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ВСТУП 

 

Зaгaльнoсвiтoвi тенденцiї трaнсфoрмaцiй сoцiaльнo-екoнoмiчних  систем i 

динaмiзм глoбaлiзaцiйних прoцесiв супрoвoджуються глибoкими сoцiaльними 

прoтирiччями i зaгoстренням мaсштaбних сoцiaльних прoблем, що негативно 

позначається на системі управління кадровим забезпеченням інноваційної 

діяльності підприємства в умовах впровадження ІТ-технологій. Усе більш 

очевидним стає факт, що конкурентоспроможність підприємств обумовлюється 

не тільки технологіями ведення бізнесу, але й етичними, культурними та 

соціальними чинниками. Саме вони у сприятливих умовах дають якісний імпульс 

для розвитку економіки, забезпечують її інтенсивне зростання. 

Лібералізація і демократизація в економіці України, прийняття ряду законів, 

які сприяють розвитку ринку праці, значно розширюють можливості 

впровадження нових підходів до управління кадровим забезпеченням 

підприємств. Але важливою умовою для здійснення економічних реформ в 

Україні є вплив таких чинників, вагомість яких в українському менеджменті 

занижується, але які часто є для нашої економіки ключовими. Це – методи 

управління кадровим забезпеченням підприємства. У зв'язку з цим вибір цілей 

управління кадровим забезпеченням підприємства в управління як ключового 

фактора сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку підприємства об’єктивно пoтребує 

глибокого дoслiдження нa зaсaдaх системнoгo пiдхoду, причому не лише нa рiвнi 

oсoби, екoнoмiчнoгo aгентa, виду екoнoмiчнoї дiяльнoстi чи суспiльствa, а й у 

функцioнaльних сферaх мотиваційного та організаційно-інформаційного 

забезпечення.  
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Проблемі розвитку та ефективності використання кадрового потенціалу 

багато уваги приділяється в наукових працях як іноземних фахівців, так і 

науковців країн СНД. Серед них можна відзначити таких: Г. Десслер, Р. Марр, Е. 

Мейо, М. Мескон, Д. Сульє, Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Шмідт, В. Дятлов, А. 

Єгоршин, П. Журавльов, А. Кібанов, Е. Маслов, Ю. Одегов, В. Травін, С. Шекшня 

та ін. Теоретичні, методико-прикладні аспекти удосконалення інноваційного 

кадрового потенціалу підприємств дістали значного розвитку в роботах 

українських учених: Д. Богині, Г. Дмитренка, М. Долішнього, А Колота, В. 

Онікієнка, М. Сіроштана, Д. Черваньова, Ф. Хміля, А. Шегди, Г. Щокіна та ін. 

Проте і на сьогодні в цьому напрямі залишається багато дискусійних та 

невирішених проблем. В науковій літературі відсутня єдина думка щодо поняття 

«кадрове забезпечення», допускається вільне його тлумачення, не сформовано 

чіткої концепції управління персоналом, відсутні підходи до комплексної оцінки 

рівня розвитку кадрового забезпечення інноваційної діяльності підприємства і 

формування напрямів його подальшого розвитку. Отже, об’єктивна необхідність у 

подальшому розвитку теоретичних та методико-прикладних засад формування 

ефективних систем управління на вітчизняних підприємствах із урахуванням 

особливостей сучасних тенденцій розвитку менеджменту визначає актуальність 

теми даної роботи. 

Метою роботи є розробка науково-методичних положень та обґрунтування 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення процесів формування, 

використання та розвитку кадрового забезпечення інноваційної діяльності 

підприємства в умовах впровадження ІТ-технологій. 

Відповідно до поставленої мети вирішено такі основні завдання: 

- дослідити кадрове забезпечення як економічну категорію та визначити 

його роль в системі управління підприємством; 

- обґрунтувати концепцію управління кадровим потенціалом на 

підприємстві; 

- провести аналіз ефективності кадрової структури та впливу трудових 

факторів на діяльність підприємства; 
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- обґрунтувати методологічні основи та провести компонентий аналіз 

кадрового забезпечення підприємства; 

- визначити цілі управління кадрового забезпечення інноваційної діяльності 

підприємства в умовах впровадження ІТ-технологій; 

- дослідити вплив стану кадрового забезпечення підприємства на 

інноваційну діяльність підприємства; 

- оцінити вплив мотиваційного та організаційно-інформаційного 

забезпечення на удосконалення інноваційного кадрового потенціалу 

підприємства. 

 Предметом дослідження є теoретикo-метoдичнi зaсaди, методико-прикладні 

рекомендації тa мехaнiзми формування, використання та удосконалення 

кадрового забезпечення інноваційної діяльності підприємства в  умовах 

впровадження ІТ-технологій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

1.1. Кадрове забезпечення як економічна категорія та його роль в системі 

забезпечення інноваційної діяльності підприємства 

  

Інноваційна компонента діяльності підприємств є основою їх розвитку в 

сучасних умовах. Одним з головних критеріїв ефективного здійснення 

інноваційної політики компаній виступає кадрове забезпечення інноваційної 

діяльності. У зарубіжних компаніях приділяють велику увагу розвитку персоналу 

в сфері інновацій, оскільки розуміють важливість розкриття наукового потенціалу 

робітників для подальшого розвитку науки й техніки. В Україні, на жаль, 

недостатньо уваги приділяється питанню кадрового забезпечення інноваційної 

діяльності, недооцінюється людський потенціал у даній сфері. На вітчизняних 

підприємствах відсутнє глибоке розуміння того, що капіталовкладення в кадровий 

потенціал є такими ж прибутковими, як і в інші ресурси компанії, а вкладення в 

той що, задіяний в інноваційному секторі є ще більш перспективним напрямом. 

Низький рівень капіталовкладень у забезпечення висококваліфікованими 

трудовими ресурсами – одна з головних причин недостатнього розвитку 

інноваційної діяльності в Україні.  
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Оцінка впливу соціальних та науково-технологічних змін на діяльність 

суб’єктів підприємницької діяльності потребує розробки спеціального 

концептуального апарату і, перш за все, вибору ключових понять: принципів, 

методів, критеріїв та показників. На сьогоднішній день з використанням 

інтелектуальних ресурсів в забезпеченні інноваційної розвитку держави та 

окремих підприємств пов’язані наступні  поняття: «людський (соціальний) 

капітал», «трудовий потенціал», «кадровий потенціал», «персонал», «кадри», 

«кадрове забезпечення». 

У міжнародній практиці останнім часом людські ресурси характеризуються 

поняттям «людський капітал» під яким розуміють – сформований або розвинений 

у результаті інвестицій і накопичений людьми (людиною) певний запас здоров’я, 

знань, навичок, здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано використовується в 

тій чи іншій сфері суспільного виробництва, сприяє зростанню продуктивності 

праці й завдяки цьому впливає на зростання доходів (заробітків) його власника 

43, с.31-32. Але, на нашу думку, це поняття більше підходить для 

характеристики людських ресурсів на макрорівні, що стосується рівня розвитку 

підприємства, то краще замінити його на кадровий потенціал. 

Багато досліджень в літературі стосується саме визначення «трудовий 

потенціал» [65, 67, 79, 85, 95, 101, 107]. Використання цього терміну вимагає 

аналізу різних трактувань. В самому загальному вигляді «трудовий потенціал» 

характеризує певні можливості, які можуть бути мобілізовані для досягнення 

конкретної мети 79, с.94. Трудовий потенціал – це складне поєднання фізичних 

властивостей, знань, досвіду, духовних та моральних цінностей, культурних 

установок, звичаїв та традицій населення країни 107, с.288. 

Для ряду досліджень характерні погляди на людину як носія трудового 

потенціалу 95, с.3. Термін «трудовий потенціал» став застосовуватися в період 

спроб переходу економіки на інтенсивний шлях розвитку, хоча в економічній 

літературі дослідники по-різному підходили до його визначення. Одні 

ототожнювали трудовий потенціал з відповідними трудовими ресурсами з 
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уточненням, що трудовий потенціал більш об’ємна категорія, яка має більшу 

кількість складових 67, с.61. Інші характеризують трудовий потенціал як 

сукупність можливостей людини у використанні живої праці 95, с.3. Треті 

трактують трудовий потенціал самої праці, її можливостей, які визначаються 

станом та ступенем відповідності об’єктивних та суб’єктивних факторів в 

конкретних соціально-економічних умовах 108, с.118. 

Трудовий потенціал включає сукупність різних якостей, які характеризують 

його працездатність 101, с. 30. Ці якості пов’язані: (1) зі здатністю працівника до 

праці, станом його здоров’я, витривалістю, типом нервової системи, тобто всім 

тим, що відображає фізичний та психологічний потенціал; (2) з обсягом загальних 

та специфічних знань, вмінь та навичок, які визначають здатність до праці певної 

кваліфікації; (3) з рівнем відповідальності, соціальної зрілості, інтересів та потреб. 

Виходячи з проведених досліджень, можна зробити висновок, що людський 

ресурс має декілька рівнів визначення. Саме трудовий потенціал за своїм 

визначенням утворює макроекономічний рівень людських ресурсів. Таким чином, 

підсумовуючи вище наведені дослідження, під трудовим потенціалом будемо 

розуміти комплексне поєднання потенційних можливостей нації (досвід, духовні 

та моральні цінності, культурні установки, звичаї та традиції населення), якісні 

характеристики працездатного населення, яке володіє відповідною професійно-

кваліфікаційною підготовкою (стан здоров’я, психологічний стан, обсяг загальних 

та специфічних знань, вмінь, соціальна зрілість та ін.) та кількісні характеристики 

(кількість працездатного населення, інтенсивність трудової діяльності, регламент 

для потреб виробництва робочого часу). Якщо трудовий потенціал утворює 

макроекономічний рівень людських ресурсів, то вони є основним джерелом 

забезпечення підприємств кадрами. 

О.П. Єгоршин вважає, що поняття «кадри», «працівники», «персонал» 

ідентичні і дає наступне визначення – це складові частини трудового колективу 

підприємства, які виконують виробничі та управлінські функції 50, с.12. А.Я. 

Кібанов вже розрізняє поняття «персонал» та «кадри». Так, під персоналом він 
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розуміє особовий склад організації, який включає працівників, що працюють за 

наймом, а також власників та співвласників, що працюють на підприємстві 103, 

с.50. Кадри, на його думку, - це основний (штатний) склад кваліфікованих 

працівників організації, який володіє такими характеристиками як чисельність, 

склад та структура 44, с.114. А.В. Шегда під персоналом підприємства розуміє 

склад робітників, що представляють кваліфіковану і некваліфіковану працю. 

Поняття «кадри» – включає штатний склад працівників підприємства, який 

підрозділяється на дві великі групи: кадри управління та робочі кадри [107, 

с.219.]. Виходячи з цих визначень, категорії «кадри» та «персонал» можна 

однозначно віднести до характеристик складової «людські ресурси». Але на 

сьогоднішній день застосування цих термінів є, на нашу думку, досить вузьким.  

З одного боку, трудовий колектив підприємства складають зайняті на ньому 

працівники, відповідно під кадровою складовою підприємства розуміють сукупну 

трудову дієздатність його колективу, ресурсні можливості в галузі праці 

облікового складу підприємства, виходячи з їх віку, фізичних можливостей, 

наявних знань та професійно-кваліфікаційних навичок [79, с.95]. Таке 

трактування вимагає обов’язкової присутності в термінології складової 

«потенціал», оскільки саме можливості (фізичні, ресурсні та ін.) наближають 

кадрову складову до розуміння потенціалу. 

Є думка розглядати кадрову складову підприємства не тільки як масу праці, 

якою володіє виробничий об’єкт, але й включати умови реалізації цього 

потенціалу (технічну озброєність, рівень механізації праці, організацію) 85, с.8. 

Властивість до праці реалізується у відповідних технічних, економічних, 

організаційних та інших умовах та від цього залежать результати праці. Однак 

таке поняття характеризує не кадровий, а виробничий потенціал підприємства. 

Досить близько до визначення кадрового потенціалу підійшов А.П. Градов, 

який під кадровим потенціалом розуміє можливості досягнення цілей 

перспективного розвитку, які створюються кількісними та якісними 
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характеристиками кадрів, якими володіє організація в певний момент часу 51, 

с.281. 

Вищесказане дозволяє зробити висновок, що кадровий потенціал у 

реальному вигляді може бути представлений можливостями працівників, якістю 

їх професійно-кваліфікаційної підготовки, трудовими, особистісними, 

психологічними і фізіологічними якостями, а також, що найбільш важливо на 

нашу думку, творчими здібностями. Кадровий потенціал підприємства наділений 

властивостями цілісності, які принципово відрізняють його від властивостей 

притаманних кожному працівникові окремо. 

Кадровий потенціал як міра наявних ресурсів і можливостей працівника 

забезпечує багато процесів у суспільстві: взаємодію людей; соціальні запити 

суспільства на необхідні якості працівника; соціальну  орієнтацію особистості.  

Для  того,  щоб  користуватися попитом на ринку праці, необхідно враховувати 

потреби в працівниках певної кваліфікації, тобто в необхідних суспільству 

професіях, інноваційних і творчих можливостях; формування бази для оцінки 

соціальної значимості особистості. 

Винагорода за працю, не виключаючи торгу з приводу ціни, є засобом 

взаємної компенсації інтересів суспільства та працівника. Якщо суспільство не 

влаштовує якість кадрового потенціалу, воно мобілізує резерви для узгодження 

міри потреби й міри пропозиції (шляхом контролю, навчання або звільнення). 

Таким чином, кадровий потенціал працівника є сферою перехрещення інтересів 

суспільства й особистості. Цей процес зображений графічно на рис 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховання, навчання, надання місця роботи, 

забезпечення життєдіяльності, контроль, запит, 

оцінка та ін. 

Трудовий 

потенціал 

Суспільство 

Досягнення працівника 
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Рис. 1.1. Система взаємообміну між кадровим потенціалом працівника і 

суспільства через досягнення працівника 

 

Можна виділити наступні різновиди кадрового потенціалу працівника: 

- кадровий потенціал окремої особистості − це кадровий потенціал 

конкретного працівника, що має певну якість; 

- кадровий потенціал типового працівника, що існує на певній території у 

певний період, він належить також і сукупному носієві індивідуального кадрового 

потенціалу − потенціалові професійного співтовариства працівників; 

- сукупний кадровий потенціал виробничої групи − безліч окремих 

колективних потенціалів, що існують зараз у даному місці, носієм його є безліч 

груп − сукупний носій колективного кадрового потенціалу. 

 Таким чином, на нашу думку, існує три основних рівні кадрового 

потенціалу: кадровий потенціал працівника, кадровий потенціал підприємства і 

кадровий потенціал суспільства. 

Кадровий потенціал працівника є складною системою, що виникає в 

результаті взаємодії особистості з предметним і людським середовищами, 

утвореною іншими працівниками (групами) з їхнім трудовим потенціалом, 

створеною і використовуваною техніко-технологічною, матеріальною, 

інформаційною та іншою базами, умовами праці, системою, що забезпечує 

відтворення розумових і фізичних витрат. 

Кадровий потенціал підприємства − система якостей якого-небудь 

конкретного трудового колективу, пов’язана з обов’язковим взаємодоповненням, 

взаємозалежністю і взаємодією його членів.  

Кадровий потенціал суспільства − це, по-перше, сукупність умов, що 

забезпечують реалізацію кадрового потенціалу працівника; по-друге, нова якість, 

що виникає при цільовому об’єднанні індивідів і колективів у ході їхньої трудової 

взаємодії. Кадровий потенціал працівника − інтегруючий показник ступеня 

соціальної стійкості суспільства і рівня розвитку його практичної готовності до 

інновацій [114, с.302]. 
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Відмінність поняття «кадровий потенціал» від понять «робоча сила» і 

«трудові ресурси» полягає в тому, що кадровий потенціал – це персоніфікована 

робоча сила, яка розглядається в сукупності своїх якісних характеристик. Дане 

поняття дозволяє, по-перше, визначити ступінь використання потенційних 

можливостей як окремо взятого працівника, так і їх сукупності, забезпечуючи на 

практиці активізацію людського чинника, і, по-друге, забезпечити якісну 

(структурну) збалансованість особистого і речовинного чинників виробництва. 

На підприємствах усіх форм власності та видів діяльності залучення 

необхідної кількості персоналу (кадрове забезпечення), який має потрібні саме 

для цього підприємства професійні та особистісні характеристики, є одним з 

найважливіших аспектів управління персоналом. Для повноцінного 

комплектування персоналу компанії необхідно враховувати усі особливості 

джерел, засобів та методів пошуку працівників, зіставляти таку інформацію з 

потребами, фінансовим становищем, особливостями виробництва та праці 

підприємства для прийняття виважених рішень про використання комплексу 

засобів, які дозволили б якнайшвидше та найякісніше знайти та залучити до 

роботи необхідних фахівців [9]. 

Відповідно до Тлумачного словника української мови, забезпечення – це 

«матеріальні умови, які сприяють стабільності певного процесу» [62]. Кадрове 

забезпечення – комплекс дій, спрямованих на пошук, оцінювання і встановлення 

заздалегідь передбачених стосунків з робочою силою як в самій компанії для 

подальшого просування кар’єрною драбиною, так і поза її межами для нового 

найму тимчасових або постійних робітників. Схематично систему кадрового 

забезпечення підприємства представлено на рис. 1.2. 

Кваліфікаційна структура визначається якісними змінами в кадровому 

забезпеченні (зростання умінь, знань, навичок) і відображає зміни в його 

особистій складовій. Таким чином, якщо сукупність фізичних і духовних 

здібностей людини є основою потенціалу особистості, то продуктивна сила, що 

виникає завдяки спільній діяльності різних індивідів, складає основу кадрового 

забезпечення підприємства. При цьому необхідно враховувати, що трудові 
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колективи мають різні потенціали в залежності від територіального розташування 

підприємства, галузевої приналежності, розмірів виробництва, статевої структури.  

 Крім того, кожне підприємство має свої особливості формування колективу, 

трудові традиції, взаємовідносини між працівниками. Професійна структура 

колективу пов'язана зі змінами в змісті праці під впливом науково-технологічного 

прогресу (НТП), що обумовлює появу нових і відмирання старих професій, 

ускладнення трудових операцій, впровадження інноваційних технологій в 

структуру управління підприємством, що, в свою чергу, формує систему 

кадрового забезпечення інноваційної діяльності підприємства в сучасних умовах 

впровадження ІТ-технологій та становлення інформаційного суспільства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління підприємством в цілому, управління окремими функціональними та 

виробничими підрозділами 

Забезпечення нормальних умов праці. Дотримання вимог психофізіології та 

ергономіки праці, дотримання вимог технічної естетики, охорони праці 

Планування та маркетинг, аналіз кадрового забезпечення, аналіз ринку праці, 

організація планування та прогнозування потреби в персоналі 

Організація підбору персоналу, співбесіда, оцінка, відбір, облік зарахування, 

переміщення, заохочення та звільнення персоналу, професійна орієнтація 

раціонального використання персоналу 

Розвиток кадрового забезпечення. Навчання, перепідготовка, підвищення 

кваліфікації, адаптація нових працівників, оцінка кандидатів на вакантну посаду, 

поточно періодична оцінка працівників  

Аналіз та регулювання групових та особистісних взаємовідносин, відносин 

керівництва, управління виробничими конфліктами та стресами, соціально-

психологічна діагностика 

 
Чи відповідає система кадрового 

забезпечення встановленим    
критеріям? 

ні так 

Система кадрового забезпечення підприємства – система, в якій реалізуються всі 

функції  
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Рис. 1.2.  Система кадрового забезпечення інноваційної діяльності підприємства 

 

Складові кадрового забезпечення підприємства представлено на рис. 1.3. 

Організаційна складова кадрового забезпечення підприємства включає високу 

організацію і культуру праці, знаходячи своє вираження в чіткості, ритмічності, 

погодженості трудових зусиль і високого ступеня задоволеності працівників 

своєю працею. Організаційна складова кадрового забезпечення багато в чому 

визначає ефективність функціонування трудового колективу як системи в цілому і 

кожного працівника окремо, і з цих позицій безпосередньо пов'язана з 

ефективним використанням кадрового потенціалу [22, с.48]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Складові кадрового забезпечення інноваційної діяльності підприємства 

 

Соціальний розвиток. Організація суспільного харчування, житлово-побутове 

обслуговування, розвиток культури та фізичного виховання, забезпечення охорони 

здоров’я та відпочинку, забезпечення дитячими закладами, організація соціального 

страхування 

Мотивація поведінки працівників. Організація нормування та тарифікація 

трудового процесу, розробка системи оплати праці, розробка форм участі персоналу 

в прибутках, форм морального заохочення персоналу 

Складові 
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забезпечення 

Кадрова Професіональна 

Кваліфікаційна 
Організаційна 

Інтелектуальна Технологічна 
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Однак технічні і  технологічні фактори будуть впливати на чисельність і 

склад кадрового забезпечення через зміну обсягу і змісту виконуваних функцій, 

але не характеризувати його. Такі фактори як організаційно-господарські, 

соціальні, політичні і  демографічні також впливають на кількісну і якісну 

характеристики. Якісна характеристика кадрового забезпечення є підсумковим 

показником особистого фактору виробництва, що зв'язаний тільки зі здатністю і 

схильністю менеджера до праці, станом здоров'я, тобто всім тим, що відбиває 

фізичний і психологічний потенціал; з обсягом загальних і спеціальних знань, 

трудових навичок і умінь, що визначають здатність до праці визначеної 

кваліфікації; з рівнем розвитку свідомості і відповідальності, соціальної зрілості 

та ідейної переконаності, інтересів і потреб. 

Кадрове забезпечення можна розглядати в статиці і динаміці, тобто з позиції 

досягнутого на даний момент рівня розвитку, а також з урахуванням його 

подальшого  розвитку  й  удосконалення. Різниця між потенційним і фактично 

досягнутим рівнем розвитку використання можливостей працівників розкриває 

величину невикористаних резервів. Виходячи з визначення сутності кадрового 

забезпечення, можна представити його внутрішню структуру і визначити його 

якісні і кількісні характеристики. 

Визначення структури кадрового забезпечення − найважливіше 

методологічне питання, яке дозволяє точніше сформулювати поняття кадрового 

забезпечення, встановити фактори, що впливають на його стан і процес 

використання. Розповсюдженою є думка, що рівень кадрового забезпечення 

визначається чисельністю населення працездатного віку, трудомісткістю 

виробництва і суспільно необхідним рівнем розвитку інтенсивності праці [22; 23; 

25; 59; 63; 65; 88]. Але такий структурний набір характеризує швидше не 

потенціал, а екстенсивні можливості залучення до суспільного виробництва 

максимальної за даних соціально-економічних умов маси праці. Кадрове 

забезпечення не можна розглядати тільки з кількісного або тільки з якісного боку: 

він формується на основі поєднання кількісної (ресурсної) і якісної 

(психофізіологічної, кваліфікаційної, творчої та ін.) характеристик, тобто має 
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кількісну і якісну структуру. Н.В. Прижигалінська стверджує, що важливого 

значення для характеристики кадрового забезпечення мають кількісні 

характеристики, які включають в себе: чисельність і структуру показників, 

професійний стаж, тривалість і інтенсивність робочого часу. Зокрема, повноцінна 

оцінка кадрового потенціалу повинна враховувати такі фундаментальні 

компоненти: фізіологічний, інтелектуальний та професійно-освітній, соціо-

гуманістичний (рис. 1.4) [88, c. 43]. 

У кожен даний момент кадрове забезпечення поєднує в собі кількісно-якісні 

властивості. Якість будь-якого об’єкта тісно пов’язана з його кількісними 

характеристиками, тому ключовим для осмислення кадрового потенціалу 

працівника є поняття «міра». Підхід до кадрового забезпечення як міри наявних 

ресурсів і можливостей особистості, реалізованих у процесі трудової поведінки, 

створює реальну можливість його моделювання. За допомогою моделі є 

можливість: (1) вимірювати характеристики конкретного працівника; (2) 

фіксувати результати дослідження кадрового забезпечення (психологічні, 

соціологічні, статистичні) і виражати їх науковими поняттями, пояснювати, 

розкривати їх сутність; (3) перевіряти практичну необхідність наявних знань і 

вмінь працівника, прогнозувати й оцінювати його майбутній стан 
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Рис. 1.4. Структура кадрового забезпечення інноваційної  

діяльності підприємства 

 

Таким чином, кадрове забезпечення підприємства - це система складових 

частин індивідуальних трудових потенціалів окремих працівників. Уже саме 

об'єднання працівників у єдиний і планомірно організований процес праці 

породжує ефект колективної праці, що перевершує суму сил працівників, що 

діють індивідуально. Розвиток персоналу - багатогранне і складне поняття, що 

охоплює широке коло взаємозалежних психологічних, педагогічних, соціальних і 

економічних проблем. 
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професіоналізму та кваліфікації. 
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З позиції управління персоналом, кадрове забезпечення є сукупними 

здібностями і можливостями персоналу підприємства, які необхідні для того, щоб 

здійснювати дії, що забезпечують підприємству стратегічні переваги серед 

конкурентів. Значення кадрового забезпечення для досягнення стратегічних цілей 

підприємства в області управління персоналом визначає його роль і місце в 

процесі управління персоналом. Таким чином, на нашу думку, об'єктом 

управління персоналом підприємства є кадровий забезпечення, можливості його 

формування і ефективного використання.  

Як об'єкт управління персоналом, кадрове забезпечення може істотно 

вплинути на результати діяльності підприємства за умови, що всі складові 

елементи технології роботи з персоналом – набір, вибір, адаптація, кар'єрне 

просування, оцінка результатів праці, сучасні форми мотивації і організації праці, 

поєднані у цілісну програму, яка є невід’ємним елементом стратегії управління 

персоналом підприємства. 

Отже, в умовах становлення економіки знань вагомими чинниками у 

формуванні кадрової складової інноваційного розвитку економіки є підготовка 

інноваційних кадрів – кваліфікованих працівників, здатних до творчої праці, 

професійного розвитку, освоєння і впровадження наукомістких та інформаційних 

технологій на базі розвитку системи безперервної освіти та навчання впродовж 

життя [7]. 

 

1.2. Методика оцінювання кадрового забезпечення підприємства за 

складовими 

 

Метою розробки системи показників, що характеризують кадрове 

забезпечення, служить необхідність оцінювання його рівня розвитку для 

прийняття рішень,   спрямованих  на  раціоналізацію  трудової   складової  в  

діяльності підприємства. Ця мета має входити в сукупність цілей управління 

кадровим забезпеченням і бути взаємозалежна в системі формулювання цілій. 

При цьому результати оцінки кадрового забезпечення суб'єкта господарювання 

необхідні для прийняття рішень щодо набору та відбору персоналу (формування 
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кадрового потенціалу), а також збереження кваліфікованих працівників шляхом 

створення привабливого трудового клімату на підприємстві. Тому необхідно 

представити етапи розробки системи показників, що характеризують кадрове 

забезпечення підприємства (рис. 1.5). 

Система показників, що характеризують кадрове забезпечення інноваційної 

діяльності підприємства, має будуватися за наступними принципами: (1) при 

формуванні системи необхідно враховувати специфічні особливості, як 

галузевого характеру, так і конкретного підприємства; (2) система повинна мати 

комплексний характер, тобто містити в собі всі показники, що відбивають як 

кількісний, так і якісний аспекти кадрового потенціалу; (3) всередині системи 

повинне бути забезпечено, з одного боку, статичність (стабільність) її елементів 

(показників), а з іншого боку — високий ступінь їхньої адаптації до змін 

зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; (4) елементи (показники) 

системи повинні знаходитися у взаємозв'язку та приймати формалізовані кількісні 

значення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулювання мети розробки системи: оцінка кадрового забезпечення 

підприємства для прийняття ефективних управлінських рішень щодо його 

раціоналізації 

 

Визначення поняття «кадрове забезпечення підприємства»: сукупність 

внутрішніх можливостей працівників, які реалізуються в процесі їхньої 

трудової діяльності на підприємстві 

 

Визначення поняття «система показників, що характеризують кадрове 

забезпечення підприємства»: сукупність взаємозалежних елементів 

(показників), які порівнянні по обсягу поняття та методології виміру 

 

Формування сукупності показників, що характеризують кадрове 

забезпечення підприємства 

Відбір показників, відповідно до вимог, що пропонуються до поняття 

«система» і відповідно до мети і принципів формування системи 

показників, які характеризують кадрове забезпечення підприємства 
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Рис. 1.5. Етапи формування системи показників оцінки кадрового 

забезпечення інноваційної діяльності підприємства 

 

Система показників, що характеризують кадрове забезпечення 

підприємства, функціонує ефективно, якщо досягнуті цілі її діяльності, що 

повинні входити в сукупність цілей діяльності підприємства. Досягнення 

поставлених цілей діяльності системи повинен забезпечувати кожен працівник 

підприємства. Тому дуже важливим є забезпечення сприятливих умов, що 

активізують діяльність працівника в трудовому процесі з максимально можливою 

реалізацією його кадрового потенціалу [96, с.84]. Проблема розробки 

методичного підходу до оцінювання кадрового забезпечення є важливою для 

різних галузей. Запропонований метод визначення кадрового забезпечення за 

складовими грунтується на необхідності врахування наступного: 

1) визначення переліку компонентів кадрового забезпечення підприємства; 

2) обгрунтування вибору зразка та можливості моделювання кадрового  

забезпечення, який максимально наближався б до потреб підприємства 

(ідеального кадрового забезпечення) на основі теорії бажаності;  

3) орієнтації при порівнянні розвитку компонентів не на середній рівень, а 

на бажаний;   
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4) забезпечення аналізу компонентів, які сприятливо впливають на кадровий 

потенціал підприємства, та компонентів, які знижують його рівень, з метою 

розробки комплексу заходів по усуненню їх негативного впливу. 

Метод визначення кадрового забезпечення підприємства, що пропонується, 

грунтується на таких принципах: 

- кадрове забезпечення характеризується комплексом компонентів, які 

визначають придатність його до використання в конкретних умовах;  

- проведення оцінювання кадрового забезпечення за важливими для 

керівництва підприємства показниками; 

- конкурентні переваги кадрового забезпечення повинні мати 

довгостроковий характер, тобто бути орієнтованими на перспективу. Тому, на 

нашу думку, при оцінці необхідно орієнтуватися на кадрові переваги конкурентів 

та враховувати приховані можливості кадрового забезпечення підприємства. 

Принципова схема визначення рівня розвитку кадрового забезпечення 

представлена на рис. 1.6. Ця схема рекомендується для використання 

підприємствам, які діють в ринкових умовах, коли необхідною умовою успіху 

стає всебічне та ефективне використання кадрового забезпечення як основного 

ресурсу конкурентоспроможності підприємства. 

Оцінювання кадрового забезпечення підприємства пропонується проводити 

за наступними етапами:  

1. Першим етапом є дослідження зовнішнього середовища, яким 

передбачається збір та аналіз інформації, а також оцінка можливостей і загроз. 

2. Вибір переліку компонентів для оцінювання кадрового забезпечення. 

Компоненти для оцінювання повинні відображати ті властивості кадрового 

забезпечення, які ставляться до нього з боку керівництва підприємства та можуть 

бути виміряні. На основі загальної номенклатури компонентів кадрового 

забезпечення кожен виробник повинен сформувати їх перелік саме для 

оцінювання кадрового потенціалу свого підприємства, виходячи з вимог аналізу 

управління ним. Для вирішення цієї задачі проводять анкетування керівників 

підприємств або опитування експертів, які є фахівцями в даній галузі.  



22 
 

Визначення компонентів, які в першу чергу цікавлять керівництво та 

визначають кадрове забезпечення та можливість реалізації цілей підприємства, є 

першим кроком до оцінки міри цієї задоволеності та порівняння розвитку 

кадрового забезпечення різних підприємств між собою за кожним компонентом 

окремо та у сукупності.  

3. На цьому етапі проводиться аналіз компонентів кадрового забезпечення 

підприємства з метою визначення тенденцій їх зміни та виявлення сильних і 

слабких сторін (табл. 1.1). Розробка комплексної методики аналізу кадрового 

забезпечення виявила необхідність побудови системи показників, що 

класифікуються відносно певної ознаки. В процесі розробки та апробації 

методики аналізу кадрового забезпечення здійснена класифікація показників, які 

його характеризують, на первинні, вторинні та інтегральні. 
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Рис. 1.6.  Схема визначення рівня розвитку кадрового забезпечення підприємства 
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Первинні показники відносяться до системи трудових показників, які 

характеризують кількісні та якісні компоненти кадрового потенціалу, 

визначаються розрахунковим шляхом або є нормативними. В дипломній роботі 

індекси компонентів розроблялися з метою отримання сумарної відсоткової 

зміни, індекси відповідності для розрахунку критерію оптимізації. Обидва індекси 

є показниками, які характеризують якісний рівень кадрового потенціалу. 

Таблиця 1.1 

Оцінювання кадрового потенціалу інноваційної діяльності підприємства  

Критерії Показники, що характеризують критерії 

1. Кваліфікація і 

професіоналізм 

персоналу 

1.1. Рівень зацікавлення у впровадженні інновації 

1.2. Рівень відданості працівників організації та її цілям 

1.3. Психофізіологічний стан працівників 

1.4. Досвід роботи в інноваційній сфері науково-дослідного персоналу 

1.5.Частка науково-дослідного персоналу по відношенню до всього 

персоналу організації 

1.6. Частка працівників з вищою освітою по відношенню до інших 

груп працівників 

1.7. Рівень професіоналізму персоналу 

1.8. Рівень підвищення кваліфікації персоналу. 
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Вторинні показники будуються окремо по кожній зі складових якостей 

кадрового потенціалу з метою отримання групового показника. Вторинні 

показники є базою для прийняття управлінських рішень та для комплексного 

оцінювання кадрового потенціалу (визначення інтегрального показника). При 

подальших дослідженнях кадрового потенціалу більшу вагомість мають саме 

вторинні показники. Чим більш гнучкими та змістовними вони будуть, тим 

більша імовірність на їх основі досягти поставлених цілей. 

Інтегральний показник може включати первинні, вторинні і обидва типи 

показників  та відноситися до будь-якої сукупності працівників, структурної 

одиниці та до всього підприємства. У дослідженні інтегральним показником є 

значення бажаного та фактичного рівня розвитку кадрового потенціалу. 

Визначення рівня розвитку кадрового забезпечення підприємства відбувається за 

складовими: професійно-кваліфікаційними, трудовими, особистісними, 

психологічними та фізіологічними. 

Оцінювання кадрового забезпечення за складовими проводиться за всіма 

показниками, що характеризують основні компоненти тієї чи іншої складової. 

При цьому замість натуральних значень показників компонентів можна 

використовувати відносні одиничні показники, виражені за допомогою 

коефіцієнтів відповідності (табл. 1.1).  

4. Оцінювання кадрового забезпечення за всією сукупністю однорідних 

показників відбувається шляхом розрахунку групового показника за одиничними 

показниками групи (професійно-кваліфікаційних, трудових, особистісних, 

психологічних та фізіологічних якостей) за наступною формулою: 

aq i

n

i
i

грІ 
1                                                                               

(1.1) 

де, І
гр

 - груповий показник, що характеризує певну складову кадрового 

забезпечення підприємства; 

qi - і-й одиничний показник, що характеризує компонент певної групи;  

аі - вагомість і-го показника в загальному наборі певної групи (одержана за 

допомогою методу аналізу ієрархій); 
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n - кількість показників у групі. 

Розраховані таким чином групові показники за складовими кадрового 

потенціалу є відносними оцінками рівня розвитку, які дають відповідь про той чи 

інший аспект кадрового потенціалу [63, с.43]. 

5. Визначення інтегрального показника кадрового забезпечення 

підприємства з врахуванням його складових за формулою: 

bI j

m

j

інт грІ 
1                                                                           

(1.2) 

де, І
інт

 -  інтегральний показник кадрового забезпечення підприємства; 

вj– вагомість j-ої групи показників кадрового забезпечення (одержана за 

допомогою методу аналізу ієрархій); 

т – кількість груп показників. 

Цей показник дає комплексну (інтегральну) характеристику рівня розвитку 

кадрового потенціалу, в якій враховуються всі складові [63, с. 45]. 

6. На цьому етапі відбувається порівняння розвитку фактичного рівня 

розвитку кадрового забезпечення підприємства з рівнем розвитку кадрового 

забезпечення підприємств-конкурентів, а також бажаним рівнем розвитку, 

отриманим експертним шляхом. Це дає змогу оцінити сильні та слабкі сторони 

кадрового забезпечення підприємства та визначити заходи по його покращенню. 

Для того, щоб підприємство одержало конкурентні переваги, керівництво 

повинно найточніше визначити прогнозну потребу рівня розвитку кадрового 

забезпечення, яка є найбажанішою для нього. При цьому необхідно врахувати те, 

що не завжди найкраще є найбажанішим, оскільки є достатній рівень 

компонентів, вище якого збільшення показника може бути недоцільним. Це 

пояснюється тим, що деякі компоненти не потребують їх покращання у зв’язку з 

обмеженістю (або неможливістю) використання такої якості, або їх збільшення 

занадто впливає на витрати. 

Обов’язковою умовою є наявність методики, завдяки якій можливо 

проведення аналізу як всіх компонентів, так і певної їх сукупності. У 

протилежному випадку неможливий його практичний аналіз та будь-які 
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дослідження, що стосуються кадрового забезпечення, носять теоретичний 

характер. Практика аналізу виявила, що керівників підприємств цікавлять в 

середньому 5-7 компонентів, а при більш детальному аналізі кадрового 

забезпечення їх кількість збільшується до 10-15. Закінчення аналізу кадрового 

забезпечення означає отримання величини інтегрального показника або зведеної 

таблиці, які відображає розрахункові характеристики по кожному компоненту. 

Цей метод по суті дозволяє оцінити рівень розвитку кадрового забезпечення 

з точки зору конкурентних переваг підприємства в галузі кадрового забезпечення. 

Крім того, такі розрахунки дозволяють проводити факторний аналіз та визначати 

вплив на рівень розвитку кадрового забезпечення як кожної його складової, так і 

кожного компонента. 

 

1.3. Концепція управління кадровим забезпеченням інноваційної діяльності 

підприємства в умовах впровадження ІТ-технологій 

 

Поява нових тенденцій в інноваційному менеджменті, визнання одним з 

пріоритетів сталого розвитку – науково-технологічний прогрес, що визначає 

потреби кожного, підводить до необхідності узагальнення досвіду управління 

кадровим забезпеченням та формування нової концепції управління кадровим 

забезпеченням інноваційної діяльності підприємства. Більшість науковців 

формулюють сучасну концепцію управління достатньо широко, підкреслюючи її 

відмінності за критеріями оцінювання ефективності (більш повне використання 

потенціалу співробітників, а не мінімізація витрат); за ознакою контролю 

(самоконтроль, а не зовнішній контроль); за формою організації (органічна, 

гнучка форма організації, а не централізована, бюрократична) тощо 82, с.156, 

105, с. 245. При цьому, вони відзначають наявність тенденції до підвищення ролі 

аналітичних функцій кадрових служб. Характерною сучасною рисою роботи з 

персоналом є прагнення до інтеграції всіх аспектів кадрової роботи, всіх стадій їх 

життєвого циклу з моменту прийому на роботу до виплати пенсійної допомоги. 
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Виходячи з цього, під концепцією управління формування кадрового 

забезпечення інноваційної діяльності підприємства необхідно розуміти систему 

теоретико-методологічних поглядів на розуміння та визначення суті, змісту, 

цілей, задач, критеріїв, принципів та методів управління персоналом, а також 

організаційно-практичних підходів до формування механізму її реалізації в 

умовах здійснення інноваційної  діяльності підприємств. В умовах, що постійно 

змінюються, постійно змінюється і концепція управління кадровим забезпеченням 

підприємства, а отже її особливості потребують дослідження. 

Об’єктом концепції, що досліджується, є кадрове забезпечення  

підприємства, який необхідно розглядати, на нашу думку, як відкриту систему, 

тому що він знаходиться під постійним впливом факторів зовнішнього 

середовища: ринок праці, соціально-демографічні фактори, доходи та рівень 

життя населення, рівень освіти населення. Концептуальна модель кадрового 

забезпечення як відкритої системи, представлена на рис. 1.7. 

Однак поряд з перерахованими властивостями кадрового забезпечення 

підприємства як відкритої системи він характеризується рядом особливостей, до 

яких відносяться: унікальність та непередбачуваність; наявність граничних 

можливостей; властивість змінювати структуру та формувати варіанти поведінки; 

здатність до адаптації, мобільність тощо. Становлення теоретичної бази щодо 

розробки концепції управління кадровим забезпеченням інноваційної діяльності 

підприємства потребує дослідження вже існуючих та формування, відповідно до 

вимог розвитку інноваційного менеджменту, нових принципів управління ним. 

Узагальнення принципів управління персоналом, що сформульовані 

різними науковцями 34, 80, 97, 102, дало змогу нам визначити основні принципи 

побудови системи управління кадровим забезпечення інноваційної діяльності 

підприємства в умовах в умовах впровадження ІТ-технологій: (1) взаємозв’язок 

функцій управління кадровим забезпеченням та цілей підприємства, тобто 

функції управління кадровим забезпеченням не є реакцією на виробничі плани, 

вони повністю інтегровані у корпоративне планування. 
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Рис. 1.7. Властивості кадрового забезпечення підприємства як відкритої системи 
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(2) професіоналізація функцій управління кадровим забезпеченням інноваційної 

діяльності підприємства, тобто вони повинні здійснюватися працівниками 

відповідної кваліфікації; (3) гнучкість - тимчасове вибуття окремих працівників, 

які володіють потенціалом реалізації інноваційних рішень, не повинно переривати 

процес здійснення будь-яких функцій управління; (4) економічність - здійснення 

найбільш ефективної та економічної організації системи управління кадровим 

забезпеченням, зниження витрат на систему управління та утримання 

раціонального кадрового забезпечення; (5) науковість - відповідність системи 

управління та аналізу кадрового забезпечення інноваційної діяльності основним 

напрямам теорії інноваційного менеджменту; (6) комплексність - формування та 

використання кадрового забезпечення на підприємстві повинно являти собою 

єдину систему з необхідним ступенем деталізації; (7) перспективність - в процесі 

формування та управління кадровим забезпеченням необхідно враховувати 

перспективи розвитку та збереження підприємства. Реалізація цих принципів, на 

наш погляд, передбачає встановлення взаємозв’язків між різними показниками 

використання кадрового забезпечення підприємства та характеристиками стану 

зовнішніх та внутрішніх факторів, розроблення моделей, що розкривають 

взаємозв’язок між кінцевими результатами виробництва та ступенем 

використання відносно обмежених кадрових ресурсів. 

Управління формуванням та розвитком кадрового забезпечення 

інноваційної діяльності підприємства потребує побудови принципової моделі. В 

результаті досліджень нами запропонована така модель (рис. 1.8.). Основними 

етапами процесу формування кадрового потенціалу у відповідності до моделі є: 

(1) аналіз кадрового забезпечення інноваційної діяльності підприємства; (2) вибір 

цілей управління кадровим забезпеченням підприємства; (3) визначення стратегії 

управління кадровим забезпеченням у відповідності до пріоритетів діяльності 

підприємства; створення умов для кадрового забезпечення інноваційної 

діяльності підприємства; (4) реалізація інноваційного розвитку кадрового 

потенціалу; контролювання та оцінювання кадрового забезпечення інноваційної 

діяльності підприємства. 
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Рис. 1.8. Структурна модель управління кадровим забезпеченням інноваційної 

діяльності підприємства 
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урахуванням  соціальних процесів, що протікають в середині підприємства. 

Суб’єкти соціально-трудових відносин по-різному уявляють собі цілі діяльності 

підприємства та їх переваги. Нівелювання негативних соціальних проявів на всіх 

ступенях ієрархічної структури підприємства призводить до покращення 

загальної атмосфери соціальних відносин та позитивно впливає на загальний 

економічний стан підприємства, що сприяє досягненню його головної мети. 

Принципова схема взаємодії процесів управління кадровим забезпеченням та 

досягнення цілей підприємства представлена рис. 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 1.9. Схема взаємодії цілей підприємства та кадрового забезпечення 

 

У зв’язку з цим, на нашу думку, керівництву підприємств необхідно 

здійснювати спеціальні заходи із залученням всіх учасників соціально-трудових 

відносин в процес досягнення головної мети підприємства. В якості таких заходів 

частіше всього використовують: планування, контроль за кількістю та якістю 

праці, надання працівникам можливостей для підвищення кваліфікації, а для тих, 

хто відзначився – службового зростання, участь в прийнятті рішень, різні системи 

стимулювання, починаючи від збільшення тарифних ставок та завершуючи 
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внутрішньовиробничим соціальним страхуванням, покращення соціальних, 

виробничих та інших взаємозв’язків в трудових колективах [62, 69, 92, 99, 100 

115]. За своїм змістом ці заходи відображають різні задачі розвитку кадрового 

забезпечення, що виникають при управлінні виробничими та соціально-

трудовими процесами на підприємстві. 

Отже, основними напрямами вирішення проблеми удосконалення 

управління кадровим забезпеченням є: пошук методів формування необхідного 

кадрового забезпечення; аналіз та використання можливостей вже існуючого 

кадрового забезпечення, розвиток кадрового забезпечення під впливом змін 

зовнішнього середовища, розробка загальної концепції управління формуванням 

та розвитком кадрового забезпечення. 
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РОЗДІЛ 2 

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

2.1. Аналіз ефективності кадрової структури та впливу трудових факторів на 

діяльність підприємства 

 

Кінцевий успіх діяльності підприємства залежить від багатьох чинників, 

серед яких: зовнішні чинники; моральний стан підприємства; фінансові, технічні, 

трудові, матеріальні, духовні ресурси; методи і технологія управління; авторитет 

керівника; готовність трудових ресурсів до подолання перешкод; комерційна ідея 

та стратегія діяльності; інформаційна система та технології. Велике значення має 

соціальна діяльність, оскільки вона істотно впливає на ефективність усіх інших 

напрямків та конкретних видів діяльності, результативність яких безпосередньо 

залежить від рівня професійної підготовки і компетентності всіх категорій 

працівників, зокрема, важливим етапом є аналіз оплати праці. 

З поміж проблем, безпосередньо пов’язаних з відбудовою економіки 

України, її трансформації на ринкових засадах, винятково важлива роль належить 

формуванню нової системи організації заробітної плати. Заробітна плата як 

економічна категорія належить до числа найскладніших, відповідно і планування 

витрат на оплату праці.  

На даний час ефективність праці певною мірою визначається чинною 

системою заробітної плати. Заробітна плата як соціально-економічна категорія, з 

одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівників і її величина 

здебільшого характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншого 

боку, її правильна організація спонукає працівників підвищувати ефективність 

виробництва, а отже, безпосередньо впливає на темпи й масштаби соціально-

економічного розвитку країни. 
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Інформаційною базою для аналізу служать дані річного та періодичного 

звітів по праці: статистична звітність, бухгалтерська звітність, дані відділу 

кадрів, акти ревізій і перевірок підприємства. 

Нові економічні відношення, породжені перехідним періодом, висувають і 

нові вимоги до персоналу. Це не тільки добір, навчання і розташування кадрів, 

але і формування нової свідомості, менталітету, а отже, і методів мотивації. 

Аналіз форм та систем оплати праці передбачає визначення динамічних змін 

узагальнюючих показників праці та її оплати і порівняння динаміки окремих 

показників. Розрахунки відповідно до даної структури можна проводити як в 

цілому для підприємства та і в розрізі окремих категорій та груп працюючих 

(управлінський персонал, промислово – виробничий, допоміжний). 

Згідно положення про моральне та матеріальне стимулювання працівників 

Підприємство на підприємстві застосовують різного роду стимулюючі заходи: 

занесення на дошку пошани, винагороди до ювілейних дат, винагорода при виході 

на пенсію, присвоєння звання заслуженого працівника підприємства, винагорода 

за залучення на підприємство працівників дефіцитних професій, стимулювання 

працівників за здобуття суміжних професій та інші. Розглянемо розподіл 

працівників в розрізі окремих категорій, яким оплата праці здійснюється за 

посадовими окладами і тарифними ставками (табл. 2.1).  

За період 2008-2012 рр. на підприємстві постійно зменшується кiлькiсть 

середньооблікової чисельності працівників, так у 2008 р. їх кількість становила 

104 чол., а у 2012 р. – 64 чол., тобто зменшився на 40 чол. Можна спостерігати 

чіткі зміни в управлінському персоналі, так  найнижчий рівень у 2009 р. - 18 чол., 

найвищий рівень  у  2010 р. - 29 чол. 

Зменшилась кількість промислово-виробничого персоналу на 5 чол. у 2012 

р. порiвняно з 2011 р. Кiлькiсть допомiжного персоналу зменшилась  на 1 чол., в 

інші роки також спостерігається в основному зменшення. Але коли розглядати 

управлінський персонал, то бачимо збільшення на 5 чол. у 2012 порівняно з 2008. 

Зміни в кількості працівників вплинули на зміну співвідношення кожної з 

функціональних категорій персоналу в загальній сукупності. 
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Таблиця 2.1 

Динаміка чисельності та структури кадрового забезпечення 

підприємства за 2008-2012 рр. 

Категорії 

трудових 

ресурсів 

Роки Зміни в структурі, (+,-) 

2008 2009 2010 2011 2012 2009

/ 

2008 

2010

/ 

2009 

2011

/ 

2010 

2012

/ 

2011 
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іс
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о
сі

б
 

П
и

то
м

а 
в
аг

а,
 %

 

К
іл

ь
к
іс

ть
, 

о
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сі

б
 

П
и

то
м

а 
в
аг
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 %
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ь
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іс

ть
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о
сі

б
 

П
и
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м

а 
в
аг

а,
 %

 

Середньообліко

ва чисельність 

штатних 

працівників, у 

т.ч.: 

104 100 87 100 84 100 71 100 64 100 - - - - 

- управлінський 

персонал 
19 18,3 18 20,7 29 34,5 25 35,2 24 37,5 -1 11 -4 -1 

- промислово-

виробничий 

персонал 

72 69,2 59 67,8 45 53,6 36 50,7 31 48,4 -13 -14 -9 -5 

- допоміжний 

персонал 
13 12,5 10 11,5 10 11,9 10 14,1 9 14,1 -3 0 0 -1 

 

Динаміка структури трудових ресурсів на іідприємстві відображена рис. 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Структура кадрового потенціалу на підприємстві за 2008-2012 рр. 
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На першому етапі аналізу досліджують зміни в чисельності працюючих за 

певний період. Використовуючи дані табл. 2.1, визначимо тенденції в зміні 

чисельності персоналу Підприємство за 2008-2012 рр. 

 

Таблиця 2.2 

Динаміка чисельності працівників підприємства за 2008-2012 рр.  

Роки 

Середньо 

облікова 

чисельність 

працівників, осіб 

Абсолютні прирости Темпи росту, % Темпи приросту, % 

Л
ан

ц
ю

го
в
і 

Б
аз

о
в
і 

Л
ан

ц
ю

го
в
і 

Б
аз

о
в
і 

Л
ан

ц
ю

го
в
і 

Б
аз

о
в
і 

2008 104 - - - - - - 

2009 87 -17 -17 83,7 83,7 -16,3 -16,3 

2010 84 -3 -20 96,6 80,8 -3,4 -19,2 

2011 71 -13 -33 84,5 68,3 -15,5 -31,7 

2012 64 -7 -40 90,1 61,5 -9,9 -38,5 

 

Аналізуючи табл. 2.2 спостерігається як зменшення чисельності персоналу 

на підприємстві протягом останніх років. У 2012 р. чисельність персоналу 

зменшилась на 7 осіб, що становить 90,1 % щодо 2011 р.; у 2011 р. щодо 2010 р. 

чисельність зменшилась на 13 осіб (або 84,5 %); у 2010 р. по відношенню до 2009 

р. зменшилась на  3 особи (96,6 %); а у 2009 р. щодо 2008 р. чисельність 

зменшилась на 17 осіб, що становило 83,7 % ; загалом, у 2012 р. щодо 2008 р. 

чисельність працівників зменшилась на 40 осіб (або 61,5 %). Якщо порівнювати в 

загальному зміни в чисельності працюючих за весь період аналізу, то динамічні 

процеси були негативними, спостерігається чітке скорочення персоналу. 

Наступним етапом аналізу є визначення структури персоналу підприємства.  

Для аналізу якісного складу кадрів підприємства сформуємо табл. 2.3. 

На даний момент на підприємстві лінійно-функціональна структура 

господарювання, яку ще називають класичною. Лінійно-функціональна 
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організаційна структура управління спирається на розподіл повноважень та 

відповідальності по функціях управління та прийняття рішень по вертикалі. 

Лінійно-функціональна структура дозволяє організувати управління за лінійною 

схемою, а функціональні відділи апарату управління підприємства лише 

допомагають лінійним керівникам вирішувати управлінські завдання. При цьому 

лінійні керівники не підпорядковані керівникам функціональних відділів апарату 

управління. Така структура управління завдяки своїй ієрархічності забезпечує 

швидку реалізацію управлінських рішень, сприяє спеціалізації і підвищенню 

ефективності роботи функціональних підрозділів, уможливлює швидкий маневр 

ресурсами. 

Таблиця 2.3 

Якісний склад кадрів підприємства за 2008-2012 рр. 

Назва 

показників 

Роки Відхилення 2012 р. від 

2008 р. 

2008 2009 2010 2011 2012 
абсолютне, 

(+/-) 

відносне, 

% 
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о
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о
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о
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о
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о
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ж
ін

о
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Облікова 

кількість 

штатних 

працівників, 

з них: 

113 23 90 20 77 19 72 16 56 14 -57 -9 49,6 60,9 

Керівники  6 2 6 2 4 1 5 1 5 1 -1 -1 83,3 50,0 

Спеціалісти 19 12 13 10 12 8 11 7 11 7 -8 -5 57,9 58,3 

Службовці 23 8 15 5 13 6 9 4 8 4 -15 -4 34,8 50,0 

Робітники 65 1 56 3 48 4 47 4 32 2 -33 1 49,2 50,0 

 

В загальному в звітному періоді  щодо попереднього чисельність 

працюючих на Підприємство зменшилась на 57 осіб (або 49,6 %) і склала 56 осіб. 

В динаміці питома вага жінок в загальній чисельності працюючих з кожним 

роком зменшувалась і становила 60,9 %  у 2012 відносно 2008 р. Щодо структури 

персоналу підприємства за характером функцій, що виконуються, то слід 
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відзначити, що керівники на підприємстві складають 83,3 % в 2012 р. у порівнянні 

з 2008 р. від усієї облікової кількості штатних працівників. За аналізований період 

чисельність керівників зменшилась на 1 особу (або на 16,7%), спеціалістів та 

службовців відповідно на 8 та 15 осіб зменшилось  або на 42,1 % та 65,2 %, 

робітників– зменшилось на 33 особи (49,2 %). 

У реальному житті персонал і його кількісні та якісні показники не є 

сталими величинами. Постійно відбувається рух персоналу, пов’язаний з набором 

нових і звільненням колишніх працівників, а також з переміщенням всередині 

підприємства. Процес оновлення колективу в результаті руху персоналу 

називається плинністю кадрів. Підприємство, прагнучи до найвищої 

продуктивності праці, зацікавлене в стабільному колективі і вживає, з 

економічних міркувань, заходів щодо обмеження числа небажаних звільнень. 

Розглянемо рух персоналу на підприємстві (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Рух персоналу на підприємстві за 2008 - 2012 рр. 

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 
Відхилення 2012 р. від 2008 р. 

Абсолютне (+,-) Відносне , % 

Середньооблікова 

чисельність працюючих, 

осіб 
104 87 84 71 64 -40 61,5 

Прийнято нових 

працівників протягом 

року, осіб 
70 8 17 29 18 -52 25,7 

Вибуло працівників 

протягом року, осіб 54 31 30 34 34 -20 62,9 

Коефіцієнт обороту: 
 

- з приймання 
0,67 0,1 0,2 0,41 0,28 -0,39 41,8 

- зі звільнення 
0,52 0,36 0,36 0,48 0,53 0,01 101,9 

Коефіцієнт плинності 

кадрів 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0 100 

Коефіцієнт загального 

обороту 1,2 0,45 0,6 0,89 0,81 -0,39 67,5 
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Дані табл. 2.4. свідчать про те, що на підприємстві відбувається значний рух 

персоналу, що характеризує коефіцієнт загального обороту. На протязі останніх 

років коефіцієнт загального обороту відповідно становив: 1,2; 0,45; 0,6; 0,89; 0,81, 

і зменшився у 2012 р. щодо 2008 р. на 0,39 , тобто на 32,5 %. Також на 

Підприємство спостерігається переважання кількості звільненого персоналу над 

кількістю прийнятого у всіх роках, окрім 2008 р. Залишився без змін коефіцієнт 

плинності кадрів. У 2012 р. було прийнято на 52 особи менше, ніж у 2008 р., що 

становило 25,7 %, і на 20 осіб менше звільнених, що склало 62,9 %.  Отже, 

прийнято у 2012 р. було на 16 осіб менше, ніж звільнено. Така тенденція 

спостерігається протягом останніх років і це є негативним процесом. Більш 

наглядно коефіцієнти обороту з прийняття та звільнення можна зобразити на рис. 

2.2. 

 

Рис. 2.2. Коефіцієнти обороту робочої сили на підприємстві  за 2008-2012 рр. 

 

Плинність персоналу спричинює чимало економічних втрат, серед яких 

можна виділити прямі втрати, викликані неукомплектованістю робочих місць 

виконавцями. Крім того, як правило, продуктивність праці працівників, що мають 

намір покинути підприємство, знижується у зв'язку зі зміною їх ціннісних 

орієнтацій. Продуктивність праці в групі працівників, що недавно прийшли на 
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підприємство, також нижча, ніж у середньому по підприємству, через тимчасову 

непристосованість до нової робочої ситуації й у зв'язку з проблемами соціальної 

адаптації. Висока плинність кадрів знижує ефективність витрат на навчання 

працівників, тому що у разі їх звільнення ефект від навчання виникає або поза 

Підприємство, що вклало в навчання кошти, або взагалі не виникає, якщо 

звільнення пов'язане зі зміною професії. Водночас не можна розглядати проблеми, 

пов'язані зі зміною місця роботи, тільки в негативному плані. Так, зміна місця 

роботи може сприяти підвищенню ефективності праці, якщо нова робота більшою 

мірою відповідає інтересам і здібностям працівника. Крім того, зміна змісту праці 

знижує її монотонність, а зміни в складі трудового колективу можуть поліпшити 

соціально-психологічний клімат. Неоднозначність оцінки результатів руху 

персоналу змушує говорити не про необхідність абсолютного обмеження цього 

руху, а про розумне його регулювання. 

Для вирішення виявленої проблеми на підприємстві необхідно провести 

аналіз причин звільнення персоналу, оцінити їх та здійснити заходи щодо їх 

подолання. Крім того необхідно здійснити аналіз складу прийнятих працівників, 

вивчити їх якісні характеристики (стаж роботи, в тому числі за спеціальністю, 

кваліфікацією, місце попередньої роботи та причини звільнення тощо). Необхідна 

інформація може бути отримана шляхом опитування та анкетування нових 

працівників, а її результати необхідно використати для забезпечення адаптації 

нових працівників та вибору форм їх стимулювання. Прийняті ефективні рішення 

з питань управління вибулим та прийнятим персоналом підприємства допоможуть 

знизити плинність кадрів на підприємстві, а отже сприятимуть стабілізації 

трудового колективу.  

Важливим етапом аналізу є визначення рівня та динаміки середньої 

заробітної плати. На цьому етапі роботи обчислюється рівень середньої заробітної 

плати в цілому по підприємству та по окремих категоріях трудових ресурсів, 

визначаються зміни, які відбуваються в значенні цих показників порівняно з 

попередніми періодами. Рівень фонду оплати праці у доході та частка фонду 

оплати праці у собівартості є важливими показниками в оцінці діючою системи 
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оплати праці. Оскiльки вони характеризують, яку саме частку у доходi 

підприємства й собiвартостi його реалізованої продукції займають витрати на 

оплату праці.  Динаміка співвідношень результатів діяльності та витрат на оплату 

праці на Підприємство за 2008-2012 рр. відображено в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Динаміка співвідношень результатів діяльності та витрат на оплату праці  

на підприємстві за 2008-2012 рр. 

Показники Роки Відхилення 2012 р. від 2008 р. 

2008 2009 2010 2011 2012 
абсолютне, 

(+/-) 
відносне, % 

Дохід (виручка) 

від реалізації 

продукції (тов., 

робіт, послуг), 

тис. грн 

14560 13664 5224 5573 2565 17,6 
-11995 

Собівартість 

реалізованої 

продукції,  

тис. грн 

11908 11144 4380 3665 1563 13,1 -10345 

Фонд оплати 

праці, тис. грн 
2721,4 1411,9 1219,3 1484,1 1171,1 43,03 

-1550,3 

Середньооблікова 

чисельність 

працівників, чол. 

104 87 84 71 64 61,5 -40 

Середньорічна 

заробітна плата 

одного 

працівника,  

тис. грн 

26,2 16,2 14,5 20,9 18,3 69,8 
-7,9 

Рівень фонду 

оплати праці у 

доході, % 

18,7 10,3 23,3 26,6 45,7 2,4 р. 
27 

Частка фонду 

оплати праці у 

собівартості, % 

22,9 12,7 27,8 40,5 74,9 3,2 р. 52 

 

За розрахунками, наведеними в табл. 2.5 спостерігаємо, що дохід (виручка) 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2012 р. в порівнянні з 2008 р. 

зменшилась на 11995 тис. грн, або на 82,4 % і становить 2565 тис. грн; 

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) зменшилась на 

10345 тис. грн, або на 86,9 %; фонд оплати праці у 2012 р. становив 1171,1 тис. 

грн., і був меншим від фонду оплати праці 2008р. на 1550,3 тис. грн, або на 56,97 
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%; середньооблікова чисельність працівників у 2012 р. становить 64 чол., що 

менше ніж у 2008 р. на 40 чол., або на 38,5 %; середньорічна заробітна плата 

одного працівника у 2012 р. порівняно з 2008 р. зменшилась  на 7,9 тис. грн, або 

на 30,2 % і становить 18,3 тис. грн. Можемо зробити висновки, що на 

Підприємство протягом 2008-2012 рр. вiдбулися суттєві змiни у сферi оплати 

праці. Середньорічна заробітна плата одного працівника зменшується, але як 

бачимо, відбувається зменшення середньооблікової чисельності працівників. 

Відтак, керівництву досліджуваного підприємства варто прийняти необхідні дії 

аби врегулювати один із найвагоміших мотиваційних факторів. 

На Підприємство з 2008-2012 рр. рівень фонду оплати праці у доході та 

частка фонду оплати праці у собівартості змiнювалися нестабiльно. Означені 

змiни фонду оплати праці зобразимо на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3.  Змiни частки фонду оплати працi у cобiвартостi та доходi на 

підприємстві протягом 2008-2012 рр.  

 

Економічний аналіз діючої системи оплати праці також передбачає 

визначення структури працівників в розрізі середньомісячної заробітної плати 

[57, с.324]. Здійснюємо розрахунок структури чисельності персоналу 
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%100
Ч

працівники
Структура

ранг

П ,                              (2.1) 

де Ч  - середньооблікова чисельність працюючих. 

Розрахунки структури персоналу проводимо за 2008-2012 рр., результати 

розрахунків заносимо у табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Зміни в структурі працівників підприємства в розрізі середньомісячної 

заробітної плати за 2008-2012 рр. 

Назва 

показників 

Роки Відхилення 2012 р. від 

2008 р. 

2008 2009 2010 2011 2012 

абсолютне, 

(+/-) 

відносне, 

% 
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Від 600,01 до 

700,0 
2 2,1 - - - - - - - - - - 

Від 700,01 до 

800,0 
4 4,1 - - - - - - - - - - 

Від 800,01 до 

900,0 
- - 4 7,1 - - - - - - - - 

Від 900,01 до 

1000,0 
8 8,2 6 10,7 5 7,5 - - - - - - 

Від 1000,01 до 

1250,0 
10 10,3 7 12,5 7 10,4 - - - - - - 

Від 1250,01 до 

1500,0 
12 12,4 8 14,3 14 20,9 5 8,5 8 16,3 -4 66,7 

Від 1500,01 до 

2000,0 
11 11,3 11 19,6 20 29,9 15 25,4 19 38,8 8 1,7 р. 

Від 2000,01 до 

3000,0 
25 25,8 14 25 19 28,4 25 42,4 15 30,6 -10 60 

Від 3000,01 до 

4000,0 
23 23,7 3 5,4 1 1,5 12 20,3 6 12,2 -17 26,1 

Вiд 4000,01 до 

5000,0 
2 2,1 3 5,4 1 1,5 2 3,4 1 2,0 -1 50 

Разом 97 100 56 100 67 100 59 100 49 100 -48 50,5 

 

У 2012 р. основну частку в середньообліковій чисельності працюючих 

займають працівники з середньомісячною заробітною плато від 1500,01 до 2000,0 
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грн., частка яких склала 38,8 % або 19 чол. та зросла відносно попереднього р. на 

26,7 % або на 4 чол. Найменшу частку становлять працівники з оплатою працi вiд 

4000,01 до 5000,0, а саме 1 чол., або 2,0 %. Аналiзуючи данi за 2012 р. ми бачимо 

чiтку тенденцiю щодо зростання заробiтної плати, й працiвникiв з низьким рiвнем 

оплати працi з кожним роком стає менше. Тобто, ми спостерігаємо значне 

підвищення рiвня ФОП на Підприємство протягом останнього перiоду. 

Структуру працівників в розрізі середньомісячної заробітної плати на 

підприємстві 2012 р., можемо побачити на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.5. Структура працівників в розрізі середньомісячної заробітної плати 

на підприємстві у 2012 р. 

 На завершення аналізу ефективності діючої системи оплати праці та 

мотивацiйного механiзму підприємства, визначимо зарплатоємність та 

зарплатовіддачу (табл. 2.7). 

 Формулу визначення ефективності заробітної плати можна представити 

як відношення створеного продукту (результату, ефекту) до визначеної на його 

виробництво заробітної плати, тобто зарплатовіддачу. Такий підхід до визначення 

ефективності дає змогу виявити ступінь раціональності у витратах фонду 
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заробітної плати при створенні суспільного продукту й оцінити її стимулюючу 

роль. Підвищення ефективності полягає в тому, щоб збільшення заробітної плати 

супроводжувалось поліпшенням виробничих показників. 

Таблиця 2.7 

Зміна зарплатовіддічі та зарплатомісткості на  

підприємстві за 2008- 2012 рр. 

Показники Роки Відхилення 2012 р. від 2008 р. 

2008 2009 2010 2011 2012 абсолютне, 

(+/-) 
відносне, % 

Дохід (виручка) 

від реалізації 

продукції (товарів, 

робіт, послуг), 

тис. грн 

14560 13664 5224 5573 2565 -11995 17,6 

Фонд оплати 

праці працівників, 

тис. грн 

2721,4 1411,9 1219,3 1484,1 1171,1 -1550,3 43,03 

Середньооблікова 

чисельність 

працівників, чол. 

104 87 84 71 64 -40 61,5 

Зарплатовіддача, 

тис. грн 

 

5,4 9,7 4,3 3,7 2,2 -3,2 40,7 

Зарплатоємність, 

тис. грн 

 

0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,3 2,5 р. 

 

Дані табл. 2.7 свідчать про те, що дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) у 2012 р. в порівнянні з 2008 р. зменшилась на 11995 тис. 

грн, або 17,6 % і склала 2565 тис. грн; фонд оплати праці у 2012 р. становить 

1171,1 тис. грн, і є меншим від фонду оплати праці 2008 р. на 1550,3 тис. грн, або 

на 56.97 %; середньооблікова чисельність працівників у 2012 р. становить 64 чол., 

що менше ніж у 2008 р. на 40 чол., або на 38,5 %. Зарплатовіддача 2008 р. 

становила 5,4 тис. грн, що менше ніж у 2009 р. на 4,3 тис. грн, або на 79,6%., 

тобто на 5,4 тис. грн обсягу реалізації продукції припадає 1000,0 грн. витрат на 

оплату праці, у 2010 р., у порівнянні з 2009 р. зарплатовіддача зменшилась на 5,4 

тис. грн, або на 55,7 % і становила 4,3 тис. грн, що більше ніж у 2011р. на 0,6 тис. 
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грн, у 2012 р. порівняно з 2011 р. зарплатовіддача зменшилась на 1,5 тис. грн, або 

на 40,5% і становила 2,2 тис. грн, тобто на 2,2 тис. грн обсягу реалізації продукці 

припадало на 1000,0 грн. витрат на оплату праці. Зарплатоємність у 2012 р. 

порівняно з 2008 р. зросла на 0,3 тис. грн, або у 2,5 рази і становила 0,5 тис. грн, 

тобто 50 грн. в 1000,0 грн. обсягу реалізації продукції. 

Змiну зарплатоємності та зарплатовіддачі на підприємстві за 2008-2012 рр. 

зобразимо на рис. 2.5. 

 

 

Рис. 2.5. Темпи росту  зарплатоємності та зарплатовіддачі  

на підприємстві за 2008-2012 рр. 

  

 Умотивованість кадрів – є запорукою досягнення підприємством високих 

результатів діяльності, у тому числі в аспекті гнучкості. Адже лише вмотивований 

працівник стане докладати зусилля для оперативного пошуку рішення нових 

проблем, буде чинити мінімальний опір або навіть ініціювати зміни, розвивати 

нові компетенції; він також виявить більш високу лояльність до підприємства як у 

сприятливі, так і в кризові періоди. Зважаючи на те, що основним фактором 

мотивації кадрів є матеріальна винагорода, вважаємо за доцільне пов’язати рівень 

умотивованості персоналу підприємства з середньомісячною заробітною платою. 
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 Таким чином, досліджуючи взаємозв’язок ефективності використання 

кадрового потенціалу та оплати праці на Підприємство можемо зробити висновок, 

що в незалежності від зменшення чисельності працівників продуктивність праці 

та трудомісткість спадає що дає підстави говорити про не ефективне 

використання трудових ресурсів. Окрім того, ступінь раціональності у витратах 

фонду заробітної плати при створенні суспільного продукту й свідчить про 

недостатність стимулюючої ролі заробітної плати, оскільки саме підвищення 

ефективності полягає в тому, щоб збільшення заробітної плати супроводжувалось 

поліпшенням виробничих показників. 

 

2.2. Оцінювання ефективності використання кадрового забезпечення на 

підприємстві 

Важливим напрямком аналізу оплати праці є аналіз співвідношення темпів 

зростання середньорічної заробітної плати і продуктивності праці. Метою даного 

аналізу є співвідношення за аналізований період середньорічної заробітної плати 

та продуктивності праці одного працівника і характеристика забезпечення 

випередження темпів зростання продуктивності праці на підприємстві. 

Однією з умов зниження витрат заробітної плати на виробництво продукції, 

зниження її собівартості та збільшення внутрішніх нагромаджень є випереджаюче 

зростання продуктивності праці порівняно з підвищенням середньорічної 

заробітної плати. Недотримання цієї умови призводить до перевитрат фонду 

оплати праці і викликає зростання собівартості продукції. Якщо ж говорити про 

продуктивність праці – то це один з важливих показників ефективного 

використання трудових ресурсів підприємства і головний фактор зростання 

обсягів виробництва продукції. Від її рівня і динаміки залежать тією чи іншою 

мірою всі основні показники роботи підприємства: чисельність працівників, 

фонд заробітної плати, зниження собівартості продукції, обсяг виробництва 

продукції, розмір прибутку і рентабельності тощо.  Інформаційною базою для 
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аналізу служать дані річного та періодичного звітів по праці: статистична 

звітність, бухгалтерська звітність, дані відділі кадрів, акти ревізій і перевірок.  

До основних завдань аналізу продуктивності праці підприємства 

відносять: (1) встановлення причин відхилення фактичних показників 

продуктивності праці від базових і планових; (2) визначення ступеня впливу 

кожного фактору, що викликало ті чи інші відхилення; (3) визначення 

фактичної ефективності виконаних організаційних і технічних заходів; (4) 

оцінка стану продуктивності праці в цілому по підприємству та по його 

підрозділах; (5) вибір оптимального завдання із зростання продуктивності 

праці на плановий період; (6) розробка організаційно-технологічних заходів 

щодо використання виявлених резервів і визначення їхньої економічної 

ефективності. 

Під час аналізу продуктивності праці обчислюють годинну, денну і 

місячну (квартальну, річну) продуктивність праці одного працівника 

Підприємство. За умов ринкового господарювання ці показники 

використовуються для внутрішніх інформаційних потреб оперативного 

управління виробництвом, а також для визначення тієї чи іншої вигоди, 

очікуваної в майбутньому. Продуктивність праці характеризується вартісними, 

трудовими та натуральними показниками. Дуже важливо вибрати систему її 

вимірників, маючи на увазі можливість використання натуральних, трудових, 

вартісних вимірників. 

Для аналізу продуктивності праці підприємства нами використані 

статистична та бухгалтерська звітність, а саме: ф.1-ПВ «Звіт з праці», ф. 3-ПВ 

«Звіт про використання робочого часу». Перш ніж ми проведемо аналіз 

продуктивності праці, проаналізуємо фонд робочого часу працівників 

підприємства, оскільки між даними показниками існує взаємозв’язок. Зведені 

розрахунки представимо в табл. 2.8. 

Дані табл. 2.8 свідчать про те, що у 2012 р. порівняно з 2008 р. фонд 

робочого часу збільшився  на 74580 людино-годин, або на 38,5 % і становив 

128064 людино-години; середньооблікова чисельність працівників у 2012 р. 
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становить 64 чол., що менше ніж у 2008 р. на 40 чол., або на 38,5 %; середня 

тривалість робочого дня за період, що аналізується залишалась незмінною. 

Середньорічний фонд робочого часу одного працівника у 2012 р. порівняно з 

2008р. збільшився на 52,5 людино-годин, або на 2,7 % і становив 2001 людино-

годин, що на 5 людино-годин, або на 0,3 % більше ніж у 2011 р., у 2011 р. 

середньорічний фонд робочого часу одного працівника у порівнянні з 2010 р. 

знизився на 8 людино-годин, або на 0,4 % і становив 1996 людино-годин. 

Кількість відпрацьованих працівниками днів у 2012р. порівняно з 2008 р. 

збільшився на 6,5 людино-днів, що на 2,7 % більше, і становить 20,1 людино-днів. 

У 2011 р. порівняно з 2010 р. спостерігається зменшення на 1людино-день, або на 

0,6 %, що становить  249,5 людино-днів, і менше ніж у 2012 р. на 0,6 людино-днів 

або на 0,2 %. У 2010 р. порівняно з 2009р. відбувається збільшення на 71,6 

людино-днів або на 40 %, що становить 2004 людино-днів.  

 Таблиця 2.8 

Динаміка ефективності використання фонду робочого часу працівників 

підприємства за 2008-2012 рр. 

Показники Роки Відхилення 2012 р. від 2008 р. 

2008 2009 2010 2011 2012 
абсолютне, (+/-) відносне, % 

Фонд робочого 

часу загальний, 

людино-годин 

202644 124517 168336 141716 128064 -74580 63,2 

Середньооблікова 

чисельність 

працівників, чол. 

104 87 84 71 64 -40 61,5 

Середня тривалість 

робочого дня, год 
8 8 8 8 8 - - 

Кількість 

відпрацьованих 

працівниками днів, 

людино-днів 

243,6 178,9 250,5 249,5 250,1 6,5 102,7 

Фонд робочого 

часу одного 

працівника, 

людино-годин 

1948,5 1431,2 2004 1996 2001 52,5 102,7 

 

Динаміка фонду робочого часу та середньорічного фонду робочого часу 

одного працівника відображена на рис. 2.6. 
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Наступним етапом нашого дослідження є аналіз показників ефективності 

використання кадрового забезпечення на підприємстві за 2008-2012 рр. (табл. 2.9). 

Продуктивність праці характеризує ефективність трудових витрат і показує 

здатність праці створювати за одиницю часу певну кількість матеріальних благ. 

Рівень продуктивності праці визначається кількістю продукції що виробляється 

одним працівником за одиницю робочого часу, або кількістю робочого часу, що 

витрачається на виробництво одиниці продукції. Продуктивність праці 

розраховується прямим або оберненим методами залежно від того є два 

показники виробіток і трудомісткість. Виробіток відображає кількість виробленої 

продукції що припадає на одного працівника за певний період. Трудомісткість 

характеризує затрати часу на одиницю продукції. Продуктивності праці 

відображається такими показниками як: виробіток одного працівника 

(індивідуальна продуктивність праці); колективна продуктивність праці 

(загальний виробіток); трудоємність. 

 

 

Рис. 2.6. Динаміка ефективності використання фонду робочого часу 

загального та фонду робочого часу одного працівника  

на підприємстві за 2008-2012 рр. 
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 Проведемо розрахунок вказаних вище показників і результати 

представимо їх у табл. 2.9.  

 

 

Таблиця 2.9 

Показники ефективності використання кадрового забезпечення на  

підприємстві за 2008-2012 рр. 

 

Показники Роки Відхилення 2012 р. від 2008 р. 

2008 2009 2010 2011 2012 
абсолютне, (+/-) відносне, % 

Дохід (виручка) 

від реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг), тис. грн. 

14560 13664 5224 5573 2565 -11995 17,6 

Фонд робочого 

часу, людино-

годин 

202644 124517 168336 141716 128064 -74580 63,2 

Середньооблікова 

чисельність 

працівників, чол. 

104 87 84 71 64 -40 61,5 

 Продуктивність 

праці , тис. грн. 
140 157,1 62,2 78,5 40,1 -99,9 28,6 

Трудомісткість, 

людино-годин 
0,01 0,01 0,03 0,02 0,05 0,04 5 р. 

 

 За даними табл. 2.9 дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) у 2009 р. у порівнянні з 2008 р. зменшилась на 896 тис. грн, або на 

6,2 %, і становить 13664 тис. грн, що більше ніж у 2010 р. на 8440 тис. грн, або на  

61,8 %. У 2011 р. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

порівняно з 2010 р. збільшилась на 349 тис. грн, або на 6,7 %  та становить 

5573тис. грн, що більша від виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 2012 р. на 3008 тис. грн, або на 54 %, яка становить 2565 тис. грн, і є 

меншою від виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2008 р. на 

11995 тис. грн, або на 82,4 %; фонд робочого часу 2012 р. порівняно з 2008 р. 

зменшився на 74580 людино-години, або на 36,8 % і становив 128064 людино-

години; середньооблікова чисельність працівників у 2012 р. склала 64 чол., що 

менше ніж у 2008 р. на 40 чол., або на 38,5 %. 
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 Продуктивність праці працівників на підприємстві у 2009 р. в порівнянні 

з 2008 р. збільшилась на 17,1 тис. грн, або на 12,2 % і становить 157,1 тис. грн, що 

більше ніж у 2010 р. на 94,9 тис. грн, або на 60,4 %. У 2011р. продуктивність 

праці у порівнянні з 2010 р. збільшилась на 16,3 тис. грн, або на 26,2 % та 

становить 78,5 тис. грн, що більше від продуктивності праці 2012 р. на 38,4 тис. 

грн, або на 48,9 %, яка становить 40,1 тис. грн, і є меншою від продуктивності 

праці 2008 р. на 99,9 тис. грн, або на 71,4 %. Трудомісткість у 2010 р. у порівнянні 

з 2009 р. збільшилась на 0,02 людино-години, або у 3 р. і склала 0,03 людино-

години, що більше ніж у 2011р. на 0,01 людино-години, або на 33,3 %, у 2012 р. у 

порівнянні з 2011 р. збільшилась на 0,03 людино-години , або у 2,5 р. і склала 0,05 

людино-години. 

Динаміку продуктивності праці та трудомісткості на підприємстві за 2008 – 

2012 рр. зобразимо на рис. 2.7. Чим вища продуктивність праці, тим ефективніше 

використовуються трудові ресурси. На підприємстві продуктивність праці спадає  

протягом 2011-2012 рр., що дає підстави говорити про не ефективне використання 

трудових ресурсів. 

 

 

Рис. 2.7. Темпи росту продуктивності праці та трудомісткості  

на підприємстві за 2008-2012 рр. 
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Розрахунок вище наведених показників представимо у табл. 2.10:  

 

 

 

 

Таблиця 2.10 

Динаміка показників виробітку на підприємстві за 2008-2012 рр. 

Показники Роки Відхилення 2012 р. від 2008 р. 

2008 2009 2010 2011 2012 
абсолютне, (+/-) відносне, % 

Дохід (виручка) від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, 

послуг), тис. грн 

14560 13664 5224 5573 2565 -11995 17,6 

Фонд робочого 

часу, людино-

годин 

202644 124517 168336 141716 128064 -74580 63,2 

Середньооблікова 

чисельність 

працівників, чол. 

104 87 84 71 64 -40 61,5 

Кількість 

відпрацьованих 

працівниками днів, 

людино-дні 

243,6 178,9 250,5 249,5 250,1 6,5 102,7 

Фонд робочого 

часу одного 

працівника, 

людино-годин 

1948,5 1431,2 2004 1996 2001 52,5 102,7 

 

Дані табл. 2.10 свідчать про те, що дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) у 2012 р. в порівняні із 2008 р. зменшилась на 11995 тис. 

грн, або на 82,4 % і становить 2565 тис. грн; фонд робочого часу зменшився на 

74580 людино-годин, або на 36,8 % і становив 128064 людино-годин; 

середньооблікова чисельність працівників у 2012 р. склала 64 чол., що менше ніж 

у 2008 р. на 40 чол., або на 38,5 %. Фонд робочого часу одного працівника у 2012 

р. у порівнянні з 2008 р. збільшився на 52,5 людино-годин, або на 2,7 % і склав 

2001 людино-годин. 

 Порівняємо темпи росту середньомісячної заробітної плати працівника та 

продуктивності праці на Підприємство за 2008–2012 рр. (табл. 2.11). Дані табл. 

2.11, свідчать про те, що дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) у 2012 р. в порівняні із 2008 р. зменшилась на 11995 тис. грн, або на 82,4 
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% і становить 2565 тис. грн; фонд оплати праці зменшився на 1550,3 тис. грн, або 

на 56,97 % і становив 1171,1 тис. грн; середньооблікова чисельність працівників у 

2012 р. склала 64 чол., що менше ніж у 2008р. на 40 чол., або на 38,5 %. 

Середньомісячна заробітна плата одного працівника у 2012 р. порівняно з 2008 

роком зменшилась на 0,7 тис. грн, або на 31,8 % і склала 1,5 тис. грн. 

Таблиця 2.11 

Порівняння темпів росту середньомісячної заробітної плати та продуктивності 

праці на підприємстві у 2008 – 2012 рр. 

Показники Роки Відхилення 2012 р. від 2008 р. 

2008 2009 2010 2011 2012 
абсолютне, (+/-) відносне, % 

Дохід (виручка) 

від реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг), тис. грн 

14560 13664 5224 5573 2565 -11995 17,6 

Фонд оплати 

праці, тис. грн 
2721,4 1411,9 1219,3 1484,1 1171,1 -1550,3 43,03 

Середньооблікова 

чисельність 

працівників, чол. 

104 87 84 71 64 -40 61,5 

Середньомісячна 

заробітна  

плата одного 

працівника,  

тис. грн 

2,2 1,4 1,2 1,7 1,5 -0,7 68,2 

Продуктивність 

праці, тис. грн 
140 157,1 62,2 78,5 40,1 -99,9 28,6 

Продуктивність 

праці  

середньомісячна, 

тис. грн 

11,7 13,1 5,2 6,5 3,3 -8,4 28,2 

 

Порівняння темпів росту середньомісячної заробітної плати та 

продуктивності праці підприємстві за 2008 – 2012 рр., наочно відображено на рис. 

2.8. 

Продуктивність праці працівників на підприємстві у 2009 р. в порівнянні з 

2008 р. збільшилась на 1,4 тис. грн, або на 12 % і становить 13,1 тис. грн, що 

менше ніж у 2010 р. на 7,9 тис. грн, або на 60,3 %. У 2011 р. продуктивність праці 

у порівнянні з 2010 р. збільшилась на 1,3 тис. грн, або на 25 % та становить 6,5 
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тис. грн, що більше від продуктивності праці 2012 р. на 3,2 тис. грн, або на 49,2 %, 

яка становить 3,3 тис. грн, і є більшою від продуктивності праці 2008 р. на 8,4  

тис. грн, або на 71,8 %. 

 

 

Рис. 2.8. Темпи росту середньомісячної заробітної плати та середньомісячної 

продуктивності праці на підприємстві за  2008-2012 рр. 

 

Під час проведення аналізу темпів зростання середньомісячної заробітної 

плати і продуктивності праці на Підприємство за 2008-2012 рр. ми виявили, в 

якому співвідношенні знаходилися за аналізований період дані показники. Отже, 

на підприємстві було забезпечено випередження темпів зростання 

середньомісячної заробітної плати над темпами зростання продуктивності праці, 

тому керівництву досліджуваного підприємства слід вжити заходів для 

підвищення продуктивності праці. 

За наслідками моніторингу ситуації щодо ефективності використання 

кадрового потенціалу на Підприємство основними заходами мають стати такі дії: 

створення належних умов для повноцінного відтворення кадрового забезпечення і 

професійно-інтелектуального розвитку, створення можливостей для 
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продуктивного його використання, збалансований розвиток, впровадження 

програми систем мотивації і стимулів до праці, а також організування належних 

умов для поліпшення усіх умов використання кадрового забезпечення 

Підприємство. 

2.3. Пріоритетні напрями удосконалення кадрового забезпечення 

інноваційної діяльності підприємствоа 

 

В умовах проведення радикальних змін в економіці існує гостра 

необхідність в нових інструментах та методах, здатних допомогти підприємствам 

стати більш ефективними. Метою цього етапу дослідження є розробка методики 

обгрунтування пріоритетних напрямів удосконалення кадрового забезпечення 

Підприємство та визначення можливості практичного застосування цих методів 

на підприємстві. Для того, щоб процес прийняття рішень стосовно вибору цілей 

управління кадровим потенціалом був об’єктивнішим і систематичним, треба 

застосувати формальний аналіз рішень, який об’єднує судження та оцінки 

керівників в одне ціле і передбачає застосування ряду моделей рішень. У теорії 

прийняття рішень це були моделі, які пов’язані з вибором кращої альтернативи із 

наперед визначеної сукупності альтернатив. Дотримання такого принципу, щодо 

прийняття рішення при формуванні цілей управління кадровим потенціалом дає 

саме застосування методу аналізу ієрархій. 

Метод аналізу ієрархій є математичною процедурою для ієрархічного 

представлення елементів, які визначають суть будь-якої проблеми, тому для 

дослідження був обраний саме цей метод. Метод складається з декомпозиції 

проблеми на простіші складові частини і подальшої обробки суджень особи, яка 

приймає рішення, по парним порівнянням. В результаті може бути відображено 

відносний ступінь (інтенсивність) взаємодії елементів в ієрархії. Ці судження 

потім відображаються в вигляді чисел [37, 47, 51]. 

Метод передбачає проведення аналізу ієрархій в декілька етапів. Першим 

етапом застосування методу аналізу ієрархій є структурування проблеми у вигляді 
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ієрархій або сітки. В найбільш елементарному вигляді ієрархія будується з 

вершини (цілі – з точки зору управління), через проміжкові рівні (критерії, від 

яких залежать наступні рівні) до самого нижчого рівня, який в загальному 

випадку є набором альтернатив. У нашому випадку – це вибір напрямку напрямів 

удосконалення кадрового забезпечення. Виділяють такі основні напрями в сфері 

удосконалення кадрового забезпечення Підприємство: (1) розвиток кадрового 

забезпечення; (2) збереження кадрового забезпечення; (3) реструктуризація 

кадрового забезпечення . 

Факторами, які впливають на досягнення цих цілей, є складові кадрового 

забезпечення, які в свою чергу діляться на компоненти: (1) складова професійно-

кваліфікаційних якостей: знання; досвід роботи; стаж роботи на підприємстві; (2) 

складова трудових якостей: творча активність; рівень дисциплінованості; (3) 

складова особистісних якостей: підприємницькі здібності; рівень 

відповідальності; (4) складова психологічних якостей: сприйняття; задоволення 

працею; (5) складова фізіологічних якостей: вікові здібності; стан здоров’я. 

На наступному етапі використовувані нами компоненти порівнюються 

попарно  по відношенню до їх дії на складову кадрового потенціалу. Система 

попарних порівнянь приводить до результату, який може бути представлений у 

вигляді зворотньосиметричної квадратичної матриці. Елементом матриці a (i, j) є 

інтенсивність прояву елементу ієрархії i до елементу ієрархії j, яка оцінюється за 

шкалою інтенсивності від 1 до 9, де бальні оцінки мають наступне значення: 1 – 

рівна можливість; 3 – помірна перевага одного елементу над іншим; 5 – суттєва 

або сильна перевага; 7 – значна перевага; 9 – більш значна перевага; 2, 4, 6, 8 – 

проміжні значення. 

Побудова матриці попарних порівнянь відбувається на основі принципу 

дискримінації та порівняння суджень. Якщо при порівнянні першого судження і з 

другим судженням j отримаємо значення a (i, j)= b, то при порівнянні другого 

судження з першим отримаємо кількісну оцінку a (i, j)= 1/b. При порівнянні 

суджень ставляться питання: який з компонентів переважає, який з них найбільш 

ймовірнісний, який з них більш вагомий. 
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Матриця попарних порівнянь будується як на верхньому, так і на нижньому 

рівні ієрархії. На верхньому рівні будується квадратна матриця основних 

компонентів відносно складових кадрового потенціалу, а також матриця 

складових, що впливають на процес вибору напрямків управління кадровим 

потенціалом, а на нижньому – декілька матриць попарних порівнянь в різних 

комбінаціях відносно вибору варіантів поведінки з урахуванням пріоритетів 

основної матриці верхнього рівня [133, с.26]. 

Розглянемо побудову такої матриці в загальному вигляді. Нехай А1, А2,…, 

Аn – множина із n елементів, W1, W2,…,Wn – відповідно їх інтенсивність. Тоді 

зворотньосиметрична квадратична матриця буде мати такий вигляд: 

  А1  А2  …  Аn 

A1        1       W1/W2             ...       W1/Wn 

A2   .    1  …   

  .   .         

An       Wn/W1      1 

Оцінка компонент вектора пріоритетів відбувається за схемою: 

А1 X1 = (1 (W1/W2) … (W1/Wn))
1/n
 BEC(A1) = X1/SUMMA 

А2 + 

... + 

Аn Xn = ((Wn/W1)  (Wn/W2) …1)
1/n
 BEC (An) = Xn/SUMMA 

  SUMMA 

В результаті проведеного дослідження було побудовано матриці 1-го рівня 

порівняння компонентів складових кадрового забезпечення підприємства (табл. 

2.12). 

Таблиця  2.12 

Матриця 1-го рівня порівняння компонентів складових кадрового  

забезпечення підприємства 

Складова професійно-кваліфікаційних якостей 

 Знання Досвід роботи Стаж роботи на 

підприємстві 

Знання 1 1 7 
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Досвід роботи 1 1 5 

Стаж роботи на 

підприємстві 

1/7 1/5 1 

Складова трудових якостей 

 Творча активність Рівень дисциплінованості 

Творча активність 1 2 

Рівень дисциплінованості ½ 1 

Продовження табл. 2.12 

Складова особистісних якостей 

 Підприємницькі здібності Рівень відповідальності 

Підприємницькі здібності 1 5 

Рівень відповідальності 1/5 1 

Складова психологічних якостей 

 Сприйняття Задоволення працею 

Сприйняття 1 1 

Задоволення працею 1 1 

Складова фізіологічних якостей 

 Вікові здібності Стан здоров’я 

Вікові здібності 1 1/2 

Стан здоров’я 1 1 

 

Також побудовано матриці 2-го рівня порівняння компонентів складових 

кадрового забезпечення підприємства (табл. 2.13). 

Таблиця  2.13 

Матриця 2-ого рівня порівняння складових кадрового забезпечення 

 підприємства 

 Професійно-

кваліфікаційні 

Трудові  Особистісні  Психологічні  Фізіологічні  

Професійно-

кваліфікаційні 

1 3 2 2 4 

Трудові 1/3 1 ½ ½ 3 

Особистісні 1/2 2 1 2 2 

Психологічні 1/2 2 ½ 1 2 

Фізіологічні 1/4 1/3 ½ ½ 1 

 

Обробка результатів матриць (табл. 2.12 та табл. 2.13) дозволяє отримати 

основні параметри матриці суджень  та побудувати вектор пріоритетів (табл. 

2.14).  
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Спираючись на отримані результати можна зробити висновок, що 

домінуючими (найбільш вагомими) складовими, які треба враховувати для вибору 

пріоритетних напрямів кадрового забезпечення підприємства, є професійно-

кваліфікаційні, особисті, та психологічні якості. 

 

 

Таблиця  2.14 

Результати розрахунку вектору пріоритетів підприємства 

Складова Вектор пріоритетів Вагомість 

Професійно-кваліфікаційні якості X1 0,3705 

Знання Y1 0,487 

Досвід роботи Y2 0,435 

Стаж роботи на підприємстві Y3 0,306 

Особистісні якості Х2 0,2254 

Підприємницькі здібності Y1 0,833 

Рівень відповідальності Y2 0,117 

Психологічні якості Х3 0,1708 

Сприйняття Y1 0,5 

Задоволення працею Y2 0,5 

Трудові якості Х4 0,1295 

Творча активність Y1 0,667 

Рівень дисциплінованості Y2 0,333 

Фізіологічні якості Х5 0,1038 

Стан здоров’я Y1 0,667 

Вікові здібності Y2 0,333 

 

На наступному етапі побудовано матрицю попарних порівнянь, які 

ілюструють порівняльні характеристики визначених напрямів прийняття рішень 

по відношенню до критеріїв (складових) (табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 

Матриця 3-ого рівня порівняння складових кадрового забезпечення  

підприємства 

Професійно-кваліфікаційні якості  Особисті якості 

Напрямок 1 2 3 Вектор 

пріоритетів 

 Напря-

мок 

1 2 3 Вектор 

пріоритетів 

1 1 7 6 0,766  1 1 5 7 0,715 

2 1/7 1 3 0,166  2 1/5 1 5 0,218 

3 1/6 1/3 1 0,068  3 1/7 1/5 1 0,067 

           

Психологічні якості  Трудові якості 

Напрямок 1 2 3 Вектор  Напря- 1 2 3 Вектор 
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пріоритетів мок пріоритетів 

1 1 1/3 5 0,265  1 1 1/3 7 0,304 

2 3 1 7 0,618  2 3 1 7 0,633 

3 1/5 1/7 1 0,117  3 1/7 1/7 1 0,063 

Фізіологічні якості   

Напрямок 1 2 3 Вектор 

пріоритетів 

      

1 1 5 7 0,715       
2 1/5 1 5 0,218       
3 1/7 1/5 1 0,067       

Останнім етапом процесу оцінки напрямку вибору цілей є розрахунок 

глобального пріоритету, на основі якого приймається рішення (табл. 2.16).  

Таблиця 2.16 

Визначення глобального пріоритету підприємства 

 

Складова кадрового забезпечення 

Пріоритет 

Розвиток Збереження Реструктуризація 

Професійно-кваліфікаційні якості (0,3705) 0,766 0,166 0,068 

Особистісні якості (0,2254) 0,715 0,218 0,067 

Психологічні якості (0,1708) 0,265 0,618 0,117 

Трудові якості (0,1295) 0,304 0,633 0,063 

Фізіологічні якості (0,1038) 0,715 0,218 0,067 

Глобальний пріоритет 0,6047 0,3208 0,0755 

 

На основі отриманих значень пріоритетів можна зробити висновок що 

найбільше значення в діяльності підприємства має розвиток його кадрового 

забезпечення. Також спираючись на результати методу аналізу ієрархій, можна 

сказати, що в залежності від того, яку мету переслідує керівництво підприємства 

стосовно свого кадрового забезпечення, йому необхідно звертати більшу увагу на 

певну сукупність компонентів кадрового забезпечення. Так, за результатами 

аналізу можна побудувати наступну ієрархічну структуру компонентів у зв’язку з 

цілями підприємства (рис. 2.9).  
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Рис. 2.9. «Дерево» компонентів кадрового забезпечення підприємства 

Наступним етапом нашого дослідження є визначення ступеню досяжності 

пріоритетів удосконалення кадрового забезпечення підприємства в залежності від 

стану його компонентів. З цією метою нами була розроблена система коефіцієнтів  

відповідності. Оптимальні значення коефіцієнтів по кожному компоненту 

отримані методом експертного опитування. 

Складова професійно-кваліфікаційних якостей: компонент «знання» 

передбачає освітньо-кваліфікаційний рівень працівників, який забезпечує досягне 

Чисельність необхідної кількості працівників визначається в залежності від рівня 

складності та наявності відповідного обладнання, складності робіт, що 

виконуються, від досвіду, яким вони володіють. Виходячи з необхідної 

чисельності працівників фактичний освітньо-кваліфікаційний рівень не може бути 

меншим 2,3. Співвідношення фактичного (2,305) та необхідного (2,3) освітнього 

рівня становить – 1,002. 

При розрахунку бажаного значення необхідно враховувати, що необхідна 

додаткова кількість працівників, які можуть замінити тих, що звільнилися. 

Виходячи з цього бажаний середній освітній рівень має перевищувати необхідний 

на 25 % (на думку експертів), тоді бажане значення коефіцієнту відповідності 

буде дорівнювати 1,25.  

Компонент «досвід роботи» можна охарактеризувати через чисельність 

працівників з досвідом роботи на посаді більше 5 років. Чисельність працівників 

цієї групи на підприємстві у 2008 р. склала 104 особи. За даними керівництва 

підприємства бажаним значенням прийняте – 70 %. 
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Компонент «стаж роботи на підприємстві»  багато в чому пов’язаний із 

плинністю кадрів. Найбільш сприятливий для підприємства контингент 

працівників повинен мати стаж роботи від 5 до 10 років та вище, тому що 

коефіцієнт плинності найнижчий саме у цієї групи працівників. Відношення цієї 

групи працівників до їх загальної кількості складає 55,78 %. За даними 

керівництва підприємства бажаним значенням прийняте його збільшення – 60 %. 

Складова особистісних якостей: (1) коефіцієнт відповідності для 

компоненту «підприємницькі здібності» можна розрахувати наступним чином. 

Кожного керівника (спеціаліста) експерти оцінили за п’ятибальною шкалою.  У 

чисельнику значення  суми балів оцінок експертів, у знаменнику максимальне 

значення  суми балів. Бажане значення на думку експертів повинно бути не 

менше 0,8, тому що керівництво може піти на поступки заради збереження 

постійних кадрів. Фактичне значення цього показника (визначене експертним 

шляхом) дорівнює 0,85; (2) компонент «рівень відповідальності» відображається 

через величину корисного часу. Відомо, що на підприємстві втрати робочого часу 

у 2012 р. склали 37408 люд-год. Відповідно коефіцієнт використання робочого 

часу становить 0,8826. Бажаним, на думку експертів, це значення повинно бути не 

менше 0,8.  

Складова психологічних якостей: компонент «сприйняття» є фактором, 

який значною мірою визначає соціальний клімат та впливає на результати роботи 

та імовірність звільнення працівників. Для оцінки цього компоненту було обрано 

два критерії: прагнення бачити на керівній посаді інших працівників та прагнення 

бачити на паралельній посаді інших працівників. Після обробки анкетних даних 

ми отримали наступні результати: кількість працівників, які прагнуть бачити на 

керівній посаді інших працівників – 2 чол.; кількість працівників, які прагнуть 

побачити на паралельній посаді інших працівників – 9 чол. 
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Далі визначаємо фактичний коефіцієнт відповідності шляхом 

співвідношення різниці між фактичною кількість працівників та сумою 

результатів по двох категоріях до загальної чисельності працівників: (64– 27) / 64 

= 0,5781. Бажаним буде значення, яке дорівнює 1, коли всі працівники задоволені 

своїм оточенням. 

Компонент «задоволення працею» відображається через чисельність тих, 

які бажають звільнитися. Фактичне значення бажаючих звільнитися у 2012 р. 

склало 29,69 % від загальної кількості працюючих, тобто кількість задоволених 

складає – 70,31 %. Прийнято, що бажане значення цього компоненту повинно 

складати не менше 98 %. 

Складова трудових якостей: творча активність відображається через 

кількість ініціативних пропозицій. Серед 30 пропозицій, що були прийняті у 2012 

р., 16 (53,3 %) було віднесено до підвищення ефективності роботи підприємства, 

решта 14 (46,7 %) до удосконалення соціальної сфери. Бажаним було б значення 

коли хоча б 60 % пропозицій стосувалося удосконалення соціальної сфери. 

Компонент «рівень дисциплінованості» відображається через порушення 

трудової дисципліни і, як наслідок, втрати робочого часу, що є причиною 

скорочення виготовлення продукції та прибутків. В якості значення компоненту 

прийнята чисельність працівників, які ні разу не порушували трудову дисципліну. 

В оптимальному випадку втрат робочого часу, які викликані порушеннями 

трудової дисципліни, не повинно бути, але керівництво може піти на поступки в 

розмірі не більше 5% від загальної кількості працівників. Фактичне значення 

цього показника на підприємстві становить – ((64 -7) / 64) *100 = 89,1 %. 

Складова фізіологічних якостей: у якості значення компоненту «стан 

здоров’я» прийнята чисельність працівників, які ні разу протягом року не 

скористалися можливістю взяти лікарняний [57, с.413]: 
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,/)( фактлікфактздор КККK                                        (2.2) 

де здорK   – коефіцієнт, який характеризує стан здоров’я працівників, 

фактК  – фактична чисельність працівників, 

 лікК  – чисельність працівників, які перебували на лікарняному протягом 

року. 

За даними експертного опитування, чисельність працівників, які ні разу не 

хворіли повинна бути не менше 91 % – це значення є бажаним. Фактична 

чисельність працівників, які ні разу не знаходилися на лікарняному  дорівнює 57 

чол. (64 - 7), або 89,06 % від загальної чисельності (64 чол.). 

Вікові здібності працівника впливають на можливість реалізації його 

професійних навичок, кар’єру, стан здоров’я тощо. Керівництво підприємства 

зацікавлено у віковому інтервалі працюючих від 30 до 50 років, тому що вони 

володіють найбільшим виробітком та найменш прихильні до звільнення.  

Співвідношення даної групи до загальної чисельності працівників фактично 

складає 10 / 64= 0,15.  Отримані показники зведемо в табл. 2.17.  

Відношення фактичного рівня до бажаного дозволить зробити висновок про 

вибір напряму удосконалення кадрового забезпечення за наступною шкалою: 

більше 95 % - збереження кадрового забезпечення; 50-95 % - розвиток кадрового 

забезпечення; менше 50 % - реструктуризація кадрового забезпечення. 

Розрахунок відношень говорить про те, що керівництву Підприємство, що 

аналізуються, необхідно звернути увагу на розробку стратегії удосконалення 

кадрового забезпечення підприємства. При цьому в першу чергу необхідно 

розвивати такі складові які характеризують психологічні та фізіологічні якості. 

Пріоритетними напрямами процесу оптимізації кадрового забезпечення 

підприємства є: (1) покращення психологічного клімату на підприємстві, аналіз та 

можлива ліквідація причин, які призводять до виникнення конфліктних ситуацій; 

1
03
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(2) аналіз причин бажання звільнитися працівників з підприємства та розроблення 

заходів щодо ліквідації цих причин; (3) підвищення якості здоров’я працівників, 

покращення медичного обслуговування та якості відпочинку; (4) аналіз причин 

порушення трудової дисципліни та розробка заходів з їх ліквідації; (5) 

стимулювання підприємницьких здібностей працівників, які направлені на 

покращення результатів діяльності підприємства; (6) виявлення працівників, які 

володіють творчим потенціалом та прийняття заходів з підвищення їх 

зацікавленості працювати на підприємстві. 

Таблиця  2.17 

Оцінка кадрового забезпечення підприємства 
 

Компонент Ваго-

мість 

Фактичне значення рівня 

кадрового забезпечення  

Підприємство 

Бажане значення рівня 

кадрового забезпечення 

 Підприємство 

факт факт*ваг опт. баж*ваг 

1. Професійно-

кваліфікаційні якості: 

0,3705 0,7836 0,2903 0,887 0,3286 

- знання 0,487 1,002 0,4880 1,1 0,5357  

- досвід роботи 0,435 0,5795 0,2521 0,7 0,3045 

- стаж роботи на 

підприємстві 

0,078 0,5578 0,0435 0,6 0,0468 

2. Особистісні якості: 0,2254 0,8114 0,1829 0,6487 0,1462 

- підприємницькі здібності 0,833 0,85 0,7081 0,8 0,5551 

- рівень відповідальності 0,117 0,8826 0,1033 0,8 0,0936 

3. Психологічні якості: 0,1708 0,6633 0,1133 0,99 0,1691 

- сприйняття 0,5 0,6272 0,3136 1 0,5 

- задоволення працею 0,5 0,6994 0,3497 0,98 0,49 

4. Трудові якості: 0,1295 0,6411 0,083 0,7166 0,0928 

- творча активність 0,667 0,467 0,3115 0,6 0,4002 

- рівень дисциплінованості  0,333 0,9899 0,3296 0,95 0,3164 

5. Фізіологічні якості 0,1038 0,6408 0,0665 0,8068 0,0837 

- стан здоров’я 0,667 0,8858 0,5908 0,91 0,6070 

- вікові здібності 0,333 0,15 0,05 0,6 0,1998 

Рівень кадрового 

забезпечення Підприємство 

1  0,7360  0,8204 
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На основі проведеного дослідження було розроблено алгоритм аналізу та 

оцінки рівня кадрового потенціалу при поєднанні індексного аналізу та методу 

аналізу ієрархій, який представлений у вигляді блок-схеми на рис. 2.15.
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Рис. 2.11. Алгоритм аналізу та оцінки рівня кадрового забезпечення  
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Таким чином проведені дослідження дозволили: оцінити фактичний стан 

використання кадрового забезпечення на підприємстві; визначити пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності підприємства за рахунок ефективного 

використання його кадрового забезпечення; прийняти більш ефективні 

управлінські рішення щодо використання кадрового забезпечення підприємства. 

Аналіз динаміки компонентів та оцінка стану кадрового забезпечення 

підприємства дозволяє нам зробити висновок, що керівництву підприємства 

необхідно вжити заходів щодо розробки  пріоритетних напрямів удосконалення 

кадрового забезпечення, створення умов для його реалізації та контролю його 

використанням. 

Більшість причин такого стану кадрового забезпечення пояснюється 

неефективністю системи мотивації праці та процесів організації роботи кадрових 

служб. Проведення аналізу стану кадрового забезпечення на підприємстві було 

ускладнене недосконалістю інформаційного забезпечення. Тому ми вважаємо за 

необхідне зосередити увагу в наступних дослідженнях саме на цих напрямах 

роботи. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ 

ПОТЕНЦІАЛОМ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

3.1. Дослідження впливу стану кадрового забезпечення підприємства на 

інноваційну діяльність підприємства  

 

Результати діагностики стану кадрового забезпечення інноваційної 

діяльності підприємства використовуються в процесі визначення можливих 

напрямів його удосконалення. Для підвищення обґрунтованості визначення 

стратегічних альтернатив удосконалення кадрового забезпечення інноваційної 

діяльності підприємства та виявлення можливостей впливу зовнішнього 

середовища як підставу доцільно використовувати кількісну оцінку взаємодії 

кадрового забезпечення з зовнішнім середовищем. Питання кількісної оцінки 

взаємодії кадрового забезпечення підприємства і оточуючого середовища ще 

недостатньо науково розроблені, що обумовлено складністю проведення 

емпіричних досліджень зв’язку зовнішнього середовища і стратегії управління 

формуванням кадрового забезпечення та обмеженістю релевантної інформації. 

Нами розроблено методичний підхід до формування раціональної основи 

визначення стратегічних альтернатив удосконалення кадрового забезпечення в 

основу якого покладено матричний метод аналізу. Для підприємств, які мають 

можливості в процесі проведення аналізу поєднувати чисто інтуїтивні методи з 

формальними, доцільно створити відділи або групи планування, основою яких 

буде проведення с аналізу, формулювання стратегій та здійснення с контролю. 

Нами запропоновано провести аналіз матриць факторів в три етапи, що 

показано на схемі ( рис. 3.1.). 

Зупинимося детальніше на окремих етапах аналізу матриць факторів. 

Інформація, отримана в процесі зовнішнього аудиту, вимагає оцінки й 

узагальнення, для цього доцільно застосувати матрицю оцінки зовнішніх 

факторів. 
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Рис. 3.1. Етапи аналізу матриць факторів удосконалення  

кадрового забезпечення інноваційної діяльності підприємства 

Матриця оцінки зовнішніх факторів удосконалення кадрового забезпечення 

інноваційної діяльності підприємства відображена в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Матриця оцінки зовнішніх факторів удосконалення  

кадрового забезпечення інноваційної діяльності підприємства 

Критичні фактори Ваговий коефіцієнт Рейтинг Зважена величина 

Можливості 

1. 

2. 

. 

 

p1 

p2 

. 

 

R1 
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. 
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забезпечення інноваційної діяльності підприємства 
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де Fi = pi   Rj 

 

Процедуру побудови такої матриці ми пропонуємо розбити на п’ять кроків: 

1) Скласти список із 5-10 критичних факторів Fi, які визначені в процесі 

зовнішнього аудиту. Ці фактори мають включати як можливості, так і загрози, які 

існують для кадрового забезпечення та підприємства в цілому. 

2) Кожному фактору присвоїти ваговий коефіцієнт pi, 0 pi 1, де 0 – 

неважливий фактор, 1 – дуже важливий фактор, сума всіх вагових коефіцієнтів 

дорівнює одиниці і рівнозначні вагові коефіцієнти треба надавати як загрозам, так 

і можливостям. Вагові коефіцієнти присвоюються на основі експертних оцінок. 

3) Кожному фактору присвоюється рейтинг Rj,  наприклад, від 1 до 4, з 

метою визначення типу адекватної реакції кадрового забезпечення підприємства 

на цей фактор, де 4 – найвищий рівень адекватності, 3 – реакція вище середнього 

рівня, 2 – середня реакція кадрового потенціалу, 1 – найнижчий рівень реакції. Ці 

рейтинги базуються на показниках кадрового забезпечення. 

4) Обчислити зважені величини кожного фактору [109, с.28]: 

.4,1,,1,  jniRpF jii                                     (3.1) 

5)  Обчислити загальну усереднену величину для кадрового забезпечення 

шляхом сумування всіх зважених величин 


n

i

iF
1

= C, ця величина лежить в межах 

1, k, де k можна прийняти наприклад 4. Якщо С=4, то кадрове забезпечення 

підприємства дуже добре реагує на зовнішні зміни, якщо С=3 – середня реакція 

кадрового забезпечення, С=2 – реакція нижче середнього рівня, С=1 – кадрове 

забезпечення не використовує зовнішніх можливостей і не уникає загроз. 

Зібравши інформацію стосовно внутрішнього стану кадрового забезпечення 

інноваційної діяльності Підприємство формуємо матрицю оцінки внутрішніх 

факторів, яка аналогічна матриці оцінки зовнішніх факторів (табл. 3.2). 

Матриця оцінки внутрішніх факторів як засіб формулювання стратегії 

включає оцінку й узагальнення основних сильних і слабких сторін кадрового 

забезпечення інноваційної діяльності підприємства. З отриманої інформації 
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формують критичні фактори, причому надають їм дійсних кількісних 

характеристик. Ваговий коефіцієнт визначається аналогічно, як у матриці оцінки 

зовнішніх факторів. Наступний етап – кожному фактору треба присвоїти рейтинг. 

Наприклад від 1 до 4, де рейтинг, еквівалентний числу 4, означає найбільш сильну 

сторону кадрового забезпечення; аналогічно, рейтинг 3 – достатньо сильну 

сторону кадрового забезпечення підприємства, рейтинг 2 – середню слабкість, 

рейтинг 1 – найбільш слабку сторону кадрового забезпечення. 

Таблиця 3.2 

Матриця оцінки внутрішніх факторів удосконалення 

кадрового забезпечення інноваційної діяльності підприємства 

 

Критичні фактори Ваговий коефіцієнт Рейтинг Зважена величина 

Сильні сторони 

1. 

2. 

. 

. 

 

k1 

k 2 

. 

. 

 

R1 

R4 

. 

. 

 

k 1  R1 

k 2  R4 

. 

. 

Слабкі сторони 

1. 

2. 

3. 

. 

 

k 5 

. 

k j 

. 

k n 

 

R2 

. 

Rl 

. 

Rl 

 

k 5   R2 

. 

k j   Rl 

. 

k n   Rl 

Загалом 



n

j

jk
1

=1 
 




n

j

jK
1

= L, 

де Kj = k j   Rl 

 

Подальші дії аналогічні як у матриці оцінки зовнішніх факторів, а загальна 

усереднена величина лежить у межах 1, 4. Якщо L=4 – кадровий потенціал є 

внутрішньо сильним, має достатньо можливостей для розвитку, є достатньо 

автономним; L=3 – позиція кадрового забезпечення середня; L=2 – означає хитку 

позицію кадрового забезпечення; L=1 – позиція кадрового забезпечення 

внутрішньо слабка. 

При формуванні стратегії на вхідному етапі аналізу матриць 

використовуємо матрицю оцінки конкурентів, яка визначає сильні та слабкі 

сторони найближчих конкурентів у порівнянні з кадровим забезпеченням 
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інноваційної діяльності підприємства, що досліджується. Фактори, такі як: вагові 

коефіцієнти, рейтинг і зважені величини, визначаються як у попередніх випадках. 

Основна відмінність між матрицею оцінки конкурентів та матрицею оцінки 

внутрішніх факторів полягає в тому, що критичні фактори менш достовірні, більш 

узагальнені, оскільки інформація про конкурентів менш доступна і містить більше 

елементів невизначеності. Критичні фактори в матриці оцінки конкурентів не 

групують в окремі групи, а подаються загальним списком, їх доцільно 

проранжувати за рейтингом, наприклад, в порядку зростання або навпаки. 

Рейтинг, зважені величини, що відповідають кожному конкретному фактору 

відповідних конкурентних підприємств порівнюються з аналогічними величинами 

базового підприємства, що забезпечує важливу інформацію для прийняття 

стратегічних рішень на першому етапі аналізу матриць. Порівнюючи значення 

усереднених величин визначаємо, який з конкурентів являє собою більшу загрозу 

для базового підприємства (табл. 3.3). 

Матриці оцінки зовнішніх факторів, оцінки внутрішніх факторів та оцінки 

конкурентів забезпечують основну інформацію для формування майбутніх 

стратегій розвитку кадрового забезпечення інноваційної діяльності підприємства. 

На другому етапі аналізу доцільним буде використання графічного методу 

оцінки стратегічних позицій, відомого в літературі як SPACE-метод 109, 112, 

128, 137, 139. Метод SPACE являє собою комплексний метод, призначений для 

аналізу позицій на ринку і вибору оптимальної стратегії. Під час проведення 

аналізу за методом SPACE стратегічне середовище кадрового забезпечення 

інноваційної діяльності підприємства визначається на основі двох груп факторів : 

- внутрішнього становища формування кадрового забезпечення; 

- зовнішнього становища формування кадрового забезпечення. 

Кожна з цих груп факторів складається з багатьох змінних, тому метод 

SPACE належить до категорії багатокритеріальних методів. Він дозволяє 

здійснити ідентифікацію, вибір репрезентативної підмножини характеристик 
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кадрового потенціалу, впорядкувати їх і зважити за ступенем суттєвості для 

прийняття рішень. 

Таблиця 3.3 

Матриця оцінки конкурентів при оцінюванні розвитку 

кадрового забезпечення інноваційної діяльності підприємства 

Критичні 

фактори 
Базове підприємство Конкурент 1 Конкурент 2 

Ваговий 

коефі-

цієнт 

Рей-

тинг 
Зважена 

величина 

Ваговий 

коефі-

цієнт 

Рей-

тинг 
Зважена 

величина 

Ваговий 

коефі-

цієнт 

Рей-

тинг 
Зважена 

величи-

на 

1. а1 b1 а1  b1 c1 d1 c1  d1 g1 f1 g1  f1 

2. а2 b2 а2  b2 c2 d2 c2  d2 g2 f2 g2  f2 

3. а3 b3 а3  b3 c3 d3 c3  d3 g3 f3 g3  f3 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

. аі bj аі  bj= Ai cі dj cі  dj= Bi gі fj gі  fj= Ci 

Загалом 



n

i

ia
1

=1 
 




n

i

iA
1

=A 


n

i

ic
1

=1 
 




n

i

iB
1

=B 


n

i

ig
1

=1 
 




n

i

iC
1

=C 

  

Використання ідеї SPACE-методу дозволяє визначити, яка із стратегії є 

найбільш прийнятною. В прямокутній декартовій системі координат по 

вертикальній осі відкладено значення внутрішніх параметрів: показників 

кадрового забезпечення підприємства (КЗ) та показників стабільності стосовно 

змін зовнішнього середовища (ЗС); по горизонтальній осі – значення зовнішніх 

параметрів: конкурентної переваги підприємства (К) та привабливості галузі (Г). 

Використання цих показників дозволить врахувати найважливіші ознаки 

загально-стратегічної позиції відносно кадрового забезпечення інноваційної 

діяльності підприємства (рис. 3.2). В залежності від типу підприємства та стану 

його кадрового забезпечення ці параметри можуть бути представлені не тільки 

різною кількістю змінних, але і різними значеннями. 

 Процедуру оцінки стратегічної позиції за допомогою графічної моделі 

зручно проводити за такою схемою: 

1. Вибрати набір змінних, які найкраще відображають згадані вище 

чотири параметри, що відповідають чотирьом осям. 
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2. Присвоїти кожній із змінних, які стосуються кадрового забезпечення і 

привабливості галузі, наприклад, значення від +1 до +6, де +1 – найгірший стан, а 

+6 – найкращий. 

3. Аналогічно для змінних, вибір яких дає оцінку конкурентних переваг і 

стабільності середовища, присвоїти значення від –1 до –6. 

4. Підрахувати загальне середнє значення для додатнього та від’ємного 

значення. 

5. Додати координати точок, які відповідають середнім значенням для 

кожного напрямку стосовно осі КОГ, і отриманий результат нанести на цю вісь, 

аналогічно для осі КПОЗС. Якщо точку з отриманими координатами з’єднати з 

початком координат, то отримаємо напрямний вектор. 

6. В залежності від того, в якому квадраті лежить напрямний вектор, 

можна вказати тип стратегії та рекомендувати її для управління забезпеченням 

підприємства. 

КП 

Консервативна    6   Агресивна 

 стратегія        стратегія 

 

 

К           Г 

 6        0     -6 

 

Захисна        Конкурентна 

стратегія        стратегія 

                                                                     -6 

ЗС 

Рис. 3.2. Загальностратегічні позиції управління кадровим  

забезпеченням інноваційної діяльності підприємста 
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Якщо напрямний вектор лежить у конкурентному квадраті, то 

рекомендуються всі інтеграційні стратегії, або інтенсивні – проникнення на 

ринок, розвиток ринку, або різновид захисної стратегії – створення спільного 

підприємства. 

Якщо напрямний вектор лежить у захисному квадраті, то керівництву 

Підприємство необхідно фокусуватися на зменшенні внутрішніх слабкостей і 

уникненні зовнішніх загроз, тому воно може обрати одну із захисних стратегій: 

реорганізацію чи ліквідацію або, в окремих випадках, концентричну 

диверсифікацію. 

Проте SPACE-метод не позбавлений вад, основною з яких є велика 

суб’єктивність оцінок, оскільки вибір кількості змінних і їх економічний зміст 

залежать від позиції створювачів та керівників. 

Завершальним етапом формування стратегії є третій етап аналізу матриць – 

етап вибору. Для оцінки порівняльної привабливості можливих альтернативних 

дій сформуємо матрицю вибору стратегії. 

Формування матриці доцільно проводити за схемою: 

1. Виходячи з аналізу матриць оцінки зовнішніх та внутрішніх факторів, 

сформуємо перелік ключових зовнішніх загроз і можливостей, а також внутрішніх 

сильних та слабких сторін підприємства. Перелік має включати достатню для 

об’єктивного аналізу кількість як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, тобто 

релевантну інформацію, яка має вплив на стратегічне рішення. 

2.   Кожному фактору експертна група присвоює рейтинг, як у матрицях 

оцінки зовнішніх та внутрішніх факторів, наприклад, від 1 до 4. 

3. Для вибору альтернативних стратегій підприємства використовують 

інформацію з другого етапу аналізу матриць, однак не кожна стратегія, яка 

випливає із попередній матриць, буде врахована в матриці вибору стратегії. Деякі 

із стратегій можуть бути відкинуті на основі попереднього аналізу, інші 

згруповуються у взаємодоповнюючі групи. Ці групи входять у матрицю вибору 

стратегії, але інколи вона може містити лише одну групу з кількох 

альтернативних стратегій 
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4. Визначають рейтинг привабливості кожної стратегії із переліченого 

списку, тобто кількісна оцінка, що визначається зв’язком привабливості кожної 

стратегії щодо кожного критичного фактору. Значення рейтингу привабливості 

стратегії приймає значення, наприклад, від 1 до 4, де 1 – непривабливий, 2 – дещо 

привабливий, 3 – достатньо привабливий, 4 – дуже привабливий. 

5. Визначається загальна привабливість кожної альтернативної стратегії як 

добуток рейтингу фактору на рейтинг привабливості стратегії. 

6. Для кожної стратегії підсумовуються показники загальної 

привабливості, які і визначають більш привабливу стратегію для розвитку 

кадрового потенціалу підприємства. 

Відзначимо позитивні сторони та застереження у застосуванні матриці 

вибору стратегії. Позитивною стороною є те, що групи стратегій можуть 

аналізуватися послідовно, або одночасно, кількість цих груп може бути достатньо 

великою. Матриця вибору стратегії вимагає інтеграції зовнішніх і внутрішніх 

факторів у процесі прийняття стратегічних рішень. Обмеженнями при 

застосуванні матриці вибору стратегії є те, що показники рейтингу і 

привабливості стратегії визначаються інтуїтивно, хоча і базуються на об’єктивній 

інформації. Підвищити якість інтуїтивних рішень можна за допомогою їх 

обговорення між членами відділу (групи) стратегічного планування і особами, 

причетними до прийняття стратегічних управлінських рішень. Крім того, матриця 

вибору стратегії базується на аналізі інформації із попередніх етапів. Методика 

стратегічного аналізу дозволяє вибрати стратегію на основі дослідження 

стратегічних рішень, які визначають природу взаємозв’язку між кадровим 

потенціалом підприємства та зовнішнім оточенням. 

Реалізацію запропонованої схеми проведення стратегічного аналізу та 

прийняття рішення відносно вибору стратегії розвитку кадрового потенціалу 

можна застосувати для підприємства будь-якої галузі. Оскільки об’єктом 

досліджень було обрано підприємства, представимо результати . 



78 
 

На першому етапі проводиться аналіз зовнішніх і внутрішніх критичних 

факторів кадрового потенціалу підприємства та його найголовніших конкурентів, 

що дає змогу сформувати матриці першого етапу аналізу (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Матриця оцінки впливу зовнішніх факторів 

на систему управління кадровим забезпеченням інноваційної діяльності  

підприємства 

Критичні фактори Ваговий 

коефіцієнт 

Рейтинг  Зважена 

величина 

Можливості: 

1. Удосконалення чинного законодавства щодо 

регулювання трудових відносин 

 

0,06 

 

2 

 

0,12 

2. Зростання державної та регіональної соціальної 

підтримки 

0,07 2 0,14 

3. Підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня 

трудового потенціалу 

0,10 4 0,40 

4. Позитивні тенденції в автоматизації та 

комп’ютеризації виробництва 

0,08 4 0,32 

5. Міжнародна інтеграція України 0,04 2 0,08 

6. Удосконалення соціальної політики підприємства 0,06 3 0,18 

Загрози: 

1. Погіршення рівня життя населення та скорочення 

реальних грошових доходів 

 

0,11 

 

2 

 

0,22 

2. Падіння кількості економічно активного 

населення 

0,10 1 0,10 

3. Наявна тенденція до зростання трудової еміграції 

працездатного населення 

0,08 2 0,16 

4. Падіння рівня народжуваності та інтенсифікація 

смертності 

0,06 1 0,06 

5. Неефективна та негнучка система оплати праці 0,13 3 0,39 

6. Неефективна організаційна структура управління 0,11 3 0,33 

Загалом: 1  2,50 
 

 

З аналізу матриці оцінки зовнішніх факторів  видно, що серед можливостей, 

які виникли, найбільш вагомими є підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня 

населення та позитивні тенденції  автоматизації та комп’ютеризації виробництва 

(рейтинг 4). Найбільшою загрозою є ситуація існування неефективної системи 

оплати праці та організаційної структури управління (рейтинг 3). Реакція 
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Підприємство є не цілком достатньою, оскільки експерти визначили її як нижче 

середньої.  

Підрахування загального усередненого значення С=2,5 дозволило зробити 

висновок, що кадровий потенціал підприємства проявляє реакцію нижче 

середньої на умови зовнішнього середовища, тобто уникає загроз, але не повністю 

використовує можливості. Сформуємо матрицю оцінки сильних та слабких сторін 

кадрового забезпечення інноваційної діяльності Підприємство, тобто матрицю 

оцінки внутрішніх факторів (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Матриця оцінки впливу внутрішніх факторів 

на систему управління кадровим забезпеченням інноваційної діяльності  

підприємства 

Критичні фактори Ваговий 

коефіцієнт 

Рейтинг Зважена 

величина 

Сильні сторони: 

1. Висока дисциплінованість працівників (98,99 %) 

 

0,05 

 

3 

 

0,15 

2. Підвищення підприємницьких здібностей (на 

24,44 %) 

0,12 4 0,48 

3. Збільшення творчої активності (на 7,4 %) 0,11 4 0,44 

4. Ріст задоволення працею (на 6,49 %) 0,10 4 0,40 

5. Підвищення освітнього рівня працівників (на 1,59 

%) 

0,08 3 0,24 

6. Ріст долі працівників з великим стажем роботи за 

фахом (на 0,41 %) 

0,09 3 0,27 

Слабкі сторони: 

1. Мала частка працівників, що задоволені 

стосунками у колективі (62,72 %) 

 

0,07 

 

1 

 

0,07 

2. Збільшення втрат робочого часу через 

захворювання та нещасні випадки (5,71 %) 

0,08 2 0,16 

3. Погіршення відповідальності працівників (на 

3,23%) 

0,06 2 0,12 

4. Зменшення частки працівників з великим стажем 

роботи на підприємстві (на 1,53 %) 

0,03 2 0,06 

5. Незадоволення працівників системою мотивації 

праці 

0,11 1 0,11 

6. Незадоволення працівників системою управління 0,10 1 0,10 

Загалом: 1  2,60 
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Результати експертного опитування показали, що сильними сторонами 

кадрового забезпеченням інноваційної діяльності підприємства є висока 

дисциплінованість працівників, підвищення освітнього рівня та працівників з 

великим стажем роботи за фахом. Але найкраще на стан та розвиток кадрового 

забезпеченням підприємства впливає збільшення творчої активності працівників 

та їх підприємницьких здібностей. Поряд з цим слабкими сторонами є 

незадоволення працівників системами мотивації та управління, а також 

стосунками у колективі, тому керівництву підприємства необхідно негайно 

продумати та запровадити заходи щодо покращення ситуації, що склалася. 

Сумарне усереднене значення L = 2,60 означає хиткий внутрішній стан 

кадрового потенціалу підприємства і наявність як незаперечно сильних сторін, так 

і значну кількість проблемних внутрішніх слабких місць. У табл. 3.6 наведені 

фактори, що визначають кадрове забезпечення інноваційної діяльності 

Підприємство. 

Таблиця 3.6 

Фактори, що визначають кадрове забезпечення інноваційної  

діяльності підприємства 

1) Ступінь задоволення 

системою мотивації праці 

Низька 1 2 3 4 5 6 Висока 

2) Творча активність  Низька 1 2 3 4 5 6 Висока 

3) Продуктивність праці Низька 1 2 3 4 5 6 Висока 

4) Якість системи управління неефективне 1 2 3 4 5 6 Ефективне 

5) Компетентність та 

кваліфікація кадрів 

Низька 1 2 3 4 5 6 Висока 

6) Стадія життєвого циклу 

підприємства 

формування 1 2 3 4 5 6 Стабілізація 

        4,00 

 

Отже напрямний вектор має координати (0,16; -0,33). Враховуючи 

отримані значення, побудуємо графічну модель оцінки стратегічних позицій та 

дій (рис. 3.3). 

Прорахувавши значення для осі КОГ, тобто сумуючи показники оцінки 

привабливості галузі та конкурентної переваги, отримуємо значення 0,16. 
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Аналогічно, для осі КПОЗС, сумуючи значення показників кадрового кадрове 

забезпечення та стабільності зовнішнього середовища Підприємство, отримаємо 

значення –0,33. 

 

КП 

Консервативна    6   Агресивна 

 стратегія        стратегія 

 

 

К           Г 

 6        0     -6 

 

Захисна        Конкурентна 

стратегія        стратегія 

                                                                    -6 

ЗС 

Рис. 3.3. Оцінка стратегічних позицій і дій для кадрового  

забезпечення інноваційної діяльності підприємства 

 

Напрямний вектор знаходиться у конкурентному квадраті, тобто кадрове 

забезпечення підприємства функціонує у достатньо привабливій галузі при 

високому показнику нестабільності середовища. Кадрове забезпечення 

підприємства, що аналізується, характеризується рядом незаперечних 

конкурентних переваг, але їх існування не є постійним фактором, потрібна 

реалізація цілого ряду заходів для закріплення та розвитку кадрового 

забезпечення, яким підприємство володіє на даний час в галузі. Критичним 

фактором успіху підприємства є здатність зберегти та розвивати своє кадрове 

забезпечення. Особливу увагу при цьому необхідно приділити покращенню якості 

систем мотивації та управління. Згідно за SPACE–методикою, для розвитку 

кадрового забезпечення можуть бути вибрані інтеграційні, або інтенсивні 
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стратегії. На третьому етапі аналізу матриць вибір однієї з рекомендованих 

стратегій здійснюється за допомогою матриці вибору стратегії. Згідно з 

методикою проводиться порівняльний аналіз привабливості кожної із 

запропонованих стратегій з другого етапу аналізу матриць щодо кожного 

критичного фактору (табл. 3.7). На основі опитування експертної групи було 

встановлено, що більш привабливими для розвитку кадрового забезпечення 

підприємства є інтенсивні стратегії, оскільки їх показник загальної привабливості 

вищий, ніж для інтеграційних стратегій (165 балів проти 140 балів). 

Таблиця 3.7 

Матриця вибору стратегії розвитку кадрового забезпечення  

інноваційної діяльності підприємства  

 

Критичні фактори 

 

Рей-

тинг 

Стратегія 1 

Інтеграційна 

стратегія 

Стратегія 2 

Інтенсивна 

стратегія 

Рейтинг 

приваб-

ливості 

стратегії 

Загальн

а 

приваб-

ливість 

Рейтинг 

приваб-

ливості 

стратегії 

Загальна 

приваб-

ливість 

Можливості: 

1. Удосконалення чинного законодавства 

щодо регулювання трудових відносин 

 

2 

 

3 

 

6 

 

3 

 

6 

2. Зростання державної та регіональної 

соціальної підтримки 

2 2 4 2 4 

3. Підвищення освітньо-кваліфікаційного 

рівня трудового потенціалу 

4 4 16 3 12 

4. Позитивні тенденції в автоматизації та 

комп’ютеризації виробництва 

 

4 

 

3 

 

9 

 

3 

 

9 

5. Міжнародна інтеграція України 2 2 4 2 4 

6. Удосконалення соціальної політики 

підприємства 

3 2 6 3 9 

Загрози: 

1. Погіршення рівня життя населення та 

скорочення реальних грошових доходів 

 

2 

 

2 

 

4 

 

3 

 

6 

2. Падіння кількості економічно 

активного населення 

1 2 2 1 1 

3. Наявна тенденція до зростання 

трудової еміграції працездатного 

2 2 4 1 2 
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населення 

4. Падіння рівня народжуваності та 

інтенсифікація смертності 

1 1 1 - - 

5. Неефективна та негнучка система 

оплати праці 

3 1 3 2 6 

Продовження табл. 3.7 

6. Неефективна організаційна структура 

управління 

3 - - 2 6 

Сильні сторони: 

2. Висока дисциплінованість працівників 

(98,99 %) 

 

3 

 

3 

 

9 

 

3 

 

9 

2. Підвищення підприємницьких здібностей 

(на 24,44 %) 

4 2 8 4 16 

3. Збільшення творчої активності (на 7,4 %) 4 2 8 4 16 

4. Ріст задоволення працею (на 6,49 %) 4 3 12 4 16 

5. Підвищення освітнього рівня працівників 

(на 1,59 %) 

3 4 12 4 12 

6. Ріст долі працівників з великим стажем 

роботи за фахом (на 0,41 %) 

3 3 9 3 9 

Слабкі сторони: 

1. Мала частка працівників, що задоволені 

стосунками у колективі (62,72 %) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

2. Збільшення втрат робочого часу через 

захворювання та нещасні випадки (5,71 %) 

2 2 4 2 4 

3. Погіршення відповідальності працівників 

(на 3,23 %) 

2 2 4 3 6 

4. Зменшення частки працівників з великим 

стажем роботи на підприємстві (на 1,53 %) 

2 - - 2 4 

5. Незадоволення працівників системою 

мотивації праці 

1 2 2 3 3 

6. Незадоволення працівників системою 

управління 

1 2 2 3 3 

Загалом:   140  165 

 

В умовах зростання кадрових загроз для Підприємство має принципово 

змінитися стратегічна поведінка керівників у питаннях кадрової політики. Наше 

бачення таких змін полягає в такому: 

- планування розвитку кадрового забезпечення потребує відмови від 

«політики дешевого працівника», перегляду соціально-економічних стимулів,  

створення модернізованих робочих місць з привабливими для молоді умовами 

праці, її оплатою, наданням привабливого соціального пакета; 
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- необхідною колективна взаємодія керівників підприємства з керівниками 

навчальних закладів на договірній основі в питаннях узгодженості якості і 

структури освітніх послуг з перспективними кадровими потребами підприємства. 

Отже, керівництву Підприємство необхідно інтенсифікувати роботу у 

напряму пошуку шляхів більш повного використання вже наявних можливостей, 

розвитку можливостей свого кадрового забезпечення. Також керівництву 

підприємства необхідно зосередити увагу на проведенні більш агресивної 

конкурентної політики, спрямованої на закріплення та створення нових 

конкурентних переваг, яких не має лідер у галузі (наприклад, розвиток творчого 

потенціалу, збільшення зацікавленості та задоволення працівників працювати 

саме на цьому підприємстві тощо). 

Необхідною та першочерговою умовою для вирішення поставлених задач та 

реалізації обраної стратегії є підвищення ефективності системи мотивації праці, 

покращення якості управління кадровим забезпеченням та створення належної 

інформаційної бази. 

 

3.2. Вплив мотиваційного та організаційно-інформаційного механізму на 

удосконалення кадрового забезпечення інноваційної діяльності підприємства 

 

 Трансформаційні зміни в економіці держави зумовлюють деформації у 

мотивах поведінки та ціннісних орієнтаціях працівників. Знання і розуміння 

причин, що визначають участь людини в роботі, її ставлення до праці, а також 

засобів впливу на неї потрібні для реалізації мотивації. Під останньою, як 

функцією управління, розуміємо процес, що полягає у виявленні внутрішніх 

рушійних сил (мотивів) і розроблені стимулів, спрямованих на досягнення 

індивідом особистих цілей і цілей підприємства. 

 В Україні цивілізоване усвідомлення ролі людини на практиці поки майже 

не спостерігається. Так зараз, коли маємо економічні проблеми (безробіття, 

зниження життєвого рівня), не можемо констатувати наявність належної уваги до 
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працівників з трудовим досвідом, кваліфікацією, професійними знаннями та 

навичками, високою творчою активністю та підприємницькими здібностями. 

 Як наслідок, відбувається деформація трудових цінностей, масове 

погіршення якості кадрового забезпечення, що відображається за даними 

статистики та наукових досліджень, починаючи з показників здоров’я, 

працездатності й до професійно-якісних характеристик сучасного працівника, 

оцінок його трудових орієнтирів та здатності до продуктивної праці. 

 Виходячи з цього, можна зробити висновок, що необхідною умовою для 

покращення системи мотивації, що діє на кожному конкретному підприємстві,  є в 

першу чергу вивчення взаємозв’язків між нею та станом кадрового забезпечення 

підприємства. Дослідження цих взаємозв’язків можливе лише за умови виявлення 

сукупності мотиваційних факторів. Мотиваційні фактори є компонентами 

механізму зацікавленості у досягненні максимальних економічних та соціальних 

результатів діяльності. Під ними будемо розуміти фактори різної природи, під 

впливом яких має місце мотиваційна дія. Структура мотиваційних факторів є 

складною. Мотиваційні фактори розрізняються відповідно до потреб, які людина 

намагається задовольнити через трудову діяльність, до тих благ, які потрібні 

людині для задоволення своїх потреб, за тією ціною, яку працівник готовий 

заплатити за отримання необхідних йому благ. 

Мотиваційна поведінка працівника формується під впливом таких факторів: 

зміст праці, визнання її іншими, усвідомлення своїх досягнень, об’єктивна оцінка 

керівництвом, прагнення до службового зростання, почуття відповідальності, 

самореалізація у праці 48, с.57. Групова мотивація працівників перебуває під 

впливом дещо іншого комплексу факторів: політики підприємства, методів 

кадрового менеджменту, стилю керівництва, компетентності керівників, умов 

праці та психологічного клімату у колективі, соціальної та матеріальної 

винагороди, гарантованості збереження робочого місця 75, с.77. 

Ставлення людини до трудових процесів визначається багатьма мотивами 

та стимулами у різному їх поєднанні, які у сукупності впливають на трудову 

поведінку працівників та складають систему мотивації праці (рис. 3.4). 
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Огляд та аналіз різних теорій мотивації, наведених у публікаціях з 

менеджменту, дозволяє виділити наступні групи основних мотиваційних 

факторів: 

- позитивні стимули та мотиви; 

- негативні стимули та мотиви, які виражаються у формі наказів, покарань. 

Більшість авторів називають останню групу саме «негативними» або 

«антистимулами та мотивами», але ми не згодні з таким визначенням, тому що 

застосування цих мотивів часто призводить до позитивного результату. Вважаємо 

за доцільне називати їх стимулами (мотивами) протидії. Насправді ж, існують і 

дійсно негативні мотиви та стимули, що знижують зацікавленість людини у праці, 

дія яких є інколи настільки сильною, що перешкоджає дії позитивних мотивів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Чинники, що формують ставлення працівників до праці  

на підприємство 29, с.7 

Зовнішні (об’єктивні) чинники трудової мотивації 

економічний стан країни, галузі, підприємства, де працює 

людина; рівень життя; ситуація на ринку праці; моральна та 

матеріальна оцінка трудового внеску на підприємстві; 

організація, оплата та стимулювання праці, її умови; 

соціально-психологічний клімат у колективі тощо. 

СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ, 

ТРУДОВА ПОВЕДІНКА 

Внутрішні (суб’єктивні) чинники трудової мотивації 

стать; вік; сімейний стан; професія; трудовий стаж; 

особистий досвід; загальна і професійна культура; 

спрямованість інтересів; ціннісні орієнтації тощо 
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Всю сукупність мотиваційних факторів підприємства пропонується 

поділяти на групи, які утворюють систему мотивації: 

1. Позитивні мотиваційні фактори (ПМФ): 

- внутрішні мотиви, які визначаються схильністю особи до праці (ВМ); 

- зовнішні стимули, які викликають позитивну реакцію та прагнення до праці 

(ЗС); 

- мотиви та стимули протидії, які викликають негативну реакцію,  

примушують до праці та дають бажаний результат (МСП). 

2. Негативні мотиваційні фактори (НМФ): 

- об’єктивно існуючі мотиви, які зменшують мотивацію людини до праці, 

але ми не можемо впливати на них (ОІМ); 

- перехідні мотиви та стимули, які з категорії позитивних на якомусь етапі 

можуть перейти в категорію негативних (ПМС). 

Структурна схема системи мотивації трудової діяльності підприємства 

наведена на  рис. 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Структурна схема системи мотивації трудової діяльності  

на підприємство 
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Як показують численні соціологічні дослідження у галузі кадрового 

менеджменту, перевага надається такій системі мотивації праці, в якій оцінка 

особистістю мотиваційної вагомості вказаних вище груп мотивів 

підпорядковується умові: 

ВМ  ЗС  МП, 

тобто зацікавленість особи у праці має більшу мотиваційну вагомість, ніж 

спонукання до праці, а останнє – більшу вагомість, ніж примушення до праці. 

Ефективність та дієвість процесу мотивації, а саме розроблених та 

застосовуваних стимулів, багато в чому залежить від наявності повної й 

достовірної інформації про потреби, інтереси, мотиви та стимули у сфері праці. 

Значення мотиваційного фактору визначалося як середня арифметична відповідей 

респондентів. Результати аналізу наведено у табл. 3.8. 

За результатами аналізу значення мотиваційної сили, яка діє на 

підприємство: 

МС = 0,74221 – 0,0098 = 0,64421                               

Як бачимо, на момент проведення дослідження мотиваційна сила має 

середнє значення, тому система мотивації потребує детального аналізу та 

удосконалення. 

У фактичній системі мотивації як і до реформ домінують фактори протидії, 

потім ідуть внутрішні мотиви, а лише тоді зовнішні позитивні. Тому керівництву 

підприємства необхідно значну увагу приділити усуненню негативних перехідних 

мотивів та зростанню сили впливу позитивних мотивів та стимулів. 

Як показав аналіз на формування системи мотивації Підприємство 

найбільше вплинуло: 

- висока загальногрупова оцінка внутрішніх мотивів «суспільна корисність 

праці» – 0,93 та «задоволення від добре виконаної роботи» – 0,91; 

- низька загальногрупова оцінка ряду зовнішніх позитивних стимулів: 

«заробітна плата» – 0,53; «медичне обслуговування на підприємстві» – 0,62;  

«забезпеченість путівками до санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів» – 
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0,65; «можливість професійного просування» – 0,67;  «престижність професії» – 

0,68;  

- висока оцінка мотивів та стимулів протидії: «прагнення уникнути догани 

за порушення трудової дисципліни, перевід на некваліфіковані роботи» та 

«прагнення уникнути покарання зниженням або позбавленням премії, переводом 

на роботу з нижчою оплатою праці» по 1 балу. 

 

Таблиця 3.8 

Структура системи мотивації трудової діяльності підприємства 

Мотиваційні фактори праці Вагомість 

фактору  

Значення 

фактору 

Позитивні мотиваційні фактори 

Внутрішні мотиви (ВМ) 0,45  

1. Суспільна корисність праці 

2. Задоволення від добре виконаної роботи 

3. Новаторський (творчий) характер праці 

4. Задоволення від стосунків у колективі 

5. Визнання та подяка за добре виконану роботу 

0,10 

0,18 

0,12 

0,35 

0,25 

0,93 

0,91 

0,89 

0,45 

0,73 

Загальногрупова оцінка ВМ 1,0 0,7036 

Зовнішні стимули (ЗС) 0,35  

1. Заробітна плата 

2. Умовами праці 

3. Престижність професії 

4. Медичне обслуговування на підприємстві 

5. Політика підприємства 

6. Можливість професійного зростання 

7. Близькість роботи від житла 

8. Забезпеченість путівками до санаторіїв, будинків відпочинку, 

пансіонатів 

9.  Можливість отримання місця у дитячому садку  

0,24 

0,18 

0,11 

0,09 

0,16 

0,10 

0,03 

 

0,04 

0,05 

0,53 

0,72 

0,68 

0,62 

0,76 

0,67 

0,78 

 

0,65 

1 

Загальногрупова оцінка ЗМ 1 0,6754 

Мотиви  та стимули протидії (МСП) 0,2  

1. Критика з боку керівництва, товаришів по роботі 

2. Догани за порушення трудової дисципліни, перевід на 

некваліфіковані роботи 

3. Покарання зниженням або позбавленням премії 

4. Покаранням переводом на роботу з нижчою оплатою праці 

0,20 

 

0,22 

0,35 

0,23 

0,73 

 

1 

1 

1 

Загальногрупова оцінка МСП 1 0,9460 

Загальна оцінки позитивних мотиваційних факторів 0,74221 

Негативні мотиваційні фактори 

Об’єктивно існуючі мотиви (ОІМ) 0,55  

Форс мажорні обставини (загроза початку війни, економічна 

ситуація в країні та ін.); сімейні негаразди; проблеми зі здоров’ям 

тощо 

  

-0,08 
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Перехідні мотиви та стимули (ПМС) 0,45  

Незадоволення стосунками у колективі, медичним обслуговування 

на підприємстві, умовами праці, рівнем заробітної плати тощо 

  

-0,12 

Загальна оцінка негативних мотиваційних факторів -0,0098 

 

Також проведене соціологічне дослідження на підприємстві дозволило 

виявити, що в умовах значного зниження рівня життя усіх верств населення та 

відношення до праці, як до засобу забезпечення існування, відбулося зрушення 

мотивів. На думку респондентів, найбільш вагомим є рівень оплати праці та 

забезпеченість соціальними благами, що підтверджує перевагу матеріальних 

мотиваційних факторів над моральними на сучасному етапі розвитку економіки. 

 Проаналізувавши інструменти системи мотивації працівників на 

Підприємство можна зробити висновок, що сьогодні є серйозні передумови 

створення високоефективного механізму реалізації кадрового потенціалу у сфері 

інноваційної діяльності. Але для того, щоби задіяти такий механізм на практиці, 

необхідне його організаційне підкріплення у вигляді служб управління та 

розвитку кадрового забезпечення, які відіграють визначну роль у кадровому 

менеджменті. 

 Сьогодні вже прийшов той час, коли кадрове забезпечення підприємства 

керівники розглядають як фактор, без якого неможливо забезпечити 

конкурентоспроможність ні продукції, ні підприємства в цілому. Відповідно саме 

проблемі формування організаційної структури служб управління кадровим 

забезпеченням слід приділити достатньо уваги. Одним з основних етапів 

вирішення цієї проблеми є визначення складу функцій управління та їх 

трудомісткості. 

В умовах режиму економії дуже прогресивним є застосування 

функціонально-вартісного аналізу, який забезпечує зниження витрат на 

управління кадровим забезпечення та підвищення ефективності його 

використання. Функціонально-вартісний аналіз органу управління кадровим 

забезпеченням підприємства ( тобто відділу кадрів) – метод техніко-економічного 

дослідження функцій цього підрозділу, який направлений на пошук шляхів 
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удосконалення управління та зниження витрат на нього на основі вибору 

економічних способів здійснення функцій з метою підвищення ефективності 

управління. 

 Головні задачі аналізу управління відділом кадрів (ВК) на підприємство: 

удосконалення технологій управління ВК; удосконалення організаційної 

структури управління ВК; уточнення функцій відділу та його працівників; 

підвищення якості виконання функцій; раціоналізація взаємозв’язків відділу з 

іншими підрозділами та зовнішніми організаціями; удосконалення кадрового, 

інформаційного, технічного забезпечення ВК; зниження витрат на виконання 

функцій управління ВК. 

Функції управління підприємством необхідно поділяти на головну, основні 

та допоміжні. Головна функція – це функція, для здійснення якої створений 

підрозділ апарату управління підприємством, що аналізується. Для ВК головною 

функцією є управління кадровим забезпеченням підприємства. Основні функції 

необхідні для реалізації головної функції ВК підприємства, без яких не може бути 

здійснено головну функцію. Допоміжні функції сприяють здійсненню якоїсь з 

основних функцій. Виявлення основних функцій та відокремлення їх від 

допоміжних необхідно тому, що серед останніх знаходяться такі, що є зайвими 

або невластивими відділу функціями – а це важливе джерело зайвих витрат та, 

відповідно, резерв зниження вартості виконання сукупності функцій управління. 

Отже аналіз Підприємство виявив, що витрати на здійснення функцій – 

«складання та своєчасне представлення статистичної звітності з підбору, 

розподілу та використання кадрів», «підготовка даних про трудовий стаж», 

«підготовка проектів наказів з роботи з кадрами та їх оформлення», «оформлення 

прийому, переміщення та звільнення кадрів, трудових договорів та відпусток 

працівникам підприємства» – не збалансовані з їх вагомістю, тому в першу чергу 

необхідно удосконалювати процеси виконання саме цих функцій. Досить 

трудомістким є також виконання функцій: «Ведення табельного обліку виходу 

працівників на роботу», «Складання графіку відпусток та розрахунок їх з 

урахуванням додаткових відпусток», «Ведення картотеки на працівників 
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підприємства» та «Ведення обліку неявок та порушень трудової дисципліни з 

вказанням причин».  

Аналіз діяльності роботи підприємства відділу кадрів дозволив виявити: 

низький рівень якості виконання окремих функцій; недостатньо високий рівень 

кваліфікації окремих працівників відділу; незадовільну систему обліку, зберігання 

та використання інформації щодо стану кадрового забезпечення на підприємстві. 

Чисельність та кваліфікаційний склад відділу кадрів знаходиться у прямій 

залежності від специфіки діяльності та кількості працівників на підприємство. 

Сьогодні, як правило, на підприємствах роботу з підбору, розташування та 

соціальної адаптації кадрів проводиться без участі кадрових служб, які зайняті 

переважно обліком кадрів, оформленням та звільненням працівників, звітністю, 

поточною роботою (видача довідок, оформлення пенсійних справ, лікарняних). 

За дослідженнями фахівців, працівники кадрових служб витрачають на 

роботу з документами та іншою інформацією до 75 % робочого часу. На тих 

підприємствах, де процес управління некомп’ютеризований, більша частина 

робочого часу працівників кадрових служб присвячена складанню різних зведень, 

відомостей, звітів та графіків. Впровадження персональних комп’ютерів в 

кадрових підрозділах та створення на їх основі автоматизованих інформаційних 

систем дозволяють скоротити документообіг на 60 %, вивільнити працівників 

відділів кадрів від монотонної ручної роботи [46, с.103].У зв’язку з цим доцільним 

буде у подальших дослідженнях звернути уваги на удосконалення 

інформаційного забезпечення системи управління кадровим потенціалом на 

підприємстві. 

 Для прийняття управлінських рішень на підприємство необхідною є 

інформація. Значна частина інформації, яка збирається та опрацьовується 

українськими підприємствами (згідно з анкетним опитуванням), має описово-

історичний характер і стосується минулої діяльності. Для того, щоб бути 

корисною для процесу прийняття управлінських рішень, інформація повинна 

фокусуватися на тих аспектах, що найбільше впливають на рівень кадрового 

потенціалу. 
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 Інформаційне забезпечення системи управління кадровим забезпеченням 

являє собою сукупність реалізованих рішень з обсягу,  розміщення та форм 

організації інформації, яка циркулює в системі управління при її функціонуванні. 

Воно включає оперативну інформацію, нормативно-довідкову інформацію, 

класифікатори техніко-економічної інформації та системи документів 

(уніфікованих та спеціальних). 

 Проблеми отримання та переробки інформації мають велике значення для 

аналізу трудових відносин всередині підприємства. Без повної інформаційної 

картини стану кадрового забезпеченням як складної соціально-економічної 

системи процес створення ефективної системи формування та управління 

кадровим потенціалом не отримає свого логічного завершення. 

 Труднощами, які виявляються в процесі аналізу кадрового забезпечення, є 

визначення типу інформації, яку необхідно зібрати та опрацювати. Пропозиції у 

цій галузі, що існують на сьогоднішній день, є мало ефективними для практичної 

діяльності та представляють собою розробки загальнометодологічного характеру. 

Проблема інформації витікає з ключової проблеми відсутності методів оцінки 

кадрового потенціалу. Інформація про стан кадрового забезпечення стане базою 

для прийняття рішень стосовно управління ним та його аналізу на підприємство. 

 Введемо поняття «інформаційна база кадрового забезпечення» під яким 

будемо розуміти обсяг інформації, що відноситься до кадрового забезпечення, 

який є на підприємстві та обробляється на ньому протягом визначеного періоду 

часу. При цьому чим вищі якісні та кількісні характеристики інформації, що 

обробляється, тим реальніше досягнення цілей. На рис. 3.6. зображені шляхи 

пошуку інформації при прийняття рішень, виходячи з трьох типів систем 

отримання інформації. 

 

 

 

 

 

Системи отримання інформації 

Система 

безперервного 

огляду 

Іррегулярна 

система 

Регулярна система 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Системи отримання інформації для прийняття рішень стосовно 

управління кадровим забезпеченням інноваційної діяльності підприємства 

 

Зайва кількість отриманої інформації може призвести до нестачі часу на її 

обробку, неповного аналізу компонентів та призведе до невірного прийняття 

рішень в управлінні. Для отримання реальної картини про стан кадрового 

потенціалу необхідно постійно збирати потрібну кількість інформації та 

аналізувати її. Збій на будь-якому етапі означає втрати часу та втрачені 

можливості реалізації цілей.  

При прийнятті рішень рекомендується використовувати нові комп’ютерні та 

інформаційні технології, які включають: нові технології комунікацій на основі 

локальних та розподілених мереж ЕОМ; нові технології обробки інформації на 

основі персональних комп’ютерів і спеціалізованих робочих місць; нові 

технології прийняття рішень на основі засобів штучного інтелекту (баз знань, 

експертних оцінок, систем моделювання); засоби зберігання інформації (машинна 

пам’ять, бази даних). 

Реальне удосконалення інформаційного забезпечення системи управління 

кадровим забезпеченням Підприємство може бути реалізоване шляхом створення 
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автоматизованої управлінсько-інформаційної системи (АУІС) «Кадрове 

забезпечення підприємства» на основі використання сучасної організаційної 

техніки (рис. 3.7). Така система повинна передбачити видачу повної інформації 

для роботи з кадрами. Основною метою її розробки є створення масиву даних 

такої інформації, яку можна було б використати не лише для звітних документів, 

але й для прийняття управлінських рішень. 

Дана система повинна функціонувати, виходячи із сукупності наступних 

принципів: єдності складу інформаційної бази; комплексності та сумісності 

інформації за рівнями управління; одноразового вводу інформації при 

багаторазовому її використанні (принцип нових завдань); безперервного розвитку 

системи; системного підходу до проектування; надійності та узгодженості 

пропускних здатностей різних ланок системи. 
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Рис. 3.7. Організаційно-інформаційна схема АУІС «Кадрове 

 забезпечення підприємства» [35, с.92] 

 

Повністю автоматизувати процес прийняття рішень, а тим більше з 

управління кадровим забезпеченням – неможливо. А тому значна увага повинна 

надаватися системам підтримки прийняття рішень (СППР) [20, с.5].  Процедура 

проектування систем підтримки прийняття рішень  передбачає використання баз 

даних – інтегрованого сховища даних, яке має використовуватися багатьма 

споживачами одразу та забезпечувати незалежність даних від прикладних 

програм [19, 28, 46, 72]. База даних про стан кадрового потенціалу  створюється 

для того, щоб надати можливість керівнику Підприємство та його структурним 

підрозділам, які відповідають за розробку рішень стосовно управління кадрами, 

безпосередньо та неодноразово в режимі реального часу проглядати різні варіанти 

розв’язання цих проблем. 

Мета створення баз даних  - підвищення ефективності управлінських рішень 

за рахунок раціональної систематизації інформації, правильного її розподілу. База 

даних Підприємство повинна забезпечити: прямий доступ користувачів до 

інформації та можливість її багаторазового використання; максимальний обсяг 

потрібної інформації для користувачів на всіх рівнях управління кадровим 

забезпеченням; оперативний пошук та видачу інформації згідно із запитом; захист 

інформації від спотворень; захист від несанкціонованого доступу до інформації. 

Звичайно проектування баз даних починається з аналізу предметної області 

та виявлення вимог користувачів до неї на всіх рівнях управління. Тому на  

Підприємство ефективно ввести посаду адміністратора баз даних. Проектування 

баз даних – це ітераційне багатоетапне прийняття обгрунтованих рішень в процесі 

аналізу інформаційної моделі предметної області [53, с.142]. 

Направлення інформаційних потоків регулюється управлінським ланцюгом, 

який визначає способи збору, аналізу та зберігання інформації. В процесі 

дослідження виявлені основні етапи збору та обробки інформації, яка необхідна 

для аналізу кадрового забезпечення. Перший етап – збір необхідної інформації 
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про стан компонентів кадрового забезпечення. Другий етап – аналіз отриманих 

даних з точки зору їх інформативності. Третій етап – виділення інформації, яка є 

пріоритетною з точки зору узгодженості зі стратегіями управління кадровим 

забезпеченням, цілями підприємства та їх досяжністю. Четвертий етап – аналіз 

кадрового забезпечення та співвідношення можливостей управління ним у 

відповідності до цілей підприємства. П’ятий етап – оцінка та співвіднесення 

отриманої інформації з кінцевими цілями. 

Ця система забезпечить: високий рівень автоматизації процесів збирання, 

зберігання та обробки текстової інформації для потреб кадрової служби 

підприємства; скорочення кількості форм первинної документації, яка 

використовується для реєстрації первинної інформації; поєднання роботи 

користувача та оператора; підвищення якості прийняття управлінських рішень; 

зниження трудомісткості виконання розрахунків в межах техніко-економічних 

завдань АУІС. На нашу думку, створення АУІС може стати одним із 

стимулюючих чинників впровадження у кадрову роботу підприємства сучасних 

методів та засобів кадрового менеджменту. 

 

3.3. Стратегічна візія системи управління кадровим забезпеченням 

інноваційної діяльності підприємства 

 

Нова роль людини на виробництві і якісні зміни в економіці, організаційній 

культурі і технологіях по-новому поставили такі задачі, як ретельний добір, 

підготовка, оплата і правильне використання персоналу. Сьогодні стратегічні цілі 

фірми можуть бути реалізовані лише кадровим забезпеченням, що відповідає 

кваліфікаційним вимогам, які диктуються даною стратегією, кадровим 

потенціалом, зацікавленим у реалізації стратегії. Стратегія повинна бути справою 

не тільки керівництва підприємства, але і всіх рядових співробітників, щоб бути 

реальною та ефективною. 

Важливе значення в концепції стратегічного управління кадровим 

забезпеченням інноваційної діяльності має поняття візії, тобто чіткого уявлення 
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про мету розвитку, про те, як підприємство збирається рухатися до досягнення 

стратегічних цілей. Такими є наступні [36, 43, 47]: ціль діяльності підприємства; 

система планування підприємства, що залежить від типу підприємства, часу 

створення продукту чи послуги, величини підприємства, а також від прийнятих у 

країні систем внутріфірмового планування; відносини між вищими 

управлінськими кадрами; критерій ефективності системи управління кадровим 

потенціалом; обмеження на функціонування системи (фінансові, часові, 

матеріальні, вікові, соціальні); доступність, повнота й обґрунтованість 

використовуваної інформації; освіта керуючих; взаємозв'язок із зовнішнім 

середовищем [30, с.89, 50, с.312,]. Наведені елементи стратегії управління 

кадровим потенціалом показують, наскільки ускладнилася робота менеджера з 

персоналу. Мова йде про перегляд його підходу до основних функцій. Новий 

підхід має на увазі наступне. Можна стверджувати, що саме мотивація 

управлінців виступає найважливішим важелем управління трудовою кар’єрою. 

Тому сьогодні, розглядаючи проблеми мотивації керівних кадрів до праці, просто 

неможливо не пов’язувати їх із питаннями розвитку персоналу, управління його 

діловою кар’єрою. Відповідно до етапів стратегічного управління організацією, 

можна визначити основні етапи стратегічного управління кадровим 

забезпеченням інноваційної діяльності підприємства [63, с. 8, 66, с.225] (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Послідовність розробки стратегічної візії управління кадровим 

забезпеченням інноваційної діяльності підприємство 

 

 

Першим етапом розробки стратегії управління підприємством має бути 

визначення місії, що здійснюється організацією. Місія показує, що має намір 

підприємство реалізувати, запропонувати суспільству у вигляді товарів чи послуг. 

Другим етапом має бути аналіз сильних і слабких сторін підприємства, 

тобто внутрішній діагноз. Виявлені слабкі сторони Підприємство вимагатимуть 

удосконалювання ряду конкретних підходів до управління кадровим потенціалом, 

змін у практиці добору, оцінки, винагороди, розвитку, мотивації персоналу, щоб 

усунути невідповідність між можливостями працівників і цілями підприємства 

[68, с.74].  

Фактори аналізу внутрішнього стану підприємства можна представити у 

вигляді наступної таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9 

Фактори аналізу внутрішнього стану для управління  

кадрами підприємства 

Людські ресурси 
Технічні ресурси 

Кваліфікація й освіта робочої сили Новизна устаткування 

Соціальний аспект, культура підприємства  

(організаційна культура) 

Можливості виробництва 

Пересування персоналу Рівень наукових досліджень 

Якість керівництва (кваліфікація керівників) Фінансові ресурси 
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Комерційні ресурси Структура витрат 

Наявність торгової мережі організації Фінансові потоки 

Якість товарів і послуг Можливості самофінансування 

Номенклатура товарів і послуг Рівень заборгованості 

Торгова марка (імідж) фірми Система управління 

Третім етапом має стати аналіз зовнішнього середовища, тобто вивчення 

попиту, пропозиції, конкуренції, соціально-політичних і техніко-економічних 

тенденцій (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Фактори аналізу стану зовнішнього стану для  

управління кадрами підприємства 

Попит Пропозиція Конкурентні умови 

Структура попиту Ситуація в навчальних закладах Зовнішня конкуренція 

Розмір і можливості росту 

попиту 

Центри підготовки кадрів Потенційні конкуренти 

Природа попиту Органи забезпечення зайнятості Конкурентні умови 

 Структура та можливості ринку 

праці 

Внутрішня конкуренція 

 

Четвертий етап: зіставлення результатів аналізу внутрішнього стану 

підприємства і зовнішнього середовища, що дозволяє розробити стратегію 

розвитку підприємства. На цьому етапі повинне відбутися зіставлення результатів 

прогностичного аналізу зовнішніх і внутрішніх факторів і попередньо наміченої 

місії Підприємство. Підсумком стане вибір цілі підприємства, яке і припускає 

визначення можливих шляхів її досягнення, тобто вироблення стратегічних 

варіантів розвитку підприємства, включаючи стратегію розвитку персоналу. На 

підприємстві повинна вироблятися система дій лінійних і функціональних 

керівників.  

 Важливою проблемою розвитку економічної системи є прогнозування 

певної реальної ситуації, що в ній відбувається, і знаходження таких важелів 
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впливу на досліджувані процеси, які б оптимізували діяльність економічної 

системи. 

 Оскільки будь-який економічний процес характеризується певними 

економічними показниками (параметрами), а поведінка та значення показників 

залежать, як правило, від великої кількості факторів, що впливають на ці 

показники, причому ряд факторів – випадкові, то вибір найістотніших факторів та 

прогнозування значень показників розвитку економічної системи на майбутнє є 

досить важливою задачею, розв’язання якої зазвичай не позбавлене труднощів. 

Питома вага решти, менш істотних, факторів впливу повинна бути настільки 

несуттєвою, щоб ігнорування ними у процесі дослідження поведінки спрощеної 

моделі економічної системи не призводило до значних відхилень порівняно 

реальністю. Базовим інструментарієм для моделювання залежностей між 

показниками діяльності економічної системи, які виражаються статистичними 

даними, є методи математичної статистики і (або) економетрії. 

 Зазначимо, що статистичні методи самі по собі не здатні виявити та 

пояснити сутність причинних зв’язків між окремими показниками, тобто не 

можуть дати відповіді, чому один з показників впливає на інші, проте завдяки 

дослідженню статистичних закономірностей (тенденції розвитку) можна 

спрогнозувати значення певних показників на майбутнє, навіть не здогадуючись 

про причини впливу на них. У статистиці чи економетрії вивчають лише 

кореляційні стохастичні зв’язки – коли при зміні значень одного показника 

змінюється середнє значення (математичне сподівання) іншого, причому природа 

досліджуваних показників є недетермінованою (ймовірнісною, стохастичною). 

 Основою для моделювання та прогнозування значень соціально-

економічних показників традиційно є статистичні методи, які використовуються 

для побудови адекватних моделей та вибору кращої з них.  

 Характерною рисою прогнозних моделей є те, що прогнозна інформація в 

них може використовуватись як на етапі прийняття управлінського рішення, так і 

при його реалізації у довільних формах. Знайдені за допомогою адекватних 

моделей прогнози дозволяють сформувати важливі соціально-економічні цілі 
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розвитку Підприємство, виявити об’єктивні тенденції функціонування 

підприємства на різних рівнях, забезпечити альтернативи розвитку на 

перспективу тощо. 

 Поставимо собі за мету спрогнозувати такі показники використання 

кадрового забезпечення Підприємство, як обсяги обсягів фонду оплати праці 

штатних працівників, продуктивності праці та середньомісячної заробітної плати. 

Очевидно, що всі ці показники корелюють з середньообліковою чисельністю 

штатних працівників на підприємстві (таким чином, цей показник є визначальним 

для процесу моделювання), тому ідейно важливіше було б спочатку 

спрогнозувати середньооблікову чисельність штатних працівників на найближче 

майбутнє, а потім встановити кількісну міру та форму кореляційної залежності 

між цим та іншими показниками. 

 Оскільки статистичних даних, необхідних для статистичного моделювання 

та прогнозування, у річних балансових звітах не багато, то під прогнозуванням на 

найближче майбутнє розумітимемо прогнозування на найближчі 1-2 рр. 

Вважатимемо значення досліджуваних за 2008-2012 рр. показників рівнями 

часового ряду, проведемо детальний аналіз цих часових рядів, спрогнозуємо на 

основі них значення показників на майбутнє та дамо можливі рекомендації щодо 

підвищення ефективності управлінських рішень на Підприємство. 

Ланцюгові абсолютні прирости: 1 2 1 21y y y     , 2 3 2 40y y y     , 

3 4 3 30y y y     , 4 5 4 25y y y    . 

Базові абсолютні прирости: 0

1 2 1 21y y y     , 0

2 3 1 61y y y     , 

0

3 4 1 91y y y     , 0

4 5 1 66y y y     . 

Ланцюгові темпи росту 
1

t
t

t

y
K

y 

 : 1 0,88K  ; 2 0,74K  ; 3 0,74K  ; 4 1,29K  . 

Базові темпи росту 0

1

t
t

y
K

y
 : 0

1 0,88K  ; 0

2 0,65K  ; 0

3 0,48K  ; 0

4 0,63K  . 

Ланцюгові темпи приросту t
t

t

y
k

y


 : 1 0,12k   ; 2 0,26k   ; 3 0,26k   ; 4 0,29k  . 
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Ланцюгові абсолютні прирости показують, на скільки чисельність штатних 

працівників Підприємство перевищує ту ж чисельність в попередньому році. 

Ланцюгові темпи приросту визначають різниці між поточним рівнем ряду і рівнем 

часового ряду в базисному році. Ланцюгові (базисні) темпи росту показують, у 

скільки разів рівень ряду перевищує попередній (перевищує рівень ряду в 

базисному році). Ланцюгові темпи приросту tk  свідчать про те, у скільки разів 

ланцюгові абсолютні прирости перевищують рівень ряду в році t . 

 Середній рівень ряду обчислимо за формулою 
1

1 n

t

t

y y
n 

  , середній 

абсолютний приріст – як 1

1

ny y

n


 


, а середній темп приросту – як 1

1

n
n

y
k

y
 . 

Отримаємо 128,2y  ; 16,5   ; 0,89k  . 

 Таким чином, якщо є підстави вважати, що середньооблікова чисельність 

штатних працівників у 2014 та 2015 рр. зростатиме, то для прогнозування слід 

скористатися кубічною моделлю, якщо ж проявом чи наслідком існуючої на 

сьогоднішній день економічної кризи стане скорочення штату працівників, то для 

прогнозування слід скористатися степеневою моделлю. Для степеневої моделі 

стандартне відхилення рівняння регресії трохи менше порівняно з кубічною, 

проте для кубічної коефіцієнт детермінації дуже близько наближається до 1 (рис. 

3.9-3.14). 

Задамо рівень значущості  (характеризує ймовірність помилки першого 

роду); відповідно, довірчий рівень. Для побудови трендових ліній скористаємось 

модулем Data Analysis у середовищі електронних таблиць MS Excel. 

Велике значення коефіцієнта детермінації  (близьке до 1) свідчить про 

високу якість знайденого емпіричного рівняння регресії, про те частина 

дослідників рекомендують в якості критерію вибору «кращого» рівняння 

орієнтуватись на мале значення стандартної похибки рівняння регресії. Ця 

величина показує точність наближення фактичних даних розрахунковими з 

урахуванням кількості ступенів вільності. Проте вибір кращого рівняння слід 
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здійснювати лише після того, коли було встановлено значущість при заданому 

рівні довіри усіх коефіцієнтів рівняння регресії. 

Ось основні результати моделювання часового ряду за допомогою модуля 

Data Analysis: 

1. Лінійна модель: стандартна похибка   рівняння регресії дорівнює 20,77; 

значущість  -критерію  ; тому лінійна регресійна модель буде адекватною; довірчі 

90%-ві інтервали для коефіцієнта зсуву  , для коефіцієнта нахилу. 

2. Логарифмічна модель: 17,24  ; значущість F -критерію 0,03 0,1 ; тому 

лінійна регресійна модель буде адекватною; довірчі 90%-ві інтервали для 

коефіцієнта  0 143,10;214,18  , для коефіцієнта  1 84,60; 20,76    . 

3. Квадратична модель: 16,60  ; значущість F -критерію 0,103 0,1 ; тому 

лінійна регресійна модель на рівні 0,1   буде адекватною і для прогнозування 

непридатною. 

 

  

Рис. 3.9. Побудова лiнiйного тренду Рис. 3.10. Побудова логарифмiчного тренду 
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4. Кубічна модель: 1,91  ; значущість F -критерію 0,03 0,1 ; p -значення 

для всіх коефіцієнтів кубічного рівняння регресії не перевищують наперед 

вибраного рівня значущості 0,1; якість моделі дуже висока (
2 0,9973R  );  довірчі 

90%-ві інтервали для коефіцієнтів рівняння регресії 2 3

0 1 2 3
ˆ

ty t t t       : 

 0 76,80;195,60  ,  1 3,98;159,26  ,  2 77,03; 19,40    ,  3 2,98;9,35  . 

5. Степенева модель: 0,16  , але 
2 0,77R   (лише 77 % варіації 

результативної ознаки пояснюється дисперсією фактору часу); значущість F -

критерію 0,05 0,1 ; регресійна модель адекватна; із рис. 3.6 видно, що степеневий 

 
 

Рис. 3.11. Побудова квадратичного тренду Рис. 3.12. Побудова кубiчного тренду 

  

Рис. 3.13. Побудова степеневого тренду Рис. 3.14. Побудова показникового тренду 
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тренд призведе до скорочення в найближчому майбутньому чисельності 

працівників штатних працівників. 

6. Показникова модель: 0,18  ; 
2 0,71R  ; значущість F -критерію 0,07 0,1 ; 

регресійна модель адекватна. 

Найбільший коефіцієнт детермінації притаманний поліноміальним 

регресійним моделям – квадратичній та кубічній. Дослідимо коефіцієнти 

квадратичного та кубічного рівнянь регресії на значущість ( 0,1  ) за допомогою 

модуля Data Analysis в MS Excel. Отриманi данi розглянемо за допомогою табл.  

3.11. 

Для коефіцієнтів 0 , 1 , 2  квадратичної моделі 

2 2

0 1 2
ˆ 1869,44 994,57 226,13ty t t t t         

отримаємо такі p -значення:  0 0,14p   ;  1 0,23p   ;  2 0,14p   . 

Таблиця 3.11 

Дослідження коефіцієнтiв квадратичного та кубічного рівнянь регресії на 

значущість за допомогою модуля Data Analysis в MS Excel для підприємства 

t t^2 t^3 y 

1 1 1 964,8 

2 4 8 1021,8 

3 9 27 1027,1 

4 16 64 1130,6 

5 25 125 2721,4 
 

 

Для коефіцієнтів 0 , 1 , 2 , 3  кубічної моделі 

2 3 2 3

0 1 2 3
ˆ 285,16 2032,13 928,12 128,25ty t t t t t t             

отримаємо  0 0,76p   ;  1 0,28p   ;  2 0,23p   ;  3 0,19p   . 

Оскільки p -значення деяких коефіцієнтів перевищують заданий рівень 

значущості 0,1  , то квадратична та кубічна регресійні моделі не адекватні. 
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Ланцюгові абсолютні прирости: 1 2 1 57y y y    , 2 3 2 5,3y y y    , 

3 4 3 103,5y y y    , 4 5 4 1590,8y y y    . 

Базові абсолютні прирости: 0

1 2 1 57y y y    , 0

2 3 1 62,3y y y    , 

0

3 4 1 165,8y y y    , 0

4 5 1 1756,6y y y    . 

Ланцюгові темпи росту: 1 1,059K  ; 2 1,005K  ; 3 1,101K  ; 4 2,407K  . 

Базові темпи росту: 0

1 1,059K  ; 0

2 1,065K  ; 0

3 1,172K  ; 0

4 2,821K  . 

Ланцюгові темпи приросту t
t

t

y
k

y


 : 1 0,059k  ; 2 0,005k  ; 3 0,101k  ; 4 1,407k  . 

Середній рівень ряду 1373,14y  ; середній абсолютний приріст 

1 439,15
1

ny y

n


  


, а середній темп приросту 1

1

1,296n
n

y
k

y
  . 

За рахунок невеликої кількості річних статистичних даних, згладжування 

часового ряду за допомогою зваженого ковзного середнього є доцільним 

зображення доходу (виручки) від реалізації продукції, продуктивності праці, 

чисельності працівників та середньої заробітної плати на підприємстві за 

допомогою зваженого ковзного середнього (рис. 3.15, рис. 3.16). 
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Рис. 3.15. Згладжування часового ряду доходу (виручки) від реалізації продукції, 

продуктивності праці, чисельності працівників та середньої заробітної плати на 

підприємства за допомогою зваженого ковзного середнього 

 

Рис. 3.16. Згладжування часового ряду фонду оплати праці на підприємстві за 

допомогою зваженого ковзного середнього 

 

Цілком аналогічно можна моделювати розмір фонду оплати праці штатних 

працівників. Прогнозування обсягів фонду оплати праці штатних працівників, 

продуктивності праці та середньомісячної заробітної плати відображено в табл.  

3.12. 

Бачимо, що прогноз на основі кубічної моделі є занадто «оптимістичним». 

На нашу  думку, степенева регресійна модель дає в цій ситуації більш реальні 

прогнози. 

Таблиця 3.12 

Прогноз з праці та заробітної плати підприємства на основі регресійних 

моделей на 2013-2014 рр.* 

y = -0,1196x3 + 
1,2116x2 - 3,7271x 
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Показники  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

Дохід  (виручка)від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг), тис. грн. 

14560,0 13664,0 5224,0 5573,0 2565,0 - - 

Продуктивність праці, тис. грн 140,0 157,1 62,2 78,5 40,1 12,1 - 

Середньомісячна заробітна 

плата, тис. грн 
2,2 1,4 1,2 1,7 1,5 0,4 - 

Чисельність працівників 104,0 87,0 84,0 71,0 64,0 53,2 43,6 

ФОП працівників, тис. грн 2721,4 1411,9 1219,3 1484,1 1171,1 1917,0 2839,0 

*Отримані від’ємні значення трудових показників прогнозуванню не підлягають. 

 

 Отже, методами кореляційно-регресійного аналізу побудовано моделі 

динаміки часового ряду середньооблікової чисельності працівників штатних 

працівників на підприємстві Підприємство та побудовано оптимістичний та 

неоптимістичний прогнози цього показника на 2012 та 2014 рр. 

1. Встановлено статистичну незначущість (непридатність) «класичних» 

регресійних моделей для прогнозування обсягів фонду оплати праці штатних 

працівників. Оптимістичний прогноз обсягів ФОП з порівняно високою точністю 

побудований за допомогою методу геометричного усереднення, а 

неоптимістичний – за допомогою моделі експоненційного згладжування Брауна. 

2. Виходячи зі знайдених прогнозів, незалежно від того, оптимістичний чи 

неоптимістичний прогноз стану фінансово-економічної ситуації на ринку, 

встановлено, що обсяги ФОП з розрахунку на 1 штатного працівника, а також 

розміри фонду додаткової заробітної плати можуть зменшитись. Керівництву 

Підприємство слід прийняти застережних заходів, щоб уникнути зменшення 

значень цих показників. 

 Вирішальне значення для реалізації плану впровадження стратегії матиме 

робота з кадровим забезпеченням – від робітника до керівника підприємства. 

Система контролю на етапі впровадження стратегії має передбачати систематичне 

вивчення того, наскільки зацікавлено персонал виконує свої функції; наскільки 
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структури управління забезпечують досягнення цілей підприємства. Без 

ініціативного, зацікавленого відношення персоналу до своєї роботи підприємство 

буде зазнавати великих втрат і стратегічні цілі не будуть досягнуті. На наш 

погляд, в умовах безупинних змін задача керівництва не може зводитися до 

підвищення кваліфікації співробітників. Як відзначає проф. Л.В. Івановська, 

стратегія в області персоналу повинна сприяти повному розкриттю здібностей 

персоналу до творчого, інноваційного розвитку для досягнення як цілей 

організації, так і особистих цілей працівників [116, с.217]. Задача розвитку 

персоналу припускає формування особистісних якостей, таких, зокрема, як 

відповідальність, ініціативність, прагнення до нового (табл. 3.15). Стратегія 

роботи з кадровим забезпеченням, і зокрема мотивації персоналу, покликана 

забезпечити в проміжку від трьох до десяти років підготовку працівників для 

реалізації глобальних стратегічних цілей розвитку підприємства, виходячи з її 

місії та візії. Розробка системи дій керівниками всіх рівнів повинна припускати: 

(1) чітке визначення мети діяльності і функцій кожного керівника і його підлеглих 

для реалізації стратегічних цілей підприємства; (2) розробку послідовних кроків 

(етапів), необхідних для досягнення вищезгаданої цілі діяльності, і системи 

оцінки їхнього виконання; (3) розрахунок усіх необхідних видів ресурсів: 

технічних, матеріальних, фінансових і кадрових. 



Таблиця 3.15 

Стратегічна візія управління кадровим забезпеченням  

інноваційної діяльності підприємства 
Тип стратегії 

підприємства 
Стратегія управління 

кадровим забезпеченням 
Складові стратегії 

управління кадровим забезпеченням 
Підприємницька стратегія - 

приймають проекти з високим 

ступенем фінансового ризику, 

мінімальною кількістю дій. 

Ресурсне задоволення всіх дій 

замовника. У центрі уваги – 

швидке здійснення найближчих 

мір, навіть без відповідного 

пророблення. 

Пошук і залучення 

працівників-новаторів, 

ініціативних, контактних, з 

довгостроковою орієнтацією, 

готових ризикувати, що не 

бояться відповідальності. 

Важливо, щоб провідні 

співробітники не 

змінювалися. 

Добір і розміщення кадрів: пошук людей, 

здатних йти на ризик і доводити справу 

до кінця. 

Винагороди: на конкурентній основі, 

об’єктивні, по можливості задовольняючі 

бажанням працівника. 

Оцінка: ґрунтується на результатах, не 

занадто жорстка. 

Розвиток особистості: неформальний, 

орієнтований на наставника. 

Планування переміщень: у центрі – 

інтерес службовців. Підбор робочого 

місця, що відповідає інтересам 

працівника. 
Стратегія динамічного росту: 

Ступінь ризику менша. Постійне 

зіставлення поточних цілей і 

створення фундаменту для 

майбутнього. Політика організації і 

процедури фіксуються письмово, 

оскільки вони тут необхідні і для 

більш строгого контролю, і як 

основа подальшого розвитку 

організації. 

Службовці повинні бути 

організаційно закріплені, 

мати гнучкість в умовах, що 

змінюються, бути проблемно-

орієнтованими і працювати в 

тісному співробітництві з 

іншими 

Добір і розміщення кадрів: пошук 

гнучких і вірних людей, здатних 

ризикувати. 

Винагороди: справедливі і безсторонні. 

Оцінка: ґрунтується на чітко обговорених 

критеріях. 

Розвиток особистості: акцент на якісне 

зростання рівня й область діяльності. 

Планування переміщень: враховуються 

реальні сьогоднішні можливості і 

різноманітні форми просування по 

службі 

Стратегія прибутковості 

У центрі уваги — збереження 

існуючого рівня прибутків. 

Зусилля, що вимагають фінансових 

витрат, скромні, можливе навіть 

припинення наймання. 

Управлінська система добре 

розвинута, діє велика система 

різного роду процедурних правил 

Орієнтується на критерії 

кількості й ефективності в 

області персоналу;  

терміни — короткочасні; 

результати — при відносно 

низькому рівні ризику і 

мінімальному рівні 

організаційної закріпаченості 

персоналу 

Добір і розміщення кадрів: надзвичайно 

жорсткі.  

Винагороди: ґрунтуються на заслугах, 

старшинстві і внутріпідприємських 

уявленнях про справедливість.  

Оцінка: вузька, орієнтована на результат, 

ретельно продумана.  

Розвиток особистості: акцент на 

компетентність в області поставлених 

задач, експерти — у вузькій області 

Стратегія кругообігу (циклічна) 

Основне — врятувати 

підприємство. Заходи для 

скорочення витрат і персоналу 

здійснюються з метою вижити 

найближчим часом і знайти 

стабільність на тривалу 

перспективу. Моральний стан 

персоналу пригноблений 

Працівники повинні бути 

гнучкими в умовах змін, 

орієнтуватися на великі цілі і 

далекі перспективи 

Вимагаються: різнобічно розвинуті 

працівники.  

Оплата: система стимулів і перевірки 

заслуг.  

Оцінка: за результатами.  

Навчання: великі можливості, але 

ретельний добір претендентів.  

Просування: різноманітні форми 

Ліквідаційна стратегія 

Продаж активів, усунення 

можливостей збитків, у 

майбутньому скорочення 

працівників наскільки це можливо. 

Майже зовсім не приділяється 

увага спробам врятувати 

підприємство, оскільки очікується 

подальше падіння прибутків 

Орієнтована на потребу в 

працівниках на короткий час, 

вузької орієнтації, без великої 

прихильності підприємства 

Набір персоналу: малоймовірний через 

скорочення штатів.  

Оплата: заснована на заслугах, повільно 

зростаюча, без додаткових стимулів.  

Оцінка: строга, формальна, заснована на 

управлінських критеріях.  

Розвиток, навчання: обмежені, засновані 

на службовій необхідності.  

Просування: ті, хто мають необхідні 

навички, мають можливість просування 
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На практиці досить важко зупинити свій вибір на якомусь одному варіанті. 

Загальна стратегія має являти собою комбінацію перелічених варіантів стратегій, 

причому їхнє сполучення визначатиметься значимістю й очікуваними 

результатами кожної стратегії в умовах конкретної ситуації підприємства. 

На відміну від малих фірм для великих компаній такий підхід виправданий 

лише в тому випадку, якщо час стратегічного планування не буде перевищувати 

трьох років (строго говорячи, це — короткострокове планування). У такому 

випадку цілі великих підприємств також визначатимуться, виходячи з 

можливостей наявнихкадрів, оскільки розвинути кадри, підготувати їх до 

виконання нових задач у короткий відрізок часу неможливо. Мова йде, зрозуміло, 

про підготовку не окремого працівника, а значних груп співробітників 

Підприємство. 

Для більш тривалого періоду спостерігатиметься зворотна залежність між 

стратегією розвитку і наявних ресурсів, насамперед — компетенцією персоналу 

підприємства. Стратегічні амбіції і перспективні цілі керівництва досліджуваного 

підприємства на 5-10 років мають визначати перспективу роботи з кадровим 

забезпеченням. 

Стратегія роботи з кадровим забезпеченням, і зокрема мотивації персоналу, 

покликана забезпечити в проміжку від трьох до десяти років підготовку 

працівників для реалізації глобальних стратегічних цілей розвитку підприємства, 

виходячи з її місії та візії. 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 
 

У дипломній роботі проведено наукові дослідження та одержано практичні 

розробки, що стосуються процесу дослідження та удосконалення кадрового 

забезпечення інноваційної діяльності підприємства в умовах впровадження ІТ-

технологій, що дозволяє зробити такі найбільш важливі висновки та пропозиції: 

 1. Структурно-інноваційні зрушення в економіці ініціюють зміни в системі 

управління кадровим забезпеченням підприємства. Аналіз наукових підходів 

визначає необхідність в існуванні системи управління, що є більш гнучкою і 

динамічною, ураховує зовнішні фактори і наділена цільовою орієнтацією на 

кінцеву мету – формування та удосконалення кадрового забезпечення. 

 2. Дослідження суті основних понять кадрового менеджменту дозволило 

визначити кадрове забезпечення як людський ресурс підприємства, який 

характеризує його можливості, якість професійно-кваліфікаційної підготовки, 

трудові, особистісні, психологічні та фізіологічні якості, а також володіє ознаками 

цілісності, що принципово відрізняє його від якостей притаманних кожному 

працівникові окремо. 

3. У зв’язку зі зміною умов функціонування підприємств, переосмисленням 

ставлення у інноваційному менеджменті до такої складової організації, як 

персонал, певних змін потребує і концепція управління персоналом, що веде 

інноваційну діяльність на підприємстві. Головною відмінністю сучасної концепції 

управління кадровим забезпеченням інноваційної діяльності підприємства є 

віднесення цього напряму до однієї з провідних складових стратегії управління 

підприємством. Проведені дослідження на підприємстві дозволили сформулювати 

модель управління кадровим забезпеченням підприємства, основними елементами 

якої є: аналіз стану кадрового забезпечення підприємства; вибір цілей управління 

кадровим забезпеченням підприємства; визначення стратегії управління кадровим 

забезпечення відповідно до інноваційної діяльності підприємства; створення умов 

та реалізація стратегії розвитку кадрового забезпечення; контролювання та 

оцінювання реалізації стратегії.  
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4. Розроблено метод оцінки стану кадрового забезпечення підприємства, 

яким передбачається визначення одиничних, групових та інтегрального 

показників. Для цього вирішені такі завдання: визначено перелік компонентів 

кадрового забезпечення підприємства та показників, що їх характеризують; 

обгрунтовано вибір зразка та можливості його моделювання; проведено аналіз 

показників, які позитивно впливають на кадрове забезпечення, та показників, що 

знижують його рівень. 

5. Управління формуванням кадрового забезпечення підприємства 

відбувається під впливом зовнішнього середовища, основними складовими якого 

є: соціально-демографічна ситуація, ситуація на ринку праці, рівень життя 

населення і його освітньо-кваліфікаційний рівень. Аналіз тенденцій змін 

вищезгаданих факторів дозволив виявити основні можливості і загрози 

зовнішнього середовища для  кадрового забезпечення підприємства.  

6. Аналіз напрямів вивчення кадрового забезпечення та систематизація 

теоретичних основ управління підприємством дозволили визначити основні його 

кількісні та якісні компоненти. Запропоновані в дипломній роботі методологічні 

аспекти формування кадрового забезпечення спрощують процес його 

діагностування і дозволяють формалізувати всі компоненти у кількісній оцінці. 

7. Проведена у роботі кількісна оцінка стану кадрового забезпечення 

досліджуваного підприємства  дозволила визначити відхилення фактичних 

значень за компонентами від бажаних, що були встановлені експертним шляхом, 

та наголосила на потребі у розробці стратегії розвитку кадрового забезпечення.  

8. У зв’язку зі стратегічною переорієнтацією підприємства у своїй 

діяльності мають орієнтуватися на розробку власних довготермінових стратегій 

управління кадровим забезпеченням та їх успішне впровадження. З цією метою в 

роботі запропонована методика оцінки впливу можливостей та загроз 

зовнішнього середовища, сильних і слабких сторін на його стратегічний вибір. 

Використання методики дало можливість визначити тип стратегії управління 

формуванням та розвитком кадрового забезпеченням підприємства. 
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9. Однією з умов успішної реалізації стратегії розвитку кадрового 

потенціалу підприємства є створення ефективної системи мотивації в системі 

управління персоналом, який здійснює інноваційну діяльність. У роботі 

запропонована структура системи мотивації та методика визначення мотиваційної 

сили. Також проведені дослідження довели існування зв’язку між станом 

кадрового забезпечення і системою мотивації. З одного боку, система мотивації 

праці визначає якісний склад кадрового потенціалу, а з іншого – вона повинна 

бути пристосована до параметрів наявного кадрового забезпечення та сприяти 

його вдосконаленню. 

10. Проведення досліджень підприємства було ускладнене неефективністю 

системи організаційно-інформаційного забезпечення. У зв’язку з цим у дипломній 

роботі як інформаційну підтримку процесу управління кадровим забезпеченням 

розроблено структуру предметної області з урахуванням релевантності 

інформації, яка є основою для створення бази стратегічних даних із урахуванням 

вимог користувачів. Практичним результатом цих досліджень є створення 

діючого прототипу автоматизованої управлінсько-інформаційної системи 

«Кадрове забезпечення підприємства». 

11. З метою контролю за реалізацією стратегії розвитку кадрового 

забезпечення у і орієнтації процесу управління ним на досягнення інноваційних 

цілей діяльності підприємства використано методику моніторингу показників 

кадрового забезпечення, застосування якої дасть можливість забезпечити у 

стратегічному управлінні кадровим забезпеченням інноваційної діяльності 

зворотний зв’язок. 
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