинення методичних підходів до оцінки ефективності 

проектів розвитку, розвинення методів їх планування, реалізації, моніторингу та 

контролю. Визначальними рисами проекту розвитку є його розвиваючий 

характер, зумовлений динамічністю процесів розвитку компанії, притаманними їй 

властивостями відкритої системи. До специфічних ознак проектів розвитку 

відносять можливість корегування цільових настанов розвитку, кількісну 

невизначеність його ключових параметрів (результатів, бюджету та часу), 

«розмитість» меж фаз життєвого циклу. 

Для методико-прикладного озброєння результативного управління 

проектами розвитку на підприємтсвах необхідно розробити корпоративні 

регламенти, процедури, положення, що формалізують систему управління 

проектами розвитку. Найбільш складними та довготривалими є рівень 

організаційно-культурних перетворень у компанії, оскільки формування 

адекватного вимогам проектного менеджменту рівня управлінської культури на 

підприємстві, створення підсистеми управління розвитком як складової системи 

управління компанією, імплементація системи управління проектами розвитку у 

підсистеми планування, мотивації, контролю компанії, вимагають значних 

ресурсів та зусиль менеджменту. 
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ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ 

 

Кожна фірма, починаючи свою діяльність, зобов'язана чітко представляти 

потребу на перспективу у фінансових, трудових і інтелектуальних ресурсах, 

джерела їхнього одержання, а також уміти точно розраховувати ефективність 

використання наявних засобів у процесі роботи своєї фірми. У ринковій економіці 

підприємці не можуть домогтися стабільного успіху, якщо не будуть чітко й 

ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати й акумулювати 

інформацію як про стан цільових ринків, положенні на них конкурентів, так і про 

власні перспективи і можливості.  



127 

Управління проектами як практичний вид діяльності має багатовікову 

історію, але саме як окрема професійна діяльність та дисципліна сформувалася не 

так давно. Однією із важливих складових будь-якого процесу управління 

проектами є планування проектних дій. 

Під проектом розуміють комплекс науково-дослідних, проектно-

конструкторських, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших 

заходів, що пов’язанні ресурсами, виконавцями та строками, відповідно 

оформлені і направленні на зміну об’єкта управління, що забезпечує 

ефективність вирішення основних завдань та досягнення відповідних цілей за 

певний період. Кінцевими цілями проектів є створення нової продукції та 

освоєння нової техніки, технології та матеріалів та ін., що сприяє виходу 

вітчизняної продукції на світовий ринок. Термін “проект” (від латинського 

“кинутий вперед”) спеціалісти трактували до недавнього часу як креслення, 

пояснювальна записка і кошториси, на основі яких можна збудувати літак, 

споруду чи завод; або це текст, що передує документу – плану, договору, угоді. 

Але сьогодні значення проекту набуває змісту: проект – це задум. 

Функція «Планування» відіграє велику роль в координації діяльності 

підприємства тому, що складання плану завжди розглядається як початковий 

процес етапу управління. Планування передбачає вибір мети, розробку шляху її 

досягнення та просування цим шляхом. 

Метою дослідження є вивчення і дослідження процесів управління часом 

при управлінні проектами. 

Якщо проаналізувати теоретичні дослідження проблеми управління часом, 

то їх можна побачити ще у працях Луція Аннея Сенеки, який у праці 

«Нравственные письма к Луцилию» виклав гостру проблему взаємовідносин 

людини і часу. «Частину часу у нас відбирають силою, частину викрадають, 

частина витікає даремно. Але ганебніше всіх втрата по нашій власній недбалості. 

Вдивися пильніше: адже найбільшу частину життя витрачаємо ми на погані 

справи, чимало – на неробство,  і все життя – не на ті справи, що потрібно». 
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Управління часом проекту (Project Tіme Management) – розділ проектного 

менеджменту, що включає процеси, необхідні для забезпечення своєчасного 

виконання робіт проекту. Можна стверджувати, що всі процеси управління часом 

проекту відносяться до групи процесів планування. 

Загалом управління часом проекту містить такі процеси:  

• визначення операцій або робіт проекту – ідентифікація певних робіт, які 

повинні бути виконані для одержання результатів і окремих елементів постачання 

за проектом;  

• визначення взаємозв’язків операцій – визначення послідовності 

проведення робіт у проекті з урахуванням технологічних, організаційних та інших 

обмежень;  

• оцінки тривалості операцій – визначення кількості робочих періодів, 

необхідних для завершення окремих робіт;  

• складання розкладу виконання проекту – складання розкладу виконання 

проекту з урахуванням взаємозв’язків операцій, їх тривалості й потреб в ресурсах;  

• аналіз строків – контроль над змінами в календарному плані проекту. 

Управління часом - це дія або процес тренування свідомого контролю над 

кількістю часу, витраченого на конкретні види діяльності, при якому спеціально 

збільшуються ефективність і продуктивність. Управління часом може допомогти 

поруч навичок, інструментів і методів, використовуваних при виконанні 

конкретних завдань, проектів і цілей. Цей набір включає в себе широкий спектр 

діяльності, а саме: планування, розподіл, постановку цілей, делегування, аналіз 

тимчасових витрат, моніторинг, організація, складання списків і розстановка 

пріоритетів. Система управління часом складає поєднання процесів, інструментів, 

технік і методів. Зазвичай управління часом є необхідністю у розвитку будь-якого 

проекту, оскільки визначає час завершення проекту і масштаб. 

Результатом процесу планування є затвердження плану проекту. План 

проекту – це формальний та затверджений документ, який використовується для 

управління виконанням проекту; це документ (або набір документів), який 

змінюється при надходженні додаткової інформації, в той час як базовий план 
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слугує для контролю виконання та змінюється тільки в результаті затвердження 

запитів на зміни. 

Контроль – процес, при якому керівник проекту встановлює, чи досягаються 

поставлені цілі, виявляє причини, що негативно впливають на хід роботи та 

приймає управлінські рішення, які коригують виконання завдань для запобігання 

зривів виконання проекту. 

Сіткова модель – множина поєднаних між собою елементів для опису 

технологічної залежності окремих робіт і етапів майбутніх проектів. Основним 

плановим документом системи сіткового планування є сітковий графік, що являє 

собою інформаційно-динамічну модель, яка відображає всі логічні взаємозв’язки та 

результати робіт, необхідних для досягнення кінцевої мети планування. Календарне 

планування — це процес складання й коригування розкладу, в якому роботи, що 

виконуються різними організаціями, взаємопов’язуються між собою в часі і з 

можливостями їх забезпечення різними видами матеріально-технічних та трудових 

ресурсів. 

Розрахунки основних параметрів сіткових графіків повинні бути 

використані при аналізі й оптимізації сіткових стратегічних планів. Оптимізація 

сіткових графіків полягає у покращенні процесів планування, організації й 

управління комплексом робіт із метою скорочення витрат економічних ресурсів і 

підвищення фінансових результатів при заданих обмеженнях. 

Обираючи інструментарій для створення ефективної системи управління 

часом необхідно враховувати особистісні особливості. Усі люди різні, і важливо 

усвідомити, що в області тайм-менеджменту не існує єдиного правильного 

рішення, яке підійде абсолютно кожному. 

Дуже важливо, щоб менеджер міг керувати не тільки процесами, але й 

часом. Це дозволить ефективно використовувати свої можливості та можливості 

команди, з якою він працює. Слід розуміти, що ефективність в управлінні часу 

полягає в грамотному розподілі сил  і можливостей. Тобто, для початку потрібно 

все ретельно продумати і спланувати, бо той, хто не здатний до планування, 

планує здатися. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Сучасні ринкові умови господарювання, які характеризуються 

невизначеністю, динамічністю, ризикованістю, підвищенням інтенсивності 

конкурентної боротьби обумовлюють зміщення акцентів уваги на персонал, що 

стає основою забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Персонал є 

стратегічним ресурсом підприємства, який вимагає пошуку нових механізмів 

управління ним для забезпечення результативності його роботи в довгостроковій 

перспективі [1, с. 320]. Виходячи з цього, особливої актуальності набуває 

вивчення можливостей ефективного управління персоналом підприємства, що 

зумовлює необхідність формування системи стратегічного управління 

персоналом, яка б забезпечувала конкурентоспроможність та життєздатність 

конкретного підприємства.  

Для того, щоб підприємство працювало ефективно, необхідно правильно 

організувати роботу працівників, при цьому постійно контролюючи їх діяльність, 
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використовуючи різні методи управління персоналом. В Україні система 

управління персоналом досі є нерозвинутою, і потребує ретельного 

вдосконалення та розвитку. 

Вдосконалення системи управління персоналом на підприємстві є одним з 

найважливіших чинників функціонування і розвитку організації в умовах 

ринкової економіки. 

Служби управління персоналом, як правило, мають низький організаційний 

статус, є слабкими в професійному відношенні. Через це вони не виконують цілий 

ряд завдань по управлінню персоналом і забезпеченню нормальних умов його 

роботи [2, с. 388]. Найважливіші в їх числі: соціально-психологічна діагностика; 

аналіз і регулювання групових і особистих взаємин, відносин керівництва; 

управління виробничими і соціальними конфліктами і стресами; інформаційне 

забезпечення системи кадрового управління; управління зайнятістю; оцінка і 

підбір кандидатів на вакантні посади; аналіз кадрового потенціалу і потреби в 

персоналі; маркетинг кадрів; планування і контроль ділової кар'єри; професійна і 

соціально-психологічна адаптація працівників; управління трудовою мотивацією; 

правові питання трудових відносин; психофізіологія, ергономіка і естетика праці 

[3, с. 301]. Тому висвітлення питань, пов’язаних з управлінням персоналу на 

сучасному ринковому рівні господарювання, заслуговує уваги.  

Отже, управління персоналом - це і наука, і мистецтво ефективного 

управління людьми в умовах їх професійної діяльності [4, с. 308]. Це система 

принципів, методів і механізмів оптимального комплектування, розвитку й 

мотивації та раціонального використання персоналу. Управління персоналом 

повинно відповідати концепції розвитку підприємства, захищати інтереси 

працівників і забезпечувати дотримання законодавства про працю при 

формуванні, закріпленні (стабілізації) і використанні персоналу. 
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УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Управління сучасним виробництвом у наш динамічний час є досить 

складною діяльністю, яку можуть виконувати лише фахівці нової генерації, 

озброєні найсучаснішими знаннями. 

Фахівці в галузі управління повинні вміти виконувати функції планування, 

організації, координації, мотивації, контролю праці робітників організації для 

досягнення певних цілей. Першочергова задача полягає в створенні організаційної 

культури, творчого інноваційного клімату, які стимулюють працівників на 

нововведення  

Процес формування фахівців нової генерації включає поряд із професійною 

підготовкою за основною спеціальністю глибоке вивчення основ теорії мотивації 

та оволодіння навичками, необхідними сучасному керівнику для успішного 

здійснення ним управлінської діяльності. [1, c. 57]. 
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Головна фігура в управлінні виробництвом – це людина від знань, досвіду 

та умінь якої залежить успіх справи. Кожний інженерно-технічний працівник 

повинен вміти керувати людьми, бути здатним активізувати діяльність своїх 

підлеглих, підтримувати необхідний для плідної діяльності соціально-

психологічний клімат. 

Поняття мотивації тісно пов’язано з проблемою керівництва персоналом. 

Нові економічні відносини, породжені перехідним періодом, висувають і нові 

вимоги до персоналу. Це не тільки добір, навчання і розміщення кадрів, але і 

формування їх нової свідомості, менталітету, а отже, і методів мотивації. 

Сьогодні, при переході до ринкових відносин, основним мотивуючим 

чинником виробничої діяльності працівників є бажання мати гарантовану 

заробітну плату. Виходячи цього, можна зробити висновок, що глибоке розуміння 

що таке мотивація, як заохотити працівників працювати більш продуктивно та які 

методи мотивації існують і використовуються в сучасній практиці управління 

підприємством забезпечує успішність діяльності управлінця. [2, c. 43]. 

В наш час проблема мотивації трудової діяльності персоналу є досить 

актуальною. Вона визнається проблемою для теоретичного і практичного 

дослідження. Суть цього дослідження полягає у виявлення її реального рівня і 

можливих перспектив, зони її найближчого розвитку для окремої особистості. 

Сучасний стан теоретичних розробок у галузі вивчення мотивації праці 

вимагає якнайшвидшого і найбільш ефективного вирішення проблем практичною 

мотивування, що мають місце для сучасної економіки. 

Системне вивчення мотивації із психологічної точки зору не дозволяє 

визначити точно, що спонукає особистість до праці. Однак, дослідження 

поведінки людини дає деякі загальні пояснення мотивації працівника на робочому 

місці. 

Мотивація – це процес спонукування кожного співробітника і всіх членів 

колективу до активної діяльності для задоволення своїх потреб і для досягнення 

цілей організації. [3, c. 112]. 

Основними задачами мотивації є: 
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– формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення 

мотивації в процесі праці; 

– навчання персоналу і керівного складу психологічним основам 

спілкування у колективі; 

– формування в кожного керівника демократичних підходів до 

– управління персоналом із використанням сучасних методів мотивації. 

Однак, для вирішення цих завдань необхідний аналіз наступних явищ: 

процесу мотивації в організаціях; індивідуальної і групової мотивації, та 

виявлення залежності між ними; змін, що відбуваються в мотивації діяльності 

людини при переході до ринкових відносин. 

Мотивація як процес, теоретично може складатися із кількох стадій. 

Перша стадія – виникнення потреб. Потреба полягає в тому, що людина 

починає відчувати, що їй чогось не вистачає. Виявляється вона в конкретний час і 

починає «вимагати» від людини, щоб вона знайшла можливість і почала робити 

певні кроки для її усунення. Потреби можна умовно поділити на три групи: 

– фізіологічні; 

– психологічні; 

– соціальні. 

          Друга стадія – пошук шляхів задоволення потреби. 

Якщо потреба виникла і створила проблеми для людини, то починається 

пошук можливості її усунення: задовольнити, придушити, не зважати. 

Виникає необхідність щось зробити, щось почати. 

      Третя стадія – визначення цілей  та напрямків діяльності. 

Людина фіксує, що і якими засобами вона повинна робити, чого домогтися, 

що одержати для того, щоб усунути потребу. На цій стадії відбувається 

ув’язування чотирьох аспектів: 

– що потрібно одержати, щоб усунути потребу; 

– що потрібно зробити, щоб одержати те, що бажаю; 

– якою мірою я можу домогтися того, чого бажаю; 
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– наскільки те, що я можу одержати, може усунути потребу. 

        Четверта стадія – здійснення дії. На цій стадії людина робить зусилля для 

того, щоб здійснити дії, що у кінцевому випадку повинні дати їй можливість 

одержання чогось, щоб усунути потребу. У зв’язку із тим, що процес роботи 

чинить зворотний вплив на мотивацію, на цій стадії може відбуватися 

коригування цілей. 

П’ята стадія – одержання винагороди за здійснення дії. Зробивши визначену 

роботу, людина або безпосередньо одержує те, що вона може використовувати 

для усунення потреби, або те, що вона може обміняти на бажаний для неї об’єкт. 

На даній стадії з’ясовується те, наскільки виконання дій дало бажаний результат. 

У залежності від цього відбувається або ослаблення, або зберігання, або ж 

посилення мотивації до дії. 

Шоста стадія – усунення потреби. Залежно від ступеня зняття напруги, що 

викликається потребою, а також від того, визвало усунення потреби ослаблення 

або посилення мотиваційної діяльності, людина або припиняє діяльність до 

виникнення нової потреби, або продовжує шукати можливості і 

здійснювати дії по усуненню потреби. [5, c. 44]. 

Розуміння логіки процесу мотивації не дає істотних переваг в управлінні 

цим процесом. Можна зазначити кілька чинників, що ускладнюють і роблять 

неясним процес практичного розгортання мотивації. 

Важливим чинники є неочевидність мотивів. Можна припускати, 

здогадуватися з приводу того, які мотиви діють, але в явному виді їх вичленити 

неможливо. 

Наступним важливим чинником є мінливість мотиваційного процесу. Його 

характер залежить від того, які потреби його ініціюють. Однак. самі потреби 

знаходяться між собою в складній динамічній взаємодії, найчастіше суперечать 

один одному або ж, навпаки, посилюючи дії окремих потреб. При цьому складові 

цієї взаємодії можуть змінюватися в часі, змінюючи спрямованість і характер дії 

мотивів. Тому навіть при найглибшому знанні мотиваційної структури людини, 
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мотивів її дії, можуть виникати непередбачені зміни в поведінці людини і 

непередбачені реакції з її сторони на мотивуючі впливи. [7, c.20 ]. 

Вченими доведено, що могутнім мотивуючим засобом трудової поведінки 

людини є інтерес до роботи. Чим більше знань має людина, чим вище її 

кваліфікація, тим більше вона буде прагнути до цікавої роботи. Задоволення буде 

приносити зміст роботи, її процес, а не тільки оплата праці. У цікавій роботі 

людина самоактуалізує здатності, реалізує свій індивідуально-психологічний 

потенціал. 

Отже, на основі аналізу теоретичного матеріалу можна стверджувати, що не 

зважаючи на значну кількість наукових розробок вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, пріоритет мотивації трудової діяльності, єдиного підходу до 

пояснення процесу мотивації на сьогодні не існує. Має місце багатозначність і 

нечіткість в тлумаченні основних термінів, що описують та пояснюють процес 

мотивації; теоретичні погляди різних дослідників розходяться, відсутні чіткі 

теоретичні тлумачення багатьох важливих понять. 
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ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ 

ЗВ’ЯЗКАМИ В ПРОЕКТІ  

 

Планування інформаційного зв'язку включає визначення інформаційних і 

комунікаційних потреб зацікавлених осіб: хто в якій інформації має потребу, коли 

вона їм знадобиться і як вона до них надходитиме. Усі проекти потребують 

передачі проектної інформації, але інформаційні потреби і методи поширення 

широко варіюються. Визначення потреб зацікавлених осіб в інформації і 

відповідних способів задоволення їх є важливим чинником успішного виконання 

проекту. У більшості проектів значна частина планування комунікацій 

виконується в ранніх фазах проекту. Проте результати цього процесу повинні 

регулярно переглядатися і коригуватися в разі необхідності, щоб гарантувати 

безперервне їхнє застосування. Можна так схематично представити планування 

інформаційного зв’язку.  
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Рис. Логічна схема планування інформаційного зв’язку 

 

Для планування інформаційного зв'язку використовується аналіз потреб 

зацікавлених осіб. Потреби в інформації різних зацікавлених осіб мають бути 

проаналізовані для того, щоб розробити методичний і логічний огляд потреб в 

інформації і джерел їхнього задоволення. Аналіз передбачає також розгляд 

придатних для даного проекту методів і технологій, завдяки яким надходитиме 

необхідна інформація. Слід уникати зайвих витрат на некорисну інформацію чи 

невідповідну технологію. 

План управління комунікаціями - це документ, в якому відображені: 

• Структура збору і зберігання інформації - детальне описання того, які 

методи використовуватимуться для збору і зберігання різних типів інформації. 

Процедури повинні також передбачати збір і поширення вже відкоригованого 

попереднього матеріалу. 

• Структура поширення – це детальне описання того, кому адресована 

інформація (звіти про стани, дані, календарний план, технічна документація тощо) 

і які методи при цьому будуть використані (письмові звіти, наради і т.ін.). Ця 

структура має поєднуватися з відповідальністю і звітністю, описаною в 

організаційному графіку проекту. 

Описання поширюваної інформації, включаючи обсяг, зміст, рівень 

деталізації та використовувані угоди-визначення. 

• Виробничі календарні плани, в яких інформується, коли який зв'язок 

здійснюватиметься. 

• Методи доступу до інформації, що йтиме запланованими каналами. 

• Метод коригування й удосконалення плану управління інформаційним 

зв'язком у процесі просування та розвитку проекту. 
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План управління комунікаціями може бути формальний і неформальний, 

детальний і широко окреслений, але завжди заснований на потребах проекту. Він 

є додатковим елементом загального плану проекту. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ  

МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 

 

Вирішення проблеми зростання виробництва вітчизняної продукції, 

підвищення її якості неможливо у відриві від рішення питань мотивації праці з 

урахуванням оцінки праці персоналу підприємства. 

Основи сучасних концепцій мотивації закладено у працях відомих 

зарубіжних вчених: К. Альдерфера, І. Ансоффа, Д. Врума, Ф. Герцберга, Р. Дафта, 

П. Друкера, Д. Кларка, Д. Кейнса, Е. Лоулер, Д. Мак-Грегора, Ф. Мак-Клелланда, 

А. Маслоу,    Е. Мейо, Р. Оуена, Л. Портера, Д. Сінка, Ф. Тейлора, О. Тоффлера та 

їх послідовників. Значний вклад у розвиток теорії мотивації, розробку й 

вдосконалення її прикладних аспектів внесли такі українські та російські вчені як: 

О. Амоша, А. Афонін, Д. Богиня, Н. Борецька, В. Герчіков, В. Данюк, Г. 

Дмитренко, О. Єгоршін, А. Калина, А. Кібанов, А. Колот, Ю. Кокін, Г. Куліков, Е. 

Лібанова, В. Нижник, О. Орлов, О. Павловська, М. Пашута, М. Семикіна, В. 
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Сладкевич, Г. Слезінгер, М. Туган-Барановський, О. Турецький, Е. Уткін, О. 

Уманський, О. Чернушкіна та ін. 

Стимулювання праці необхідно розглядати як діяльність, спрямовану на 

створення системи економічних форм і методів спонукання людей до праці, 

підвищення їхньої трудової активності й зацікавленості у поліпшенні кінцевих 

результатів [1], або, інакше кажучи, як діяльність, спрямовану на підвищення 

прибутку підприємства за рахунок підвищення якості й ефективності праці 

робітників. 

Важливо поновити роль матеріального стимулювання на підприємстві, 

сутність якого полягає у стимулюванні високих трудових показників працівника; 

формуванні певної лінії трудової поведінки працівника, спрямованої на 

процвітання організації; спонуканні працівника до найбільш повного 

використання свого фізичного й розумового потенціалу в процесі здійснення 

покладених на нього обов'язків [5].  

Тому стимулювання праці повинне бути направлене на спонукання працівника 

до ефективної і якісної праці, що не тільки покриває витрати роботодавця на 

організацію процесу виробництва, оплату праці, але й дозволяє дістати певний 

прибуток. Тоді як одержаний прибуток іде не тільки на нагромадження капіталу 

роботодавця, а використовується на виплату податків у державний і місцевий 

бюджети, на розширення виробництва. Таким чином, організація стимулювання праці 

персоналу, будучи частково справою конкретного підприємства й організації, у той же 

час відіграє важливу роль в економічному розвитку держави. 

Так, в Україні близько 60 % працівників дотримуються позицій, що 

основний стимул до праці – це одержання необхідних засобів до існування. І 

тільки 21 % з опитаних високу заробітну плату поставили на останнє місце, при 

цьому, головними назвали цікаву роботу, можливість застосування власних 

здібностей, можливість професійного зростання, стабільний доброзичливий колектив, 

їхня мотивація базується на тому, що за умови реалізації цих вимог до праці, високу 

заробітну плату вони завжди зможуть заробити [4].  

Система стимулювання персоналу повинна відповідати конкретним вимогам: 
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-  ясність і конкретність системи стимулювання у цілому, положень про 

заробітну плату й додаткові виплати; 

- чітке визначення кола посадових обов'язків і компетентності 

працівника; 

- розробка системи об'єктивної оцінки працівників і недопущення 

суб'єктивності в оцінці; 

- залежність розміру заробітної плати від складності виконуваної роботи й 

відповідальності за неї, пред'явлення особливих 

кваліфікаційних вимог, що висувають до неї; 

- можливість необмеженого підвищення заробітної плати 

відповідно до зростання індивідуальних результатів праці робітника; 

- облік в оплаті праці рівня значимості, пріоритетності тих чи 

тих видів та результатів робіт для підприємства; 

- рівна оплата працівників, які в різних підрозділах підприємства виконують 

роботи однакової складності й відповідальності 

(належать до базової оплати без урахування додаткових виплат за 

результатами). 

Створюючи систему стимулювання на підприємстві, слід дотримуватись 

принципу гнучкості системи. Гнучкі системи стимулювання дозволяють 

роботодавцеві забезпечити працівникові певні гарантії одержання заробітної плати 

відповідно до його досвіду й професійних знань, а також поставити оплату праці пра-

цівника в залежність від його особистих показників у роботі й від результатів роботи 

підприємства у цілому [4]. Таким чином, при вирішенні питання про оплату праці 

персоналу на підприємстві, необхідно вирішувати два завдання: 

- гарантувати оплату кожному працівникові, виходячи, по-перше, з 

результатів його діяльності; а по-друге, з вартості робочої сили на ринку праці; 

- забезпечити підприємству одержання прибутку після реалізації своєї 

продукції на ринку. 
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На етапі сучасного розвитку економіки необхідно скласти комплекс заходів, 

спрямованих на ефективне управління персоналом, де завершальним етапом буде 

створення системи стимулювання праці учасників трудового процесу. 

Основним принципом організації системи стимулювання в 

підприємницькій діяльності повинен бути метод індивідуалізації матеріальної 

винагороди співробітників на основі системності, чіткого обґрунтування оцінки 

персоналу, виконання ним своїх посадових обов'язків і результатів роботи. 

З метою максимізації дії матеріальних стимулів необхідно дотримуватись 

наступних принципів: 

1)  доступність – кожен стимул повинен бути доступним для всіх 

працівників, умови стимулювання повинні бути демократичними і зрозумілими; 

2)  відчутність – практика показує, що існує деякий поріг дієвості стимулу, у 

різних країнах і колективах він істотно розрізняється; 

3)  поступовість – для одних працівників відчутним може бути стимул і в 

один долар, для інших мало і десяти, дану обставину необхідно враховувати при 

визначенні нижнього порога стимулу [2; с.89]. 

Матеріальні стимули піддаються постійній корекції у бік підвищення, що 

необхідно враховувати на практиці. Один раз різко завищена винагорода 

позначиться на мотивації працівника в зв'язку з формуванням чекання 

підвищеної винагороди і виникненням нового нижнього порога стимулу, що 

влаштовував би працівника. Ні в якому разі не допускається зниження рівня 

матеріального стимулювання, на якому би високому рівні він не знаходився. 

Практичні дослідження підтверджують твердження психологів про те, що між 

бажаним і реальним рівнем матеріальної винагороди звичайно існує лінійна 

залежність. Слідом за підвищенням винагороди формується новий, більш високий 

рівень домагань, а виходить, і розмір винагороди часом за ту ж працю. 

На основі дослідження українських підприємств різних форм власності слід 

визнати, що мотивація праці на них загалом є досить низькою. Це пояснюється 

перш за все відсутністю у підприємств знань, умінь та навичок гнучкого 
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використання інструментарію, спрямованого на стимулювання високопродуктивної 

праці персоналу.  

Заробітна плата виступає важливим стимулом підвищення продуктивності 

праці в умовах низького і середнього рівня доходів, коли працівники недостатньо 

задовольнили свої базові потреби. Витрати на робочу силу у найбільшій мірі 

можуть бути об'єктом втручання з боку підприємства, саме цей компонент витрат 

підприємство здатне змінити при зміні попиту на продукцію, посиленні 

конкурентної боротьби. Більшість інших параметрів, які впливають на фінансовий 

результат підприємства, такі як ціни на сировину й напівфабрикати, амортизація 

тощо, є екзогенними (формуються на ринку) і практично не піддаються впливу 

підприємства. На більшості українських підприємств різних форм власності 

заробітна плата все ще не стала дієвим стимулом підвищення ефективності праці.  

Неоднозначною є проблема прив'язки заробітної плати до кінцевих 

результатів господарської діяльності підприємства. Така прив'язка здається загалом 

природною і доцільною з різних позицій: і як один з напрямків стимулювання 

ефективної праці, і як спосіб поєднання інтересів працюючих і підприємців, і як 

засіб підвищення трудових доходів (тобто розширеного відтворення робочої сили). 

Але оскільки результати господарювання можуть бути різними, і залежать вони 

значною мірою від діяльності обмеженого кола управлінського персоналу й 

ринкової кон'юнктури, пряма прив'язка оплати праці до фінансово-економічних 

показників підприємства не завжди виправдана. Залежність рівня заробітної плати 

від становища підприємства на ринку товарів у кінцевому рахунку означає відмову 

від організації заробітної плати на основі принципу оплати за працею. Така система 

оплати праці, метою якої є посилення стимулів до трудової діяльності, може зіграти 

дестимулюючу роль у тому разі, коли рівень заробітної плати буде визначатися 

комерційними результатами у більшій мірі, ніж власною працею працівників. 

Досвід зарубіжних і вітчизняних підприємств вказує на те, що працівники, які 

дуже мотивовані характером виконуваної ними роботи, легше переносять 

несприятливі гігієнічні фактори і одержують від своєї роботи задоволення. 



144 

Значний мотиваційний ефект має збагачення праці працівників. Практичне 

застосування теорії збагачення праці на підприємстві є досить складним через те, що 

в управлінні ними не використовуються методи психологічного аналізу. 

Серед усіх напрямів формування системи мотивації та стимулювання праці в 

межах концепції збагачення праці принципово новим для підприємств України є 

проведення політики забезпечення урізноманітнення праці. Її  проведенню повинна 

передувати підготовча робота, необхідність якої викликана, по-перше, складністю 

змісту самої політики, а по-друге, її новизною для підприємства. Перш як перейти до 

політики підвищення урізноманітнення праці, спеціалісти повинні відібрати ті види 

робіт, які характеризуються низкою певних параметрів. До них належать: 

відсутність істотних змін на краще, незважаючи на значні капіталовкладення; 

невисокий рівень відповідальності персоналу; невиправдане зростання витрат на 

гігієну праці. На кінцевому етапі підготовчої роботи із реалізації політики 

забезпечення урізноманітнення праці визначають шляхи вирішення означених 

проблем, при чому дуже важливим є недопущення примусового впливу на персонал. 

Варто зауважити, що кожен суб'єкт господарювання має власну специфіку 

щодо стимулювання працівників до високопродуктивної праці, і різноманітні 

мотиваційні заходи не можуть бути універсальними. 

Серед форм матеріального стимулювання крім заробітної плати можна 

відзначити бонуси, що поступово входять у практику багатьох підприємств та 

організацій, замінюючи раніше дискредитовану за різними причинами 

тринадцяту зарплату. Бонусу на відміну від тринадцятої зарплати передує 

оцінка, чи атестація, персоналу. В окремих організаціях бонуси складають до 20 

% доходу співробітників у рік. Усезростаюче значення у формуванні доходу 

здобувають такі форми, як участь у прибутках і в акціонерному капіталі. 

Система мотивації праці на підприємстві відіграє одну з провідних ролей з 

усіх внутрішніх факторів що впливають на розвиток підприємства, організації. 

Саме вірне стимулювання робітників і вдале мотивування до виробничої 

діяльності дає внутрішній поштовх для більш ефективного виробництва і з 

рештою більш ефективного функціонування підприємства. Від невдалої системи 
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стимулювання може постраждати не тільки підприємство, а як відомо з історії ціла 

економічна система, через елементарне непорозуміння між інтересами 

виробничого сектору і простого робітника. 

Отже, системи матеріальної мотивації праці повинні бути прості і зрозумілі 

кожному працівнику; бути гнучкими; такими, що дають можливість відразу ж 

заохочувати кожен позитивний результат роботи. Розміри заохочення повинні 

бути економічно і психологічно обгрунтовані (більше і рідше; частіше, але 

менше). Заохочення персоналу важливо організувати за такими показниками, що 

сприймаються кожним як правильні. Системи заохочень повинні формувати в 

працівників відчуття справедливості матеріальних винагород і сприяти 

підвищенню зацікавленості працівників у поліпшенні не тільки індивідуальної 

роботи, але і роботи в «ділових стосунках» з іншими співробітниками. 

Працівники повинні бачити чіткий взаємозв'язок між результатами. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО  

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах швидких змін в економіці в цілому, а також легкій 

промисловості, зокрема, обумовлених потребами споживачів й високим рівнем 

конкуренції, від підприємств вимагається застосування сучасних методів 

управління. Скорочення життєвих циклів продуктів в цій галузі у зв’язку із 

тенденціями моди, зростаючі потреби ринку до якості товарів вимушують 

виробників пристосовуватися до змінної ринкової кон’юнктури. 

Лише ті підприємства досягають високих результатів й можуть успішно 

конкурувати, якщо спроможні адекватно реагувати на потреби ринку, 

впроваджувати якісні розробки, використовуючи інноваційний потенціал. 

Ефективно сформований та використаний інноваційний потенціал підприємства 

виступає гарантом його подальшого розвитку.  

Проблемам різних аспектів управління інноваційного розвитку підприємств 

присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних дослідників. Серед 

зарубіжних науковців можна назвати  таких,  як  І.  Ансоф, Л. Водачек, Б. Твісс, Р. 

Фатхутдінов, М. Фучик, Ю. Яковець. Широкого висвітлення ці  проблеми набули 

також у  працях таких відомих вітчизняних  вчених: В. П. Александрова, Ю. М. 

Бажал, А. С. Гальчинський, А. В. Гриньов, М. П. Денисенко, М. М.  Єрмошенко,  

М. І. Крупка,  Н. П. Тарнавська, Д. М. Черваньов, М. Г. Чумаченко, Н. І. Чухрай. 

Проте достатньо не приділено уваги деяким питанням, зокрема ролі 

держави у забезпечені попиту й пропозиції на інновації для підприємств, 

взаємодії продавців та покупців інноваційних продуктів та оцінці впливу 

інноваційного потенціалу на ринкову вартість компаній 
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У теперішній час в українській економіці існує стійка тенденція щодо 

диспропорцій між наявними потенційними можливостями підприємств та їх 

реальною реалізацією на практиці. Як буде досліджено у розділі 2 цієї роботи, 

лише невелика частка підприємств різних галузей володіє сильним інноваційним 

потенціалом, при цьому ще менша їх частка може ефективно його 

використовувати.  

Складність та неоднозначність визначення інноваційного потенціалу 

обумовлюється його багатофункціональністю, а також тим, що у наукових працях 

цей термін часто використовується при характеристиці більш глобальних 

проблем, або навпаки вузьких питань й навіть при вивченні окремих складових 

інноваційного потенціалу. Він розглядається як сучасний інструмент управління, 

основа зростання показників ефективності господарювання та 

конкурентоспроможності підприємства й основа розробки стратегії розвитку 

підприємств [2].  

Розкриття сутності поняття "інноваційний потенціал" доцільно здійснювати 

шляхом визначення його складових: "інновація" та "потенціал". Що стосується 

поняття потенціал, то етимологічно воно походить від латинського слова 

"potentia", що означає силу, міць, можливість, спроможність, котрі існують у 

прихованому  вигляді і спроможні проявити себе за певних умов [68]. В 

економічній літературі термін "потенціал" був запозичений із фізики, де він 

характеризує величину потенційної енергії в певній точці простору. При цьому 

потенційна енергія може виникати принаймні у двох випадках. По-перше, в якості 

запасу внутрішньої енергії, який має тіло внаслідок свого стану. По-друге,  

внаслідок взаємодії тіл системи, сила якої визначається їх взаємним розміщенням 

у просторі. Сучасний тлумачний словник української мови визначає потенціал як 

можливості, наявні сили, запаси, засоби, що можуть бути використані [2].  

Базовою складовою здійснення інноваційної діяльності є інноваційний 

потенціал, котрий являє собою сукупність елементів, котрі необхідні для 

вирішення конкретних виробничих завдань та відображають готовність 

підприємства для їх рішення. Інноваційний потенціал підприємства залежить від 
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специфіки й масштабів його діяльності, а рівень його розвитку визначає реальні 

інноваційні можливості підприємства [3]. 

У наукових джерелах не існує єдності підходів щодо визначення поняття 

“інноваційний потенціал підприємства”, що видно із рис.1. 

При цьому виникає проблема щодо визначення місця інноваційного 

потенціалу у складі загального потенціалу підприємства, що підкреслювалося 

багатьма дослідниками. В таких випадках безпосередньо інноваційний потенціал 

не виокремлюється, не вимірюється, та як наслідок, цілеспрямовано не 

розвивається. За таких умов не досягається результат – прирощення нових 

конкурентоспроможних товарів й послуг [3]. 

Існує декілька методологічних підходів щодо співвідношення загального та 

інноваційного потенціалів підприємства. Згідно з одним із них інноваційний 

потенціал є центром (ядром) всього потенціалу, який входить до кожної частини 

загального інноваційного потенціалу.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За іншим підходом інноваційний потенціал є оболонкою, в якому зібрані всі 

елементи загального потенціалу підприємства [4].   

інноваційний потенціал 

підприємства 

Широкий підхід Вузький підхід 

ІПП – це ядро, центр 

потенціалу підприємства 

ІПП – це оболонка потенціалу 

підприємства 

ІПП – одна із рівнозначних 

складових потенціалу 

підприємства 

ІПП – складова 

інтелектуального 

потенціалу 

Ототожнення ІПП 

 з науково-технічним 

потенціалом 

Рис. 1.  Характеристика підходів до визначення поняття "інноваційний 

потенціал підприємства" [1] 
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Деякі дослідники ще більш звужено підходять до визначення сутності 

інноваційного потенціалу. Одні із них оцінюють інноваційний потенціал тільки за 

наявністю науково-дослідних й дослідно-конструкторських розробок (патентів, 

ліцензій, ноу-хау, авторських свідоцтв). Таких підхід не вирізняє відмінностей 

між інноваційним й інтелектуальним потенціалами [4]. Інші – розглядають 

інноваційний потенціал як складову інтелектуального потенціалу: "інноваційний 

потенціал разом з інформаційним є складовими частинами інтелектуального 

потенціалу підприємства" [3]. Звужене розуміння сутності інноваційного 

потенціалу спрощує проблему його формування й використання, а також зменшує 

шанси підприємства у розвитку його інноваційної діяльності. 

Аналіз літературних джерел, дозволив виділити декілька підходів до 

визначення сутності інноваційного потенціалу: ресурсний; науково-технічний; 

ринковий; ресурсно-ринковий; з точки зору спроможності і можливості 

підприємства до інноваційної діяльності; через структуру його складових [68]. 

Спостерігається діалектичний зв’язок між визначенням сутності інновації та 

інноваційного потенціалу. Протягом тривалого терміну інновації розлядалися із 

суто науково-технічних аспектів.  Тому основними ресурсами при створенні 

інноваційних продуктів розглядалися переважно інтелектуальні, науково-технічні 

та інформаційні. В той же час ігнорувався ринковий попит на інновації та 

кваліфікаційний рівень менеджменту підприємства у впровадженні інновацій. В 

подальшому розширювалося уявлення про інновації, а значить й інноваційний 

потенціал розглядався не тільки з точки зору ресурсного забезпечення, але й 

спроможностей й можливостей підприємства у випуску новітніх продуктів у 

відповідності до потреб ринку.   

Ресурсний підхід до визначення поняття інноваційний потенціал, який був 

найпоширенішим довгі роки, також зазнав значних трансформацій. Інноваційний 

потенціал підприємства було прийнято трактувати як сукупність матеріальних, 

фінансових, трудових, інфраструктурних, інтелектуальних інформаційно-

комунікаційних ресурсів [1]. 
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Не поділяємо підходи деяких авторів, котрі вважають, що в поняття 

інноваційний потенціал включаються виключно приховані ресурси: 

"інноваційний потенціал містить невикористані, приховані можливості 

накопичених ресурсів, що можуть бути задіяні для досягнення цілей економічних 

суб’єктів"[1]. Вважаємо, що наявні ресурси і можливості при кваліфікованому й 

креативному менеджменті також можуть стати факторами інновацій. 

Визначення інноваційного потенціалу, в повній мірі враховує серед інших 

ресурсів вплив на нього суб’єктивного фактора й міру компетентності 

менеджменту: "інноваційний потенціал – це одна з трьох складових інноваційного 

простору, котра включає в себе "особисті ділові якості керівників, професійну й 

економічну підготовку, професійні досягнення (авторські посвідчення, винаходи 

тощо), матеріально-технічне й фінансове забезпечення" [2].  

Прибічники ресурсно-ринкового підходу до формування інноваційного 

потенціалу, визнаючи його науково-технічну основу, характеризують науково-

технічний потенціал підприємства з точки зору його спроможності задовольняти 

запити споживачів в інноваційних продуктах [2].  

Пріоритет ринкового фактора у визначенні інноваційного потенціалу 

визнається, що "інноваційний потенціал – це спроможність господарства (взагалі) 

або суб’єкта господарювання (зокрема) виробляти нову, наукоємну продукцію, 

котра відповідає вимогам ринку (особливо світового)" [3].  

Позитивним моментом таких підходів є орієнтація на ринок, адже 

інноваційний потенціал підсилюється при активній взаємодії підприємства із 

суб’єктами ринку. А негативним – відсутність системних засад при виявленні 

сутності інноваційного потенціалу.  

Розгляд сутності інноваційного потенціалу з точки зору спроможності й 

можливості підприємства до інноваційної діяльності має право на життя, в той же 

час він є недосконалим в силу того, що не відбиває ресурсної складової та ігнорує 

ринкові фактори впливу [4].  
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Слід зазначити, що багатьом із попередніх визначень сутності 

інноваційного потенціалу бракує такої ознаки як цілеспрямування. Це твердження 

підтримується багатьма дослідниками [2]. 

Підхід до розгляду потенціалу лише як сукупності ресурсів й можливостей 

їх використання, обмежений в силу того, що не враховує цільової характеристики 

цієї категорії, адже  ресурси завжди використовуються з певною метою для 

реалізації потреб суспільства й суб'єктів господарювання. В числі перших спроб 

визначення інноваційного потенціалу як системи складових було застосовано 

рядом науковців у 80 – ті роки минулого сторіччя. Ними зазначено, що 

інноваційний потенціал – система, котра забезпечує створення й упровадження у 

виробничу та соціальну практику науково-технічної інформації, необхідної для 

підвищення економічної і соціальної ефективності всіх сфер людської діяльності 

[2]. Аналіз цих підходів дозволив зробити такі висновки. У першому випадку 

дуже звужено представлено результат інноваційної діяльності, а саме як суто нові 

технологічні системи. У другому випадку – обмежено ресурсну складову 

інноваційного потенціалу тільки науково-технічною інформацією. 

Отже, нами пропонується розгляд сутності й структури інноваційного 

потенціалу з огляду теорії систем. Такий вибір викликаний наступними 

чинниками. По-перше, відсутністю такого підходу в науковій економічній 

літературі. По-друге, тільки представлення інноваційного потенціалу у вигляді 

системи дозволяє поглиблено виявити його сутність, структуру, а також 

взаємодію й взаємообумовленість структурних елементів, що сприяє розвитку 

інноваційного потенціалу та можливостей підприємства у інноваційній 

діяльності. 
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