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В сучасних умовах господарювання ефективність діяльності підприємств багато в чому 
визначається рівнем розвитку їх корпоративної культури. Корпоративна культура підприємства 
– це система колективно поділених цінностей, переконань, традицій і норм поведінки 
працівників. Вона виражається в символічних засобах духовного й матеріального оточення 
людей, які працюють на даному підприємстві [1]. 

Корпоративна культура як ресурс організації виступає ефективним засобом керування 
людськими ресурсами й інструментом маркетингу, невід’ємною частиною побудови бренда 
компанії. Але додатковим фактором залучення й утримання співробітників корпоративна 
культура стає тільки в тому випадку, коли вона формується усвідомлено й цілеспрямовано.  

На сьогоднішній день в області формування корпоративної культури з’явилося багато 
різних технологій, що дозволяють більш успішно організовувати робочий процес у компанії. 
Так, широке поширення одержали численні види атестації співробітників, керування по цілям, 
заходи, спрямовані на   підтримку корпоративного духу, тренінги, коучинг,   які призначені як 
для прискорення адаптації фахівців, що приймаються на роботу, так і для підвищення 
професійного рівня вже працюючих співробітників [2].  

Корпоративну культуру потрібно розвивати з урахуванням цілей компанії й 
стратегічних завдань, які стоять перед нею.  При цьому   сам   топ-менеджмент повинен  діяти 
відповідно до тих цінностей,  які заявлені в місії компанії.  Але для того, щоб   й власники 
компанії  і працівники слідували  цінностям компанії, потрібно  допомогти визначити їм  власні 
особисті цінності. Для цього найкращим засобом є  коучинг. 

Коучинг (англ. coaching) - метод консалтингу і тренінгу, в процесі якого людина, що 
називається «коуч», допомагає тому, хто навчається, достигнути певної життєвої або 
професійної мети. 

 Особливу популярність цей напрямок навчання одержав наприкінці 80-х. ХХ століття, 
що пов’язане з необхідністю активізації людського ресурсу компанії. Нову методику 
консультування розробили американці Т. Леонард і Дж. Уитмор. Основні принципи коучинга 
запозичені із психології, психотерапії й спорту. 

Існує багато визначень того, що таке коучинг. Так, наприклад, під коучингом 
розуміється «партнерство по розвиткові» між двома людьми, у якому бізнес-тренер сприяє 
максимальній реалізації потенціалу топ-менеджерів, що навчаються. При впровадженні 
коучингу  тренер-консультант по розвиткові топ-менеджерів, дотримуючи умови повної 
конфіденційності, бере активну участь у повсякденному житті клієнта ( є присутнім на нарадах, 
переговорах, публічних виступах, при виробленні й прийнятті рішень), використовуючи 
своєрідні підходи, дає рекомендація з різних питань. При цьому завдання професійного коуча - 
допомогти клієнтові (керівникові, власникові) в усвідомленні й реалізації важливих для нього 
рішень.У своїй роботі бізнес-тренер використовує елементи менеджменту, організаційної 
психології, тренерської підготовки [3].  

Коучинг - це процес, спрямований на досягнення цілей у різних областях життя. 
Основне завдання коучинга - не навчити чого-небудь, а стимулювати самонавчання, щоб у 
процесі діяльності людина змогла сама знаходити й одержувати необхідні знання. Суть цього 
підходу укладена в розкритті сплячого внутрішнього потенціалу, і приведенні в дію системи 
мотивації кожної окремо взятої людини. 

Коучинг - це вид консультування, що увібрав у себе технології різних видів діяльності, 
покликаних надавати допомогу - бізнес-консалтингу, тренінгу, психології, менеджменту, 
технологій наставництва. Разом з тим, це технологія розвитку здатностей людини, ефективна 
допомога по досягненню цілей у професійній діяльності, певний набір техніки постановки 
«сильних» питань, які дозволяють підвести людину до адекватного рішення проблеми, 
допомогти прийняти відповідальність за власні рішення й дії. 

Застосування в системі керування персоналом такого методу як коучинг передбачає 
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й зміну самої системи керування і її принципів. При цьому основною проблемою, що виникає 
в процесі впровадження даного методу, є необхідність зміни існуючої корпоративної культури   

Впровадження коучинга в систему керування персоналом дозволяє підприємству 
зменшити витрати на навчання й розвиток персоналу, а також вирішити ряд  проблем:    

 по-перше, коучинг дозволяє підвищити результативність і ефективність діяльності, як  
окремого співробітника, так і підрозділів. Основна перевага застосування коучинга - 
в розкритті й розвитку потенціалу людини, у тому числі лідерства; 

 по-друге, він дозволяє заощаджувати бюджет організації, скорочуючи витрати на  
зовнішнє навчання співробітників за рахунок розвитку співробітників як наставників 
і стимулювати співробітників до розвитку корпоративних компетенций;  

 по-третє, даний метод сприяє розвитку й поширенню серед співробітників  
корпоративної культури, що сприяє зниженню плинності кадрів за рахунок створення 
розвиваючого середовища й більш високої мотивації персоналу [2]. 

Керування в стилі коучинг необхідно впроваджувати на всіх рівнях керування, 
починаючи з вищої ланки. Можна це робити шляхом групового навчання, через тренінги, 
семінари або індивідуальну роботу коуча з топ-менеджерами.   

Коучинг ефективний там, де є стратегічне керування, де компанія робить ставку на 
розвиток співробітників, на інновації. В той же час коучинговый підхід до керування може 
працювати не у всіх типах компаній. На підприємствах, де використовується командно-
адміністративна система керування, де немає орієнтації на довгострокові відносини зі 
співробітниками й немає стратегічної системи розвитку персоналу, застосування коучингу  є 
недоречним.   У таких компаніях він буде протипоставлений корпоративному духу, а виходить, 
будуть неминучі втрати серед коучируемых співробітників, тому що дуже швидко виявляться 
протиріччя між корпоративною культурою й цінностями, що просуваються коучингом.     

Таким чином, коучинг являє собою комплексну соціально-управлінську технологію і є 
однією із складових впровадження корпоративної культури шляхом розвитку управлінських 
кадрів,  удосконалення їх професійних і особистісних навичок за допомогою гнучкого 
використання методів наставництва, управлінського консалтингу, тренінгу й спеціальних 
питальних методик. Його використання дозволить підвищити  ефективність діяльності як 
окремого співробітника, так і підрозділів, поліпшити комунікації, підвищити результативність 
командної роботи, удосконалити навички  роботи в колективі, збільшити рівень лояльності 
працівників та ін. Проте, незважаючи на можливість отримати  суттєві позитивні результати в  
системі мотивації персоналу та командоутворення,  впровадження в діяльність вітчизняних 
підприємств   коучингу  йде повільними темпами. Тому керівникам підприємств варто 
приділити значно більшу увагу застосуванню цього сучасного інструменту  у процесі 
формування та впровадження корпоративної культури.   
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Трудовий потенціал підприємства об’єднує характеристики кількісного і якісного 
складу працівників та їх можливостей забезпечувати розвиток підприємства. Тільки праця має 
здатність активно реагувати на зміни господарського середовища, поєднуючи у часі і просторі 
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усі інші компоненти. Трудовий потенціал включає конкретних працівників, ефективність 
роботи яких залежить від якості управління. Працездатність людини, її творчі здібності та 
досвід підвищуються у міру розвитку й удосконалення знань і навичок, зміцнення здоров'я, 
поліпшення умов праці і життєдіяльності. Потенціал працівника характеризується його 
можливостями у довготривалій перспективі (з урахуванням віку, досвіду, ділових якостей, 
рівня мотивації). 

Трудовий потенціал – це реальні та передбачувані трудові можливості, які 
визначаються чисельністю, віковою структурою, професійними, кваліфікаційними та іншими 
характеристиками персоналу підприємства. Загалом трудовий потенціал – це економічно 
активна, працездатна частина населення, яка володіє фізичними і культур но-освітніми 
можливостями для участі в діяльності підприємства з метою виконання завдань розвитку та 
забезпечення необхідних результатів праці. Також трудовий потенціал – це сукупність 
працівників, що мають необхідну професійну підготовку, досвід практичної діяльності, 
здатність до ефективної участі в діяльності підприємства та досягнення поставлених перед 
ними цілей. З позицій визначальної ролі трудового потенціалу у забезпеченні розвитку 
підприємства його можна характеризувати як наявні та приховані можливості підприємства 
щодо залучення та використання чинників виробництва для випуску необхідного обсягу 
продукції (послуг) з метою задоволення потреб ринку і створення умов для успішної 
діяльності. На відміну від понять «робоча сила» і «трудові ресурси» трудовий потенціал – це 
персоніфікована робоча сила в сукупності своїх якісних характеристик. 

Трудовий потенціал підприємства класифікують за багатьма ознаками [2]. 
За рівнем агрегованості оцінок виділяють: трудовий потенціал працівника 

(індивідуальні  інтелектуальні,  психологічні,  фізіологічні, освітньо-кваліфікаційні та інші 
можливості особистості, які можуть бути використані для трудової діяльності); групи людей 
(трудовий потенціал окремих працівників та додаткові можливості їх спільної діяльності); 
підприємства (сукупні можливості працівників підприємства брати участь у господарських 
процесах). 

За спектром охоплення можливостей розрізняють індивідуальний трудовий потенціал 
(індивідуальні можливості працівника) та колективний трудовий потенціал (індивідуальні та 
спільні можливості членів колективу для досягнення поставлених цілей). 

За характером участі у виробничо-господарському процесі виділяють потенціал 
технологічного персоналу (сукупні можливості працівників, задіяних у виробничо-
господарських процесах) та управлінський потенціал (можливості менеджменту щодо 
ефективного управління підприємством). 

За місцем у соціально-економічній системі підприємства розрізняють підприємницький, 
управлінський та продуктивний трудовий потенціали, які дають змогу домагатися виконання 
поставлених цілей діяльності. 

Для оцінювання трудового потенціалу підприємства використовують часові, 
натуральні, вартісні та умовні одиниці виміру. Використання часових одиниць виміру слугує 
визначенню витрат часу, потрібного працівнику на виконання поставлених перед ним завдань, 
враховуючи умови праці. Натуральні одиниці виміру дають змогу оцінити трудовий потенціал 
на основі кількості виробів, обсягу виконаних робіт чи наданих послуг тощо. Вартісні одиниці 
оцінки трудового потенціалу дають можливість інтегрально враховувати усі витрати та 
результати діяльності підприємства. Умовні одиниці виміру трудового потенціалу 
відображають суб'єктивні судження щодо природи та чинників, які визначають величину 
трудового потенціалу. До них належать різноманітні синтетичні коефіцієнти, рейтинги, бальні 
оцінки тощо. 

Оцінка трудового потенціалу підприємства має на меті зіставити реальний зміст, якість, 
обсяги й інтенсивність робіт з їхніми потенційно можливими параметрами. Для оцінки 
індивідуального трудового потенціалу працівника аналізують: кваліфікаційний потенціал 
(обсяг, глибина та різнобічність загальних і спеціальних знань, трудових навичок і умінь, що 
зумовлює здатність працівника до праці визначеного змісту і складності); психофізіологічний 
потенціал (нахили людини, стан її здоров'я, працездатність, витривалість, тип нервової системи 
тощо); соціальний потенціал (рівень цивільної свідомості і соціальної зрілості, ставлення до 
праці, ціннісні орієнтації, інтереси та потреби працівника та здатність до саморозвитку й 
самореалізації). 
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До основних методів оцінки трудового потенціалу працівника належать методи 
анкетування та інтерв’ю; класифікації (ранжування) та порівняння (попарного і рейтингового); 
тестування; спостережень та суджень керівництва і колег. 

Оцінка трудового потенціалу працівника повинна передбачати визначення кількості, 
якості, відповідності і міри використання потенціалу в інтересах підприємства. На основі 
об'єктивної оцінки трудового потенціалу працівника формують продуктивні здібності людини, 
що відповідають особливостям конкретного робочого місця, а також сприятливі соціально-
економічні та виробничо-технїчні умови праці. 

Трудовий потенціал підприємства відрізняється від трудового потенціалу його 
працівників за рахунок ефекту синергії, зумовленого їх взаємодією. Наприклад, ефективність 
роботи певного відділу (виробничого, маркетингу тощо) вище від суми ефективностей праці 
кожного фахівця за рахунок дії закону синергії. 

Трудовий потенціал підприємства об'єднує кадровий, професійний, кваліфікаційний і 
організаційний потенціал. Він має відзначатися мобільністю і гнучкістю, здатністю до 
сприйняття змін ситуації. Формування трудового потенціалу працівника, становлення його як 
особистості відбувається у колективі. 

До кадрової складової трудового потенціалу належать працівники, які мають спеціальну 
підготовку. Кадрову складову трудового потенціалу становлять кваліфікаційний та освітньо-
навчальний потенціал. До неї не входять некваліфіковані і малокваліфіковані робітники. 
Кваліфікаційний потенціал характеризується професійними знаннями, уміннями і навичками, 
що зумовлюють професійну компетентність. Освітній потенціал дає змогу особистісного 
самовираження завдяки широкому кругозору та навичкам системного підходу. 

Професійна структура колективу визначається змінами в характері та змісті праці, що 
пов'язано з виникненням нових професій, ускладненням змісту трудових операцій і виступає як 
свого роду система вимог до трудового потенціалу, реалізована через формування робочих 
місць. 

Кваліфікаційна структура характеризується якісними змінами у трудовому потенціалі 
(зростання умінь, знань, навичок) і відображає зміни в його особистісній складовій. 

Організаційна складова трудового потенціалу безпосередньо пов'язана з ефективним 
використанням трудового потенціалу і відображає напруженість (інтенсивність) використання 
індивідуальних трудових потенціалів у часі. Впровадження гнучких систем організації праці 
спрямоване на звільнення працівника від рутинних операцій і створення умов для реалізації 
його потенційних можливостей, кваліфікаційного росту, підвищення змістовності і 
привабливості праці. Висока організація і культура праці сприяє чіткості, ритмічності, 
погодженості трудових зусиль і ефективному використанню трудового потенціалу. 

На практиці кількісна оцінка трудового потенціалу передбачає аналіз таких складових, 
як стать, вік, стан здоров'я, рівень освіти в перерізі показників, що характеризують, зокрема, 
вік, здоров'я, підготовку працівника, його здатність до професійного росту за певною шкалою 
оцінювання. 

Оцінювання трудового потенціалу підприємства має враховувати здібності людей 
створювати певний дохід і додану вартість в умовах конкретного підприємства. Ядро трудового 
потенціалу становлять сукупні здібності робітників компанії, які необхідні для вибору способів 
досягнення цілей, координації дій, виконання поставлених завдань для забезпечення 
конкурентних переваг підприємства на ринку. 

Про ефективність використання праці загалом свідчить її продуктивність, яка 
вимірюється за допомогою показників виробітку та трудомісткості. Сукупну величину 
трудового потенціалу доцільно встановлювати через сукупний фонд робочого часу, тобто через 
потенційну кількість людино-годин праці із врахуванням рівня зайнятості працівників. 
Під час оцінювання трудового потенціалу сучасного підприємства оцінюють потенціал 
персоналу та менеджерів. Трудовий потенціал персоналу підприємства характеризують 
показники, показані на рис.1.  
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Рис.1. – Модель оцінки трудового потенціалу персоналу підприємства 
 
Потенціал персоналу має ресурсну природу, у той самий час здібності менеджерів є 

певним видом нематеріальних активів підприємства. Систему показників оцінки 
управлінського потенціалу підприємства становлять його організаційно-управлінські та 
індивідуально-особистісні характеристики. До перших належать уміння організувати колектив, 
об'єктивність в оцінці підлеглих, ефективний контроль виконання завдань, делегування 
повноважень та розподіл відповідальності, правильний підбір персоналу, створення потрібного 
соціального клімату, розроблення та доведення до підлеглих цілей діяльності, матеріальне та 
моральне стимулювання підлеглих, організація інформаційного забезпечення, уміння 
прислухатися до думки підлеглих, інноваційність. Серед індивідуально-особистісних 
характеристик управлінського потенціалу виділяють рівень професійної підготовки, 
вимогливість і принциповість, організованість і пунктуальність, авторитетність думок, 
критичність, тактовність, самостійність і рішучість, уміння дотримувати обіцянки, 
цілеспрямованість, енергійність, турботу за підлеглих, моральність та етичність поглядів, 
загальний рівень ерудованості, психологічну стійкість, креативність [2]. 

Серед підходів до оцінки трудового потенціалу виділяють витратні, результатні та 
порівняльні. Витратні методи оцінки трудового потенціалу ґрунтуються на визначенні суми 
минулих витрат на його підготовку, поточне утримання та майбутній розвиток. Результатні 
методи оцінки трудового потенціалу характеризують його здатність приносити корисний 
результат підприємству. Порівняльні методи оцінки трудового потенціалу наведено у табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Порівняльні методи оцінки трудового потенціалу сучасного підприємства [2] 
 

Назва методу  Коротка характеристика оцінки потенціалу 

Анкетування Потенціал працівників визначається на основі аналізу 
заповнених ними анкет 

Описовий Оцінювач  самостійно  визначає  й  описує  характеристики 
працівника, які зумовлюють розмір його трудового потенціалу 

Класифікації На основі ранжування усіх працівників за визначеним критерієм 
та еталонними значеннями 

 
 

Індивідуальна складова Потенціал персоналу 

Досвід роботи на посаді 

Показники чисельності персоналу 

Чисельність працівників по категоріям 

Статево-віковий склад персоналу 

Якість управління працівниками 

Особово-кваліфікаційні показники 

Професійні здібності 

Соціально-психологічні характеристики 

Колективна складова 

Продуктивність (ефективність) праці 

Рентабельність продукції, робіт чи послуг 

Чинник часу 



94 

Секція 6.Формування кадрової складової потенціалу промислових підприємств 

 

Продовженя таблиці1 

Попарного порівняння Через багатоетапне зіставлення продуктивності, освітньо-
культурних та інших його характеристик з аналогічними 
параметрами інших працівників 

Рейтинговий На підставі оцінювання його істотних трудових якостей за 
оцінковими шкалами 

Розподілу Експертом у межах допустимих інтервалів, які формують 
фіксований розподіл усіх оцінок 

Ситуативний На основі поведінки працівника у виробничо-господарських 
ситуаціях, змодельованих оцінювачем 

Спостереження за 
поведінкою 

Фіксуються не бажані характеристики, а відсутність негативних 
(деструктивних) дій, специфічної поведінки, стресових 
навантажень тощо. Оцінка проводиться «від негативного» 

Інтерв'ю На основі відповідей працівників експертам 
«360 градусів» На основі суджень професійно-трудового оточення 

(співробітників, які працювали разом) 
Тестування За результатами виконання психологічних, фізіологічних та 

кваліфікаційно-освітніх завдань 
Метод ділових ігор На основі спостережень та результатів проведення імітаційних 

(ситуаційних) ігор, змодельованих під конкретну організацію 
Моделей 
компетентності 

За допомогою формалізованих (математичних) моделей 
компетентності, що включають системну оцінку 
інтелектуальних, професійних та інших важливих характеристик 

 

Усі ці методи так чи інакше передбачають наявність еталону (реального чи уявного), 
який відображає максимальні значення окремих критеріїв оцінки. Коефіцієнтна методика 
оцінки трудового потенціалу ґрунтується на поєднанні витратних і порівняльних підходів до 
оцінки і передбачає використання показників професійної компетентності, творчої активності, 
трудової дисципліни, колективної роботи, а також кількості, якості та оперативності виконання 
робіт [2]. 

Для оцінки трудового потенціалу використовують такі показники [2]: 
1. продуктивність праці; 
2. коефіцієнт змінності робочої сили (відношення людино-днів, відпрацьованих 

працівниками в усіх змінах, до людино-днів, відпрацьованих у найзавантаженішу зміну 
протягом аналізованого періоду); 

3. коефіцієнт змінності роботи робочого місця; 
4. коефіцієнт віддачі повної заробітної плати (відношення чистого виторгу від 

реалізації до суми фондів заробітної плати та матеріального стимулювання персоналу 
підприємства); 

5. коефіцієнт творчої активності працівників (відношення чистого прибутку від 
використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій до витрат, пов'язаних з їх 
розробленням та впровадженням). 
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В умовах постійно зростаючої конкуренції керівники підприємств стають усе краще 

розуміти важливість мотивації (матеріальної та нематеріальної) свого основного ресурсу – 
персоналу та приділяти цьому питанню більше уваги. Тому, актуальним є впровадження 
найсучасніших систем оплати праці, однією з таких систем є система грейдування. Вона 
якнайкраще структурує розміри винагород працівників, обґрунтовує справедливість виплат та 
дає можливість планувати кар'єрний ріст. За оцінками експертів, грейдінг усе більше 
популяризується в Україні як спосіб для розрахунку заробітної платні. [1] 

Грейдінг (від англ. grading) – класифікація, сортування, впорядковування посад, в 
результаті якого вони розподіляються за групами (грейдами) відповідно до цінності кожної 
посади для підприємства. [2] Система грейдів стосується переважно базового окладу і 
будується на основі критеріїв посади, які мають значення для конкретного підприємства. Отже, 
розглянемо переваги та можливості системи грейдування. 

 
Таблиця  - Переваги та можливості системи грейдування  

 

Для співробітника компанії Для компанії в цілому 

1. усвідомлення місця, яке займає його посада 
в існуючій ієрархії посад й оцінка її ролі для 
компанії;  
2. отримання справедливої винагороди за 
працю – залежно  від рівня складності, 
відповідальності і т. п. виконуваної роботи; 
3. оцінка перспективи свого професійного і 
кар'єрного зростання; 
4. отримання можливості «горизонтального» 
кар'єрного розвитку (просування по щаблях 
майстерності в рамках однієї посади за рахунок 
ускладнення завдань, розширення кола 
відповідальності і повноважень) – зміна грейду і 
пов'язаного з ними рівня оплати праці; 
5. послідовне набуття нових професійних 
знань та навичок, необхідних для ефективної 
роботи на більш високих посадах. 

 оптимізація витрат на персонал, 
(переважно не за рахунок формального 
скорочення форм оплати праці);  
 вдосконалення оргструктури і 
штатного розкладу;  
 
 більш ефективне планування 
витрат на персонал;  
 
 спрощення адміністрування 
корпоративної системи матеріального 
стимулювання;  
 
 
 визначення допустимого розміру 
винагороди для нововведених посад. 

 
Систему грейдів оптимально застосовувати на стадії максимального розвитку 

підприємства, на початку спаду; а також у вертикально інтегрованих підприємствах. При цьому 
важливо враховувати, що система грейдів виробляється після оптимізації організаційних 
процесів, а не навпаки. Цей інструмент дозволяє виявити коефіцієнт ефективності штатних 
одиниць. Може бути як вертикальним (від топ-менеджерів до робітників,) так і горизонтальним 
(для однакових посад). [3] 

Система грейдів вводиться для мотивації співробітників, роблячи їх роботу 
прозорішою. Працівники намагаються виконувати свої обов’язки якісніше, без зауважень, 
з’являється більш чітке розуміння цілей підприємства. Для розробки системи грейдів треба 
розуміти, що робить кожен співробітник, який займає певну посаду (зробити це можна за 
допомогою посадових інструкцій, опису бізнес-процесів, бесіди з керівником відділу).  
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При впровадженні системи грейдів на підприємствах відділ кадрів (служба управління 
персоналом) повинен ставити перед собою наступні завдання: система оплати праці має 
відповідати прийнятій стратегії розвитку персоналу, бути ефективною і мотивуючою системою 
винагороди, сприяти розвитку і просуванню співробітників будівельних підприємств, бути 
зрозумілою і прозорою для персоналу. Крім того, необхідно оцінити існуючі посади з точки 
зору стратегії підприємства і їх ринкової вартості.  

Підсумовуючи можемо сказати, що система грейдів має ряд переваг порівняно з 
системою посадових окладів, адже вона дозволяє працівникам отримати уявлення про можливу 
змін рівня доходів при різних кар’єрних переміщеннях Керівництву підприємства дана система 
допомагає спростити адміністрування корпоративної системи матеріального стимулювання. 

Необхідно відзначити, що само по собі впровадження системи грейдів, без зв’язку з 
атестацією, оцінкою при найму і іншими кадровими технологіями, не може дати повного 
ефекту і навряд чи матиме велику перевагу перед традиційними схемами управління 
персоналом.  
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ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпро 
 

Організаційна культура є фундаментальною основою функціонування підприємств, яка 
суттєво впливає на фінансові результати їх операційної діяльності. Більшість компаній 
розуміють важливість розвитку організаційної культури, але не можуть побудувати свою 
ефективну модель. Як свідчать результати опитування компанії Deloitte [1], 87% респондентів 
вважають корпоративну культуру важливим чинником розвитку бізнесу. Однак лише 19% з них 
зазнають, що корпоративна культура їх компаній ефективна. 

У ході обстеження компаній [2] виявлено, що керівники самі не використовують 
належні моделі поведінки; не включають питання формування/підтримки організаційного 
середовища до пріоритетних напрямів розвитку; не забезпечують чіткого зворотного зв’язку 
стосовно поведінки співробітників організації; не готові приймати управлінські рішення, які 
спрямовані на формування «критичної маси» співробітників, що розділяють цінності компанії 
та застосовують прийняті в ній моделі поведінки. 

На основі проведеного опитування керівників великих компаній аналітики McKinsey [3] 
встановили, що одним із ключових бар’єрів для розвитку бізнесу є недоліки організаційної 
культури: ухилення від ризиків, відсутність орієнтованості на клієнта, роз’єднаність у 
колективі, брак кадрів, недосконалість організаційної культури, відсутність підтримки 
керівництва тощо. 

Статистичний аналіз підтверджує існування проблем кадрової роботи як складової 
організаційної культури підприємств. За даними Державної служби статистики України, 
кількість зайнятих працівників скоротилася за 2010-2017 рр. на 27,4%, а найманих працівників 
– на 27,5%. При цьому кількість найманих працівників в еквіваленті повної зайнятості 
зменшилася за 2012-2017 рр. на 25,5%. Частка кількості найманих працівників становила в 2017 
р. 98,3% загальної кількості зайнятих працівників, яка майже щороку не змінювалася: в 2010 р. 
– 98,5%, у 2012 р. – 98,7%, у 2014 р. – 98,4%, у 2016 р. – 98,5% (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Динаміка основних показників кадрової діяльності підприємств 
 

Роки Кількість зайнятих 
працівників, тис. осіб 

З них кількість найманих 
працівників, тис. осіб 

Кількість найманих 
працівників в еквіваленті 

повної зайнятості, тис. осіб 
2010 8186,0 8064,2 – 
2011 8022,1 7941,4 – 
2012 7920,9 7818,8 7185,4 
2013 7642,5 7521,6 6836,0 
2014 6510,1 6404,6 5817,4 
2015 6041,6 5930,0 5367,3 
2016 5936,8 5849,6 5340,8 
2017 5943,2 5844,9 5355,7 

Складено за даними: [4, с. 69]. 
 
За 2012-2017 рр. питома вага витрат на персонал знизилася на 2,2 відсоткових пункти в 

загальних витратах на виробництво продукції. Частка витрат на оплату праці в загальних 
витратах на виробництво продукції майже не змінювалася, а у витратах на персонал зросла на 
9,4% (табл. 2).  
 
Таблиця 2 – Динаміка економічних показників з управління персоналом підприємств 

 

Роки 

Витрати на персонал У тому числі витрати на оплату праці 

млн грн 
у % до витрат на 

виробництво 
продукції 

млн грн 

частка  у витратах, % 

на персонал 
на 

виробництво 
продукції 

2012 397296,6 19,1 292424,4 73,6 14,1 
2013 402590,8 20,3 296360,7 73,6 14,9 
2014 378433,1 19,4 279600,9 73,9 14,3 
2015 413392,4 17,0 311838,0 75,4 12,8 
2016 456610,4 16,5 379338,7 83,1 13,7 
2017 595421,9 16,9 494202,2 83,0 14,0 

Складено за даними: [4, с. 73, 119]. 
 
У результаті опитування «Що співробітники думають про корпоративну культуру своїх 

компаній» [5] визначено основні чинники, які впливають на її розвиток: 
корпоративна культура організована керівництвом компанії (44% респондентів), 

сформована спонтанно (16%), організаційної культури в компанії зовсім немає (40%); 
нав’язування в компанії корпоративних цінностей і правил: «так» відповіли 55% 

респондентів, «ні» – 45%; 
співпадання заявлених компанією корпоративних цінностей і слоганів з її реальними 

цінностями: «так» сказали 35% опитаних, «частково» – 48%, «ні» – 17%; 
відповідність цінностей і принципів, на яких формується корпоративна культура 

компанії, особистим цінностям і принципам співробітників: «так» відповіли 37% респондентів, 
«частково» – 51%, «ні» – 12%; 

найбільший вплив на формування корпоративної культури мають: топ-менеджери 
(75,7% опитаних), рядові співробітники (38,8%), HR-відділ (35,4%), менеджери середньої ланки 
(34,2%), клієнти (14,5%), партнери (9,5%); 6,8% респондентів зазначили, що на корпоративну 
культуру неможливо впливати, оскільки це процес, яким неможна управляти; 

вплив корпоративної культури на фінансові результати компанії: «так» сказали 43% 
опитаних, «частково» – 34%, «ні» – 23%. 

Таким чином, для вирішення вищеперелічених проблем доцільно розробляти й 
реалізовувати комплекс заходів з удосконалення управління розвитком організаційної культури 
підприємств, до яких можна віднести: інформаційну модель оцінювання якості та рівня 
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організаційної культури; організаційно-економічний механізм управління розвитком 
організаційної культури, маркетингову стратегію управління розвитком організаційної 
культури; трансформацію організаційної культури підприємств в умовах цифровізації.  
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Сьогодні світова економічна система активно формує нову парадигму економічного 

розвитку, що зменшує роль матеріально-ресурсних компонентів виробництва і підвищує роль 
інтелектуальної складової підприємства. У цьому зв’язку особливої актуальності набуває 
розгляд комплексу питань щодо формування потенціалу підприємства, як системного 
показника, який характеризує здатність досягати мети, вирішувати виробничі завдання з 
максимальним  використанням наявних ресурсів. 

Потенціал підприємства являє собою сукупність джерел, запасів, ресурсів, 
можливостей, які перебувають у взаємозв’язку, та забезпечуючих процедур, що створюють 
необхідні умови для оптимального використання цих ресурсів з метою досягнення відповідних 
орієнтирів виробничої діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємства в 
цілому. Потенціал підприємства є складною, динамічною системою, що має в своєму складі 
таки підсистеми: техніко-технологічний потенціал; фінансовий потенціал; кадровий потенціал; 
інформаційний потенціал; організаційно-управлінський потенціал; науково-дослідний 
потенціал. 

Кожна з підсистем потенціалу підприємства має важливе значення для виробничої 
діяльності і залежить від оптимального поєднання окремих видів ресурсів та  рівня організації 
виробництва. Але на думку автора, необхідно приділити більше уваги кадровій складовій, тому 
що в сучасних умовах трудові ресурси стали ключовим фактором виробництва. Коли фінансові 
можливості підприємств обмежені, необхідно обґрунтовано і комплексно підходити до питань 
мотивації, так як вона являється тим засобом, який сприяє підвищенню продуктивності праці. 
Аналіз останніх досліджень новітніх концепцій  управління свідчать про пошук шляхів 
підвищення продуктивності праці через активізацію і наступне використання трудового 
потенціалу, тому розробка питань мотивації працівників та управлінського персоналу являється 
сьогодні вкрай необхідною.  

Наша країна за роки самостійності так і не змогла зайняти гідне місце серед 
інноваційно-розвинутих країн і продовжує залишатися в глибокій технологічній залежності. 
Сучасні соціально-економічні умови господарювання підприємств України характеризуються 
надзвичайно низьким рівнем продуктивності праці (в 3,5 разів нижче, ніж в Європі та Америці) 
[1, с.8], що пояснюється  також і незадовільним станом кадрового забезпечення. На розвиток 
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продуктивних сил нашої країни  впливає ряд чинників, які створюють труднощі в процесі 
мотивації працівників: 

–  Старіння працездатного населення країни, крім того в останні десять років 
спостерігається перевищення смертності над народжуваністю.  Значна кількість працюючих – 
це громадяни у віці 40 років і більше, що свідчить про необхідність додаткової адаптації 
працівників таких вікових груп при зміні роду занять або професії, на відміну від молодих 
фахівців. 

–  Висока міграція. За офіційною статистикою за кордоном працюють 5,7 млн. чоловік, 
за неофіційною статистикою після спрощення візового режиму кількість працюючих значно 
збільшилася. В Україні не ведеться облік виїзджаючих на заробітки до країн Євросоюзу на 3 
місяці, тому  точні дані привести неможливо. 

Тривожним симптомом є той факт, що їдуть за кордон в пошуках роботи молоді 
перспективні люди.  Україна посідає перше місце в п'ятірці країн з найбільшою кількістю 
мігрантів (12,6%), випереджаючи Мексику, Росію та Індію. Збільшується  кількість українських 
студентів в вищих навчальних закладах Польщі, в 2014 р. їх навчалося 15 тисяч, в 2017 р. вже 
60 тисяч. Фахівці Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ опитали 
українських студентів, починаючи з другого курсу, і отримали шокуючий результат – 69,8% 
молодих людей після навчання хочуть виїхати на один – три роки за кордон на стажування. На 
постійне місце проживання планують виїхати 5,6% молодих фахівців [2, с.47]. Покидають 
країну найбільш працездатний контингент, при такій динаміці незабаром на українських 
підприємствах працювати буде нікому, їх місце займуть малоосвічені мігранти з країн 
Близького Сходу. 

–  Непрості економічні відносини в країні, відсутність прозорої фіскальної політики і 
чітких орієнтирів розвитку, а також політична нестабільність в суспільстві створюють для 
сучасного українського менеджера певні труднощі при розробці системи мотивації підлеглих. 

–  Не менш важливою обставиною, яка ускладнює мотиваційні заходи  є масовий 
соціальний песимізм і відсутність мотивації працездатного населення до змін. 

Одна з головних причин інноваційної пасивності пов’язана з не відсутністю фінансових 
можливостей, а скоріше з якістю управлінського менеджменту. Можна констатувати 
небажання і невміння опановувати нові технології. Досвід свідчить, що за наявності достатньої 
кількості матеріальних і фінансових ресурсів, але за відсутністю зацікавленості і 
вмотивованості, як працівників, так і керівників, інноваційна діяльність на підприємстві 
приречена на провал. Показовим є японський приклад. Після другої світової війни японська 
економіка перебувала в дуже важкому стані. Слабкими сторонами були: обмеженість 
фінансових, природних та земельних ресурсів. Сильною стороною були людські ресурси. 
Збалансована програма використання трудового потенціалу з урахуванням національного 
менталітету допомогла японській промисловості правильно і ефективно використовувати цей 
чинник і швидше інших країн досягти високого рівня конкурентоспроможності. На 
сьогоднішній день в Японії кількість висококваліфікованих інженерних кадрів з 
університетською освітою значно вища, ніж в США [3, с.28]. 

Кожна країна має свої особливості історичного розвитку. В Україні повільність процесу 
перехідного періоду пов’язана з проблемою відношення працівників до напруженої праці та 
має такі негативні риси: 

–  адміністративна політика в радянські часи призвела до зниження мотивації 
працівників, а внаслідок цього зменшилася зацікавленість в виконанні нових і складних 
завдань; 

–  період  переходу до ринкового господарювання характеризується непродуманою 
системою оплати праці та заохочень, що призвело до зрівняльного підходу, який не враховував 
індивідуальні заслуги, в результаті цього у працівників проявилися відсутність ініціативи та 
бажання продуктивно працювати. 

Не заохочувалася праця, яка вимагала високого рівня кваліфікації, через що 
кваліфікований персонал змінював місце роботи, а підприємство втрачало цінних фахівців. 
Внаслідок на українському ринку праці сьогодні сформувався нееластичний трудовий 
потенціал, який має дуже низьку соціальну мобільність і недостатній рівень адаптації до нових 
умов господарювання,  що в свою чергу створює певні труднощі для реалізації програми 
модернізації економіки. 
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Для того, щоб Україна посіла своє місце серед інших країн, їй необхідно не тільки 
задекларувати, але й наполегливо впроваджувати заходи для збереження своїх продуктивних 
сил, а для цього необхідно розробити скоординовані механізми для подолання кризи довіри та 
забезпечення підтримки населенням нових економічних перетворень. 
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