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Поєднання та систематизація принципів соціального вектора діяльності 

суб’єктів господарювання та детальне вивчення відповідних ініціатив провідних 
підприємств світу та України дозволили виокремити цілісну систему принципів 
ефективної й соціально відповідальної поведінки, які мають бути закладеними у 
основу побудови стратегії розвитку гірничих підприємств України (рис. 1). 

 
Рисунок 1 Принципи соціального вектору діяльності гірничих підприємств 

 
Професійна орієнтація молоді та омолодження персоналу – характеристика 

участі підприємства у програмах професійної орієнтації молоді; створення 
інструментів залучення молодих фахівців; сталості, стабільності та плинності кадрів. 
Безперервний професійний розвиток персоналу – характеристика інтенсивності та 
результативності інвестування у людський капітал; процедура професійного 
розвитку; закріплення перспективних працівників; рівня та диференціації оплати 
праці; компетентність працівників. Соціальний захист працівників та членів їх родини 
– характеристика складу соціального пакету підприємства; питомої ваги працівників, 
що отримали протягом періоду певні форми допомоги; програм медико-соціального 
обслуговування. Соціальні аспекти діагностики діяльності підприємства містить у 
собі весь спектр питань, пов’язаних із визначенням результативності реалізації 
внутрішніх аспектів управління персоналом та зовнішніх питань активної співпраці 
підприємства із регіональним ринком праці, процедур професійної орієнтації й 
професійно-кваліфікаційного становлення молоді регіону місцезнаходження 
підприємства, як основи формування стратегічного кадрового потенціалу й 
можливості завчасного пошуку, відбору, цілеспрямованої фахової підготовки 
перспективних молодих працівників та талановитих місцевих мешканців, соціального 
забезпечення членів родин працівників та населення території. Такі заходи мають не 
лише забезпечити підприємство достатньою чисельністю конкурентоспроможного 
персоналу, а й створити передумови закріплення у регіоні молоді, скорочення рівня 
безробіття та підвищити рівень соціально-економічного розвитку регіону. 
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Внутрішні складові соціальних аспектів діагностики діяльності підприємства 
мають включати всі без виключення напрями роботи із персоналом, а саме: 
оцінювання й моніторинг чисельності, складу і руху робочої сили; забезпеченості 
підприємства персоналом та рівня організації праці; аналіз інтенсивності 
використання персоналу, результативності професійного розвитку; аналізу 
внутрішньозмінних і цілоденних втрат робочого часу, балансу робочого часу й 
впливу трудових чинників на використання робочого часу; оцінювання й моніторинг 
продуктивності праці, трудомісткості, прогресивності нормування праці, 
результативності витрат на оплату праці; аналізу впливу умов праці на стан 
захворюваності та травматизму, організації роботи зі скорочення ручної праці та 
аналіз її ефективності; оцінки санітарно-гігієнічних умов на підприємстві та 
ефективності заходів з їх поліпшення, характеристики соціально-психологічного 
клімату в колективі та його вплив на стабільність кадрів; цінювання й моніторинг 
впливу трудових показників на ефективність функціонування підприємства.  

Зовнішні складові соціальних аспектів діагностики діяльності підприємства 
мають бути пов’язаними з виконанням соціально-відповідальних обов’язків перед 
громадою, а тому оцінювання та моніторинг даного напряму діагностики діяльності 
промислового підприємства має бути спрямованим на оцінку результативності: 

1. Запровадження шефської підтримки навчальних закладів різних рівнів регіону 
з метою підвищення якості освітніх послуг та створення дієвої ланки «школа-ЗВО-
підприємство», метою якої є професійна орієнтація та відбір мотивованої молоді, 
організаційна підтримка її самовизначення та працевлаштування на підприємствах. 

2. Утримання об’єктів соціальної інфраструктури, що знаходяться на балансі 
підприємства, створення максимальних можливостей для найбільш повного 
охоплення персоналу підприємства та населення регіону послугами з охорони 
здоров’я, культурно-масовими й спортивними заходами, заходами 
профорієнтаційного та розвиваючого характеру. 

3. Укладання договорів про партнерство із місцевими органами влади, освітніми 
та науковими установами, іншими підприємствами регіону про конкретні напрями 
співпраці.  

Результатом проведення означеної діагностики має стати розгорнутий звіт про 
досягнутий стан корпоративної культури, ступінь ефективності організації праці, 
результативність процедур навчання та професійного розвитку персоналу, ступінь 
розвиненості соціальної інфраструктури та доцільність обраних заходів соціального 
захисту працівників підприємства. Окремою частиною звіту має бути надано 
інформацію про запроваджений на підприємстві стан охорони праці та здоров’я 
персоналу, результативність програм з охорони праці та виробничої безпеки. 
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Головна мета формування кадрового потенціалу підприємства – забезпечити 

підприємство необхідними трудовими ресурсами, здатними вирішити завдання та 
досягти підприємством поточних і стратегічних цілей. 


