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професійного навчання кадрів слід забезпечити шляхом упровадження в навчальний 
процес на підприємствах такого інноваційного методу навчання, як модульне 
(ПРООН/МОП). Головною перевагою модульного професійного навчання порівняно з 
традиційним є те, що воно дозволяє скоротити тривалість навчання в два рази при 
зменшенні витрат у 2–2,5 рази. У рамках реалізації ПРООН/МОП створений 
Український міжгалузевий центр модульного навчання (УМЦМН), основною 
діяльністю якого є: сприяння розвитку в Україні ефективної модульної системи 
професійного навчання, впровадження гнучких технологій підготовки, 
перепідготовки і підвищення кваліфікації населення на основі використання 
передового національного та зарубіжного досвіду. Складовим елементом 
професійного розвитку є кар’єра, яку визначають як сукупність усіх посад, що 
вміщуються в трудовому житті працівника. Для вдосконалення системи 
адміністрування процесів планування кар’єри працівників, доцільно застосувати 
практику мотиваційного моніторингу. Пропонується періодично проводити 
опитування робітників та персоналу з метою визначення ієрархії їхніх мотивів. 
Адміністрування даної функції доцільно покласти на кадрові служби підприємств та 
організацій. Завдання – проранжувати в міру важливості запропоновані види 
винагород: повне визнання та адекватна оцінка виконаної роботи; почуття належності 
до справ підприємства; співчутливе ставлення з боку керівників; стабільність 
зайнятості; високий рівень оплати праці; цікава робота; просування по службі; 
особисті контакти з керівниками; сприятливі умови праці; дисципліна праці. Серед 
мотиваційних впливів, що забезпечують управління розвитком працівників, найбільш 
важливими є матеріальне та моральне стимулювання у формі заробітної плати, премії, 
пільг, визнання досягнень; підвищення кваліфікації та професійної майстерності для 
одержання нових спеціальностей, професійних навичок; комунікаційні структури, які 
визначають престиж і авторитетність працівників. Прийняття управлінських рішень 
має бути пов’язаним із інтересами конкретного працівника. Таким чином, 
застосування мотиваційного моніторингу сприятиме ефективнішому визначенню 
важелів і стимулів впливу на поведінку конкретних працівників із метою досягнення 
їх власних цілей та мети підприємства. А запровадження запропонованої системи 
адміністрування процесів стимулювання професійного розвитку працівників 
дозволить врахувати індивідуальний підхід до кожного співробітника; стимули, що 
спонукують до професійного розвитку, активізації трудової діяльності; розмір коштів 
на оплату праці працівників згідно ієрархії рангів, а також взаємозв’язок потреб і 
потенційних можливостей підприємств та організацій. 
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Трудові ресурси є одним із важливих елементів ресурсного потенціалу, який 
чинить істотний вплив на ефективність діяльності підприємства в цілому. Виконання 
установлених виробничих завдань та фінансовий стан підприємства знаходяться у 
прямій залежності від ступеня ефективного використання трудових ресурсів              



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
 

40

[1, с. 418]. Ефективність управлінських рішень буде залежати від рівня компетенцій 
співробітників як головного джерела створення конкурентних переваг, тобто рівня 
трудового потенціалу, який представляє собою систему ресурсів, що сприяють 
досягненню результатів праці. На основі комплексного теоретико-методологічного 
підходу сформовано авторське трактування поняття «трудового потенціалу 
підприємства» як сукупності змінних із часом характеристик працівників, їх творчих 
здібностей, кваліфікації та професіоналізму, організованості, здоров’я та соціальної 
активності. Однією із важливих складових як системи управління персоналом на 
підприємстві, так і системи безпеки підприємницької діяльності є система мотивації 
персоналу [2, с. 4]. Ключовим завданням у системі управління мотивацією є 
забезпечення умов, що дозволяють кожному працівнику розкрити свій потенціал. 
Об’єктом дослідження є система управління розвитком трудового потенціалу ПрАТ 
«Полтавський ГЗК», – провідного металургійного підприємства України. Кадровий 
склад Товариства складає 7507 осіб (табл. 1).  

 

Таблиця 1 Кадровий склад ПрАТ «Полтавський ГЗК» 
 

Категорія 
Рік Відхилення, % 2017 2018 2019 2020 

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 
Адміністративно-
управлінський 580 7,5 500 6,6 460 6,1 400 5,3 -100 0,7 

Виробничий  6240 80,2 6100 80,9 6147 81,9 6170 82,2 -70 0,9 
Допоміжний  965 12,3 942 12,5 900 12,0 937 12,5 -28 0,9 

Усього: 7785 100 7542 100 7507 100 7507 100 -278 -3,6 
 
Таким чином відбулося зменшення усіх категорій персоналу. Середньооблікова 

чисельність працівників зменшилася за рахунок оптимізації у зв’язку з виходом на 
пенсію та звільненням у зв’язку з переїздом до іншого міста. Масова міграція робочої 
сили у промисловості призвела до дефіциту людських ресурсів. Під час карантину на 
комбінаті не скоротили жодної людини та подбали про безпеку команди.  

Розвиток трудового потенціалу реалізується через виробничі та соціально-
економічні можливості, забезпечуючи реалізацію економічних інтересів учасників 
виробництва. Якісне перетворення засобів виробництва підвищує трудовий потенціал 
та впливає на стійкі економічні відносини (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Механізм формування трудового потенціалу підприємства 
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співробітників та функціональні тренінги для підтримки високого рівня 
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професіоналізму (табл. 2). Тренінги включають базові та профільні тренінги, 
перепідготовку та повторні інструктажі, як внутрішні, так і зовнішні.  

 

Таблиця 2 Підвищення кваліфікації кадрового складу підприємства, 2019 р. 
 

Вид навчання Число осіб 
Первинна професійна підготовка та перепідготовка 1058 
Підвищення кваліфікації робітників 1761 
Підвищення кваліфікації спеціалістів 4972 
Навчання безробітних 43 
Позачергова перевірка знань після нещасних випадків 630 
Перевірка знань з охорони праці 774 
Практика студентів 616 
Навчання у ЗВО за рахунок підприємства 45 

 
Зберігаючи для підприємства основні засади побудови існуючої оплати праці, 

але, змінюючи і додаючи окремі елементи раціоналізації, можна отримати різновиди, 
що розширюють трудові мотивації працівників. Середня зарплата працівників ПрАТ 
«Полтавський ГЗК» – понад 19 тис. грн. Це майже вдвічі вище, ніж середня оплата 
праці у Полтавській області. Система матеріальної зацікавленості має вибудовуватися 
як система інвестування якість робочої сили. Тому першочерговими завданнями має 
стати підвищення продуктивності праці та утримання висококваліфікованих 
працівників. Управління розвитком трудового потенціалу підприємства передбачає 
побудову економічних відносин на засадах пріоритетності умов відтворення у 
стратегічній перспективі, що дозволяє вирішувати питання конкурентоспроможності. 
Напрямок розвитку трудових ресурсів у системі економічних відносин організацій 
можна орієнтувати на такі напрямки, як технократичний (подолання кризи стратегії 
розвитку, зміна структури управління) та адаптивний (орієнтований на згладжування 
протиріч при обмеженні часовими рамками). Таким чином, оптимальна система 
мотивації на підприємстві має відповідати наступним принципам: 

1. Працівник повинен заробляти стільки, щоб забезпечити задоволення своїх 
нагальних потреб на рівні не менше прожиткового мінімуму. В іншому випадку він 
шукатиме додаткові способи отримання доходу. 

2. Рівень заробітної плати має бути конкурентоспроможним на ринку праці. 
Факт підвищення окладу мотивує співробітників до лояльного ставлення до 
підприємства, факт підвищення змінної складової – до продуктивної роботи та 
досягнення вищих результатів. 

3. Оплата праці має сприйматися співробітником як справедлива. Критерії 
оцінки діяльності співробітників, досягнення результатів мають бути зафіксовані у 
локальних нормативних актах компанії, відомі персоналу та легко вимірювані.  
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