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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. 

 
DOI: 10.30929/2227-3549.2021.10.47-49    

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Шостак Д. О., Семеніхіна В. В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Головна мета формування кадрового потенціалу підприємства – забезпечити 

підприємство необхідними трудовими ресурсами, здатними вирішити завдання та 
досягти підприємством поточних і стратегічних цілей. 
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Кадровий потенціал у реальній формі може бути представлений можливостями 
працівників, якістю їх підготовки, роботи, особистих, психологічних та фізіологічних 
властивостей, а також найголовніше – творчими навичками. Кадровий потенціал 
підприємства включає характеристику цілісності, яка принципово відрізняється від 
властивостей, які є природними для кожного працівника окремо. У систему 
управління кадровим потенціалом включаються такі традиційні елементи кадрової 
роботи: аналіз роботи і нормування праці; система мотивації праці; навчання і 
розвиток персоналу; кадрове планування; пошук і відбір кадрів; адаптація нових 
працівників; оцінка роботи персоналу; внутрішньоорганізаційні призначення 
працівників; формування та підтримка організаційної культури. Це лише неповний 
перелік використовуваних кадрових технологій, але він дозволяє представити 
діапазон роботи з персоналом.  

Для успішного виконання завдань в галузі ефективного управління кадровим 
потенціалом першорядне значення має вивчення зовнішніх і внутрішніх факторів 
впливу на кадрову роботу, що подані на рисунку 1. 

 

 
 

Рисунок 1 Фактори управління розвитком кадрового потенціалу підприємств 
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Усі потенційні елементи управління персоналом можна розділити на три блоки: 
1) технології формування персоналу, які включають кадрове планування, 

визначаючи потребу в наймі, наборі, відборі, прийомі, випуску, іноді включають 
адаптацію працівників; 

2) технології розвитку персоналу, які поєднують навчання, створення кар’єри та 
робочого резерву; 

3) технології раціонального використання працівників, що стосуються оцінки, 
мотивації, стандартизації праці. 

Серед зовнішніх факторів впливу на управління кадровим потенціалом 
вітчизняних підприємств слід виділити: економіко-політичну кризу в країні; складну 
демографічну ситуація, у тому числі існуючі диспропорції на ринку праці; зміни в 
системі вітчизняної освіти; поширення інноваційно-інформаційних технологій в 
суспільстві; зміни в трудовому законодавстві.  

До внутрішніх факторів впливу на реалізацію управління кадровим потенціалом 
слід віднести: стан внутрішнього ринку праці; конкурентні позиції підприємства; 
обрана стратегія розвитку; специфіка діяльності підприємства, у тому числі 
організаційно-правова форма, рівень інноваційності; невідповідність інструментів 
управління кадровим потенціалом умовам сьогодення.  Дія вище означених факторів 
формує передумови удосконалення управління кадровим потенціалом на вітчизняних 
підприємствах, які в сфері трансформації людського ресурсу включають такі тренди:  

1. Велика різноманітність функцій співробітників, зростання числа тимчасово 
залучених працівників;  

2. Зростання цінності особистого, вільного часу, люди орієнтовані на можливості 
управляти своїм робочим ритмом;  

3. Кастомізація – максимальне врахування і узгодження потреб підприємства в 
зростанні ефективності та індивідуальних потреб працівника. Кастомізоване робоче 
місце характеризується тим, що: індивіди самі є підприємцями, які планують своє 
трудове життя; відповідальність за долю і ефективність підприємства поділяється між 
працівниками, менеджерами та власниками. Це вимагає нового розуміння феномену 
довіри між співробітниками і організацією;  

4. Розбірливість співробітників. Компанії починають конкурувати на ринку 
робочої сили, що пов’язано як зі скороченням людського ресурсу.  

До складу кадрового потенціалу підприємства доцільно включити потенціал 
організаційної структури управління, як механізм функціонування підприємства, який 
включає рівень організації його функціональних елементів та особливості їхньої 
взаємодії.  
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В умовах розвитку сучасного українського суспільства під впливом системних 
ринкових перетворень особливу актуальність набуває проблема побудови ефективної 
кадрової політики в системі управління організаціями. Кадрова політика являє собою 


