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УДК 331.101 
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магістрант 

спеціальності “Управління персоналом і економіка праці”, 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

 

ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНД 

Зібратись разом – це початок. 

Триматись разом – це прогрес. 

Працювати разом – це успіх. 

Генрі Форд 

Розглянуто різні підходи до визначення понять “група” та “команда”, розкрито 

сутність цих понять та їх відмінність. Наведено різні класифікації виділення 

ролей в команді. Проаналізовано підходи до формування команд. Представлені 

методичні підходи до оцінки ефективності діяльності команд.   

 

Рассмотрены различные подходы к определениям понятия "группа" и "команда", 

раскрыта сущность этих понятий и их различие. Приведены различные 

классификации выделения ролей в команде. Проанализированы подходы к 

формированию команд. Представлены методические подходы к оценке 

эффективности деятельности команд. 

 

There are different approaches to “a group" and "a team" definition considered in this 

article, the essence of these concepts and their differences are expounded. Different 

classifications of roles allocation in a team are adduced. Approaches to team formation 

are analyzed. Methodical approaches to evaluation of performance of teams’ activity are 

presented. 

 

Ключові слова. Група, формальні та неформальні групи, команда, етапи 

командоутворення, ролі в командах, соціально-психологічний клімат, ефективність 

команди. 

 

Ключевые слова. Группа, формальные и неформальные группы, команда, этапы 

командообразования, роли в командах, социально-психологический климат, 

эффективность команды. 

 

Keywords. Group, Formal and Informal group, team, team building phases, roles in 

teams, social and psychological environment, the effectiveness of the team. 

 

Вступ. На даному етапі розвитку людських ресурсів одним з головних 

особистих якостей, які цінують роботодавці, є здібність працювати в команді. 

Тому в сучасних умовах актуальними є взаємодії в команді та ефективність 

команди. Командна робота набуває широкого значення в усіх сферах 
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життєдіяльності індивіда, в тому числі й економічній. Коли працівники 

працюють в команді, у них формуються якості, які допомагають організації 

розвиватись (навички співпраці, взаємна підтримка, підвищення потенціалу 

кожного з них). Тому формування навичок роботи в команді поступово стає 

однією з ключових задач управління в організації. 

Підвищення ефективності діяльності команд є актуальним в сучасних 

умовах, оскільки при ефективній взаємодії індивіди утворюють між собою 

конкурентноспроможну команду, яка працює більш продуктивно і 

цілеспрямовано, показуючи вищий результат, ніж окремо кожен працівник. 

Дослідженню сутності понять “група” та “команда” присвячені роботи 

таких авторів К. Коб’єлля, В.М. Петюха, О.І. Ільніцької, М. Бронштейна, 

М. Геллерта та К. Новака. Проблему створення ефективної команди дослід-

жують такі вчені як Дж.В. Ньюстром, Т.М. Грабенко, Д.Ф. Фролов, Р.М. Белбін 

та Т.Д. Зінкевич-Євстигнєєва. Однак багато питань щодо створення ефективної 

команди залишаються досі нерозв’язаними. 

Постановка завдання. Метою cтатті є узагальнення теоретичних 

аспектів формування груп і команд в організації, ефективних шляхів 

командоутворення в ній, а також визначення основних факторів підвищення 

ефективності діяльності команд в сучасній організації. 

Результати дослідження. Більшість ситуацій, що виникають у ході 

організаційної діяльності, характеризують саме групові відносини. Групи в 

організаціях є основою ефекту синергії, і члени організації, як правило, не 

уявляють свою діяльність поза соціальною групою. У найзагальнішому вигляді 

соціальну групу можна охарактеризувати як сукупність індивідів, що 

взаємодіють певним чином на основі очікувань кожного окремого члена групи 

щодо інших. У цьому визначенні відображено дві суттєві умови, за реалізації 

яких сукупність індивідів може вважатися соціальною групою в організації: 

наявність стійких взаємодій між членами групи; наявність очікувань кожного 

окремого члена групи щодо інших членів групи, що дозволяє здійснювати 

соціальний контроль за їх поведінкою [10, 10]. 
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За визначенням Марвіна Шоу “група – це дві особи або більше, які 

взаємодіють одна з одною таким чином, що кожна особа здійснює вплив на 

інші та одночасно знаходиться під впливом інших осіб.” Однак даний підхід 

дещо звужує таке складне і багатогранне поняття [4]. 

Виокремлюють різні типи груп в організаціях, але, на нашу думку, 

найбільш доцільним є виділення таких типів: функціональні, цільові та 

неформальні. Функціональні та цільові групи також об’єднують у формальні 

групи. Формальні групи – це такі утворення в межах організації, створені за 

рішенням керівництва з метою виконання певних виробничих функцій. 

Неформальні групи створюються не з волі керівництва, але вони є 

потужною силою, що за певних обставин зводить нанівець зусилля керівництва. 

В неформальній групі працівники працюють для задоволення почуття 

причетності, взаємодопомоги, тісного спілкування [7, 22]. 

Формальна група – це групи, які свідомо створені для досягнення 

колективних цілей організації [10, 19]. 

На нашу думку, група – це взаємодія двох або більше осіб, які існують в 

одному просторі і часі та займаються спільною діяльністю, вступаючи в певні 

ділові і міжособистісні відносини. Не можна ототожнювати поняття “група” і 

“команда”, адже між ними існують відмінності. 

Ми дослідили, що в команді всі ці характеристики групи поєднуються, 

але додаються ще деякі: більш тісна взаємодія і взаємна залежність, члени 

команди працюють обов’язково спільно, командна робота націлена на спільне 

досягнення стратегічних і тактичних цілей [5]. 

Ми пропонуємо розглянути узагальненну порівняльну характеристику 

команди і формальної та неформальної груп (табл. 1). 

Команда – це різновид робочої групи, але не кожна робоча група –

команда. В команді існує взаємозалежність між її членами, тоді як в робочих 

групах вона відсутня [3, 27]. 

Команда — це особливий різновид невеликої групи, якій властиві 

особливі риси, що визначають ефективність її діяльності. 
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Таблиця 1 

Порівняльна характеристика команди і  

формальної та неформальної груп 

Ознака Формальна 

група 

Неформальна 

група 

Команда 

Структура Задається згори Формується 

спонтанно 

Створюється 

самостійно в 

процесі спільної 

роботи 

Мета діяльності Досягнення мети 

організації 

Задоволення 

потреб групи 

Досягнення 

особистої і 

загальної мети 

Джерело влади Ієрархічні 

повноваження 

Особиста влада Колективна думка 

Ухвалення 

рішень 

Приймаються 

згори 

Приймаються під 

впливом лідера 

або емоцій 

Приймаються на 

основі консенсусу 

Ознака 

об’єднання 

Лояльність Симпатії Взаємодоповнення 

Вид котролю Авторитарна Суспільні санкції Відкритий 

взаємний 

контроль 

Джерело: складено на основі [10, 83]. 

Команда більш сильна й має більший потенціал, ніж робоча група. Але 

команда вимагає і більшого внеску від усіх членів для реалізації цього 

потенціалу. Ефективність командної роботи залежить від того, як члени 

працюють разом. Однак дане визначення поверхово описує значення та зміст 

поняття “команда”. 

Марті Бронштейн розглядає команду як групу людей, організованих для 

спільної роботи заради досягнення спільної цілі та розподіляючих 

відповідальність за отримані результати. Також він виділяє три основні 

характеристики команди: люди об’єднуються для виконання роботи – ліва і 

права рука, як говорить прислів’я, мають діяти разом; наявність спільної цілі – 

всі члени команди працюють на єдиний кінцевий результат; наявність взаємної 

та колективної відповідальності – це означає, що кожен член команди в одна- 

ковій мірі відповідає за виконання поставленої перед командою задачі [3, 27]. 
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Ми цілком погоджуємося з вищенаведеними думками, а також хочемо 

додати, що команда – це невеличка cпільнота людей, де зусилля та здібності 

одного члена доповнюють іншого. Кожен член відчуває себе невід’ємною 

частинкою команди та відданим спільній справі. Також можна стверджувати, 

що команда – це соціальна система, яка складається із взаємозалежних 

об’єднаних спільною метою членів. 

На нашу думку, доцільним є виділення трьох підходів до формування 

команди: цільовий, міжособистісний та рольовий [6, 89-90]: 

1. Цільовий підхід (заснований на цілях). Цей підхід заснований на 

покращенні умінь членів групи орієнтуватись в процесах вибору і реалізації 

цілей. 

2. Міжособистісний підхід (інтерперсональний). Він сфокусований на 

покращенні міжособистісних стосунків в групі і заснований на тому, що 

міжособистісна компетенція збільшує ефективність функціонування групи як 

команди. Головним завданням цього підходу є збільшення групової довіри, 

заохочення спільної підтримки, а також збільшення внутрішніх комунікацій в 

групі. 

3. Рольовий підхід. Цей підхід пропонує проведення дискусій і переговорів 

серед членів команди відносно їх ролей. Даний підхід базується на припущенні, 

що команди в рольовому плані складаються із частково перекриваючих один 

одного ореолів ролей. 

Найбільш ефективним та клопітким є рольовий підхід до формування 

команд. В основі даного підходу закладенні слова: “немає двох однакових 

людей” та “у тебе краще всіх це вийде”. Таким чином, в процесі діяльності 

команди її члени проявляють себе в різних ролях. Ми вважаємо, що саме 

рольовий підхід заслуговує уваги та є ефективним у використанні. 

На нашу думку, найбільш доцільним і цікавим є розподіл ролей за 

класифікацією Р.М. Белбіна. Він виділяє дев’ять типів людей [2, 36]: 

1. Генератор ідей (Plant) – креативний, обдарований багатою уявою. 

Вирішує важкі проблеми. 
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2. Дослідник ресурсів (Resource investigator) – екстраверт, повний 

ентузіазму, комунікабельний. Аналізує можливості, розвиває контакти. 

3. Координатор (Coordinanor) – зріла і впевнена в собі людина, хороший 

керівник. Визначає спільні цілі, керує процесом прийняття рішень, вміло 

делегує повноваження. 

4. Мотиватор (Shaper) – динамічна людина, яка стимулює інших, не втрачає 

самоконтролю в напруженій ситуації. Володіє наполегливістю і мужністю 

подолання перешкод. 

5. Аналітик (Monitor evaluator) – розсудливий, стратегічно роздумує, 

проникливий. Розглядає всі варіанти.  

6. Натхненник команди (Teamworker) – чуйна, спокійна, сприйнятлива і 

дипломатична людина. Вміє вислухати інших, запобігає створенню 

конфліктних ситуацій, заспокоює людей. 

7. Реалізатор (Implementer) – дисциплінований, надійний, завбачливий і 

кваліфікований. Перетворює ідеї в практичні справи. 

8. Контролер (Completer) – старанний, добросовісний, неспокійний. Шукає 

помилки і упущення. Вчасно виконує доручену йому роботу. 

9. Спеціаліст (Specialist) – щирий, самостійний, відданий. Володіє 

рідкісними знаннями і навичками. 

Також Р.М. Белбін розробив лист самооцінки, за яким можна 

протестувати працівників і дізнатись, хто яку роль виконує в команді [1, 212]. 

Ми дослідили, що дана класифікація дозволяє виявити, яку роль в 

команді займає кожен її член, та дійшли до висновку, що команда – це принцип 

рівноваги. Тобто в команді мають бути люди, які відповідають її потребам, але 

не дублюють один одного, щоб можна було компенсувати людські слабкості 

шляхом використання сильних сторін найбільш продуктивно. 

В цілому, ефективність роботи трудового колективу також залежить від 

соціально-психологічного клімату в організації – сукупності взаємопов’язаних, 

сталих соціально-психологічних особливостей групи, організації (домінуючих 

характеристик у ставленні до цілей та мотивів спільної діяльності, у стосунках 
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між людьми, у моральних та інтелектуальних установках, а також 

переважаючому настрої). 

Сприятливий соціально-психологічний клімат є умовою підвищення 

продуктивності праці, задоволеності працівників працею і колективом. Але 

гарний клімат не є простим наслідком проголошених девізів і зусиль 

менеджерів. Він являє собою підсумок систематичної психологічної роботи з 

членами групи, здійснення спеціальних заходів, спрямованих на організацію 

відносин між менеджерами і співробітниками. 

В.М. Шепель вважав, що клімат відносин між людьми складається із 

трьох кліматичних зон. Перша кліматична зона – соціальний клімат, що 

визначається тим, наскільки в даній групі усвідомлені спільні цілі та завдання. 

Другою кліматичною зоною є моральний клімат, що визначається тим, які 

моральні цінності в даній групі є прийнятими. Третя кліматична зона – це 

психологічний клімат, тобто ті неофіційні відносини, які складаються між 

працівниками, що перебувають у безпосередньому контакті [9, 371]. 

Розглянувши наведені підходи і узагальнивши інформацію, ми вважаємо, 

що соціально-психологічний клімат – це стан, в якому перебуває організація в 

даний момент, що в свою чергу відображає міжособистісні та психологічні 

зв’язки між її членами. Також цілком погоджуємося, що соціально-

психологічний клімат буває як позитивний, так і негативний. 

Ми дослідили, що ефективні команди мають щонайменше п’ять таких 

основних характеристик: високі результати в роботі; висока задоволеність 

членів групи приналежністю до групи і роботою в ній; велика кількість 

пропонованих ідей і рішень; чимала кількість розв’язаних проблем і висока 

якість рішень; позитивний емоційний досвід. 

Виділяють такі фактори, що впливають на ефективність командної 

діяльності [9, 303]: 

1. Розмір групи. Ідеальна група 5-9 осіб. Збільшення розміру групи веде до 

її неформального розподілу і складнощів в управлінні. 
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2. Склад групи. Це ступінь схожості осіб та їх поглядів, які вони 

застосовують при прийнятті рішень. Рекомендують, щоб група складалась з 

неподібних особистостей. 

3. Групова поведінка. Наявні певні правила і норми поведінки, яких реко- 

мендують дотримуватись, щоб уникнути виникнення конфліктних ситуацій. 

4. Згуртованість. Характеризує міру тяжіння членів групи один до одного і 

до групи в цілому. Потребує підтримувати. 

5. Групова одностайність. Спостерігається тенденція до придушування 

окремою особистістю різних поглядів членів групи. Один з негативних 

факторів, якого слід уникати. 

6. Конфліктність. Можливе виникнення внутрішніх спорів і конфліктів. 

Рекомендується використовувати різні методи управління  конфліктною 

ситуацією. 

7. Статус членів групи. Старшинство в посаді, назва посади, розміщення 

кабінету, освіта, соціальний талант, інформованість і накопичений досвід. 

Необхідно враховувати можливість як позитивного так і негативного впливу 

статусу окремих осіб на членів групи і групу в цілому. 

8. Групові ролі. Кожен член групи свідомо виконує сворю роль. 

Рекомендовано, щоб у групі були присутні різні типи людей. 

Наведені фактори, на нашу думку, є досить важливими і суттєво 

впливають на ефективність командної роботи. Адже порушення одного із 

факторів може призвести як до конфліктності та непорозуміння, так і до 

непродуктивної праці та розколу команди в цілому. Багато в чому ефективність 

роботи команди залежить саме від її розміру. Ідеальним розміром команди 

вважаємо команду в шість осіб, оскільки така чисельність є найбільш 

ефективною як в плані її керованості, так і в плані досягнення нею поставлених 

цілей. Хоча на практиці, в силу різних обставин, далеко не завжди можна 

досягнути такого ідеального варіанту. 

Висновки. Отже, поняття “група” та “команда” мають різне значення: 

група – це більш широке поняття, учасників якої об’єднує спільна діяльність та 
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які вступають в ділові й міжособистісні відносини. Команда ж є різновидом 

робочої групи. В команді, на відміну від групи: більш тісна взаємодія, її члени 

працюють обов’язково спільно та об’єднані спільною метою, хоча і виконують 

різні завдання. Команда більш сильна й має більший потенціал, ніж робоча 

група, але і вимагає більшого внеску від усіх членів для реалізації цього 

потенціалу. 

З огляду на це, у сучасній управлінській практиці при формуванні 

команди необхідно чітко усвідомлювати, що команда – це не просто один з 

можливих ресурсів для виведення організації на новий рівень. Команда 

ефективно діє лише тоді, коли застосовується в потрібний час і в потрібному 

місці. Вона повинна створюватися для вирішення конкретних проблем та задач. 

Крім того, необхідність в команді виникає тоді, коли керівник усвідомлює, що у 

нього накопичилась велика кількість невирішених задач, з якими він просто не 

в змозі справитися самостійно. В таких випадках йому потрібен помічник або 

ціла команда помічників. 

Командна робота на даний час є одним з найактуальніших напрямів 

істотного підвищення продуктивності сучасної організації. Тому у практиці 

командоутворення важливо обрати саме такий підхід, який найкраще 

відповідатиме конкретним умовам функціонування організації, і реалізації 

трудового потенціалу кожного її працівника. Підвищенню ефективності 

діяльності команд в сучасній організації сприятиме використання в 

господарській практиці усіх вищенаведених факторів, оскільки кожний з них 

важливий. Разом з тим, одним з найважливіших, на нашу думку, залишається 

фактор сприятливого соціально-психологічного клімату всередині команди. 

Потрібно визнати, що це необхідна вимога як для лідера команди, так і для 

кожного її члена. Адже, кожен хоче працювати в команді, в якій йому 

комфортно. Більше того, максимально ефективно реалізувати свій професійний, 

творчий, зрештою професійний потенціал, можливо лише за умови 

сприятливого мікроклімату в організації в цілому і в конкретній команді 

зокрема, а від цього значною мірою залежить і успіх організації. 
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ГРЕЙДУВАННЯ ЯК НОВИЙ МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ 

ПЛАТИ: ПРОБЛЕМИ УПРОВАДЖЕННЯ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

У статті визначено сутність, мотиваційну роль та етапи упровадження 

грейдингу. Розглянуто переваги та недоліки нового методу матеріального 

стимулювання працівників, що ґрунтується на використанні системи грейдів. 

Наведено низку заходів для подолання виявлених проблем під час впровадження та 

застосування грейдингу. 

 

В статье определена сущность, мотивационная роль и этапы внедрения 

грейдинга. Рассмотрены преимущества и недостатки нового метода 

материального стимулирования работников, основанного на использовании 

системы грейдов. Приведен ряд мер для преодоления выявленных проблем при 

внедрении и применении грейдинга. 

 

The article outlines the nature, motivation role and implementation stages of grading. 

Considered the advantages and disadvantages of the new mechanism of material 

incentives for workers, based on the use of grade. Examines the ways to overcome the 

problems identified during the introduction and application of grading. 

 

Ключові слова. Грейдинг, грейди, ієрархія посад, ранжування, мотивація, оплата 

праці, винагорода. 

 

Ключевые слова. Грейдинг, грейды, иерархия должностей, ранжирование, 

мотивация, оплата труда, вознаграждение. 

 

Keywords. Grading, grade, hierarchy of positions, rankings, motivation, remuneration, 

reward. 

 

Вступ. Процес проектування заробітної плати завжди був і буде 

суперечливим, адже це питання є важливим як для персоналу організації, так і 

для керівництва. Заробітна плата – це потужний інструмент мотивації, тому 

помилившись з її розміром можна втратити не тільки цінного співробітника для 

організації, але й платити надміру тому, хто цього не вартий.  

Персонал організації – це основне джерело конкурентних переваг 

підприємства на ринку. Ефективне використання наявних людських ресурсів 

можливе за умов раціонального проектування заробітної плати, саме 



 16  

грейдування дає можливість вирішити проблему визначення прийнятного рівня 

диференціації заробітної плати працівників. [1, с. 70] 

Проблемою використання грейдування при формуванні заробітної плати 

займалося чимало науковців: Колот А.М., Цимбалюк С.О., Данюк В.М., 

Чернушкіна О.О. та ін. Проте, незважаючи на значне посилення інтересу до 

такого методу проектування заробітної плати як «грейдування», він 

залишається малодослідженим. 

Постановка завдання. Дослідження організаційно-економічного 

механізму проектування заробітної плати з використанням грейдування, 

виявлення проблем і розроблення пропозицій щодо раціонального 

запровадження грейдування на підприємствах. 

Результати дослідження. Стабільність, розвиток і ефективність 

персоналу безпосередньо залежать від його мотивації — як матеріальної, так і 

нематеріальної. Проте оплата праці є мотиваційним фактором, тільки якщо 

вона безпосередньо пов’язана з результатами праці. На сьогодні все більше 

керівників підприємств переконуються в тому, що заробітна плата не формує 

належної мотивації та лояльності працівників, і зрештою не закріплює їх на 

підприємстві. Мотиваційний ефект від підвищення посадового окладу 

(тарифної ставки) чи установлення певних надбавок і доплат має 

короткостроковий характер, оскільки працівники швидко звикають до нового 

рівня заробітної плати. Окремі фахівці вважають, що період впливу підвищення 

заробітної плати на мотивацію працівників залежно від різних чинників може 

становити від одного до восьми місяців. А постійне підвищення заробітної 

плати може негативно позначитися на конкурентоспроможності підприємства 

та його фінансовій стійкості, що зрештою може призвести до банкрутства. [4, с. 

39]. 

Тому на особливий практичний інтерес заслуговує механізм 

матеріального стимулювання працівників, що ґрунтується на використанні 

системи грейдів.  
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Наростання популярності й попиту на метод грейдування зумовлене тим, 

що воно пройшло випробування часом. Оскільки дуже важко знайти 

універсальний метод проектування оплати праці який враховував би інтереси і 

роботодавця, і працівника. Підприємство завжди намагається платити з 

урахуванням своїх цілей, але рівно стільки, щоб працівник не звільнився, а той 

у свою чергу прагне отримувати якомога більше. [2, c. 51] Саме грейдинг у 

змозі певною мірою розв’язати одвічний конфлікт між працівником та 

роботодавцем щодо визначення розміру окладу. 

Грейдинг – це процес оцінювання і ранжування посад, які розподіляють 

на групи (грейди), відповідно до їх цінності для компанії. 

Упровадження системи грейдів на підприємстві відбувається в кілька 

етапів, а саме: 

1. Підготовка робочої групи, вивчення методики; 

2. Розроблення концепції грейдування; 

3. Експертне оцінювання посад. 

Етапи 1-3 – підготовчі. На цих етапах дуже важливо залучити спеціально 

підготовлених внутрішніх експертів або зовнішніх консультантів. 

4. Визначення вимог до посад, уточнення критеріїв за якими проводиться 

оцінювання. Це один із найскладніших етапів, адже йдеться про визначення 

ключових вимог до кожної посади.  

5. Розподіл критеріїв за рівнями. Від точного і зрозумілого опису кожного 

рівня залежатиме коректність оцінки посади. Крок між рівнями повинен бути 

однаковим.  

6. Оцінювання кожного рівня, що передбачає присвоєння балів залежно 

від ступеня складності роботи та величини критерію за яким проводиться 

оцінювання. Кількість критеріїв оцінювання має бути достатньою. Це означає, 

що за умови низького рівня вагомості одного з них для всіх посад, доцільно від 

такого критерію відмовитися. 

7. Оцінювання ваги критерію. Розрахунки цього етапу здійснюються 

залежно від ступеня важливості кожного з описаних критеріїв для 
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підприємства. Обов'язковою умовою цього етапу є використання в ході оцінки 

однакових правил розрахунків по кожному критерію. 

8. Визначення загальної кількості балів для кожної вертикалі посад та їх 

розподіл на грейди. Посади групуються в грейди за однаковою кількістю балів 

залежно від ступеня значущості для підприємства. кожному грейду мають 

відповідати близькі за отриманими оцінками посади. 

9. Встановлення посадових окладів. Обов'язковою умовою для цього 

етапу є визначення розміру посадового окладу за результатами розрахунків 

балів. Воно повинно проводитися за єдиними правилами, незалежно від 

підрозділу.  

10. Упровадження грейдування на підприємстві та аналіз результатів. 

Такий метод оцінювання посад та оплати праці використовують понад 7,5 

тис. великих компаній США та Європи, серед яких Kodak, Pepsi, IBM, BMW, а 

також понад 1,2 тис. компаній в 11 країнах Азії та решти світу. Протягом 

останніх 5 років і в Україні спостерігається посилення уваги до проектування 

заробітної плати з використанням грейдування, адже в умовах конкуренції 

персонал є одним із головних факторів виживання підприємства. Однак існує 

проблема розроблення та впровадження системи грейдів на вітчизняних 

підприємствах, яке відбувається повільно і потребує значних витрат.  

Проте, перед застосуванням такого методу проектування заробітної плати 

як грейдинг, необхідно обґрунтувати його доцільність з огляду на специфіку 

діяльності підприємства, вид економічної діяльності, його організаційно-

правову форму, розміри, структуру і чисельність персоналу, наявність філіалів, 

регіональних представництв тощо, то необхідно спочатку проаналізувати ці 

чинники та впевнитися в доцільності використання грейдингу. Наприклад, 

установлення заробітної плати працівників підприємств, що фінансуються з 

бюджету, належить до сфери державного регулювання і здійснюється на 

підставі актів Кабінету Міністрів України. На більшості промислових 

підприємств найоптимальніший варіант — застосування тарифікації робіт і 

робітників за розрядами тарифної сітки та формування кваліфікаційних груп з 
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оплати праці для керівників, професіоналів і фахівців. Процедуру грейдування 

не варто також застосовувати на малих підприємствах. Грейдовий підхід до 

формування основної заробітної плати доцільно запроваджувати на середніх і 

великих підприємствах, особливо в разі використання стратегії диверсифікації 

бізнесу, наявності філіалів і регіональних представництв. Запровадження цього 

підходу насамперед актуальне для підприємств у галузі фінансової діяльності, 

страхування, торгівлі, зв’язку, на окремих промислових підприємствах 

[3, с.134-135]. 

На основі проведеного дослідження було виявлено такі проблеми: 

1. Основною проблемою впровадження грейдів є те, що цей процес 

вимагає великих фінансових витрат, адже для розроблення системи грейдів 

необхідно залучити велику групу експертів через те, що зачіпаються інтереси 

всього підприємства. Черговим викликом стає пошук висококваліфікованих 

фахівців, які нині є рідкістю. 

2. Значною проблемою, як не дивно, виступає основна перевага 

грейдування: «вимірювання невимірного, перекладання нематеріального 

показника «цінності співробітника» у грошовий еквівалент. Тобто дуже важко 

вірно оцінити наявні посади, адже необхідно не тільки правильно обрати 

показники, за якими буде здійснюватись оцінювання, а й уникнути 

суб’єктивної та несправедливої оцінки. 

3. Грейдинг підходить лише компаніям з добре налагодженими бізнес-

процесами, що значно обмежує сферу використання методу. 

Проте, незважаючи на ряд виявлених проблем, грейдування є ефективним 

методом проектування заробітної плати, який має ряд переваг, що і робить його 

таким дієвим, а саме: 

1) забезпечує раціональну систему винагороди; 

2) забезпечує незалежне оцінювання співробітників щодо відповідності 

посадам, які вони займають; 

3) дозволяє визначати взаємозв'язок рівня доходу працівника на 

конкретній посаді з відносною його цінністю; 
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4) підвищує мотивацію персоналу; 

5) забезпечує прозорість можливостей кар’єрного росту для 

співробітників. 

Саме через свої переваги грейдинг не просто має право на життя, але й 

повинен активно впроваджуватися на підприємствах, для цього необхідно 

подолати виявлені проблеми через запровадження таких заходів: 

1. Для вирішення проблеми великих фінансових витрат необхідно 

звернутися до внутрішніх експертів, підвищення кваліфікації котрих буде 

вигідним капіталовкладенням, адже в подальшому непотрібно буде звертатися 

до зовнішніх експертів. Також підвищення кваліфікації внутрішніх експертів 

дасть змогу зменшити витрати на впровадження системи грейдингу, адже це 

збільшить вартість людського капіталу всієї організації, що відповідно стає 

складовою собівартості продукції. 

2. Для ефективної оцінки посад необхідно ретельно підійти до вибору 

критеріїв за якими проводиться оцінювання, визначити їх вагу, рівень оцінки 

(кількість балів) та обов’язково дослідити посадові інструкції для всіх посад які 

наявні на підприємстві. 

3. Перед упровадженням грейдів потрібно перш за все оптимізувати всі 

процеси в середині підприємства, а вже потім пропонувати співробітникам 

нову систему оплати праці. Крім цього, упровадження грейдингу може зайняти 

від кількох місяців до року, до чого теж необхідно бути готовим. 

Висновки. Як новий метод проектування заробітної плати, грейдинг 

може забезпечити раціональний її розмір, тобто працівник буде отримувати не 

середню заробітну плату відповідної професійної групи, а саме той рівень 

оплати праці, який відповідатиме важливості роботи конкретної особи для 

конкретного підприємства. Грейдування має розроблятися для конкретного 

підприємства, з урахуванням усіх його особливостей та специфіки діяльності, 

це забезпечить індивідуальний підхід як до організації, так і до її 

співробітників. Адже з допомогою даного методу керівник може заохочувати 

цінних працівників для організації, економлячи на менш важливих посадах, а 
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працівники матимуть уявлення про можливі зміни рівня доходів за різних 

кар’єрних переміщень завдяки прозорості методу. 
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ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАЛУЧЕННЯ 

КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ У ВІДДІЛ ПРОДАЖІВ 

 

У статті розглядаються особливості залучення персоналу у відділ продажів. На 

основі аналізу функціональних обов’язків та особистісних характеристик 

менеджерів з продажу увага акцентується на певних пунктах в сфері 

вдосконалення процесу залучення кваліфікованих фахівців  у даний структурний 

підрозділ. 

 

В статье рассматриваются особенности  привлечения персонала в отдел продаж. 

На основе анализа функциональных обязанностей и личностных характеристик 

менеджеров по продажам внимание акцентируется на определенных пунктах в 

области усовершенствования процесса привлечения квалифицированных 

специалистов в данное структурное подразделение. 

 

In the article examined the involvement of staff in the sales department. Based on the 

analysis of functional responsibilities and personal characteristics of sales managers 

attention is focused on certain points in the area of improving the process of attracting 

qualified professionals to this department. 
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Вступ. Сьогодні фахівці з продажу – категорія найбільш затребуваних 

працівників на ринку праці. Попит на хороших «сейлзів» (від англ. Sales – 

продаж) традиційно перевищує пропозицію, тому що саме ці люди 

безпосередньо працюють з клієнтами та забезпечують компанії прибуток. І все 

таки, як же знайти фахівця, який зможе ефективно працювати та показувати 

високі результати у продажах? З цією проблемою знайомі HR-фахівці багатьох 

компаній: потік резюме великий, але дуже багато кандидатів не відповідають 
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вимогам. Інтернет спростив процес зв'язку з роботодавцем до натискання однієї 

клавіші на сайті працевлаштування, і багато шукачів не обтяжують себе 

вивченням профілю компанії і розсилають резюме всім підряд. Отже, щоб 

залучити якісного фахівця і знайти його швидко, потрібно раціонально 

налаштувати весь процес залучення та відбору необхідного кандидата, 

оптимізувавши його складові.  

Оскільки попит на менеджерів з продажу на ринку був завжди, зараз же 

він навіть перевищує пропозицію, то питанням ефективного підбору 

цікавляться багато науковців. Необхідність формування дієвого інструментарію 

залучення  у своїх працях розглядають такі вчені, як С.Симоненко, Т. Гірченко, 

Ю. Одегов, Т. Башук, Л.Іванченко, В. Луговий, В. Авер’янова та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є висвітлення особливостей роботи 

фахівців відділу продажів та спектру ефективних інструментів у сфері 

вдосконалення процесу їх залучення. 

Результати дослідження. Кадрове забезпечення відділу продажів є 

однією з ключових проблем розповсюдження та реалізації продукції. Існує 

безпосередня залежність ефективності та результативності продажів від їх 

кадрового потенціалу. Це, в свою чергу, впливає на діяльність організації, її 

розвиток та авторитет на ринку.  

Для того щоб серед багатьох кандидатів здійснити вдалий вибір, 

пропонується встановлення відповідностей між інтересами та якостями, якими 

володіє кандидат, та тими вимог, які висуває компанія та, безпосередньо, несе в 

собі дана вакансія (рис. 1). 

Першим пропонованим інструментом є співставлення специфіки 

діяльності компанії з особистими інтересами. Адже, щоб добре продавати, 

менеджер з продажу повинен цінувати свій продукт та бути впевненим у його 

якості. Тому нерідко ці фахівці вибирають роботодавця не тільки за рівнем 

матеріальної винагороди, а ще й у відповідності з особистими уподобаннями та 

інтересами. Розуміючи, що він для своїх клієнтів стає обличчям продукту, 

людина прагне вибрати для себе компанію, якою могла  би пишатися. Рівень 
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компанії та продуктів, їх «легенда», перспективи розвитку, якість контенту та 

аудиторії – все це визначає не тільки те, наскільки вдалі будуть продажі, але і з 

якими клієнтами потрібно буде співпрацювати [1, с.173]. 

 

Рис. 1. Ефективні інструменти залучення фахівців у відділ продажів 

 

У першу чергу фахівців з продажу цікавить масштаб бізнесу, вони 

повинні розуміти, на якому рівні знаходиться компанія: чи можна назвати її 

розкрученим брендом або це – нове маленьке видання, портал. Якщо компанія є 

відомим медіахолдингом – досить лише  назвати себе. Молодий фірмі, ім'я якої 

мало про що розповість шукачеві роботи, варто розповісти про себе більш 

детально. Талановиті менеджери з продажу працюють не тільки у відомих 

корпораціях, тому, розуміючи формат продукту, кандидат відразу може оцінити 

власні знання і зважити свої сили [3, с.35].  

Наступним важливим інструментом у підборі є чітке роз’яснення 

функціональних обов’язків. Чим більш виразно і конкретно (ще в описі вакансії) 

роботодавець розповість про свої запити майбутньому співробітникові, тим 

менше відгуків піде у відсів. Однак, орієнтуючись на досвідченого фахівця, не 
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треба штучно обтяжувати своє оголошення, досконально передаючи «робочий 

день менеджера з продажу». 

Нерідко опис вакансії, який замовники надають фахівцям з підбору 

персоналу, займає половину сторінки. Безумовно, такий перелік кандидат, 

швидше за все, прочитає неуважно. У процесі підготовки рекрутери 

намагаються виділити одне - два основних завдання , які йому належить 

вирішувати. Можна для більшої ясності та наочності розділити кожне з них на 

кілька підпунктів. 

Так, наприклад, перше, що хотів би дізнатися фахівець, якого чекає 

робота у відділі продажів, – чи є у компанії власна клієнтська база, чи йому 

доведеться налагоджувати контакти з нуля і роботодавець розраховує на його 

зв'язки, знайомства та напрацювання. 

Другий важливий момент – як будується робота з клієнтами усередині 

відділу, чи є сегментування, буде він працювати з прямими клієнтами або з 

агентствами. 

Третій – це наявність додаткових завдань, які йому будуть поставлені. 

Серед них, наприклад, проведення аналізу продажів, документообіг, технічна 

підтримка клієнтів тощо. 

На закінчення варто згадати і про плани на майбутнє (запуск нових 

видань, напрямів, форматів). Знаючи їх, фахівець зможе оцінити свої 

перспективи подальшого розвитку в компанії. 

Однак серйозним прорахунком стане опис в оголошенні чи розповідь, в 

яких претендент «за деревами не побачить лісу». Розповідаючи, як весело 

працювати в дружному колективі, нерідко забувають включити найважливішу 

інформацію: наприклад, місце розташування офісу, в якому безпосередньо буде 

працювати кандидат, та графік його роботи. Обов'язково слід підкреслити факт 

офіційного працевлаштування, а також виплату офіційної заробітної плати 

[2, с.117]. 

Роблячи акценти на достоїнствах , не варто замовчувати про моменти , які 

можуть бути сприйняті негативно: наприклад, запланований переїзд офісу, 
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адже для деяких претендентів саме зручне місце розташування може бути 

однією з пріоритетних умов для вибору конкретної компанії. 

Наступне важливе питання, яке слід роз’яснити  – зарплатні очікування 

кандидата. Оцінюючи пропозицію роботодавця, претендент у першу чергу 

порівнює завдання, які йому доведеться виконувати, з пропонованим рівнем 

доходу. Тому бажано, щоб у нього перед очима одразу була повна картина. 

Зазвичай рівень пропонованої плати вказується двічі: перший – на початку 

оголошення. Його кандидат бачить, навіть не відкриваючи саме оголошення. 

Оскільки винагорода менеджера з продажу, як правило, містить змінну частину 

(відсоток від суми продажу), то, вказуючи розмір пропонованої зарплати, треба 

визначити діапазон сукупного доходу. При цьому перша цифра повинна 

відповідати сумі, яку отримує співробітник, який справляється зі своїми 

обов'язками рівно настільки, щоб роботодавець готовий був тримати його у 

штаті, друга – доходу найбільш успішного фахівця в компанії на аналогічній 

посаді. 

Якщо дозволяють корпоративні правила, обговоріть, яку частку в оплаті 

праці становить постійна частина, адже часи, коли вважалося, що відсутність 

фіксованого окладу відлякує безініціативних і приверне ефективних 

співробітників, пройшли . Нинішня ситуація вимагає роботодавців переглядати 

свої пропозиції. Зокрема, для привабливості своєї вакансії, треба враховувати 

той факт, що на ринку практично немає компаній, які б працювали без 

фіксованої ставки [4, с.57]. 

Якщо брати як орієнтири великі фірми (зокрема, відомі видавничі доми), 

то варто в якості тренду розглядати все більше збільшення фіксованої частини 

заробітної плати. Такі роботодавці хочуть залучити стабільністю. І треба 

зауважити, що їхні прагнення підтримують деякі претенденти, які люблять свій 

продукт і зацікавлені в постійному місці роботи. 

Ще одним не менш важливим фактором є особистісні характеристики 

претендента. Професія менеджера з продажу – це скоріше покликання. 

Успішними в ній можуть стати тільки люди з певним складом характеру. Тому 
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багато роботодавців намагаються у вимогах описувати портрет претендента, 

який вони собі уявляють. 

Але і в особистих якостях далеко не завжди найбільш вдалим кандидатом 

стає той, хто повністю відповідає опису. У вузьких сферах, де представляти 

треба складні продукти (припустимо, спеціалізована література чи електронні 

експертні системи), на перший план виходять не комунікативні навички або 

цілеспрямованість, а розуміння особливостей продукту та переваг їх 

застосування у роботі, вміння дохідливо пояснити це клієнту. 

Крім того, робити наголос на особистих якостях в оголошенні про 

вакансію – це, за великим рахунком, не дасть ніякого результату. Навряд чи 

хтось із претендентів, читаючи особистісні вимоги, не знайде серед своїх 

достоїнств потрібні. Виникає питання: навіщо ж включати в оголошення те, що 

ніяк не вплине на відгуки [2, с.47]? В такому випадку можна порекомендувати  

відкласти з'ясування подібних відповідностей до співбесіди. В оголошенні 

краще зосередити увагу на визначальних критеріях відбору, знаючи які, 

кандидат вирішить: відправляти або не відправляти своє резюме. Якщо в 

розділі завдань ми говоримо потенційному менеджеру з продажів, що йому 

доведеться робити, то у вимогах потрібно вказати знання, вміння та навички, 

якими він повинен володіти і без наявності яких його кандидатура розглядатися 

не буде. Уточніть, є досвід у конкретному сегменті обов'язковим або достатньо 

стажу в схожій області. Якщо потрібні просто навички продажів, а 

особливостям роботи з товаром компанія готова навчити, це теж обов'язково 

потрібно вказати. І хоча процедура такого навчання тривала та не в кожного 

роботодавця є ресурси на такий проект, однак в умовах сьогоднішнього 

високого попиту на менеджерів з продажу цей спосіб допомагає знайти 

перспективних кандидатів серед тих, хто не може похвалитися галузевим 

досвідом. 

Висновки. Отже, треба визнати, що ринок праці в сфері продажів 

належить кандидатам. Тому завдання HR - фахівця – не просто фільтрувати 

резюме, а домогтися того, щоб, прочитавши його оголошення, відповіли 
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потрібні люди. Якщо на оголошення про вакансії відгукуються не ті кандидати, 

можливо – проблема не в них, а в самій компанії. Пункти оголошення – це 

навідні запитання шукачам роботи, відповідаючи на які послідовно, вони 

дійдуть висновку, зуміють і захочуть вони  працювати в даній компанії чи ні.  
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СУТНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ДОБОРУ ПЕРСОНАЛУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

У статті наведено аналіз поняття ефективності, запропоновано власне 

визначення поняття ефективності добору персоналу. Здійснено огляд та 

представлено стислий опис показників ефективності добору персоналу та надано 

рекомендації щодо їх застосування провідними банками України. 

 

В статье приведен анализ понятия эффективности, предложено собственное 

определение понятия эффективности подбора персонала. Осуществлен обзор и 

представлено краткое описание показателей эффективности подбора персонала и 

даны рекомендации по их применению ведущими банками Украины. 

 

The article presents an analysis of the concept of efficiency, offered his own definition of 

the concept of efficiency of recruitment. Made the survey and presented a brief 

description of indicators of the effectiveness of recruitment and provided 

recommendations on their use in leading banks in Ukraine. 

 

Ключові слова. Ефективність, добір персоналу, ефективність добору персоналу, 

показники ефективності добору персоналу. 

 

Ключевые слова. Эффективность, подбор персонала, эффективность подбора 

персонала, показатели эффективности подбора персонала. 

 

Keywords. Efficiency, recruitment, effectiveness of recruitment, indicators of the 

effectiveness of recruitment. 
 

Вступ. В сучасних умовах високої конкуренції значно підвищується роль 

персоналу як одного з визначальних факторів успіху діяльності підприємства, 

адже саме від компетентності й результативності праці персоналу залежить 

здатність підприємства досягати поставлених цілей.  

Персонал організації – це основне джерело конкурентних переваг і 

забезпечення високої конкурентоспроможності підприємства на ринку. 

Завдання забезпечення підприємства висококваліфікованими працівниками 

вирішується за допомогою професійного добору, який є однією з основних 
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функцій управління персоналом, від якісного виконання якої залежить 

ефективність діяльності всього підприємства. 

Проблема підвищення ефективності добору персоналу є актуальною в 

наш час, адже велике значення для успішної діяльності будь-якого 

підприємства, установи чи організації в ринкових умовах має забезпечення 

його найкращими висококваліфікованими працівниками. Ефективний добір 

персоналу, для вирішення завдань та досягнення цілей, що стоять перед 

підприємством, забезпечує високу ймовірність успіху діяльності підприємства. 

Дослідженню проблеми ефективності добору персоналу та її показників 

приділяють особливу увагу багато іноземних науковців, фахівців в сфері 

управління людськими ресурсами та добору персоналу.  

Вагомий внесок у дослідження проблем ефективності добору персоналу 

та визначення її показників зробили С.О. Цимбалюк, В.Г. Андрійчук, 

Л.Г. Дончак, Г. Мокрик, Ю. Тупчій, В.А. Поляков, А. Федотов та інші науковці 

й практики. 

Однак в Україні, незважаючи на актуальність і практичну значимість, 

проблеми підвищення ефективності добору персоналу досліджуються 

недостатньо інтенсивно. Особливо гостро ця проблема постає в банківській 

сфері, де майже відсутнє оцінювання ефективності добору персоналу та роботи 

працівників відділу рекрутингу, через відсутність належної уваги до цієї 

проблеми, її недостатнє дослідження вітчизняними науковцями та 

необізнаність бізнес-менеджерів та фахівців з управління персоналом в методах 

оцінювання ефективності діяльності рекрутерів. 

Постановка завдання. Метою даної статті є визначення сутності поняття 

ефективності добору персоналу та огляд і опис її основних показників, а також 

надання рекомендацій щодо застосування показників ефективності добору 

персоналу в банківській сфері. 

Результати дослідження. В сучасній літературі поняття «ефективність» 

використовується в різних сферах людської діяльності. Зокрема, й в доборі 

персоналу, де ефективність посідає важливе місце серед актуальних проблем 
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процесу і досить часто розглядається та досліджується провідними фахівцями. 

Що ж таке ефективність підбору персоналу? Для початку наведемо визначення 

поняття «ефективність». 

Сьогодні поняття «ефективність» є одним з найпоширеніших. Адже часто 

доводиться зустрічати такі словосполучення, як «ефективність виробництва», 

«ефективність управління», «ефективність капіталовкладень», «ефективність 

використання основних засобів» тощо. Вивченню та дослідженню даної 

категорії присвячено безліч наукових праць [2]. 

В загальному ефективність – це економічна категорія, що відображає 

співвідношення між одержаними результатами і витраченими на їх досягнення 

ресурсами [1].  

Принципова схема визначення показника ефективності може бути 

виражена формулою [2]: 

 

Ефективність за Мочерним С.В. – це здатність приносити ефект, 

результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення 

ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат [3, с. 508]. 

Ефективність визначається відношенням результату (ефекту) до витрат, 

що забезпечили його отримання. Ефективність розкриває характер причинно-

наслідкових зв’язків виробництва. Вона показує не сам результат, а те якою 

ціною він був досягнутий. Тому ефективність найчастіше характеризується 

відносними показниками, що розраховуються на основі двох груп 

характеристик (параметрів) – результату і витрат. Це, в тім не виключає 

використання і абсолютних значень вихідних параметрів [4, с. 245]. 

У сучасному світі в середовищі жорсткої конкуренції у всіх сферах 

бізнесу стає критичним питання розрахунку ефективності роботи того чи 

іншого ресурсу, джерела або системи. Кожен керівник і власник зацікавлений в 

пошуку способу досягнення максимальної ефективності всіх бізнес-процесів 

організації. Не залишається без уваги і сфера HR, зокрема прагнення оцінити 
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ефективність добору персоналу. Це питання хвилює як керівників усіх рівнів, 

так і самих НR-спеціалістів [5]. 

Поділяючи погляди провідних вчених до визначення поняття 

«ефективності», пропонуємо своє бачення категорії «ефективність добору 

персоналу». Ефективність добору персоналу – це співвідношення між 

одержаними результатами добору персоналу (заповнення вакансій) і 

витраченими на їх досягнення ресурсами (трудовими, фінансовими, 

матеріальними, часовими та ін.) з урахуванням умов, які мають місце в момент 

визначення ефективності. 

Ефективність добору персоналу визначається тим, наскільки добре 

(раціонально, економічно і т.п.) організація використовує для цієї процедури 

наявні ресурси, і може сприйматися по-різному – залежно від обставин 

конкретного підприємства. 

Крім цього, процедуру підбору по-різному оцінюють, скажімо, 

генеральний директор і HR-керівник. З точки зору першого, це задоволення 

потреби бізнесу в особливих навичках, знаннях і певному виді робіт. Тоді 

наймання кадрів, з точки зору HR-керівника, вимагає: знайти потрібний 

компанії персонал; укластися в мінімальний бюджет; дотримати необхідні 

терміни; забезпечити необхідну якість [7]. 

Для оцінки ефективності добору персоналу можна виділити декілька 

показників. Проте єдиної думки щодо кількості цих показників та їх нормативів 

серед фахівців немає. 

Так, Цимбалюк С.О. виділяє три основні показники, що характеризують 

ефективність професійного добору: швидкість, вартість і якість добору (рис. 1) 

[8, с. 141]. 
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Показники 
ефективності 

добору 
персоналу

Швидкість 
добору

— тривалість (час) заповнення вакантної посади

Вартість 
добору

— загальний рівень витрат на заповнення вакантної 
посади

— ступінь відхилення фактичних витрат на 
підбір персоналу від запланованих

— середній розмір витрат на залучення одного 
потенційного кандидата

— співвідношення частки витрат і кількості кандидатів 
у розрахунку на кожне джерело підбору

Якість 
добору

— питома вага працівників, які не пройшли 
випробувального терміну

— тривалість навчання нових працівників

— плинність нових працівників

— результати праці нових працівників

— рівень порушення трудової дисципліни і 
корпоративних правил поведінки новими працівниками

— відгуки клієнтів, постачальників, колег, 
керівників, підлеглих

 

Рис. 1. Показники ефективності професійного добору персоналу [8, с. 141]. 

Юлія Тупчій, управляючий партнер VENBEST Recruiting, наводить такі 

основні показники ефективності добору персоналу, які доцільно 

використовувати, це [6, с. 19]:  

 термін заповнення вакансії; 

 вартість найму; 

 кількість заповнених вакансій; 

 плинність нового персоналу. 

Також Юлія Тупчій виділяє додаткові показники ефективності добору 

персоналу [6, с. 19]: 

1) Частка заповнених вакансій: 

%100
вакансій кількість Загальна

вакансій заповнених Кількість
 вакансій заповнених Частка   
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2) Загальний приріст:  

%100
впрацівникі кількість Загальна

наймівнових  Кількість
 приріст Загальний   

3) Продуктивність персоналу – значення цього показника для працівників 

беруться з результатів оцінювання персоналу. 

Загалом можна констатувати, що більшість фахівців в сфері пошуку і 

добору персоналу сходяться на тому, що для оцінювання ефективності добору 

персоналу доцільно використовувати такі показники, як: швидкість добору (час 

заповнення вакансії); вартість добору; кількість та частка заповнених вакансій. 

На мою думку, особливу увагу також варто приділяти якості добору, зокрема 

доцільно використовувати такі показники, як: плинність новоприйнятих 

працівників; частка працівників, які не пройшли випробувального терміну та 

причини цього; продуктивність нових працівників; відгуки клієнтів, колег, 

керівників, підлеглих про новачків тощо. 

Розглянемо детальніше показники ефективності добору персоналу та 

особливості і доцільність їх використання.  

Показник – швидкість добору – визначається тривалістю заповнення 

вакансії. Цимбалюк С.О. наголошує на тому, що з метою визначення швидкості 

заповнення вакансій потрібно фіксувати дату відкриття певної вакансії та дату 

її заповнення [8, с. 141]. А от Тупчій Ю. стверджує, що швидкість добору 

персоналу можна визначати не лише проміжком часу між відкриттям вакансії і 

її заповненням (згодою кандидата), а і часом між відкриттям вакансії і датою 

безпосереднього виходу працівника на роботу.  

На мою думку, важливо фіксувати час коли було формально закрито 

вакансію (згода кандидата), але більш доцільно використовувати показник 

швидкості добору стосовно саме виходу працівника на роботу для здійснення 

своїх посадових обов’язків, адже саме для цього його й підбирали. 

Варто звернути увагу на той факт, що у ситуаціях, коли вакансія не 

заповнюється у заплановані терміни або на пошук і відбір кандидатів 
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витрачається багато часу, для вирішення цих проблем рекрутеру слід відповісти 

на запитання: 

1) Наскільки реалістичні цілі, поставлені перед фахівцями з добору 

персоналу, і терміни заповнення вакантної посади? 

2) Чи існує у фахівців з підбору персоналу чіткий перелік вимог до 

кандидатів на вакантні посади? 

3) Чи реальними є вимоги до кандидатів? 

Пошук і відбір представників наймасовіших на ринку праці професій 

може вимагати небагато часу. Підбір на посади вищої ланки управління чи 

вузькоспеціалізованих фахівців потребує набагато більше часу [8, с. 141].  

Тому треба реалістично ставитися до встановлення термінів закриття 

вакансій на посади, які вимагають працівників різного рівня кваліфікації. 

Як же зрозуміти, результати роботи менеджера з добору, виявлені в ході 

оцінки його ефективності, – хороші, прийнятні чи погані? Дізнатися це можна, 

лише порівнявши отримані дані зі статистикою, вже накопиченою в компанії, 

або ж обмінюючись досвідом з колегами [7]. 

Як зазначає Хлиніна, деякі загальні закономірності можна виділити. Так, 

нормативні терміни добору (табл. 1) залежать від галузі чи конкретного регіону 

(точніше, економічної ситуації в ньому), а також від рівня посади (вакансії). Що 

стосується коефіцієнта закриття за період, то на нього в тій чи іншій мірі 

впливає співвідношення категорій персоналу, що добирається [7]. 

Таблиця 1 

Нормативні показники термінів закриття вакансій 

Нормативні терміни закриття вакансій 

Категорія персоналу Кількість днів 

Керівники 60-126 

Професіонали 60-90 

Фахівці 60 

Технічні службовці 10 

Робітники 5 
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Для добору персоналу в банківській сфері України характерним є 

невелика швидкість добору. Так, термін закриття вакансій такої категорії 

персоналу, як робітники, складає в середньому 14 днів, технічних службовців – 

від двох тижнів до місяця, фахівців та професіоналів – 30 і більше днів, а 

вакансії на посади керівників заповнюються в середньому через два–три і 

більше місяців. Зазвичай це пов’язано з обмеженістю способів та методів 

пошуку і добору персоналу, обмеженістю в фінансовому забезпеченні, 

недостаньою кваліфікацією працівників, що займаються добором, відсутністю 

чітких вимог до кандидатів, чи їх завищеністю, або ж неможливість 

запропонувати підходящим кандидатам вигідних умов праці та конкурентного 

на ринку праці компенсаційного пакету. 

Фахівець, який займається підбором, повинен мати чіткий перелік вимог 

до знань, навиків та індивідуально-особистісних характеристик претендентів на 

вакантну посаду.  

При формуванні вимог до кандидатів стосовно рівня освіти, досвіду 

роботи, знань, навиків, особливу увагу слід звертати на відповідність 

компенсаційного пакету та його конкурентоспроможності. Адже висуваючи 

високі вимоги до кандидатів і не пропонуючи відповідний до них пакет 

компенсацій, рекрутеру дуже складно, а іноді і неможливо буде заповнити 

вакансію. 

Наступний показник ефективності добору – вартість добору, яку 

характеризують такі показники, як: 

- загальний рівень витрат на заповнення вакантної посади; 

- ступінь відхилення фактичних витрат на добір персоналу від 

запланованих; 

- середній розмір витрат на залучення одного потенційного кандидата; 

- співвідношення частки витрат і кількості кандидатів у розрахунку на 

кожне джерело підбору [8, с. 142]. 

Загальні витрати на заповнення вакантної посади включають витрати на: 

— рекламні оголошення у ЗМІ; 
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— оплату рекрутингових послуг, гонорар залучених до професійного 

підбору консультантів; 

— оренду приміщень для проведення інтерв’ю і тестування; 

— компенсаційні пакети працівників організації, залучених до процедури 

підбору персоналу: співробітників служби управління персоналом, керівників 

та ін.; 

— організацію і оснащення робочих місць фахівців, які займаються 

професійним підбором: ПК, організаційна техніка, засоби зв’язку та ін [8, с. 

142]. 

Очевидно, рекрутер краще за всіх знає і відчуває «кадровий голод» , який 

переживає наша країна. Лише нещодавно компанії, в тому числі і банки, почали 

витрачати величезні бюджети на рекламу по телебаченню з метою подати себе 

як хорошого роботодавця. Ніщо інше як «кадровий голод» породив цю 

тенденцію. Тому дуже важливо мати можливість закривати складні вакансії, 

наприклад, підбирати вузьких фахівців або таких, яких у країні одиниці, за 

допомогою, як мінімум, зовнішнього рекрутингу, а при необхідності і гарного 

хедхантера [5]. 

Особливої уваги заслуговує проблема недостатнього фінансування 

добору персоналу, для більшості українських компаній характерним є малий 

бюджет, що виділяється на пошук і відбір кандидатів. Банківська сфера не є 

виключенням. Так, середньостатистичний бюджет добору персоналу банку 

включає в себе лише витрати на заробітну плату працівників, що займаються 

добором, витрати на превірку кандидатів Департаментом безпеки банку, 

витрати на оплату послуг та співпрацю з професійними спеціалізованими 

сайтами з пошуку роботи в банківському і фінансовому секторі України, 

витрати на ЗМІ, дуже рідко вітчизняні підприємства витрачаються на 

оцінювання кандидатів (придбання платних програм для професійного, 

особистісного тестування та ін). 

В основному для пошуку і залучення кандидатів використовуються 

загально доступні та безкоштовні сайти з пошуку роботи, де розміщуються 
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вакансії та резюме кандидатів. Характерною рисою добору персоналу 

банківської сфери є те, що банки майже не співпрацюють з кадровими 

агентствами, через дороговизну їхніх послуг, рідко використовується 

«полювання за головами» та майже виключений або значно обмежений у 

використанні прямий пошук, адже, аби зацікавити (переманити) 

висококваліфікованого працівника з іншої організації, йому треба 

запропонувати високу заробітну плату (вищу ніж він має зараз) та відповідний 

компенсаційний пакет, на що, зважаючи на складні економічні умови та 

ситуацію, що склалася зараз в фінансовому секторі України, в банків немає 

коштів.  

Через недостатній рівень фінансування добору персоналу ефективність 

цього процесу може значно знижуватись, адже малий бюджет обмежує фахівців 

з добору персоналу в методах та джерелах пошуку і добору персоналу, а також 

якості оцінювання кандидатів. 

Тому, оцінюючи ефективність добору персоналу, варто звертати увагу на 

фінансові можливості та матеріальне забезпечення, яке виділяється на 

залучення кандидатів та заповнення вакантних позицій. 

Розглядаючи питання взаємозв’язку витрат та ефективності підбору, слід 

зробити певні зауваження. Між ефективністю й витратами існує обернений 

зв’язок: чим більшими є витрати, тим меншим є показник ефективності, і, 

навпаки, чим меншими є витрати, тим більшим є показник ефективності. Проте 

економія коштів на доборі, особливо фахівців та керівників вищої ланки 

управління, може негативно позначитись на його результатах.  

Погоджуюсь з думкою науковців, що економія коштів може негативно 

позначитись на якості професійного добору, зокрема в: залученні не зовсім 

компетентних фахівців, ускладненні відбіркових процедур унаслідок звернення 

великої кількості кандидатів, які відгукнулись на привабливі пропозиції [8, с. 

143]. 

Особливої уваги при оцінюванні ефективності добору персоналу 

заслуговує показник якості добору. 
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Якість добору, як показник ефективності варто оцінювати за такими 

критеріями, як: 

- питома вага працівників, які не пройшли випробувального терміну, від 

загальної кількості прийнятих на роботу; 

- тривалість навчання нових працівників; 

- результати праці нових працівників; 

- рівень порушення трудової дисципліни і корпоративних правил 

поведінки новими працівниками; 

- відгуки клієнтів, постачальників, колег, керівників, підлеглих; 

- плинність нових працівників та ін [8, с. 143]. 

Свідченням того, що методики, процедури та технології, використовувані 

фахівцями з добору персоналу, мають низьку надійність та не дають змогу 

виявити професійну придатність кандидата є той факт, якщо новий 

співробітник не проходить випробувального терміну, його навчання вимагає 

багато часу і коштів, він демонструє низькі результати праці тощо. 

Плинність нових працівників – кількість звільнень серед нових 

співробітників за власним бажанням, за прогули та інші порушення трудової 

дисципліни  [8, с. 143]. 

 Щоб простежити тенденції та виключити вплив ситуаційних чинників 

показники плинності необхідно аналізувати у динаміці та бажано відстежувати 

динаміку зміни показників не лише в організації загалом, а й у різних 

структурних одиницях: філіях, відділеннях,  департаментах, відділах тощо. 

Також варто простежувати причини звільнення нових працівників та за чиєю 

ініціативою: роботодавця чи самих новачків. 

Причиною звільнень нових працівників через півроку чи рік можуть бути 

проблеми з вивченням мотивації кандидатів на етапі підбору. Якщо організація 

не зможе надати кандидатові того, на що він очікує на новому місці роботи, не 

потрібно зараховувати такого кандидата на вакантну посаду [8, с. 145].  

Тому, під час добору персоналу обов’язково слід вивчати мотивацію 

претендентів і відбирати саме тих кандидатів, очікування яких роботодавець 
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зможе задовольнити. Адже у протилежному випадку працівник може 

почуватися «обдуреним» і це аж ніяк не сприятиме належному виконанню його 

обов’язків чи навіть може призвести до звільнення, що у свою чергу викличе 

нові витрати на повторне заповнення вакансії. Саме тому особливо важливим є 

повне та достовірне інформування кандидата про завдання і обов’язки, умови 

роботи та оплати праці тощо. 

Використовуючи показник плинності кадрів для оцінки ефективності 

підбору, дуже важливо усвідомлювати, що кількісний фактор не єдиний, який 

потрібно враховувати. Також важливі якісні характеристики співробітників, які 

покидають компанію. Якщо з компанії йде «слабенький» співробітник, 

експерти називають це функціональної плинністю, що, насправді, може 

виявитися позитивною подією для компанії. Адже витрати на утримання 

непродуктивного працівника іноді вище, ніж вартість підбору і навчання 

нового, більш ефективного співробітника [5]. 

На мою думку, зважаючи на складні, навіть кризові, умови 

функціонування та здійснення своєї діяльності банками на території України, 

коли багато з них знаходяться на межі банкрутства, або ж значного зниження 

прибутків, такий показник ефективності добору персоналу, як вартість 

залучення нового працівника, яка включає не лише витрати на безпосередній 

пошук та відбір, а й витрати на задоволення вимог кандидата до 

компенсаційного пакета, можливості реалізації його мотиваційних очікувань. 

Також, зважаючи на той факт, що не завжди можна залучити кандидата, 

який би повність відповідав вимогам, що висуваються, на мою думку, варто 

звернути увагу на такі показники ефективності добру персоналу, як тривалість 

та вартість навчання новоприйнятих працівників. Чим меншими будуть витрати 

на залучених працівників, які необхідно додатково здійснити, тим 

ефективнішим є добір.  

Галина Мокрик виділяє ще такий показник оцінювання ефективності 

добору персоналу, як: показник співвідношення зростання витрат на пошук і 

добір до зростання прибутку. Добір персоналу є залученням в компанію 
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ключового ресурсу організації, і якість підібраного персоналу, безсумнівно, в 

результаті позначиться на прибутку [5].  

На мою думку, такий показник доцільно застосовувати для оцінювання 

ефективності добору персоналу на посади керівників, від компетентності та 

кваліфікації яких в значній мірі залежать результати діяльності організації. 

Особливо це актуально для банківської сфери, адже відділення і філії банків 

розташовуються по всій країні і дуже важливо підібрати саме таких керівників 

регіональних підрозділів, які будуть приносити прибуток банку. Лише у 

випадку, коли зростання витрат на пошук і відбір кандидатів сприятиме 

зростанню прибутку організації, добір таких кандидатів буде ефективним. 

Також крім показників, які можна визначити кількісно, особливої уваги 

заслуговують якісні показники, такі як: задоволеність керівників, колег, 

підлеглих найнятими працівниками та їх загальна задоволеність процесом 

пошуку і добору персоналу (роботою відділу добору).  

Висновки. Ефективність добору персоналу – це співвідношення між 

одержаними результатами добору персоналу (заповнення вакансій) і 

витраченими на їх досягнення ресурсами (трудовими, фінансовими, 

матеріальними, часовими та ін.) з урахуванням умов, які мають місце в момент 

визначення ефективності.  

Ефективність добору персоналу визначається тим, наскільки добре 

(раціонально, економічно і т.п.) організація використовує для цієї процедури 

наявні ресурси, і може сприйматися по-різному – залежно від обставин 

конкретного підприємства.  

Незважаючи на актуальність і практичну значимість, проблеми 

підвищення ефективності добору персоналу в Україні досліджуються 

недостатньо інтенсивно. Особливо гостро ця проблема постає в банківській 

сфері, де майже відсутнє оцінювання ефективності добору персоналу та роботи 

працівників відділу рекрутингу. 

Загалом можна констатувати, що для оцінювання ефективності добору 

персоналу доцільно використовувати такі показники, як: швидкість добору (час 
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заповнення вакансії); вартість добору; кількість та частка заповнених вакансій; 

показник співвідношення зростання витрат на пошук і добір до зростання 

прибутку; тривалість та вартість навчання новоприйнятих працівників 

Особливу увагу також варто приділяти якості добору, зокрема доцільно 

використовувати такі показники, як: плинність новоприйнятих працівників; 

частка працівників, які не пройшли випробувального терміну та причини цього; 

продуктивність нових працівників; відгуки клієнтів, колег, керівників, 

підлеглих про новачків та їх загальна задоволеність процесом пошуку і добору 

персоналу (роботою відділу добору).  
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РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ:  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Розглянуто сутність категорії «рівень життя населення». Здійснено порівняння 

методики оцінювання рівня життя населення, запропонованої ООН та 

вітчизняними науковцями. Доведено першочерговий вплив на рівень життя 

населення грошових доходів, а особливо заробітної плати. Здійснено аналіз 

наявного доходу за регіонами України і доведено, що в Україні існує диференціація 

в отриманні грошових доходів залежно від місця проживання населення. За 

допомогою аналізу структури витрат населення виявлено той факт, що значна 

частина громадян України може бути віднесена до категорії бідного населення. 

 

В статье рассмотрена сущность категории «уровень жизни населения». 

Осуществлено сравнение методик оценки уровня жизни населения, предложенных 

ООН и отечественными  учеными. Обоснованно первостепенное воздействие на 

уровень жизни населения денежных доходов, особенно заработной платы. 

Осуществлено анализ располагаемого дохода по регионам Украины и доказано, 

что в Украине существует дифференциация в получении денежных доходов в 

зависимости от места проживания населения. С помощью анализа структуры 

потребления населения выявлено тот факт, что значительная часть граждан 

Украины может быть отнесена к категории бедного населения. 

 

In the article was considered the essence of the category social standard of living. It was 

made the comparison of methods for evaluating social standard of living, offered by UNO 

and national scientists. It was defined the primary impact of cash income, including 

salary, on social standard of living. It was made analysis of disposable income in 

different regions of Ukraine and explained the existence of differentiation in receiving of 

disposable income dependent on place of living. The analysis of consumption pattern of 

population showed the fact that a lot of Ukrainians may be classified as poor people. 

 

Ключові слова. Рівень життя, добробут, заробітна плата, наявний грошовий дохід. 

 

Ключевые слова. Уровень жизни, благосостояние, заработная плата, наличный 

денежный доход. 

 

Key words. Social standard of living, prosperity, salary, disposable income. 

 

Вступ. У соціально-економічному житті суспільства рівень життя посідає 

центральне місце. Для більшості розвинутих країн світу забезпечення гідного 

рівня і якості життя населення є головним завданням держави. Для України в 
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сучасних умовах проблема підвищення рівня і якості життя стає дуже 

важливою. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що рівень життя українського 

населення не можна охарактеризувати як високий, або хоча б достатній. На 

сьогоднішній день в Україні гостро виступила проблема бідності населення, яка 

є одним із найбільш загрозливих факторів, що скорочує можливості щодо 

забезпечення гідного рівня життя населення. Тому дослідження цієї теми та 

розроблення заходів щодо підвищення рівня життя населення є дуже важливим 

та актуальним в наш час. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням питань щодо 

підвищення життєвого рівня займалося багато науковців. Важливу роль в 

дослідженні цього питання відіграли роботи таких вчених як А. Маслоу, 

Ф. Котлера, К. Маркса. Вітчизняні науковці, такі як Е.М. Лібанова, 

С.В. Мочерний, О.А. Грішнова, В.О. Мандибура, В.М. Геєць, А.М. Колот, 

М. Татаревська у своїх працях відображають проблеми підвищення рівня 

життя, розробляють та класифікують індикатори рівня життя, а також 

пропонують заходи щодо його підвищення. 

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження впливу грошових 

доходів громадян, зокрема, заробітної плати, на рівень життя населення 

України. 

Результати дослідження. Категорія «рівень життя» є досить складною та 

всеохоплюючою. Найчастіше під рівнем життя населення розуміють 

можливість задоволення необхідних потреб людей завдяки стабільним 

джерелам доходів, можливість розвитку людини та реалізації свого потенціалу. 

Розглянувши та порівнявши підходи до визначення категорії «рівень 

життя населення», запропоновані науковцями М. Татаревською, 

В. Мандибурою, С. Мочерним і термін «життєвий рівень», який 

використовується в міжнародних документах, ми сформулювали власне 

визначення цієї категорії. На нашу думку, рівень життя є комплексною 

характеристикою, що охоплює чимало показників серед яких провідне місце 
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належить забезпеченню себе та своєї сім’ї товарами першої необхідності 

(продукти харчування, житло, одяг тощо), можливості доступу до якісної освіти 

та медичного обслуговування, можливості зайнятості у сфері, що приносить не 

лише стабільний дохід, а й задоволення від цієї праці, наявності можливості для 

задоволення потреб вищого рівня (культурних, духовних і т.д.). 

Варто відмітити, що багато науковців та вчених дають два визначення 

категорії "рівень життя" – у вузькому та у широкому розумінні. Зокрема 

І.І. Білоус зазначає, що при вузькому трактуванні рівень життя може бути 

кількісно відображений натуральною структурою споживання, а в 

узагальненому вигляді – у вартісному (грошовому) вимірі обсягу споживання 

життєвих благ. Рівень життя у вузькому розумінні – це характеристика рівнів 

споживання населення і ступеня задоволення його потреб (вимірювання 

доходів, витрат і споживання благ та послуг). Під рівнем життя в широкому 

розумінні розглядають рівень людського розвитку (стан здоров'я, можливості 

населення для задоволення своїх потреб) та умови життєдіяльності населення 

(стан навколишнього середовища та безпека населення) [7, С.167]. 

Для характеристики рівня життя ООН використовує такай показник, як 

«індекс розвитку людського потенціалу» (ІРЛП). Він включає в себе: тривалість 

життя населення – 25-85 років; рівень освіти – 0-100% (кількість років, які 

провів в режимі навчання після 15 років середній громадянин); обсяг ВВП на 

душу населення від 200 до 4000 $ США; ступінь задоволення матеріальних, 

духовних та соціальних потреб людини [5, С.106]. 

Вітчизняні науковці, співробітники Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи НАН України розробили методику вимірювання 

регіонального людського розвитку. Методика українських науковців 

відрізняється від методики оцінки ІЛР запропонованої ООН. До розрахунку 

регіонального індексу людського розвитку включено 33 показника, об’єднані у 

6 блоків відповідно до основних аспектів людського розвитку: відтворення 

населення; соціальне становище; комфортне життя; гідна праця; освіта; 

добробут [4, С. 7]. 



 46  

Порівнюючи вітчизняну методику оцінювання людського розвитку з 

методикою, розробленою ООН, можемо помітити, що методика розроблена 

співробітниками Інституту демографії та соціальних досліджень включає 

показники, які використовуються в методиці ООН. Так, довголіття у 

вітчизняній методиці враховується у блоці відтворення населення, рівень 

освіченості – у блоці освіта. Однак, дана методика включає ряд показників, які 

в методиці ООН відсутні, наприклад показники комфортного життя або гідної 

праці. Це дає нам підстави зробити висновок, що вітчизняна методика є більш 

всеохоплюючою і на її основі ми можемо точніше визначити рівень життя 

населення, однак вона більш важча у розрахунках, тому частіше надають 

перевагу використанню методики оцінювання рівня життя запропонованої 

ООН. 

Рівень життя, в першу чергу, залежить від добробуту населення. 

Добробут – це забезпеченість населення необхідними для життя матеріальними 

і духовними благами у порівнянні зі стандартами і нормами, які є прийнятими в 

даному суспільстві [2, С. 198]. У системі визначення рівня життя населення 

центральне місце посідають показники доходів як основного джерела 

задоволення особистих потреб у товарах та послугах і підвищення рівня 

добробуту [13, С. 228]. Одним із показників рівня життя на макрорівні є ВВП 

на душу населення, на мікрорівні – доходи населення. Вони формуються за 

рахунок оплати праці, виплати соціальних фондів (регіональних, місцевих, а 

також фондів споживання підприємств і організацій), підприємницьких 

доходів, доходів від особистого підсобного господарства та індивідуальної 

трудової діяльності, доходів від інших джерел. 

Однією із складових доходів громадян є заробітна плата. Щоб зрозуміти, 

який вплив заробітна плата здійснює на показник рівня життя населення 

проаналізуємо її частку  в структурі сукупних доходів українців. 

Як видно з рис. 1 в доходах українців заробітна плата займає більше 40%. 

Значну частину грошових доходів громадян становлять соціальні допомоги та 

одержані поточні трансферти від держави, а саме 37%. Близько 15% складають 
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у структурі  грошових доходів прибуток і змішаний дохід. На дохід від 

власності припадає близько 5% усіх грошових доходів українців. 

 

Рис.1. Розподіл доходів населення України за 2008-2012 роки.* 

* Рисунок побудовано автором за [6] 

У 2013 році частка заробітної плати у загальних доходах становила 42%. 

Це невисокий показник в порівнянні з іншими країнами. Так, частка заробітної 

плати у ВВП в країнах Євросоюзу становить 60-65%, у Канаді — близько 52%, 

Великій Британії — 56%, США — 58%, Японії — 75%. Що стосується частки 

заробітної плати в собівартості продукції, то, за європейськими нормами, вона 

становить близько 30-35%, в Україні цей показник ледь перевищує 12%, тобто 

майже в 3 рази менший [3]. 

Бачимо, що основну частину грошових доходів громадян становить саме 

заробітна плата, отже вона відіграє провідну роль в забезпеченні рівня життя 

населення. Саме від розміру заробітної плати залежить наскільки гідним буде 

рівень життя українців. За період з 2008 по 2013 рік заробітна плата зросла на 

1426 грн, з 1086 грн у 2008 році до 3232 у 2013 році. Однак за цей період 

відбувалося значне коливання індексу реальної заробітної плати у відношенні 

до попереднього періоду. Так, реальна заробітна плата у 2008 році зросла на 6% 

в порівнянні з 2007 роком. У 2009 році ми спостерігаємо стрімке падіння 

індексу реальної заробітної плати до рівня 90,8% (скорочення в порівнянні з 
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попереднім роком на 15,5%). У 2010 році індекс реальної заробітної плати 

зростає до рівня 110,2%. А вже в наступному році ми знову спостерігаємо його 

падіння до рівня 108,7%. На 5,7% збільшується індекс реальної заробітної 

плати у 2012 році порівняно з 2011, але в 2013 році ми знову бачимо його 

зниження до рівня 2011 року, а саме 108,7%. Отже, розмір реальної заробітної 

плати також коливався (як збільшувався, так і зменшувався як, наприклад, у 

2009 році), а не зростав стабільно, як номінальна заробітна плата. Таким чином 

ми маємо право говорити про те, що рівень життя українців піддається 

негативному впливу, насамперед через невисокий рівень заробітної плати, що є 

основною частиною доходу для більшості працюючого населення. 

Далі ми пропонуємо розглянути, як змінився наявний грошовий дохід в 

розрахунку на одну особу (табл.1). 

Таблиця 1 

Аналіз наявного доходу у розрахунку на одну особу в Україні за 2008-

2012 роки* 

Рік Наявний дохід в розрахунку на одну особу 

Грн. У % до попереднього 

періоду 

2008 13716,3 136,1 

2009 14372,8 104,8 

2010 18485,6 128,6 

2011 21637,9 117,1 

2012 23931,6 110,6 

* Таблиця складена автором за [6] 

Як бачимо, сукупний дохід на одну особу за останні п’ять років зріс на 

10215,3 грн., або на 74,5%. Тобто за досліджуваний період дохід на душу 

населення зріс у 1,75 рази. 

Вважаємо за доцільне відобразити диференціацію рівня життя населення 

за регіонами проживання. Для цього проведемо відбір регіонів на три групи за 

рівнем доходу, що приходиться на одну особу, поданий у табл. 2. У першу 

групу відберемо ті регіони, в яких рівень доходу на одну особу перевищував 

середній показник для України, приймаючи останній за 100%. До другої групи 

потрапляють ті регіони, у котрих показник доходу у розрахунку на одну особу 
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коливався між 90% і 100%. До третьої групи – відповідно ті регіони, для яких 

цей показник менший за 90%. 

Таблиця 2 

Групування регіонів України за наявним доходом у розрахунку на 

одну особу * 

 

* Таблиця побудована автором на основі власних розрахунків 

Проведене групування регіонів за рівнем доходу на душу населення 

показує, що кількість регіонів, що мали показник доходу на одну особу вищий 

за середньо-український зменшилась з 7 у 2008 році до 5 у 2010 та 2012 році. 

Стабільно залишаються у складі регіонів з найвищим доходом на одну особу 

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська області та місто Київ. Що 

Група регіонів за 

рівнем доходу 

Наявний дохід у розрахунку на одну особу, % 

2008 рік 2010 рік 2012 рік 

Рівень вищий за 

середній для 

України (Україна – 

100%) 

Дніпропетровська (112,7), 

Донецька (118,3), 

Запорізька (111,3), 

Київська (104,2), 

Полтавська (101,5), 

Харківська             (102,5), 

Київ                         (181,9) 

Дніпропетровська (112,2), 

Донецька (115,3), 

Запорізька (109,4), 

Київська                 (105,6),  

Київ                        (200,2) 

Дніпропетровська (113,9), 

Донецька (155,1), 

Запорізька (108,2), 

Київська                 (109,3),  

м.Київ                     (207,5) 

Рівень доходів 

становить від 90% 

до 100% від 

середнього для 

України 

Луганська (97,8), 

Львівська (92,7), 

Миколаївська (92,1), 

Сумська (96,1), 

Чернігівська             (90,1) 

Луганська (96,6), 

Миколаївська (91,9), 

Полтавська (97,3), 

Сумська (91,3), 

Харківська  (99,8), 

Севастополь             (92,4) 

Луганська (95,7), 

Миколаївська (91,9) 

Полтавська (95,3), 

Харківська                (99,2) 

Рівень доходів 

нижчий 90% за 

середній для 

України 

Ар Крим (83,9), 

Вінницька (85,1), 

Волинська (77,3), 

Житомирська (87,7), 

Закарпатська (70,5), 

Івано-Франківська (82,1), 

Кіровоградська (83,8), 

Одеська (85,7), 

Рівненська (81,1), 

Тернопільська (77,2), 

Херсонська (82,0), 

Хмельницька (87,0), 

Черкаська (87,4), 

Чернівецька (71,4), 

Севастополь             (88,3) 

АР Крим (83,7), 

Вінницька (86,7), 

Волинська (77,4), 

Житомирська (85,3), 

Закарпатська (68,6), 

Івано-Франківська (81,2), 

Кіровоградська (83,4), 

Львівська                 (89,3),  

Одеська (88,0), 

Рівненська (79,1),  

Тернопільська (74,8), 

Херсонська (80,5), 

Хмельницька (85,4), 

Черкаська (85,3), 

Чернівецька (73,0), 

Чернігівська             (89,9) 

Крим        (81,1), 

Вінницька (86,9), 

Волинська (76,3), 

Житомирська (86,7), 

Закарпатська (66,1), 

Івано-Франківська (78,9), 

Кіровоградська (82,5),    

Львівська                 (88,5), 

Одеська (88,0), 

Рівненська (80,8),  

Сумська (87,9), 

Тернопільська (72,7), 

Херсонська (80,1), 

Хмельницька (84,9), 

Черкаська (83,2), 

Чернівецька (69,9),  

Чернігівська (88,9), 

Севастополь             (89,1) 
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стосується регіонів з середнім рівнем доходів, то їх у 2008 році було 5, у 2010 

році – 6, а у 2012 році їх кількість скоротилася до 4. Наразі регіонами з середнім 

рівнем доходу є Луганська, Миколаївська, Полтавська та Харківська область. 

На наш погляд, не можна вважати нормальною ситуацію, коли більшість 

населення України отримує доходи, що є нижчими за середній рівень держави. 

Особливо слід відзначити такі області як Закарпатська, Тернопільська, 

Волинська, Чернівецька. Дохід на душу населення в цих областях перебуває на 

рівні приблизно 70% від середнього по Україні, а у 2012 році ці показники ще 

більше погіршилися. Причина таких низьких показників може критися в тому, 

що переважна частина населення цих регіонів – селяни з відповідно не дуже 

високим рівнем доходу, який вони можуть отримати в аграрному секторі. 

Середньорічний розмір прожиткового мінімуму у 2011 р. становив 

914,08, а у 2012 р. − 1042,42 грн. на одну особу на місяць [1, С.268]. 

У 2011 році частка населення, що мала середньодушовий грошовий дохід 

на місяць нижче прожиткового мінімуму становила 13,7%, а у 2012 році цей 

показник сягнув рівня 15,1% [12, С.194]. Тобто ми спостерігаємо, що в Україні 

збільшується частка людей, що мають низькі грошові доходи.  Детальніший 

розподіл населення за цим критерієм по регіонах можна побачити на рис.2. 

Видно, що найбільше населення з грошовими доходами на одну особу нижче 

прожиткового мінімуму проживає в Дніпропетровській, Хмельницькій, Івано-

Франківській, Тернопільській областях. 

Для того, щоб краще зрозуміти як грошові доходи впливають на рівень 

життя населення пропонуємо розглянути структуру витрат населення. Як видно 

з рис. 3, найменшу частку в структурі витрат населення займає нагромадження 

нефінансових активів. Причому спостерігається скорочення цієї частини 

витрат. Тобто населення скорочує свої заощадження. Доходи від власності 

сплачені зменшилися за останні п’ять років з 3,5% у 2008 році до 2% у 2012 

році. Приріст фінансових активів за п’ять років дещо коливався, досягаючи 

максимального значення у 2010 році – 12,1% всіх витрат населення. Порівняно 

з іншими статтями витрат, вагому частку займають податки, що їх сплачує 
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населення. Протягом усього досліджуваного періоду ми спостерігаємо 

стабільне скорочення частки податків в загальній структурі витрат населення. 

Якщо у 2008 році частка податків складала майже 8%, то у 2012 році 6,8%. 

Найвагомішу частину у структурі витрат населення посідають витрати на 

придбання товарів і послуг. Частка цих витрат протягом п’яти досліджуваних 

років знаходилась приблизно на рівні 80%, тобто майже в 4 рази більше, ніж 

інші витрати разом узяті. 

3,7

4,7

4,1
5,5

4,4

5,6

2

4,92,9
2,8

3,6

1,7

5,7

3,84,6

2,94,5

3,1

2,4

3,1
2,8

3,2

1,6

0

4,2

2,9

4,8

3

3,00
4,4

3,7

6,1

2,3

4,8

3,8
5,6

4

3,7

2,8

7,5

3,8

5,1

4,5

5,2
3,6

2,4

3,9
4

3,3

4,7

2,9

2,7

1,8

0,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

АР Крим

Вінницька
Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Закарпатська 

Запорізька 

Івано-Франківська 

Київська 

Кіровоградська 

Луганська 

Львівська 
Миколаївська Одеська 

Полтавська 

Рівненська 

Сумська 

Тернопільська 

Харківська 

Херсонська 

Хмельницька 

Черкаська 

Чернівецька 

Чернігівська 

м.Київ
м.Севастополь

2011

2012

Рис.2. Розподіл населення із середньодушовими еквівалентними 

грошовими доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму за місцем 

проживання* 

* Рисунок побудовано автором на основі власних розрахунків 
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Рис.3 Структура заощаджень населення України в динаміці за 2008-2012 

роки* 

* Рисунок побудовано автором на основі джерел [8], [9], [10], [11], [12] 

Робимо висновок про те, що українці 4/5 свого доходу витрачають на 

споживчі потреби, трохи менше 1/10 припадає на оплату податків та інших 

відрахувань. І як ми можемо побачити зовсім мало в українців залишається 

грошових ресурсів для заощадження та інвестування. Згідно ООН тих людей, 

які витрачають більше 60% свого доходу на споживчі потреби можна віднести 

категорії бідного населення. 

Отже, з проведеного дослідження ми можемо побачити, що рівень 

абсолютної заробітної плати значно зріс за останні п’ять років. Однак ми не 

можемо  сказати, що реальні грошові доходи громадян зросли так само. Також 

спостерігаємо значну диференціацію доходів у формі заробітної плати як за 

сферами діяльності, так і за регіонами, що дає нам можливість робити висновок 

про значну диференціацію рівня життя населення в Україні. 

Висновки. На сьогоднішній день в Україні гостро стоїть проблема 

забезпечення гідного рівня життя населення. Грошові доходи громадян, що 

становлять основу для забезпечення гідного рівня життя, не можуть 

забезпечити українцям задоволення їх потреб. Майже 80% усіх своїх доходів 
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українці витрачають на споживання, а це означає, що більшість з них перебуває 

на межі бідності. Тому ми вважаємо, що діяльність держави повинна бути 

спрямована, перш за все, на подолання диференціації та забезпечення 

відповідності в оплаті праці українців. Потрібно здійснювати комплекс заходів, 

щоб подолати негативну тенденцію соціальної поляризації суспільства, 

забезпечити зниження економічної нерівності, сформувати численний середній 

клас, який стане гарантом стабільності. Також необхідно окреслити нові 

напрями в реалізації соціальної політики держави, серед яких основними 

будуть спрямування діяльності органів державного регулювання на 

розроблення та впровадження стратегії подолання бідності, правове та 

економічне регулювання рівня та якості життя населення, створення нових 

ефективних робочих місць і т.д. Однак, перш, ніж реалізовувати зазначені 

заходи щодо покращення рівня життя населення, необхідно побудувати 

економічну базу, на основі якої можна подолати зазначені проблеми. 
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УЧАСТІ ПЕРСОНАЛУ 

В ПРИБУТКАХ 

 
Розглянуто особливості функціонування та основні схеми систем участі 

персоналу в прибутках, а також можливості їх застосування та шляхи 

впровадження в Україні, з урахуванням зарубіжного досвіду. 

 

Рассмотрены особенности функционирования и основные схемы систем участия 

персонала в прибылях, а также возможности их применения и пути внедрения в 

Украине, с учетом зарубежного опыта. 

 

In this article were considered features of functioning and the main schemes of 

participation in profits. Taking into consideration international experience, opportunities 

application of such schemes and ways of the implementation in Ukraine were also 

examined. 
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Ключевые слова. Участие в прибылях, наемные работники, мотивация, системы 

участия в прибылях. 
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Вступ. У сьогоденних умовах господарювання підприємств одним з 

найважливіших факторів успішної діяльності є матеріальна зацікавленість 

працівників. Великого значення для стимулювання праці персоналу набуває 

його участь у прибутках, тобто розподіл певної частини прибутку підприємства 

між працівниками. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що необхідність запровадження 

системи участі працівників у результатах діяльності визнана сьогодні 

провідними підприємствами більшості країн світу, і у багатьох з них почали 

розглядати впровадження такої системи як необхідну складову процесу 

мотивації персоналу. Саме тому важливого значення набуває аналіз основних 



 56  

шляхів впровадження такої системи на підприємствах України, враховуючи 

зарубіжний досвід. 

Питаннями участі працівників у прибутках підприємств займалися такі 

українські економісти як: Д. Богиня, Н. Лук’янченко, Е. Лібанова, В. Данюк, 

Т. Кір’ян, А. Колот, В. Петюх, Ф. Хміль та ін. Аналіз вітчизняної наукової 

літератури свідчить про відсутність дослідження окремих особливостей різних 

систем участі працівників у прибутках компанії України. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз сучасних особливостей 

функціонування вітчизняної системи участі персоналу в прибутках та 

дослідження зарубіжного досвіду даного методу мотивації й можливостей його 

застосування в українських компаніях. 

Для дослідження було використано такі методи пізнання економічних явищ і 

процесів: узагальнення, аналізу і синтезу (при визначенні, уточненні змісту 

категорій, дослідженні процесів), статистичні методи. 

Результати дослідження. Участь персоналу в прибутках підприємства 

передбачає отримання найманими працівниками заробітної плати, розмір якої 

встановлюється колективним договором і який не повинен бути нижчим за 

законодавчо встановлений мінімум, та виплат з прибутку, розмір яких 

визначається шляхом укладання угоди між представниками найманих 

працівників і адміністрацією підприємства [1, с.87]. 

На практиці використовуються три основні схеми визначення частини 

прибутку для розподілу між працівниками підприємства: 

- Програма Скенлона — ґрунтується на залученні працівників 

до діяльності підприємства і розподілі між працівниками і власниками 

економії витрат на оплату праці, одержаної в результаті підвищення 

продуктивності праці; 

- Програма Ракера — передбачає заохочення працівників за 

збільшення умовно чистої продукції в розрахунку на одиницю виміру 

заробітної плати; 
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- Програма Імпрошеар — спрямована на заохочення 

працівників за економію робочого часу, який затрачається на випуск 

заданого обсягу продукції [2, с. 272-274]. 

Більш стійка зацікавленість працівників у результатах діяльності 

підприємств забезпечується через їх участь у власності. Системи оплати праці 

на основі формування відносин власності реалізуються шляхом 

розповсюдження між працівниками акцій підприємства. Володіння акціями 

зумовлює підвищення зацікавленості працівників в розмірах отриманих 

дивідендів і, як наслідок, в обсягах отриманих прибутків. 

Система участі персоналу в прибутках широко розповсюджена у 

високорозвинених країнах, де її застосовують не тільки з причин ефекту їх 

потужної стимулюючої дії, а й через підтримку з боку держави, яка 

забезпечується звільненням від оподаткування сум участі у прибутках. В одних 

країнах вона застосовується власниками добровільно, в інших — обов’язково, у 

відповідності до чинного законодавства. 

Зокрема, у Франції дана система набула законодавчої чинності з 1967 

року, і є обов’язковою для всіх приватних підприємств з кількістю працюючих 

більше 100 осіб. В США підприємства також мають податкові пільги, при 

цьому витрати державного бюджету перекриваються податковими 

надходженнями від підприємств, що працюють ефективніше від впровадження 

таких програм. 

В Японії окрім щомісячних премій найманим працівникам більшості 

підприємств виплачується двічі на рік з прибутку бонус. В середньому він 

складає більш як 1/4 заробітку, а в сприятливі для підприємства роки сягає 

шестимісячної основної заробітної плати працівника. [3] 

Найбільш повно та своєрідно ці системи участі виявилися у Швеції. 

Колективну участь працівників у прибутках і власності підприємств у формі  

фондів працівників профспілки використовують також як  засоби контролю за 

приватною власністю і навіть за всією економікою. [4, 123] 
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Ефективність програм участі персоналу в прибутках можна також 

розглянути на конкретній відомій фірмі «Моторола», в якій подібними 

системами охоплено 90 % працівників, а частка премій складає 42 % базового 

річного фонду заробітної плати. Завдяки впровадженню даних програм на 

підприємствах компанії рівень браку зменшився на 2/3, різко скоротились 

внутрішньовиробничі запаси, спостерігається приріст продуктивності на 20—

30 % на багатьох ділянках виробництва. 

В грудні 2013 — січні 2014 р. портал it.rabota.ua спільно з рекрутинговим 

агентством Luxoft Personnel провів опитування задоволеності працею і 

факторами мотивації персоналу в сфері інформаційних технологій за участі 943 

респондентів. [5] 

Так, аналіз задоволеності рівнем заробітної плати ІТ-персоналу свідчить 

про збільшення незадоволених у 2013 році порівняно з 2012 роком на 14 %, що 

відображено на рис. 1: 

 

Рис. 1. Рівень задоволеності заробітною платою ІТ-персоналу у 2012—

2013 рр. [5] 

 

Безумовно, матеріальна винагорода не втрачає свого значення як в якості 

стимулу до ефективної роботи, так і стимулу залишити компанію. В опитуванні 

також було досліджено основні матеріальні й нематеріальні причини змінити 

місце роботи, які відображено на рис.2. 
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Рис. 2. Основні причини змінити місце роботи ІТ-персоналу [5] 

 

Дані опитування свідчать про те, що переважно працівники готові 

змінювати місце роботи. Що стосується програм участі в прибутку в компанії, 

то як причину зміни місця роботи їх указали 17 % респондентів, що порівняно є 

невисоким показником. На мою думку, це пов’язано з тим, що в Україні ці 

програми є не досить поширеними і тому за їх рахунок ще порівняно не так 

легко змотивувати персонал. Іншою причиною є те, що досить багато 

підприємств приховують свої реальні прибутки, тому дані програми не будуть 

ефективними у всіх компаніях.  

Варто зауважити, що участь у прибутку компанії самим ефективним 

мотивом (за результатами опитування) буде для групи респондентів, що 

займають керівні позиції. Але слід пам’ятати, що системи участі в прибутках 

повинні охоплювати весь персонал підприємства, або ж його переважаючу 

більшість, тому що, в протилежному випадку, добросовісна робота тих, на кого 

поширюються дані системи, буде межувати з прохолодним відношенням до 

праці тих працівників, які не преміюються. Незважаючи на зменшення рівня 

індивідуальних доплат при участі в такій системі більшості працівників, 

використання її, окрім підвищення рівня матеріального стимулювання, приведе 

до забезпечення соціальної рівності в колективі та справедливості в розподілі 

доходів. Це, зокрема, зміцнить «корпоративний дух» фірми, сприятиме 

покращенню психологічного клімату колективу. 
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Висновки. Отже, системи участі в прибутках в Україні повинні мати 

свою специфіку використання. Задля їх впровадження необхідно стимулювати 

розвиток бізнесу, створювати на законодавчому рівні сприятливі умови для 

розширеного відтворення діяльності підприємств. 

Зокрема, система участі в прибутках забезпечує високий економічний і 

соціальний ефект лише в тих випадках, коли працівники мають в своєму 

розпорядженні своєчасну і точну інформацію про результати діяльності 

підприємства. Тобто, задля стимулювання високоефективної діяльності 

працівників менеджерам необхідно доводити, що системи участі в прибутках 

діють тільки при реально одержуваному прибутку. В свою чергу, участь у 

прибутках ускладнюється у зв’язку з реальною чи удаваною збитковістю 

більшості підприємств України. Щоб участь у прибутках працівників була 

ефективнішою необхідно доповнювати її залученням працівників до 

управління, до процесу прийняття рішень, до пошуку і вирішення виробничих 

проблем, шляхів удосконалення виробництва. 

Що стосується реформування податкового законодавства, то сприятливим 

кроком буде введення податкових пільг при використанні систем участі 

працівників у прибутках. Крім того, можна на законодавчому рівні встановити 

обов’язковість застосування даних систем, зокрема для деяких сфер діяльності. 

Можна також запровадити функціонування систем участі у прибутках у вигляді 

«відстрочених виплат», які стають джерелом пенсійних фондів. Дане 

впровадження для України мало б подвійне значення: матеріальне 

стимулювання працівників доповнювалося б їх впевненістю у майбутньому. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
В статті виявлені проблеми, які перешкоджають процесу розвитку персоналу на 

підприємствах України, а також розроблені методи удосконалення організації 

розвитку персоналу на сучасних підприємствах, які сприяють підвищенню його 

конкурентоспроможності в цілому. 

 

В статье выявлены проблемы, которые препятствуют процессу развития 

персонала на предприятиях Украины, а также разработаны методы 

совершенствования организации развития персонала на современных 

предприятиях, способствующих повышению его конкурентоспособности в целом.  

 

The article reveals the problems that impede development staff on the enterprises of 

Ukraine, as well as methods designed to improve the organization of staff development in 

modern enterprises that enhance its competitiveness as a whole. 

 

Ключові слова. Вебінар, кадровий резерв, мотивація, персонал, підвищення 

кваліфікації, програма навчання, розвиток персоналу, система професійної освіти, 

організація розвитку персоналу, тренінг, управління кар'єрою. 
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квалификации, программа обучения, развитие персонала, система 
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управление карьерой. 
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Вступ. Розвиток персоналу є одним з найважливіших умов успіху будь-

якої організації. Це особливо актуально в наші дні, коли з прискоренням 

науково-технічного прогресу швидше, ніж будь-коли застарівають професійні 

знання і навички. Невідповідність кваліфікації персоналу потребам компанії 

негативно позначається на результатах її діяльності.  

Ефективність функціонування будь-якої організації залежить від ступеня 

розвитку персоналу. Тому кожне підприємство повинно постійно підвищувати 
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професійний рівень своїх працівників для підтримки високого рівня 

ефективності його діяльності, відновлення і росту обсягів виробництва, 

зниження собівартості продукції або послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з тематики організації розвитку 

персоналу показав великий інтерес вчених до цієї проблеми. Серед них можна 

виокремити таких як: Жданова В.Я. [1], Малінкіна О.С. [2], Мартиненко О.Ю. 

[3], Мякушкін, Д.Є. [4], Потемкін В.К. [5], Савченко В.А., Степаненко Ю.А. [6], 

Четиркіна Н.Ю. [7].  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження концептуальних 

засад удосконалення організації розвитку персоналу на підприємствах в 

Україні. 

Результати дослідження. Розвиток персоналу – безперервний 

багатоступінчастий процес, що включає в себе безліч методів і процедур. 

Стратегічний розвиток персоналу має ґрунтуватися на концепції 

систематичного навчання співробітників підприємства, яка має на увазі 

безперервне використання різних навчальних методик (від тренінгу до 

перепідготовки кадрів) з метою підвищення конкурентоспроможності 

персоналу за допомогою зростання освітнього, професійного і кваліфікаційного 

рівня співробітників підприємства [5, c. 112]. 

Топ-менеджери багатьох підприємств вважають, що розумніше наймати 

хороших фахівців і не витрачати час і гроші на розвиток власного персоналу. 

Однак якщо наймати сформованого професіонала, то складно буде 

спрогнозувати, наскільки ефективно він буде працювати на новому місці 

роботи і наскільки його професійний досвід буде застосований до реалій даної 

конкретної компанії. Вигідніше навчати і формувати інтелектуальний капітал 

своїх співробітників, які будуть розділяти цінності компанії і розуміти 

стратегію її розвитку. 

Розвиток персоналу відіграє значну роль у підготовці працівників для 

здійснення структурної і технологічної перебудови галузей економіки. Одним з 

результатів розвитку персоналу є винахідницька і раціоналізаторська робота 
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працівників. Розвиток персоналу позитивно впливає на збільшення обсягів і 

оновлення номенклатури та асортименту випуску продукції або надання 

послуг, забезпечує поліпшення результатів фінансової діяльності організації. 

Тому саме добре організована система навчання на підприємстві сприяє 

досягненню довгострокових і короткострокових цілей, підвищенню 

конкурентоспроможності та проведення організаційних змін.  

Визначальною умовою розвитку організації є її здатність адаптуватися до 

мінливих умов внутрішнього і зовнішнього середовища. Тому, незважаючи на 

досить складне фінансове становище більшості українських організацій, 

витрати, пов'язані з навчанням персоналу, необхідно розглядати як пріоритетні 

і необхідні. Адже тільки навчений, висококваліфікований і високомотивований 

персонал буде вирішальним фактором розвитку підприємства в цілому. 

На підставі аналізу літературних джерел та управлінського 

консультування автором виділені основні проблеми, пов'язані з розвитком 

персоналу, які мають місце на підприємствах України (табл. 1).  

Таблиця 1 

Проблеми розвитку персоналу на підприємствах України та шляхи їх 

вирішення* 

Проблема Причина виникнення Шляхи вирішення 

1. Побоювання 

роботодавців щодо 

втрати коштів у 

результаті переходу 

працівників по 

закінченні навчання на 

інші підприємства  

Надання на інших 

підприємствах 

вигідніших умов праці  

Укладання договірних відносин з 

працівником про обов'язок його 

відпрацювати певний мінімальний 

термін на підприємстві після закінчення 

навчання або відшкодувати витрати 

роботодавцю на навчання  

2. Низька мотивація 

працівників до навчання  

Незатребуваність 

результатів навчання  

Розширення кола завдань, підвищення 

змістовності праці, ув'язка навчання з 

перспективою кар'єрного росту, 

підвищенням заробітної плати  

3. Відсутність достатніх 

коштів  

Економічна 

неспроможність  

Розробка різних механізмів 

фінансування профнавчання на рівні 

держави (фінансова підтримка)  
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Продовження таблиці 1 

4. Низька мотивація 

роботодавців 

Недостатня підтримка 

з боку держави 

Організація роботи щодо сприяння 

підприємствам у здійсненні 

профнавчання 

5. Низька якість 

навчання  

Низька кваліфікація 

викладачів, низька 

якість навчальних 

модулів  

Підбір висококваліфікованих 

викладачів, вибір методів і форм 

навчання відповідних цілям 

навчання, забезпечення контролю 

знань  6. Відсутність 

системного підходу до 

навчання персоналу 

Не враховуються 

стратегічні цілі 

підприємства, 

недостатньо уваги 

приділяється 

організації процесу 

навчання 

Складання довгострокових планів 

навчання та розвитку, розробка 

нормативних документів і 

положень, що регламентують 

організацію процесу навчання 

*Розроблено автором 

 

Важливим в удосконаленні організації розвитку персоналу на 

підприємстві є той факт, що кошти, вкладені в навчання персоналу, повинні 

принести максимальну ефективність для підприємства. Для цього необхідно 

розробляти програми навчання, які дозволять комплексно підійти до даного 

питання. Однак, на сьогодні на багатьох підприємствах України застосовується 

не системний, а скоріше інтуїтивний підхід до навчання персоналу [1, c. 34-35]. 

Часто компанії не мають повного уявлення, які навички в першу чергу 

необхідні співробітникам, які навчальні програми варто впроваджувати і який 

результат вони в кінцевому підсумку принесуть. З огляду на зарубіжний досвід, 

відзначимо, що з метою підвищення ролі розвитку персоналу  у високо 

розвинутих країнах провідні компанії взяли безпосередньо на себе функції 

щодо здійснення професійного навчання персоналу, його виробничої адаптації, 

планування трудової кар’єри робітників та фахівців, підготовки резерву 

керівників, створивши власні служби розвитку персоналу. Ці спеціальні відділи 

професійного розвитку, що існують у великих багатонаціональних корпораціях, 

очолюють керівники в ранзі директора чи віце-президента. Це підкреслює 

важливість цих відділів професійного розвитку для організації. 

Не менш серйозною проблемою для багатьох організацій в Україні є 

також можливість втримання працівників, що пройшли навчання на 
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підприємстві. З метою економії на навчанні персоналу, компанії готові платити 

більш високу зарплату, надавати більш широкий набір пільг, кращі умови 

роботи, великі можливості для професійного зростання та просування 

працівників. Вкладаючи гроші в навчання персоналу, підприємство цим самим 

збільшує вартість робочої сили. Але при цьому деякі підприємства стикаються 

з тим, що навчені ними працівники переходять працювати в інші організації. У 

даному випадку причини необхідно шукати на своєму підприємстві: 

1) результати навчання були затребувані або ж навчений персонал не 

заохочувався за досягнення більш високого рівня кваліфікації. 

2) підприємство, відправляючи працівників на навчання або 

підвищення кваліфікації, не вживає ніяких зусиль для того, щоб їх робота після 

проходження навчання стала більш змістовною, більш відповідальною, щоб 

підвищився рівень оплати їх праці, відкрилися нові перспективи кар'єрного 

зростання, просування службовими сходами або розширилася сфера їх робочої 

відповідальності [2, c. 183-184].  

Наявність цих причин знижує віддачу, яку організація може отримати від 

свого персоналу в результаті навчання і знизити мотивацію працівників до 

подальшої роботи.  

Іншою важливою проблемою, яка присутня на багатьох підприємствах 

України, є небажання вчитися самих працівників. Багато працівників просто 

належним чином не мотивовані і не хочуть витрачати свій час на навчання. Це 

дуже гостра проблема, особливо на тлі відсутності державної підтримки 

роботодавців, вона вимагає вирішення саме на державному рівні [7]. 

Ще одним важливим напрямом розвитку організаційної структури 

підприємства та оптимізації управлінської діяльності, яка на сьогодні слабо 

розвинена в Україні, є система заміщення керівників, тобто виявлення та 

підготовка співробітників з вираженим управлінським потенціалом, так званий 

кадровий резерв. 
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Кадровий резерв – це група співробітників організації, що володіють 

здібностями і потенціалом до управлінської діяльності, сформована в результаті 

відбору для подальшої систематичної цільової підготовки [4]. 

Підготовка кадрового резерву є стратегічним пріоритетом для більшості 

компаній, що розвиваються. Наявність компетентних, підготовлених фахівців, 

готових до просування на ключові для організації посади, гарантують кадрову 

безпеку бізнесу і впевненість у завтрашньому дні. Серед її переваг можна 

відзначити наступні (рис. 1) 

 

Рис. 1. Переваги формування кадрового резерву для підприємства* 

*Розроблено автором 

Таким чином, робота з формування резерву дозволяє здійснити поступову 

«зміну поколінь», зберегти спадкоємність уникнути революційних змін, які 

часто супроводжують появу нового керівника і здатні блокувати діяльність 

підрозділів на тривалий період. Джерелом формування резерву є кваліфіковані 

фахівці, заступники керівників підрозділів, керівники технологічного та 

управлінського рівня, а так само дипломовані фахівці, які заміщають робочі 

посади. 



 68  

Схеми заміщення розробляються службами управління персоналом і 

виступають в якості документа, що регламентує процедуру ротації робочих 

місць. Періодичність формування груп резерву залежить від розміру 

організації, потреби в керівних кадрах на середньостроковий і довгостроковий 

період, кількості та якості вже підготовлених кандидатів на керівні посади. 

З метою ефективної організації розвитку персоналу, об'єктом управління 

персоналу на підприємствах повинна бути і кар'єра персоналу. Управління 

кар'єрою персоналу – це комплекс заходів, що здійснюються кадровою 

службою підприємства, з планування, організації, мотивації і контролю 

службового зростання персоналу, виходячи з його цілей, потреб, можливостей, 

здібностей та схильностей, а також виходячи із цілей, потреб, можливостей і 

соціально-економічних умов підприємства [7, c. 249-253]. 

Управління кар'єрою полягає в тому, що, починаючи з моменту 

прийняття працівника у підприємство, і, закінчуючи передбачуваним його 

звільненням з роботи, необхідно організувати планомірне горизонтальне і 

вертикальне просування по системі посад або робочих місць. Працівник 

повинен знати не тільки свої перспективи на короткостроковий і 

довгостроковий період, але і те, яких показників він повинен досягти, щоб 

розраховувати на просування по службі. 

Ще однією проблемою є той факт, що в Україні зобов'язання з 

фінансування професійного навчання покладаються тільки на роботодавця, 

тому значна кількість підприємств, особливо малих і середніх, не мають 

можливості підвищувати кваліфікацію персоналу відповідно до вимог 

сучасного виробництва [6, c. 139-140]. 

Одним із заходів скорочення витрат на розвиток персоналу малих та 

середніх підприємств на сьогодні є організація вебінарів. Вебінари прийшли до 

нас із Заходу, як, втім, і багато інших нових засобів і методів навчання. Основа 

вебінару – програмне забезпечення (віртуальний клас), дозволяє встановити 

зв'язок між географічно віддаленими користувачами в режимі реального часу. 

Переваги вебінарів представлені на рис. 2. 
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Рис. 2. Переваги проведення вебінарів* 

*Розроблено автором 

Варто зазначити, що, по суті, класична система навчання, що пройшла 

перевірку часом, повернулася до нас у формі проведення вебінарів, завдяки IT 

технологіям. А завдяки самому вебінару зникає необхідність їхати на тренінг 

кваліфікованого фахівця, тому що з’являється можливість участі в тренінгу в 

он-лайн режимі  в максимально зручний для фахівця час та обстановці.  

Серед основних недоліків системи професійної освіти персоналу в 

Україні можна відокремити наступні (рис. 3). 

 

Рис. 3. Основні недоліки системи професійної освіти персоналу в 

Україні * 

* Розроблено автором 

На мою думку, у зв'язку з тим, що персонал є основою успішної роботи 

підприємства, необхідно удосконалити систему освіти і усунути її недоліки: 
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1) По-перше, необхідно ввести фінансову підтримку держави для 

навчання персоналу, проведення всіх можливих курсів, лекцій і т. д. 

2) По-друге, розробити механізм стимулювання працівників до 

безперервного підвищення професійного рівня. Необхідно дати зрозуміти 

співробітнику, що його професійне навчання призведе не тільки до розширення 

знань і умінь, а й до можливості просування по службі та зростання заробітної 

плати. 

3) По-третє, розробити і розповсюдити методику розрахунків 

ефективності навчання персоналу для підвищення продуктивності роботи 

підприємства. 

Висновки. Стратегічний розвиток персоналу будь-якого підприємства 

має ґрунтуватися на концепції систематичного навчання співробітників 

підприємства, яка включає безперервне використання різних навчальних 

методик з метою підвищення конкурентоспроможності персоналу за 

допомогою зростання освітнього, професійного і кваліфікаційного рівня 

співробітників підприємства. 

В удосконаленні організації розвитку персоналу на підприємстві кошти, 

що вкладені в навчання персоналу, повинні принести максимальну 

ефективність для підприємства. Для цього необхідно розробляти програми 

навчання, які дозволять комплексно підійти до даного питання. 

Важливими напрямом організації розвитку персоналу підприємства в 

Україні в найближчий час повинне стати застосування нових методів, серед 

яких: система заміщення керівників, управління кар'єрою персоналу, 

організація вебінарів та інше.  

На рівні держави необхідно удосконалити систему освіти і усунути її 

недоліки, а саме ввести фінансову підтримку держави для навчання персоналу, 

проведення все можливих курсів, лекцій і т.д., розробити механізм 

стимулювання працівників до безперервного підвищення професійного рівня, 

розробити і розповсюдити методику розрахунків ефективності навчання 

персоналу для підвищення продуктивності роботи підприємства. 
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Застосування запропонованих в статті способів вдосконалення організації 

розвитку на підприємствах України дозволить покращити загальну 

ефективність їх діяльності та збільшити конкурентоспроможність на ринку. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В 

ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

В статті висвітлені матеріали з управління персоналом в закладах охорони 

здоров’я, які включають визначення елементів цієї системи, методів управління, 

етапів його здійснення, інструментів та пропозиції з удосконалення, які розроблені 

шляхом вивчення досвіду зарубіжних країн. 

 

В статье освещены материалы по управлению персоналом в учреждениях 

здравоохранения, которые включают определение элементов этой системы, 

методов управления, этапов его осуществления, инструментов и предложения по 

совершенствованию, которые разработаны путем изучения опыта зарубежных 

стран. 

 

In the article the materials management staff in health facilities, which include 

determining the elements of the system, management, stages of its implementation, tools 

and suggestions of improvements that are designed by studying the experience of foreign 

countries. 

 

Ключові слова. Адаптація, ассісмент, заклад охорони праці, медичний персонал, 

мотивація, оплата праці, персонал, робоче середовище системи підготовки кадрів, 

стимулювання. 

 

Ключевые слова. Адаптация, ассессмент, учреждение охраны труда, медицинский 

персонал, мотивация, оплата труда, персонал, рабочая среда системы подготовки 

кадров, стимулирования. 
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Вступ. Необхідною умовою економічного розвитку і зростання 

стабільності України є здоров’я її нації, право на охорону якого передбачено 

Конституцією України. Його реалізацію “держава гарантує шляхом: створення 

розгалуженої мережі закладів охорони здоров'я; організації і проведення 

системи державних і громадських заходів щодо охорони та зміцнення здоров'я; 

надання всім громадянам гарантованого рівня медико-санітарної допомоги у 
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обсязі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України; здійснення 

державного і можливості громадського контролю та нагляду в галузі охорони 

здоров'я; організації державної системи збирання, обробки і аналізу соціальної, 

екологічної та спеціальної медичної статистичної інформації та встановлення 

відповідальності за порушення прав і законних інтересів громадян у галузі 

охорони здоров'я” [5]. Все це потребує вивчення і впровадження нових 

ефективних методів управління в установах охорони здоров'я. Тому питання  

управління персоналом у зазначених закладах стає вельми актуальним. 

Недостатня увага ролі людського фактору, значущості лідера, командного 

стилю роботи, формування організаційної культури, невикористання в 

належному ступені об'єктивно закладеної в кожному мотивації до праці знижує 

ефективність роботи установи охорони здоров'я, і як наслідок, призводить до 

зниженню внутрішнього і зовнішнього соціального ефекту діяльності 

організації. Медичні установи України повинні створити інфраструктуру 

управління кадрами, яка могла б послужити опорою при зміні та поліпшенні 

системи медичного обслуговування, що і обумовило актуальність дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що на сьогодні 

присутня достатня кількість робіт з цієї тематики. Серед вчених можна 

відокремити наступних: Артеменко Е.А. [2], Баєв, О.В. [3], Муравьева Н.Н. [6], 

Ремига Л.Т. [7], Степурко Т. [8], Шарабчиев Ю.Т. [10]. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчення шляхів вдосконалення 

системи управління персоналом в закладах охорони здоров’я України. 

Результати дослідження. Сфера охорони здоров'я, будучи активним 

учасником ринкових відносин, як і інші галузі економіки, вимагає розвиненої і 

кваліфікованої системи управління.  

Заклади охорони здоров'я – це складні соціально-економічні 

підприємства, що широко використовують фінансові, матеріальні, трудові та 

інші ресурси з метою задоволення потреб суспільства в медичних послугах [3, 

c. 21].  
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Зауважимо, що лише раціональне використання зазначених ресурсів 

призводить до очікуваного результату. Водночас це вимагає створення 

ефективної системи управління.   

Однією з найважливіших частин управлінської діяльності в організації є 

управління персоналом. Управління персоналом - це наука, спрямована на 

досягнення мети організації і підвищення її ефективності за допомогою впливу 

на працівників (персонал) цієї організації. 

Варто звернути увагу на те, що, робота з пацієнтом – це не виробництво і 

тому тут не може бути механістичного підходу до процесів. Водночас, заклади 

охорони здоров'я – це організації, які з точки зору управління мають свої 

особливості, але концептуально засновані на тих же принципах, що і інші 

організації. Тому при реалізації управлінських функцій необхідно 

користуватися тими ж інструментами менеджменту, що використовуються в 

інших підприємства. 

Будь-який медичний заклад виконує, по суті, державне або громадське 

замовлення, вносячи істотний внесок у підтримання здоров'я населення. Можна 

виділити три «підрозділи», які є «інструментами» в реалізації «державного і 

громадського замовлення». Це головний лікар, адміністрація в особі його 

помічників і заступників, лікарі та середній медичний персонал [8, c. 44]. 

В закладах охорони здоров’я керівником є головний лікар, який звичайно 

здійснює керівництво на підставі давно сформованого, часто патріархального 

порядку і традицій. Його поведінка, робота служать прикладом для лікарів, 

сестер. Він духовний керівник колективу, від нього залежить весь емоційний 

лад роботи. З практики відомо, що стилі роботи, напрямна діяльність окремих 

головних лікарів впливають на атмосферу довірених їм лікувальних установ, 

відділень, на результативність роботи.  

Основна функція головного лікаря в цьому ключі – усвідомити суть 

«державного і громадського замовлення» та спроектувати процеси в закладах 

охорони здоров’я так, щоб досягти необхідного результату.  
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Роль адміністрації – керувати спроектованими процесам, стандартизувати 

їх, домагатися того, щоб безпосередні виконавці діяли за правилами, по 

можливості покращувати процеси.  

Зазначимо, що безпосередніми виконавцями у закладах охорони здоров’я 

є лікарі та середній медичний персонал. Вони – на вістрі всіх подій, що 

відбуваються в медичному закладі, так як саме медичний персонал 

безпосередньо веде роботу з пацієнтами. І саме від них зрештою залежить, чи 

буде виконане те чи інше «державне і громадське замовлення». 

Розглядаючи в цій статті управління персоналом в закладах охорони 

здоров’я, відзначимо, що даний процес складається з декількох основних 

етапів. Покажемо цей процес у вигляді блок схеми (рис. 1). 

1. Прийом персоналу: 

- визначення необхідності в зміні кадрового складу; 

- визначення вимог до нового персоналу, створення посадовий і 

робочих інструкцій, профілю компетенції для даної посади; 

- вибір методів оцінки компетенції кандидатів; 

- відбір кандидатів на вакантну позицію. 

2. Адаптація персоналу: 

- визначення методів входження персоналу в колектив; 

- визначення методів первинного інструктажу і навчання (робота з 

наставником, передача негласних правил, усвідомлення корпоративної 

культури, навчання на робочому місці). 

3. Ассісмент персоналу: 

- визначення методів оцінки компетенції персоналу; 

- визначення складу групи з ассісменту. 

4. Планування підвищення кваліфікації персоналу. 

5. Планування розвитку кадрового потенціалу. 

6. Планування розвитку кадрового резерву. 

7. Визначення методів оцінки результативності навчання та підвищення 

кваліфікації персоналу. 
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8. Звільнення / скорочення персоналу [6, c. 76-77]. 

 

Рис. 4. Основні етапи процесу управління персоналом в закладах охорони 

здоров’я* 

*побудовано автором на основі [6] 

 

За виконання будь-якого процесу призначається конкретна відповідальна 

особа. Сьогодні в Україні у невеликих установах охорони здоров'я зокрема у 

сільських і міських лікарських пунктах (центрах) роль «відділу кадрів» 

покладається в основному на головного лікаря, так як не раціонально мати 

додаткового співробітника з управління персоналом в організації з маленьким 

штатом. Але в нових умовах менеджери з кадрів починають розширювати коло 

своїх функцій і від чисто кадрових питань переходять до розробки систем 

стимулювання трудової діяльності, управління професійним просуванням, 

попередження конфліктів, вивчення ринку трудових ресурсів та ін.. Тому ці 

функції повинна виконувати досвідчена людина – спеціаліст з питань 

управління персоналом. Виходячи з цього, доцільним на сьогодні в Україні для 

кожного головного лікаря медичного закладу є вивчення основ управління 

персоналом, які доцільно включити у курс підвищення кваліфікації, як 

обов’язків елемент [1, c. 112]. 
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Для забезпечення ефективної роботи персоналу медичного закладу 

необхідно створення атмосфери конструктивної співпраці, в якій кожен член 

колективу зацікавлений у найбільш повної реалізації своїх здібностей. 

Створення такої соціально-психологічної атмосфери є найбільш складним 

завданням управління персоналом. Вона вирішується на основі розробки 

систем мотивації, оцінки результатів праці, вибору стилю управління, 

відповідного конкретній ситуації. 

Здоровий клімат не є гарантією ефективної роботи організації, але 

організація навряд чи доб'ється високої ефективності, якщо клімат не 

створюватиме умов для прояву співпраці і стимулювати людей до того, щоб 

вони працювали з бажанням і з повною віддачею сил. Зауважимо, що йдеться 

не лише про співпрацю між членами колективу та керівництва, а про співпрацю 

з пацієнтом. 

Одним з головних елементів управління персоналом у закладах охорони 

здоров’я є мотивація – процес стимулювання працівника або групи до дій 

призводять до здійснення цілей організації. В даний час матеріальне і моральне 

стимулювання практично невіддільні один від одного. Мотивація зазвичай 

посилюється, якщо співробітники наділяються великими повноваженнями в 

галузі вирішення поставлених перед ними завдань, навіть якщо це вимагає 

відходу від звичайних стандартів. Персонал, якому не дозволяють 

використовувати ініціативу, зрештою, втрачає інтерес до роботи і стає 

цинічним. 

Варто зазначити, що важлива і матеріальна мотивація. На сьогодні 

заробітна плата працівників закладів з охорони праці України є однією з самих 

низьких в країні, в той час, як в економічно розвинених країнах професія 

медичного працівника є однією з найбільш високооплачуваних. Так, у США 

рівень заробітної плати лікаря більш ніж у сім разів перевищує 

середньодушовий оплату праці в країні, тоді як в Україні заробітна плата 

медичного персоналу за останні 10 років становила в середньому близько 60-70 

% середнього рівня оплати праці (рис. 2). 
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Рис. 5. Порівняльний аналіз заробітної плати працівників закладів з 

охорони праці із середньомісячною заробітною платою по Україні* 

*побудовано автором на основі [4] 

 

Аналіз статистичних даних показує, що якщо у 2009 році 

середньооблікова заробітна плата працівника закладу з охорони праці складала 

1307 грн., то середньомісячна заробітна плата по Україні складала на 46% 

більше, у 2010 році – на 37% більше, у  2011 – на 48% більше, а у 2013 році 

цей розрив ще  зріс до 59%. Таким чином, можна зробити висновок, що 

заробітна плата працівників закладів з охорони праці не тільки менше 

середньомісячної заробітної платі по Україні, але й зростає значно нижчими 

темпами. 

На основі вище зазначеного можемо зробити висновок, що сучасна праця 

медичних державних закладів України, яка фінансується за рахунок державних 

бюджетів, як правило, характеризується низькою трудовою свідомістю і 

трудової пасивністю 

1. Оплата праці в бюджетних організаціях не завжди може 

забезпечити нормальний рівень життя; 

2. Невисока оплата праці зумовлює низький рівень трудової 

дисципліни і як наслідок низький рівень і якість послуг; 

3. Багато керівників нерідко роблять ставку на виконавчого та 

безвідмовного працівника; 
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4. Відсутня ефективна система стимулювання трудової діяльності, так 

як в оплаті праці багато в чому процвітає зрівнялівка. 

Такий стан «дешевої праці» в закладах охорони здоров’я України, 

насправді, дорого обходиться суспільству, тому що: вона малоефективна, 

відтворює нерозвиненість працюючого, не сприяє до можливості заробляти 

більше шляхом збільшення продуктивності праці, вбиває ініціативу і тим самим 

перешкоджає науково-технічному прогресу, забезпечує низький рівень 

організації та умов праці. Це веде до зниження працездатності людини. Дешева 

праця, обумовлює низький рівень життя, призводить працівника до втрати 

відповідальності не тільки перед суспільством, а й перед самим собою. Тому і  

мотивація стає дуже слабкою або навіть практично відсутня.  

Такий стан наочно проявляється у відношенні до власного здоров'я. За 

даними наукових досліджень, працівники, які отримують надбавки чи пільги за 

несприятливі умови праці, усвідомлюючи небезпеку для власного здоров'я, тим 

не менш, виступають часто проти їхнього поліпшення, воліючи отримати 

високі компенсацій [9, c. 5]. 

Розвиток трудової активності в Україні повинен передбачати, в першу 

чергу, зняття тих гальм, які пригнічують ініціативу і підприємливість. 

Досліджуючи досвід зарубіжних країн у вирішенні цього питання, варто 

зазначити, що показовим для України на сьогодні може стати досвід Росії, де 

можливість матеріального стимулювання працівників медичних закладів 

надається можливістю бюджетних установ стимулювати працю не тільки за 

рахунок 15% від фонду заробітної плати, а й за рахунок коштів Фонду розвитку 

організації. 

Варто дослідити і зарубіжний досвід. Так, у Великобританії  лікарі 

загального профілю отримує гроші за кожного жителя, прописаного на ділянці, 

і тимчасово проживаючих, за осіб старше 60 років, за роботу в нічний і 

позаурочний час, за роботу у віддалених районах та сільській місцевості. На 

заробітну плату, лікаря впливає стаж роботи [2, c. 29]. 



 80  

У Франції при наданні амбулаторної допомоги лікарі (перший сектор) 

отримують винагороду за кожну послугу відповідно до умов договору, 

укладеного з національними страховими касами. Тариф на послуги складається 

з двох компонентів: перший – постійно оновлювана шкала медичних послуг, 

другий – фактична вартість послуг, яка щорічно встановлюється шляхом 

укладення угоди між представниками лікувальних установ, лікарняних кас і 

урядом [10]. 

Таким чином, кадрова політика в охороні здоров'я, яка застосовується на 

сьогодні в Україні, також потребує удосконалення в наступних напрямах: 

1. Удосконалення системи підготовки. Стабілізації кадрового потенціалу 

сприяє відбір абітурієнтів з числа професійно орієнтованих випускників шкіл. 

У зв'язку з цим необхідно розширення мережі ліцеїв, медичних класів у 

загальноосвітніх школах, запровадження альтернативних форм проходження 

військової служби та залучення старшокласників до роботи під час канікул в 

закладах охорони здоров'я [7, c. 43-45]. 

2. Якість робочого середовища. Поліпшення якості робочого середовища 

включає в себе питання заробітної плати, створення відповідних умов праці та 

використання робочого часу. 

3. Управління людськими ресурсами охорони здоров'я. Рішення 

стратегічних завдань кадрової політики в охороні здоров'я залежить від 

організації управління трудовими ресурсами галузі. 

4. Підвищення ролі самоврядування. У вирішенні кадрових питань 

необхідно розширити участь громадських медичних і фармацевтичних 

організацій. 

Висновки. Проведе дослідження показало, що заклади охорони здоров'я 

– це організації, які мають власні особливості в управлінні персоналом, але 

засновані на тих же принципах, що і інші організації. Тому при реалізації 

управлінських функцій необхідно користуватися тими ж інструментами 

менеджменту, що використовуються в інших підприємства. 
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Сучасна праця медичних державних закладів України, яка фінансується 

за рахунок державних бюджетів характеризується низькою трудовою 

свідомістю і трудової пасивністю, а заробітна плата працівників закладів з 

охорони праці України є однією з самих низьких в країні, в той час, як в 

економічно розвинених країнах професія медичного працівника є однією з 

найбільш високооплачуваних. Це веде до зниження працездатності людини. 

Розвиток трудової активності в Україні повинен передбачати, в першу 

чергу, зняття тих гальм, які пригнічують ініціативу і підприємливість. Кадрова 

політика в охороні здоров'я, яка застосовується на сьогодні в Україні, потребує 

удосконалення в наступних напрямах: удосконалення системи підготовки, 

поліпшення якості робочого середовища, створення відповідних умов праці, 

підвищення ролі самоврядування закладів з охорони здоров’я та вдосконалення 

організації управління трудовими ресурсами галузі. 

Вважаємо, що реалізація зазначених заходів дозволить підвищити 

ефективність управління персоналом і сприятиме підвищенню якості надання 

медичних послуг в Україні. 
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АНАЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ В 

УКРАЇНІ 

В статті розглянуто питання оплати праці в Україні. Акцентується увага на 

аналізі стану та проблем системи оплати праці в Україні. На основі висновків 

розроблено пропозиції щодо подолання комплексу виявлених проблем. 

 

В данной научной статье рассмотрены вопросы оплаты труда в Украине. 

Акцентируется внимание на анализе состояния и проблем системы оплаты труда 

в Украине. На основе выводов разработаны  предложения по преодолению 

комплекса выявленных проблем. 

 

The question of labour remuneration in Ukraine is evaluated in the article. Attention is 

brought up on the analysis of the current state and problems of the system of labour 

remuneration in Ukraine. As the results of evaluation some suggestions are brought 

forward on how to overcome the educed problems in the future. 

 

Ключові слова. Система оплати праці, заробітна плата, мінімальна заробітна 

плата, аналіз та оцінка стану системи оплати праці, проблеми у сфері оплати праці. 

 

Ключевые слова. Система оплаты труда, заработная плата; минимальная 

заработная плата, анализ и оценка состояния системы оплаты труда, проблемы в 

сфере оплаты труда, пути преодоления проблем. 

 

Key words. System salaries, wages, minimum wages, analysis and assessment of the 

wage system, problems with wages, ways to overcome problems. 

 

Вступ. У умовах ринкової економіки зростає значення різноманітних 

чинників, що впливають на добробут населення та стан їх доходів. Заробітна 

плата є вирішальним чинником в даному процесі. Основною метою даного 

дослідження є аналіз та розробка пропозицій щодо шляхів вирішення проблем 

оплати праці в Україні, на основі дослідження проблем оплати праці з 

урахуванням економічного стану країни. 

Актуальність теми даної статті зумовлена тим, що саме від заробітної 

плати залежить можливість задоволення потреб населення, створення 

комфортних умов життя та всебічного розвитку особистості. Тому організація 
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ефективної системи оплати праці є однією з найважливіших проблем ринку 

праці в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації оплати 

праці в Україні постійно знаходяться в центрі уваги теоретиків, практиків і 

законодавців. Зокрема, цими питаннями займаються такі вчені, як Д. Богиня, 

М. Ведерніков, Г. Завіновська, А. Колот, С. Цимбалюк, А. Калина, Т. Кир’ян, 

В. Лагутін, Е. Лібанова, В. Нижник, Н. Павловська та ін.  

Постановка завдання. Метою роботи є виявлення та аналіз проблем у 

сфері оплати праці та формування основних підходів та пропозицій щодо їх 

подолання. 

Результати дослідження. Часта заробітної плати у ВВП – один з 

важливих соціально-економічних показників. Висока частка заробітної плати у 

ВВП – це високий абсолютний рівень трудових доходів та їх висока купівельна 

спроможність. Це також свідчення наявності потужного середнього класу. 

Можемо стверджувати, що існує цілий комплекс проблем в сфері оплати 

праці в Україні, які докладніше розглянемо далі за даними 2012 року. 

Необхідно зазначити, що на сьогодні однією з найбільших соціально-

економічних проблем України є низький рівень заробітної плати. Вона втратила 

деякі свої функції (наприклад мотивуючу). Низький рівень заробітної плати та 

несвоєчасна її виплата призводять до зниження продуктивності праці, 

руйнують трудовий потенціал, сприяють розвитку тіньових процесів і відтоку 

кваліфікованих молодих людей за кордон. 

В Україні мала частка заробітної плати у валовому внутрішньому продукті, 

проте, за останні роки цей показник  має тенденцію до підвищення, але так і не 

досяг рівня 1990 р. (рис. 1), а також значно відстає від аналогічного показника країн 

Євросоюзу, де  частка заробітної плати  у ВВП становить 60-65% [4]. 
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Рис. 1. Частка заробітної плати у ВВП України 

Середня заробітна плата в Україні є набагато нижчою чим в інших 

країнах. Так, у 2012 році вона становила 309,8 євро в Україні, тоді як у Великій 

Британії – 2452 євро, Латвії – 878,4 євро, у Польщі – 1228,8 євро, у Німеччині –

2176 євро, у Люксембурзі  – 3271,2 євро, (рис. 2) згідно з новим звітом ООН [5]. 
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Рис. 2. Середня заробітна плата в країнах Європи у 2012 році 

Важливим показником, який характеризує оплату праці виступає  

законодавчо встановлена мінімальна заробітна плата. В Україні мінімальний 

рівень оплати праці становить 1118,00 грн. (111,8 євро) з 01.01.2012 по 

01.12.2012 р. Проте цей показник є значно нижчим в Україні за відповідні 

стандарти країн Європи. Для порівняння розмір мінімальної заробітної плати 
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становив у  Люксембурзі – 1801,49, Латвії – 285,92, Польщі – 336,47, Франції – 

1398,37, Болгарії – 138,05 євро відповідно (рис. 3) [4].  
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Рис. 3. Мінімальна заробітна плата в країнах Європи у 2012 р. 

За даними Міжнародної організації праці, мінімальна заробітна плата у 

більшості зарубіжних країн становить від 40% до 60 % середньої заробітної 

плати, або в середньому 50 %. Отже якщо середня заробітна плата за грудень 

2012 року становила 3098 грн., то мінімальна заробітна плата мала б становити 

1549 грн., а не 1118 грн. Ми бачимо певну невідповідність відносно 

європейських показників. За статистичними даними (Рис. 4) помітна тенденція 

початкової невідповідності між законодавчо встановленим прожитковим 

мінімумом та відповідно мінімальною заробітною платою економічно 

активного населення України. Так, до липня місяця 2009 року мінімальна 

заробітна плата не становила навіть одного прожиткового мінімуму, що 

свідчить про бідність населення України [1]. 
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Рис. 4. Динаміка прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати  

в Україні 
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І лише з 1 грудня 2009 року було встановлено мінімальну заробітну плату, 

яка за грошовим виразом перевищувала наявний прожитковий мінімум 

працездатної особи, і ,відповідно,  в подальші роки спостерігається суттєва 

тенденція зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, 

що передусім являється позитивною тенденцією. Між тим частка працівників, 

оплата праці яких була нижча за прожитковий мінімум, все ще залишається 

досить великою. 

Можемо також стверджувати, що диференціація оплати праці за видами 

економічної діяльності є актуальною проблемою. Продовжує утримуватися 

високий рівень диференціації розмірів заробітної плати за видами економічної 

діяльності. Найбільш оплачуваними в економіці залишалися працівники 

авіаційного транспорту та фінансових установ, а серед промислових видів 

діяльності – підприємств із добування паливно-енергетичних корисних копалин 

та виробництва коксу, продуктів нафто-перероблення, де заробітна плата 

перевищила середній показник по економіці в 1,4-3,3 рази. Найменша заробітна 

плата у працівників сфери рибальства та діяльності готелів та ресторанів [4]. 

Необхідно зазначити, що рівень заробітної плати в Україні значною 

мірою визначається належністю до певної сфери економічної діяльності, а не 

формується під впливом загальновизнаних факторів формування заробітної 

плати, якими є: кількість, якість та результати праці. 

Регіональна диференціація заробітної плати, ще одна важлива проблема в 

сфері оплати праці, про що свідчать відмінність заробітної плати відповідно 

територіального розташування. Ось наприклад, середній розмір оплати праці у 

листопаді 2012р. в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, 

разом із тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м. 

Київ – 4688 грн., Донецька область – 3643 грн., Київська – 3234 грн., 

Дніпропетровська – 3194 грн., Луганська – 3184 грн. Найнижчий рівень 

заробітної плати, який не перевищував 77% від середнього по економіці, 

спостерігався в Закарпатській, Тернопільській, Херсонській, Чернігівській та 

Чернівецькій областях [4]. 
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Можемо сказати, що це, безумовно, ускладнює забезпечення стандартів 

рівня життя населення окремих регіонів, гальмує процеси подолання бідності та 

становлення середнього класу в країні загалом. 

Проблема відсутності взаємопов’язаності заробітної плати з рівнем 

кваліфікації та  результатами праці виражається в таких моментах: 

• спостерігається перерозподіл зайнятості в сторону некваліфікованої 

робочої сили. Чисельність працівників найпростіших професій зросла на 43,2% 

при скороченні чисельності кваліфікованих та освічених працівників; 

• майже 5 частина працівників зайнята на посадах, що не відповідають 

їхньому рівню освіти, а відповідно і рівню заробітної плати; 

•  кожен двадцять третій працівник з вищою освітою в Україні зайнятий на 

роботах, які такого рівня освіти не потребують [3].  

Працівники з однаковим кваліфікаційним рівнем можуть отримувати 

зовсім різну заробітну платню, оскільки  в України були і залишаються 

незадовільні співвідношення заробітної плати, а це означає, що заробітна плата 

не формується під впливом чинників, що визначають рівень оплати праці в 

світовій практиці: кількості і якості праці, результатів праці, а визначається 

належністю до певної сфери економічної діяльності або територіального 

розташування. 

Малою є частка заробітної плати у структурі доходів домогосподарств. За 

2012 рік структура доходів населення України у вигляді заробітної плати - 42,2%, 

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти - 37,4%, прибуток, 

змішаний дохід - 15,1%, доходи від власності - 5,3% (Рис. 5 та Рис. 6) [4]. 

Можемо зробити висновок, що за останні роки частка заробітної плати в 

структурі доходів населення збільшується, проте структура сукупних доходів 

залишається недосконалою, оскільки на долю заробітної плати припадає менше 50%.  

Великою проблемою є заборгованість із виплат заробітної плати.За 

даними Держкомстату заборгованість з виплати заробітної плати станом на 

кінець 2012 року становила 951 млн. грн., що на 2,7% менше, ніж на початок 

поточного року, і на 14,0% менше, ніж на відповідну дату 2011р. (Рис. 7). 
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Рис. 5. Структура доходів                     Рис. 6. Динаміка структури доходів                      

      у 2012 році                                    населення 2010-2012pp. 

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми 

невиплаченої заробітної плати спостерігалося в промисловості, а саме: на 

підприємствах з виробництва машин та устаткування (на 18,2 млн.грн.), з 

виробництва транспортних засобів та устаткування (на 10,1 млн.грн.), а також у 

діяльності транспорту та зв’язку (на 22,3 млн.грн.) та будівництві (на 12,6 

млн.грн.). 
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Рис. 7. Динаміка заборгованості з виплат заробітної плати в Україні  

за 2011-2012 рр. 

У регіональному розрізі збільшення суми боргу відбулося в 17 регіонах – 

від 0,2% у Дніпропетровській області до 132,3% у Чернігівській. У решті 

областей зафіксовано зменшення суми заборгованості на 0,4-26,5%. У 
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Рівненській області сума заборгованості з виплати заробітної плати залишилася 

на попередньому рівні. 

Можемо зробити висновок, що все ще зберігається заборгованість з 

виплат заробітної плати в Україні, проте спостерігається зменшення, у 

порівнянні з попереднім роком, на 157 млн. грн. Кожному із працівників не 

виплачено в середньому 3661 грн., що на 18,2% більше від середньої заробітної 

плати за листопад. 

Наявні проблеми з оплати праці працівників бюджетної сфери. На 

сьогодні основними проблемами в оплаті праці працівників підприємств, 

організацій та установ бюджетної сфери є: 

- низький рівень саме посадового окладу, який повинен нести основне 

мотиваційне навантаження; 

- низький рівень оплати праці державних службовців нижньої та середньої 

ланки – тобто безпосередніх виконавців, особливо у порівнянні з недержавним 

сектором. 

Також зазначимо, що в Україні оплата праці бюджетників за більшістю 

професійних профілів (освітяни, науковці, соціальні працівники, лікарі та ін.) 

не входить і до ТОП-50 професій за рівнем оплати праці, тоді як, наприклад, в 

США у першій 10 розташовано 7 бюджетних професій. 

Тінізація заробітної плати лишається загалом великою проблемою як для 

бюджету України так і для самих працівників, їх соціальної впевненості. 

Найбільш негативним наслідком заборгованості із заробітної плати є те, що 

вона підштовхує працівників шукати іншу чи додаткову роботу, і вони легко 

погоджуються на «неформальну зайнятість», що є ще однією гострою 

проблемою в Україні як для працівників, так і для держави. Адже, на 

підприємствах наявні неофіційні поза облікові нарахування й виплати 

заробітної плати працівникам без сплати встановлених податків і платежів, так 

звана заробітна плата «у конвертах». Ситуація з нелегальними зарплатами та 

робочими місцями в Україні потребує обов’язкового вирішення, адже за 

підрахунками різних експертів, кількість осіб, що отримують зарплату «у 
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конверті» становить від 2 до 7 млн. осіб. За оцінками експертів розмір 

прихованої заробітної плати в Україні складає приблизно 50% легальної. У той 

же час у більшості країн світу поріг кордону рівня «тіньової» економіки – 20% 

[2]. А це говорить про те, що ці працівники соціально незахищені, роботодавці 

не виплачують лікарняні та не гарантують сплату соціальних внесків для 

отримання пенсії, а також держава не до отримує мільярди коштів до 

державного бюджету. 

Ми можемо запропонувати такі оптимальні шляхи вирішення проблем 

оплати праці, як: посилення мотивації працівників підприємств до праці; 

підвищення як номінальної так і реальної заробітної плати; збільшення 

законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати; підвищення 

розміру прожиткового мінімуму; диференціація заробітної плати (дотримання 

науково обґрунтованих принципів диференціації посадових окладів; 

забезпечення захисту прав працівників на своєчасне та в повному розмірі 

отримання заробітної плати, а також погашення заборгованості; розробка 

комплексних заходів щодо подолання тінізації заробітної плати в Україні; 

активна участь держави у регулюванні оплати праці; зміна орієнтації 

підприємців і менеджерів у сфері стимулювання праці з кількісних на якісні 

показники діяльності тощо. 

Удосконалювання систем оплати праці, пошук нових рішень, глибоке 

вивчення зарубіжного досвіду, може дати нам вже в найближчому майбутньому 

підвищення зацікавленості працівників до високопродуктивної праці. Отже, 

вирішення низки проблем в оплаті праці може стати стимулом економічного 

підйому країни в майбутньому. 

Висновки. Ситуація в області  оплати праці в Україні, що склалася за 

досліджуваний нами термін, а також невідповідність наявним проблемам 

заходів сучасної державної політики вимагають удосконалення механізму 

державної дії на сферу розподільчих відносин. Проаналізувавши вищенаведені 

дані, можемо сказати, що міжгалузева та міжрегіональна диференціація – 

надмірна, міжкваліфікаційні відмінності значні. Й досі існують величезні борги 



 92  

з виплат заробітної плати. Розмір заробітної плати та її частка в ВВП країни 

значно нижчі відповідним показникам країн Європи. Також мала частина 

заробітної плати в структурі доходів домогосподарств. Все це гальмує розвиток 

середнього класу в Україні та розвиток економіки країни в цілому. 

Підсумувавши, можемо сказати, що заробітна плата визначається як 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим 

договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 

виконану ним роботу та розглядається з різних позицій і відповідно різних 

суб'єктів ринку праці. 

Проаналізувавши вищенаведені дані, можемо зробити висновок, що на 

сьогоднішній день у нашій країні існує велика кількість невирішених питань і 

протиріч у сфері оплати праці. Оскільки система оплати праці відіграє важливу 

роль в соціально-економічному розвитку країни та в соціально-трудових 

відносинах суб’єктів господарювання, то виникає необхідність створення такої  

системи оплати в Україні, яка формувала б могутні стимули розвитку праці і 

виробництва, що в подальшому призведе до економічного зростання країни та 

підвищення рівня життя населення. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕТАПРОГРАМ 

 
У статті розкрито сутність метапрограм та подано їх класифікацію. А також 

визначений механізм використання метапрограм при мотивації персоналу. 

 

В статье раскрыта сущность метапрограмм и представлено их классификацию. 

А также определен механизм использования метапрограмм при мотивации 

персонала. 

 

The essence of meta-programs is revealed and provided their classification in the article. 

A mechanism of using meta-programs for staff motivation is also defined. 

 

Ключові слова. Метапрограма, фільтри сприйняття, структура мислення, 

нейролінгвістичне програмування (НЛП), мотивація. 

 

Ключевые слова. Метапрограмма, фильтры восприятия, структура мышления, 

нейролингвистическое программирование (НЛП), мотивация. 

 

Key words. Meta-program, perceptual filters, the structure of thinking, neuro-linguistic 

programming (NLP), motivation. 

 

Вступ. Нас оточує велика кількість інформації. Щось ми сприймаємо 

свідомо, але більшу частину – несвідомо. Ми якимось чином фільтруємо що 

саме із зовнішнього середовища буде нами сприйнято і оброблено, а що – ні. 

Виникає питання: за яким принципом інформація або потрапляє в свідомість, 

або проходить повз нас? Які критерії існують для цього? Що це за «фільтри», 

які управляють потоками інформації, що надходять? Як ці фільтри 

розподіляють їх, виділяючи важливі та ігноруючи незначні? Одними із таких 

фільтрів є метапрограми.  

Роль і значення метапрограм були висвітлені у працях таких відомих 

бізнес-тренерів, як К. Гайдученко, Б. Боденхамер, М. Холл, А. Любімов, 

Л. Камерон, Р. Ділтс, Р. Бейлі, Е. Ентус. Але разом з тим мотиваційний 

потенціал метапрограм залишається вивченим недостатньо – не охоплено 
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більшість метопрограм, концентрація більше на описі метопрограм, ніж на їх 

мотиваційному потенціалі. 

Постановка завдання. Таким чином, основним завданням цієї статті є 

спроба розкрити та обгрунтувати взаємозв’язок між видами метапрограм та 

особливостями мотивації окремих працівників. 

Результати дослідження. Ми певним чином обробляємо інформацію, яка 

надходить, сортуємо її та якимось своїм особливим способом вибудовуємо 

взаємозв’язки. У когось ці способи подібні, а в когось – відрізняються. Ті, хто 

подібним чином обробляє інформацію, легше знаходять одне з одним спільну 

мову і взаєморозуміння. Але існують і такі люди, у яких структура мислення 

відрізняється, і тоді для них буває важче зрозуміти одне одного. 

Будова мислення людини дуже тісно пов’язана з тим, яку роботу і як саме 

вона буде виконувати. Метапрограми допомагають нам зрозуміти, як думає 

людина, як вона себе виявляє і як буде виконувати ту чи іншу роботу. Для HR-

менеджерів дуже важливо знати яка робота і які умови праці будуть людину 

мотивувати, а які – демотивувати, які стилі керівництва підходять, а які – 

будуть викликати труднощі. 

Важливо також зазначити, що у кожної людини є всі метапрограми, 

просто одні розвинуті більше, інші – менше, і зрозуміло, що першими вона 

користується частіше. 

Існують різні класифікації метапрограм, але та, про яку йтиме мова далі -  

близька до первісної і часто використовується на курсах «НЛП-Мастер» в СНГ, 

розроблена Енн Ентус (рис. 1). 

Я вибрала цю класифікацію, тому що вона структурує метапрограми 

таким чином, щоб ними було легко користуватися: дотриманий принцип 7±2, 

згідно з яким людина одномоментно може свідомо сприймати кількість 

одиниць інформації, яка дорівнює 7±2. Якщо одиниць інформації буде більше, 

частина її втрачається і проходить повз свідомість. 
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Рис. 1. Класифікація метапрограм
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Дана класифікація описує тільки базові метапрограми, які можна 

уявити у вигляді «нот». Це найдрібніші основні елементи сприйняття і 

способу мислення. По суті, наведена класифікація використовує 

найвідоміший і найважливіший принцип бритви Оккама, який говорить: «Не 

потрібно залучати нові сутності без самої крайньої на те необхідності». 

Тепер розглянемо більш детальніше як мотивувати персонал, знаючи 

які метапрограми краще в них розвинуті. Також треба зазначити, що 

запропоновані методи мотивації більшою мірою стосуватимуться 

нематеріальної сфери. 

Ті, у кого сильно розвинута метапрограма «Люди» всі події у своєму 

житті сортують по людям. Я вважаю, що найкраще таких працівників буде 

мотивувати звернення до авторитетів. Це може бути як керівник, так і хтось з 

відомих особистостей, чи навіть просто колега по роботі. А також дієвим для 

них будуть дошки пошани. Також мотивувати чи демотивувати їх може те, 

на скільки дружній і згуртований буде колектив на роботі. Для них краща 

робота в команді, ніж індивідуальна. 

Для тих, у кого гарно розвинута метапрограма «Цінності/Результат» 

гарним мотиватором буде знання того, на скільки певна робота принесе 

результат і яку цінність вона має. Якщо таких працівників змусити щось 

робити і не пояснити навіщо це потрібно і який результат очікується, вони 

виконуватимуть дану роботу неохоче. 

Згідно метапрограми «Стиль організації інформації» люди 

поділяються на візуалів, аудіалів та кінестетиків. Для візуалів гарною 

мотивацією до роботи буде дошка пошани, рейтинг, який обов’язково 

знаходиться на видному місці. Для аудіалів дошка пошани не має такого 

важливого значення, як похвала при всіх. Для кінестетиків найважче знайти 

мотивацію, адже для них важливі відчуття. На мою думку, дієвою 

мотивацією для них буде удосконалення робочого місця до бажаного, тобто 

забезпечення того, щоб працівникові максимально зручно і комфортно 

працювалося на роботі, перш за все фізично. 
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На мою думку, для працівників, у яких розвинута метапрограма 

«Подібність» найкращою мотивацією до роботи буде своєчасна виплата 

заробітної плати, забезпечення роботою на довгостроковий термін. Таким 

людям до вподоби, щоб робота не відрізнялася від тої, яку вони робили вчора 

чи місяць назад. Вони навпаки виконують із задоволенням одну й ту саму 

роботу. Але інколи може статися, що такому працівникові доручать виконати 

нове для нього завдання, чи, наприклад збільшать його обов’язки і 

функціонал роботи дещо зміниться. У такому випадку потрібно зробити так, 

щоб робота працівникові здалася знайомою. Можна провести аналогію з його 

попередньою роботою і вказати на моменти, які подібні між собою. Навіть 

якщо робота суттєво відрізняється, я б не рекомендувала акцентувати на 

цьому увагу перед працівником. Адже тоді він зовсім може опустити руки. А 

так він хоча б спробує сам знайти для себе щось знайоме у новій роботі. 

Метапрограми «Відмінність на нове» і «Відмінність на ні» поєднує 

слово «відмінність». Але мотивація буде різною. У тих, в кого розвинута 

метапрограма «Відмінність на нове» хорошим мотиватором буде цікава 

різноманітна робота, створення творчої атмосфери для висунення власних 

ідей. Для таких людей важливий постійний розвиток. Одноманітна робота – 

це не для них. Працівники з «Відмінністю на ні» - контролери. Тому, щоб 

мотивувати їх до роботи, їм краще доручити виконати роботу самостійно, 

збільшити їх відповідальність. Вони отримуватимуть насолоду, що знаходять 

чужі помилки.  

Метапрограма «Мотивація» безпосередньо стосується мотивації. В її 

рамках існує ще 2 метапрограми – «Напрям мотивації» і «Стиль реакції». 

Перша має 2 варіанта – «Мотивація ВІД» і «Мотивація ДО». 

У працівників, у яких розвинута «Мотивація ВІД» починають щось 

робити тільки тоді, коли хочуть чогось уникнути. Тобто для них хорошою 

мотивацією до роботи буде система штрафів, покарання, негативне 

підкріплення. Працівників, у яких розвинута «Мотивація ДО» мотивують 

чудові можливості і перспективи на роботі, наприклад кар’єрне зростання, 
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відрядження за кордон. Тобто таких працівників краще заохочувати, 

винагороджувати, давати позитивне підкріплення. 

Метапрограма «Напрям мотивації» являється контекстозалежною із 

всіх метапрограм. Це означає, що в одній ситуації у людини може з’являтися 

мотивація ДО, а в іншій – ВІД. 

Потрібно пам’ятати, що якщо людині із сильно розвинутою мотивацією 

ВІД почати розповідати про вигоди, можливості, переваги чого-небудь, тобто 

використовувати мотивацію ДО, то вірогідніше за все ця людина просто не 

зрозуміє нас, і навіть пропустить наші слова повз вуха. Так само із людьми, у 

яких розвинута мотивація ДО – не потрібно розповідати їм про неприємності 

і штрафи, які можуть бути в разі невиконання якогось завдання, тому що ця 

людина нас просто не почує, або наші слова викличуть сильну демотивацію і 

небажання взагалі щось робити. 

Тих, у кого розвинута метапрограма «Внутрішня референція» буде 

мотивувати робота, яка потребує високої відповідальності. Таким людям 

краще працювати індивідуально, адже приймаюче якесь рішення вони 

посилаються лише на себе. І навпаки – для тих, у кого розвинута «Зовнішня 

референція» краще підходить групова робота, з низькою особистою 

відповідальністю. 

Для людей із розвинутою метапрограмою «Минулий час» важливі 

традиції. Щоб їх мотивувати потрібно обов’язково акцентувати увагу на 

тому, що «так заведено давно». Їх не переконати щось робити, розповідаючи 

про райдужні перспективи, адже вони «живуть минулим». Якщо в компанії є 

корпоративна культура, яка складалася роками, то кращої мотивації і не 

знайдеш. Адже такі працівники поважатимуть її і робитимуть все, щоб 

відповідати їй. 

Для тих, у кого розвинута метапрограма «Майбутній час» хорошою 

мотивацією буде можливість кар’єрного росту. Таких людей цікавить все, що 

буде в майбутньому. Тобто якщо чітко сказати працівнику, що його чекає в 
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майбутньому, якщо він виконає певне завдання, то мотивація його зробити 

буде високою. 

На мою думку, для людей із розвинутою метапрограмою «Теперішній 

час», найважче визначити систему мотивації. Посилання на традиції компанії 

або перспективи в майбутньому не спрацюють. Тут треба використати інші 

метапрограми, щоб знати як мотивувати працівника. Адже для нього 

важливо, що відбувається тут і зараз. Тобто якщо за виконану роботу 

працівникові, орієнтованого на майбутнє краще запропонувати просування 

по службі. То для орієнтованого на теперішній час найкращою винагородою 

буде, наприклад, відпустка чи матеріальне заохочення. 

Висновки. Метапрограми дуже важливі при роботі з персоналом, адже 

знаючи яка метапрограма розвинута у того чи іншого співробітника, краще 

знайти до нього підхід. Це може не тільки підвищити взаємодію і налагодити 

відносини, але й збільшити продуктивність праці. Щоб виявити які 

метапрограми розвинуті, достатньо просто деякий час поспостерігати за 

людиною і звернути увагу на те, які вербальні засоби вона використовує при 

спілкуванні. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 
У статті розкрито зміст поняття «адаптація», проаналізовано фактори 

впливу на процес адаптація працівників. Автор статті проводить детальний 

аналіз та визначення особливостей адаптації рядових працівників, фахівців, 

лінійних керівників, топ-менеджерів та молодих співробітників з огляду на різні 

види адаптації. У статті подано результати соціологічного опитування 

стосовно процесу адаптації молодих працівників, наведено порівняння 

адаптаційного процесу двох компаній. Також автор надає рекомендації 

стосовно процесу адаптації, що забезпечить ефективне входження молодого 

фахівця в організацію. 

 

В статье раскрывается суть понятия «адаптация», анализируются факторы 

влияния на процесс адаптации. Автор статьи  проводит детальный анализ и 

описывает особенности адаптации рядовых сотрудников, специалистов, 

линейных руководителей, топ-менеджеров и молодых сотрудников з точки 

зрения реализации разных видов адаптации. В статье приводятся результаты 

социологического исследования касательно процесса адаптации молодых 

сотрудников, представлено сравнения адаптационного процесса двух компаний. 

Также автор приводит рекомендации для успешной адаптации, которая 

обеспечит эффективное вхождение молодого сотрудника в коллектив. 

 

The article reveals the essence of the concept of "adaptation", analyzes the factors 

influencing the process of adaptation. The author shows a detailed analysis and 

describes the features of adaptation of entry-level employees, professionals, line 

managers, senior managers and young professionals in terms of implementation of 

different kinds of adaptation. In article the results of the survey concerning the 

adaptation of young professionals is shown, also a comparison of the adaptation 

process of the two companies is presented. The author gives recommendations for 

successful adaptation, which will ensure efficient entry of a young professionals in the 

company. 

 

Ключові слова. Адаптація, види адаптації, молодий фахівець, персонал, 

категорії співробітників. 
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категории сотрудников. 

 

Keywords. Adaptation, types of adaptation, a youngemployee, staff, staffcategory. 

 

 



 
 

101 

Вступ. Поповнення в команді - “вічна” проблема багатьох компаній, 

що пов’язана з затратами часу, зусиль, коштів та інших ресурсів організації 

для пошуку, проведення співбесід, інтерв’ю, тестувань тощо для наймання 

найбільш підходящого кандидата. Але навіть при успішному виконанні всіх 

зазначених процедур немає жодної гарантії, що обранець залишиться в 

компанії надовго і докладе максимум зусиль для її процвітання. Виникає 

запитання: чому? Може бути декілька причин, серед яких окремої уваги 

заслуговує проблема адаптації працівника. Як відомо, персонал – головний 

ресурс організації, а тому потрібно і основну увагу зосередити на питаннях 

його формування, комплектування та забезпечення діяльності. 

Постановка завдання. Виходячи з вищезазначеного, метою даної 

статті є: дослідження поняття «адаптація»; визначення та розкриття 

особливостей адаптації рядових співробітників, фахівців, лінійних 

керівників, топ-менеджерів, молодих фахівців; визначення пріоритетних 

напрямів для адаптації різних категорій співробітників; проведення та 

опрацювання результатів соціологічного опитування стосовно адаптації 

молодих фахівців; розробка рекомендацій стосовно покращення процесу 

адаптації молодих фахівців. 

Результати дослідження. Поняття «адаптації» широко 

використовується у різних дисциплінах та науках, зокрема біології, 

філософії, психології тощо. Відповідно до цього існує кілька підходів до 

визначення поняття (табл. 1). 

На основі аналізу та узагальнення існуючих визначень, автор дійшов 

висновку, що найбільш повним та таким, що відображає сутність процесу 

адаптації на підприємстві є наступне: адаптація - це взаємне пристосування 

працівника й організації, входження працівника в трудову діяльність і 

колектив, зміна його поведінки згідно з чинними організаційними правилами, 

нормами і регламентами [6]. 
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Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття «адаптація» 

Назва підходу  Визначення та джерело 

1. Адаптація як 

взаємовплив 

підприємства та 

працівника 

Адаптация - (от лат. adaptatio - приспособление) - 

приспособление экономической системы и ее отдельных 

субъектов, работников, к изменяющимся условиям внешней 

среды, производства, труда, обмена, жизни [7]. 

2. Адаптація за 

підходом, що 

враховує професійну 

складову  

Професійна адаптація — адаптація (пристосування) людини до 

нових для неї умов праці. Різновид професійної адаптації — 

виробнича адаптація (пристосування до умов, вимог, норм тощо 

конкретного виробництва, виробничого процесу) [2]. 

3. Адаптація як 

інтегруюча функція 

Адаптація − це інтегрування людей в діючу систему і доведення 

їхньої роботи до потрібного компанії рівня продуктивності [3]. 

4. Адаптація як 

методика дій 

Адаптація – це методика, основне завдання якої полягає в 

ефективному залученні нового члена команди в процеси, що 

відбуваються в компанії, і своєчасна підготовка лояльного 

працівника з акцентом на необхідних для успішної роботи 

знаннях і навичках [5]. 

 

Успішність адаптації працівника залежить від впливу багатьох 

факторів. На нашу думку, доцільно виділити 2 групи факторів [6]: 

1) Фактори впливу з боку працівника: 

1.1) Особистісні: 

- Високий рівень соціального інтелекту; 

- Високий рівень когнітивного контролю; 

- Низька емоційна лабільність; 

- Вираженість мотивації у професійній сфері; 

1.2) Поведінкові: 

- Оптимальний рівень активності; 

- Сукупність дій націлених на досягнення успіху, пристосування 

до встановлених соціальних норм, правил ділових відносин, сприйняття 

ситуації як сукупності її позитивних та негативних норм та ін.  

2) Фактори впливу з боку організації: 
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2.1)  Особливості організації: 

- Престиж та привабливість професії; 

- Особливості умов праці; 

- Використовувані системи мотивації; 

- Сприятливий соціально-психологічний клімат; 

2.2) Особливості управління персоналом: 

- Гнучкі системи навчання; 

- Об’єктивність оцінювання персоналу; 

- Професійна орієнтація потенційних співробітників; 

- Напрацьованість механізму адаптації персоналу та ін.  

Врахування перелічених факторів дасть можливість краще організувати 

процес адаптації та досягти кращих результатів. Проте лише цього кроку 

недостатньо. Слід звернути увагу на види адаптації, які можуть мати на меті 

різні заходи, проте спільну мету – утримання працівника в організації. 

Існує три види адаптації: 

- Організаційна адаптація - процес введення в організацію 

спрямований на засвоєння працівником норм і правил, у тому числі і 

«неписаних», за якими живе організація, ознайомлення з історією фірми, 

структурою організації, корпоративною культурою, правилами внутрішнього 

розпорядку [4]. 

- Соціально-психологічна адаптація - входження в колектив, 

прийняття встановлених норм, взаємин [4]. 

- Професійна адаптація – ознайомлення нового працівника з 

професійними знаннями та навичками, зонами відповідальності, 

інструментарієм та робочою термінологією, що використовується та ін. [4]. 

Кожен вид адаптації має на меті свій бажаний результат, досягнення 

якого кожна компанія організовує на власний розсуд. Ми пропонуємо 

рекомендований перелік можливих кроків. 
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Рис.1. Бажаний результат та можливі заходи залежно від виду 

адаптації 

Підприємства можуть різнитися за розмірами, сферою діяльності, 

особливостями функціонування, але на кожному існують різні групи 

працівників, які мають свої особливості, і відповідно вимагають 

диференційованих підходів до процесу адаптації. Автором було виділено 5 

категорії працівників та визначено особливості їх адаптації. 

Рядові співробітники. Зазвичай, адаптації рядових співробітників 

приділяється незначна увага, враховуючи те, що на більшості підприємств 

(промислових, сервісних) ця категорія є найбільш чисельною. Такий підхід 

кардинально неправильний, оскільки висока плинність кадрів може нанести 

серйозну загрозу нормальному функціонуванню бізнесу. Для цієї категорії 

найбільш пріоритетним напрямом є соціально-психологічна адаптація. Це 

пов’язано з тим, що більшу частину робочого часу такі співробітники 

проводять у бригадах, колективах, і чим швидше людина ввіллється, тим 

краще. Другий за важливістю аспект – професійний. Людина має швидко 



 
 

105 

оволодіти необхідними навичками роботи [1]. 

Фахівці. При адаптації даної категорії персоналу головний акцент 

однаково розподіляється між організаційною складовою та професійною. 

Проведення успішної організаційної адаптації пов’язане з необхідністю 

включення працівника в процеси, що відбуваються в організації, формування 

зацікавленості у даних процесах, та окреслення можливості подальшого 

розвитку в межах компанії. Професійна складова, тим не менш, відіграє 

також значну роль, оскільки потрібно пристосувати ті знання, вміння, 

навички, якими вони володіють для роботи саме в новій компанії, з 

урахуванням її специфіки [1]. 

Лінійні керівники. Адаптація лінійних керівників це складний процес, 

оскільки тут на перший план виходить розуміння ними цілей та мети саме 

конкретної організації, вміння порозумітися з колективом. Важливо розуміти, 

що коли в компанію приходить людина-професіонал, то вона має певний 

багаж знань про систему цінностей, відносин тощо в інших компаніях, і 

потрібно адаптувати її під наше підприємство. Також потрібно організувати 

знайомство з колективом, підлеглими, оскільки від їхнього порозуміння 

напряму залежить успіх всієї діяльності. Особливу увагу слід приділити 

неформальним лідерам та можливим внутрішнім претендентам на вакантну 

посаду [1]. 

Топ-менеджери. Ця категорія співробітників є дуже специфічною та 

потребує значних затрат часу та зусиль не лише від HR-менеджерів, але й від 

колективу. Акцент робиться  на соціально-психологічній адаптації. Одним з 

головних факторів, які потрібно враховувати при адаптації топ-менеджера, є 

розуміння, що не менеджер пристосовується до колективу, а колектив до 

нього. Тому програма адаптації має бути добре узгодженою, обов’язковим є 

знайомство на всіх рівнях. 

За даними міжнародної хедхантингової компанії Korn/FerryInternational 

лише 30% співробітників задоволені програмою адаптації на новому 

робочому місці. У програмі взяли участь топ-менеджери з 80 країн світу. 
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Більшість з них зазначили, що досягли максимуму своєї ефективності лише 

через 3-5 років після переходу в нову компанію, 33% - 1-2 роки, 8% - 5-10 

років [1]. 

Молоді спеціалісти. В межах дослідження адаптації цієї категорії 

працівників нами було проведено соціологічне дослідження, в якому взяли 

участь співробітники двох компаній. 

Компанія 1 - бюджетна авіакомпанія, яка займається пасажирськими 

авіаперевезеннями переважно країнами Центральної та Східної Європи. В 

компанії існує спеціальний відділ консультування клієнтів та продажу 

авіаквитків, де працюють переважно студенти, оскільки компанія пропонує 

надгнучкий графік роботи та не висуває спеціальних вимог до працівників. 

Загальна чисельність працівників названого відділу в Україні становить 25 

осіб, серед яких 15 – агенти з продажу та консультування клієнтів. 

Компанія 2 - виробнича компанія, що займається розробкою сучасних 

мікросхем. В компанії існує розгорнута програма залучення до роботи 

студентів та проходження ними спеціальних тренінгів. Загальна чисельність 

працівників відділу становить 85 осіб, серед них – 15 студентів та молодих 

спеціалістів. 

Ці компанії були обрані, оскільки обидві зосереджують увагу на 

залученні студентів до роботи, мають програми адаптації. У анкетуванні 

взяло участь 11 осіб від Компанії 1 та 8 осіб від Компанії 2. Оскільки 

чисельність учасників неоднакова, то результати були переведені у відсотки 

для отримання більш об’єктивної оцінки. Респондентам було запропоновано 

декілька відкритих та закритих питань. 

Як відомо, на процес адаптації значною мірою впливають 

безпосередній керівник, колеги й HR-менеджер. Проаналізувавши результати 

соціологічного опитування (рис. 2-3), було виявлено, що найбільшою мірою 

на адаптацію молодих спеціалістів пливають колеги по роботі, що має бути 

пов’язаною з їхнім пристосуванням не тільки до виконання конкретних 

функціональних обов’язків, але й пристосування до першого роботи, 
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отримання першого досвіду входження в колектив тощо. Слід відмітити, що 

в обидвох компаніях вплив HR-менеджера на адаптацію є досить несуттєвим, 

що може відображати низький рівень розвитку цієї управлінської функції. 

 

Рис.2. Суб’єкти, що найбільше вплинули на процес адаптації 

молодих фахівців в Компанії 1. 

 

 

Рис.3. Суб’єкти, що найбільше вплинули на процес адаптації 

молодих фахівців в Компанії 2. 

Вдала адаптація залежить не лише від того, хто її проводить, а й від 

змісту. Тому респондентам запропонували обрати з переліку ті аспекти, з 

якими їх було ознайомлено в процесі адаптації. Результати (табл. 2) 

показують, що досліджувані компанії в процесі адаптації молодих фахівців 

зосередили увагу в більшій мірі на функціональних обов’язках, знайомстві з 

колегами. 

У Компанії 2 велика увага також приділяється ознайомленню з 

організаційною структурою, знайомству з працівниками інших відділів, меті 
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та цілям діяльності конкретного підрозділу, де молодому фахівцю доведеться 

працювати. Тобто, програма адаптації є більш розширеною та охоплює 

більший обсяг інформації, з яким ознайомлюють нову людину для 

полегшення її входження в організацію. 

Таблиця 2 

Основні аспекти, з якими було ознайомлено молодих фахівців під 

час процесу адаптації. 

Основні аспекти, з якими було 

ознайомлено молодих фахівців під час 

процесу адаптації 

Частка працівників, яких було 

ознайомлено з відповідними 

аспектами роботи та 

діяльності підприємства, % 

у компанії 1 у компанії 2 

Мета та цілі діяльності організації 73 88 

Стратегія діяльності 36 75 

Організаційна структура 73 100 

Керівництво компанії 45 88 

Лінійний керівник 45 88 

Колеги 82 100 

Працівники різних відділів 27 100 

Мета та цілі діяльності підрозділу 45 100 

Професійні обов’язки та завдання 100 100 

Неформальна культура (їдальня, 

вбиральні тощо) 

63 88 

 

На нашу думку, адаптація – це складний та тривалий процес, під час 

якого у «новенького» можуть виникати труднощі спілкування з колегами, 

розуміння своїх функціональних обов’язків тощо, які впливають на 

подальший процес трудової діяльності. Тому важливо виявити такі «важкі» 

моменти та докласти зусиль, щоб забезпечити їхнє найскоріше та 

найбезболісніше усунення. 

Респондентам було запропоновано відповідне питання, проте у двох 

формах: вибір з можливих варіантів та власний варіант. При виборі з 

можливих варіантів, виявилося, що найскладнішими для освоєння під час 

адаптації були професійні обов’язки, розуміння своєї ролі, які дії 
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вимагаються та яким чином їх потрібно виконувати (більше 70% опитаних в 

кожній з компаній). 

Другий варіант формулювання питання дозволив деталізувати вибір 

респондентів. Найбільші труднощі у працівників Компанії 1 викликають: 

• Необхідність запам’ятовування великого об’єму нового матеріалу. 

• Напруженість роботи. 

• Необхідність постійно вдосконалювати свої професійні знання. 

• Проблема входження до колективу. 

• Висока плинність кадрів, що тягне необхідність встановлення нових 

контактів серед колег. 

• Необхідність високого рівня стресостійкості та терпіння. 

При цьому, працівники Компанії 2 дають такі відповіді: 

• Важкість виконання професійних обов’язків, через брак досвіду. 

• Необхідність швидко опанувати специфічні знання. 

• Важкість входження до досить специфічного колективу. 

• Поодиноке виконання тривіальних, нудних завдань. 

• Складні завдання на початковому етапі. 

• Нова інформація, високий рівень відповідальності. 

Опрацювавши результати, автор дійшов висновку, що можна виділити 

спільні для двох компаній «важкі» моменти (табл. 3). 

Таблиця 3 

Спільні для двох досліджуваних компаній «важкі» моменти під час 

адаптації 

«Важкі» моменти під час адаптації: 

1. Взаємовідносини з колективом 

Швидка зміна колективу, висока частка нових 

людей 

Досить специфічний колектив 

2. Професійні обов’язки 

Великий об’єм інформації, що постійно 

змінюється 

Великий об’єм нової інформації, більш 

деталізованої 

3. Необхідність постійного розвитку, вдосконалення 

4. Висока складність роботи на початковому етапі 
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На думку автора, подібні складнощі є цілком обґрунтованими, оскільки 

молодому фахівцю важко відразу зрозуміти специфіку компанії, знайти 

порозуміння з колективом та ін. Проте, кожен з опитаних впорався з 

адаптацією, і, як показало наше дослідження, при цьому кожному з них 

допомогли різні фактори (рис. 4-5). 

 

Рис.4. Основні фактори, які допомогли при адаптації працівникам 

Компанії 1 

 

Рис.5. Основні фактори, які допомогли при адаптації працівникам 

Компанії 2 

При виникненні труднощів необхідною умовою їхнього подолання є їх 

усвідомлення та розробка можливих дій. Респондентам було запропоновано 

розробити рекомендації щодо покращення процесу адаптації в компаніях, де 

вони працюють. Працівники Компанії 1 запропонували бути більш 

лояльними до співробітників, покращити процес входження в колектив; 

організовувати неформальні зустрічі; покращити та створити систему 

заохочень для нових співробітників; змінити систему покарань; проводити 

спеціальні заходи знайомства з новими співробітниками; підвищити 
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заробітну плату; створити їдальню чи буфет; ставити більш чіткі рамки 

роботи; надавати більше інформації про фірму та ін. Тобто, рекомендації 

стосувалися не тільки процесу адаптації, а й взагалі роботи в організації. 

Працівники другої компанії-учасниці зрозуміли завдання більш 

конкретно, а тому запропоновані рекомендації, дійсно, можуть бути 

корисними для керівництва підприємства: 

 Створення спеціальної програми професійної адаптації працівників 

(конкретні програми, які стосуються спеціальності). 

 Надання більше текстової інформації, роздаткового матеріалу. 

 Проведення тренінгів. 

 Обов’язковий відгук про діяльність. 

Узагальнюючи вищесказане, автор пропонує наступні рекомендації, які 

зроблять процес адаптації більш ефективним, що дасть можливість 

«новеньким» відразу приступити до роботи та викладатися на 100%,: 

 Ознайомлення зі сферою діяльності компанії, основними цілями, 

стратегією (акцент – роль молодого фахівця); 

 Ознайомлення з діяльністю офісу, проведення Team Building Tour, 

знайомство (місцезнаходження кухні, вбиралень), організація неформальних 

зустрічей; 

 Надання інформації про відділ, в якому буде працювати молодий 

фахівець; 

 Ознайомлення з професійними обов’язками, межами відповідальності; 

 Забезпечення усім необхідним для успішної роботи (канцелярія, 

інформаційна підтримка тощо); 

 Надання інформації про послідовність дій у різних ситуаціях; 

 Забезпечення зворотнього зв’язку. 

Висновки. Таким чином, автором було досліджено процес адаптації на 

підприємстві, розглянуто сутність зазначеного поняття; розкрито особливості 

адаптації різних категорій працівників залежно від виду адаптації. На основі 

здійсненого соціологічного опитування було виявлено слабкі сторони 



 
 

112 

процесу адаптації молодих фахівців на прикладі двох компаній, а також 

розроблено рекомендації щодо забезпечення успішної адаптації цієї категорії 

працівників. Разом з тим, існуючі на вітчизняних підприємствах недоліки в 

організації різних процесів з управління персоналом вимагають подальших 

наукових досліджень у даному напрямі. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРЕМІЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

У статті проаналізовано сучасні підходи до преміювання персоналу, розглянуто 

вітчизняний та зарубіжний досвід, а також виявлено проблеми їх розвитку на 

вітчизняних підприємствах і розроблено пропозиції щодо їх подолання. 

 
В статье проанализированы современные подходы к премированию персонала, 

рассмотрено отечественный и зарубежный опыт, а также выявлены 

проблемы их развития на отечественных предприятиях и приведены 

предложения по их преодолению. 

 
The modern approaches of awarding bonuses personnel are analyzed in the article, 

with considering national and foreign experience. Some problems of its development 

have been detected and offered several proposals for solving them. 

 

Ключові слова. Преміювання, мотивація, персонал, KPI, система преміювання. 

 

Ключевые слова. Премирование, мотивация, персонал, KPI, система 

премирования. 

 

Keywords. Awarding a bonus, motivation, personnel, KPI, awarding bonuses system. 

 

Вступ. В сучасних умовах соціально-економічного розвитку ключовим 

чинником підвищення конкурентоспроможності та фінансового стану 

підприємства є ефективність праці персоналу, яка у свою чергу, визначається 

ефективністю діючого мотиваційного механізму. Саме премія є однією з 

найважливіших виплат у системі оплати праці. 

Актуальність теми полягає ще й в тому, що разом з багатьма 

проблемами пов’язаними безпосередньо з формуванням нових мотиваційних 

підходів для працівників, важливим є удосконалення системи заробітної 

плати, що насамперед передбачає удосконалення ефективності преміювання 

персоналу та застосування нових, сучасних підходів. 
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Дослідженням даної проблем у сфері праці в сучасний період 

займаються Д. Богиня, О. Грішнова, С. Покропивний, Г. Завіновська, М. 

Козоріз, А. Колот, а також В. Лобатюк, В. Калюжний, Я. Пустовар. 

Постановка завдання. Проаналізувати сучасні підходи до преміювання 

персоналу, розглянувши вітчизняний та зарубіжний досвід, виявити 

проблеми їх розвитку в Україні, а також дослідити перспективи підвищення 

мотивації працівників на підприємствах. 

Методи дослідження, що застосовувались та використовувались в даній 

роботі включають в себе як загальнонаукові, так і спеціальні методи, такі як 

опис, порівняння, а також методи наукової індукції та дедукції. Емпіричною 

базою дослідження стали метод статистичного аналізу та метод 

відображення наукових досліджень у графічний формі, які дозволяють 

системно вирішувати проблемні завдання з обраного напряму дослідження. 

Результати дослідження. Для вирішення проблем відповідності 

ефективності діяльності співробітника і розміру одержуваної ним зарплати 

використовується система "Pay for Performance" - "плата за виконання" (далі, 

для зручності - PFP). Під PFP розуміють вживання будь-яких способів оплати 

праці, при яких винагорода залежить від індивідуальних і групових 

відмінностей у виконанні діяльності. Згідно з даними, одержаними 23rd 

Annual Hewitt Associates Salary Increase Survey, за попередні шість років 

відсоток засобів, які компанії спрямовували на PFP-програми, збільшився на 

50% [1, с. 6]. 

Одним із підходів такої системи є преміювання за цілями з 

використанням конкретних  показників ефективності - KPI (Key performance 

Indicators). Їхнє призначення – виміряти результативність (ефективність) 

працівників, функцій або процесів за обраними критеріями, виходячи із 

основних цілей і завдань організації, які мають бути досягнуті 

співробітником. Оптимальною кількістю KPI для працівника вважається 3-7 

показників, вони мають бути специфічними для кожної категорії персоналу 
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та характеризувати ступінь досягнення працівником поставлених цілей, адже 

залежно від цього визначається відповідний рівень винагороди [2, с.177-178]. 

Технологія мотивації, яка базується на системі ключових показників 

результативності, отримала достатнього поширення у провідних 

транснаціональних компаніях Західної Європи та США і є відносно новою 

для українського простору, протевже застосовується та впроваджується в 

деякихкомпанія.  

Останнім часом великої популярності набуває представлення KPI у 

вигляді BSC (Balanced Scorecards, тобто «збалансованої системи 

показників»), запропонованою Робертом Капланом і Девідом Нортоном. Це 

система вимірювання ефективності діяльності всього підприємства (система 

стратегічного планування), заснована на баченні і стратегії, яка відображає 

найважливіші аспекти бізнесу. Підхід BSC підтримує стратегічне 

планування, реалізацію і подальше коректування стратегії, шляхом 

об'єднання зусиль всіх підрозділів підприємства [3, с. 103]. 

Показники, які оцінюють результати діяльності працівників і є 

підставою для визначення їхньої винагороди згруповані по корпоративним, 

функціональним та індивідуальним цілям, складають збалансовану систему 

показників, що спрямована на досягнення стратегії підприємства шляхом її 

трансформації в систему оперативних цілей, які визначають трудову 

поведінку та підвищують мотивацію працівників. Дехто з авторів виділяє 

такі чотири складові за якими формулюються цілі підприємства, підрозділів і 

конкретних працівників: фінансова, клієнтська, внутрішніх процесів, 

навчання та зростання. 

За даними консалтингової міжнародної компанії McKinsey&Company, 

одержаними McKinsey global survey в червні 2013 року, найбільш 

ефективним на думку 60% респондентів є застосування та впровадження 

премій за результатами їхньої діяльності (рис. 1). В опитуванні взяли участь 

1047 керівників, менеджерів та працівників різних сфер діяльності [4]. 
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Рис. 1. Результати глобального дослідження ефективності систем 

матеріальної мотивації працівників 

 

Отже, як видно з рисунку найчастіше застосовуються такі підходи до 

мотивації працівників, що базуються на матеріальних стимулах, а саме: 

премії, виплата та розмір яких чітко залежить від досягнутих індивідуальних 

показників діяльності працівників (performance-based cash bonuses), звичайне 

збільшення основної заробітної плати (increase in base pay) а також акції та 

опціони на їх купівлю (stock or stock options). Однак, як уже згадувалось 

найефективнішим підходом, який часто застосовується в компаніях є 

перший, саме так стверджують 68% респондентів. 

Також міжнародна асоціація World at work в області управління 

персоналом в вересні 2011 року провела дослідження Survey on Bonus 

Program Practices, яке було спрямоване на виявлення преміальних програм, 

які застосовують комерційні організації в США та які є найбільш 

популярними [5]. В результаті опитування, в якому взяло участь більше ніж 

230 комерційних компаній, було виявлено, що найбільш поширеними є так 

звані «реферальні бонусні програми», саме 60% компаній застосовують такі 

бонуси для залучення висококваліфікованого персоналу за рекомендаціями 

співробітників компанії. Як видно з діаграми 52% опитуваних компаній все-

таки пропонують премії за результати діяльності працівників та вважають їх 

ефективними. Слід зазначити, що такі премії займають друге місце серед 

таких програм матеріального мотивування працівників, як участь у 
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прибутках, акції та опціони на їх купівлю, індивідуальні та премії за визначні 

досягнення, заохочувальні бонуси для нових працівників (рис. 2). 

 

Рис. 2. Результати дослідження Survey on Bonus Program Practices 

 

Забезпечення конкурентоспроможності українських компаній на 

внутрішньому та зовнішніх ринках в умовах стрімкого розвитку економіки, 

спонукає й менеджерів українських компаній впроваджувати ефективну 

систему преміювання персоналу. Серед тих, що впровадили – 

представництва зарубіжних компаній, таких, як "Філіп Морріс Україна", 

"Кока-Кола Бевериджис Україна", національних – львівська корпорація 

"Еколан", «АВК», «Інтерпайп», «ВОЛЯ». 

На жаль, вітчизняні компанії, при впровадженні та розробці такої 

системи не звернули уваги на можливі проблеми. На мою думку, найбільшу 

перешкоду в українських умовах при цьому створюють проблеми відсутності 

сформованих стратегій та місій підприємств, які є основою для розроблення 

ключових показників ефективності. 
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Також спостерігається невідпрацьованість процесу створення самої 

системи та її наповнення, тобто не виконується один із принципів BSC – 

оцінка й управління фінансовими та не фінансовими показниками діяльності.  

 Великою проблемою для українських підприємств стає також те, що 

реалізація повноваження з розроблення і розвитку BSC делегується 

менеджерам з персоналу, які у більшості випадків не готові до цього і з 

погляду своєї компетентності, і з погляду мотивації та бажання змінити 

підприємство на краще. Негативно впливає на формування ефективної 

системи преміювання й існування звичайних систем, які збереглися ще з 

часів СРСР на більшості підприємствах України, особливо державного 

сектору, та від якихтяжко відійти при розробці нових. Також деякі з компаній 

намагаються запозичити розроблені преміальні систем такого типу від інших, 

але це не дає позитивного результату, а взагалі може погіршує існуючу 

ситуацію, адже кожна фірма, підприємство, організація, компанія є 

унікальною та вимагає конкретного розгляду та розробки такої системи. 

Саме тому, для подолання цих перешкод під час впровадження 

ефективної системи преміювання, потрібно: 

 щоб управління підприємством було стратегічно орієнтованим, мало 

розроблену місію, стратегію, які б постійно коригувалися та 

удосконалювалися відповідно до вимог зовнішнього та внутрішнього 

середовища; 

 залучати до розробки та впровадження, наприклад, спеціалістів 

консалтингових компаній; 

 впроваджувати систему мотивації, яка б розроблялася залежно від 

специфіки та сфери діяльності компанії. 

Висновки. Отже, сучасні підходи до преміювання персоналу є 

ефективними та спрямовані на досягнення стратегічних цілей підприємства 

чи компанії. А їх використання передбачає формування складових системи 

преміювання в залежності від досягнення індивідуальних результатів 

трудової діяльності працівників і загального результату діяльності 
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підприємства. Використання технології і концепції збалансованої системи 

показників Balanced Scorecard та KPI, дозволяє підприємству працювати 

ефективніше, раціональніше управляти та мотивувати працівників. Проте, 

впровадження таких підходів вітчизняними компаніями має ряд проблем, які 

потребують вивчення та врахування при розробці для забезпечення 

ефективної системи мотивування, яка б допомогла покращити 

продуктивність праці та матеріальну задоволеність працівників. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВУВАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

(НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ «YUM! BRANDS») 

 
У статті досліджено підходи до сертифікації компанії, обґрунтовано потребу 

у посиленні мотивування персоналу до проходження сертифікації. Висвітлено 

проблемні аспекти процедури проходження сертифікації та запропоновано 

механізми їх подолання. 

 

В статье исследованы подходы к сертификации компании, обоснована 

необходимость в усилении мотивации персонала к прохождению сертификации. 

Освещены проблемные аспекты процедуры прохождения сертификации и 

предложены механизмы их преодоления. 

 

Approaches to certification of the company are researched in the article, justified the 

need to strengthen the motivation of staff to certification.  Problematic aspects of the 

procedure of certification are highlighted and proposed mechanisms to overcome 

them. 

 

Ключові слова. Сертифікація, сертифікація персоналу, мотивація сертифікації 

працівників, оцінювання персоналу, ресертифікація, члени команди, система 

управління якістю, розвиток персоналу.  
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Вступ. Система сертифікації персоналу для українських підприємств є 

достатньо новою та не має такого широкого розповсюдження в галузях 

господарства, яке демонструють економічно розвинені країни. Однак, 

розуміючи важливість участі в конкуренції на міжнародних ринках товарів, 

послуг, капіталу та праці, з кожним роком збільшується кількість 
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вітчизняних компаній, які прагнуть виробляти якісну продукцію та 

враховують всебічний вплив людського фактору на виробництво. 

Процедура сертифікації персоналу підтверджує компетентність 

працівника відповідно до займаної посади, а також його теоретичну та 

практичну готовність до роботи з урахуванням усіх стандартів якості 

виробництва та послуг, встановлених компанією. 

Питанням мотивації та сертифікації працівників займалися такі 

вітчизняні та зарубіжні дослідники, як: Л. Александровська, Й. Аронов, 

Г. Агуйніс, С. Майкаліс, Дж. ДіДжой, Дж. Фертіг, Дж. Зайтс, К. Хенсен, 

М. Ленгнік-Хол, С. Лестер, К.Вайлі. Більшість авторів відзначає важливість 

балансу між матеріальною та нематеріальною мотивацією працівника до 

розвитку своїх професійних компетенцій, вдосконалення своїх навичок та 

умінь. 

Разом з тим, уваги заслуговує питання мотивування персоналу до 

проходження сертифікації працівника, яка потребує від нього докладання 

значних зусиль: підвищеного інтелектуального, психологічного, а також 

фізичного навантаження. Тому ефективність її проведення буде успішною 

лише за умови значного внутрішнього бажання та прагнення людини до 

вдосконалення своїх професійних здібностей. 

Постановка завдання. Метою цієї статті є дослідження проблемних 

аспектів мотивації працівників до проходження процедури сертифікації 

персоналу, яка впливає на підвищення ефективності надання послуг, 

виробництва якісної та безпечної продукції. 

Дослідження було проведено на прикладі американської компанії 

«Yum! Brands», яка є власником ресторанних мереж, відомих в 120-ти 

країнах світу. Її представником в Україні є компанія-партнер «Глобальна 

ресторанна група», що працює на умовах франчайзингового договору та 

представляє відомий світовий бренд закладів швидкого обслуговування 

«KFC» (Kentucky's Fried Chicken). 

Для досягнення поставленої мети було визначено наступні завдання: 
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- дослідити механізми системи сертифікації персоналу в закладі 

харчування «KFC»; 

- проаналізувати вплив мотивування працівників до проходження 

сертифікації персоналу на підвищення ефективності обслуговування, а 

також виробництва якісної та безпечної продукції; 

- надати рекомендації щодо вдосконалення мотивування до 

проходження сертифікації персоналу в компанії «Yum! Brands». 

Результати дослідження. Сучасна індустрія ресторанного 

господарства постійно поширюється та видозмінюється під впливом різних 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Сьогодні ресторанний 

бізнес у всьому світі вважається одним із найбільш рентабельних напрямків 

інвестування, чим і зумовлений його стрімкий розвиток. Мода на здоровий 

спосіб життя впливає на культуру харчування, зростають вимоги споживачів 

до якості та безпеки продукції, а дефіцит робочого дня та відсутність 

вільного часу змушує людей все частіше користуватися послугами 

ресторанних мереж швидкого обслуговування. 

Виробництво компанії «Yum! Brands» базується на дотриманні 

підприємством основних норм, правил та вимог міжнародних стандартів 

International Organization for Standardization (ISO) серії 9000, які 

застосовуються при управлінні системою менеджменту якості на 

підприємстві, стандарти ISO серії 14000– застосовуються при управлінні 

системою екологічного менеджменту, а ISO серії 18000– визначають вимоги 

до менеджменту системи охорони здоров’я та безпеки праці в структурі 

організації. Разом з тим, згідно концепції Hazard Analysis and Critical Control 

Point (НАССР),  в компанії аналізуються можливі ризики та критичні 

контрольні точки безпеки продукції на всіх етапах її виробництва. 

Продукти та послуги, які виробляє та надає кожному відвідувачу 

персонал компанії «Yum! Brands», мають бути відмінної якості. З цією метою 

розроблена внутрішня корпоративна система розвитку, оцінки та 
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сертифікації персоналу, за рахунок якої відділи управління виробництвом та 

розвитку персоналу функціонують як єдиний злагоджений механізм. 

Навчання та розвиток нових співробітників проходить за спеціальною 

розробленою програмою, що поєднує в собі модулі теоретичного та 

практичного плану. Таке поєднання забезпечує структурований підхід і 

можливість ефективного засвоєння всіх стандартів та процедур, які 

необхідно виконувати працівникам закладу для забезпечення ефективності 

надання послуг, виробництва якісної та безпечної продукції. 

Штатний персонал проходить декілька різновидів оцінювання своєї 

роботи на протязі року. Таблиця 1 демонструє взаємозв’язок між видами 

оцінювання персоналу та вплив їхнього результату на досягнення ключових 

показників ефективності з якості виробництва продукції та ефективності 

надання послуг. 

До категорії співробітників, які проходять обов’язкову внутрішню 

сертифікацію відносяться наступні робочі групи ресторану та відділів офісу 

компанії: члени команди, інструктори з навчання, менеджери зміни, 

заступники директора закладу, модульний тренер, директор ресторану, 

територіальний керівник, маркет - менеджер (OPS менеджер), операційний 

директор (OPS директор), працівники відділу управління персоналом (HR 

директор, HR бізнес-партнер), працівники відділу якості (QA- менеджери).  
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Таблиця 1 

Види оцінювання персоналу компанії «Yum! Brands», 

періодичність та взаємозв’язок контролю протягом року 

 

Джерело: складено автором на основі [4] 

№ Види оцінювання 
Періодичність 

оцінювання 
Сутність Результат 

1 Поточне 
Впродовж  робочої 

зміни 

1. Заповнення контрольних 

листів спостережень за 

роботою працівника 

менеджером або тренером. 

2. Фіксація продуктивності 

праці  працівника через 

електронну систему 

спостережень 

1.Впливає на 

підсумок роботи за 

звітний місяць 

2 Регулярне В кінці кожного місяця 

1. Середнє значення 

результатів індивідуального 

поточного контролю за 

роботою  працівника 

впродовж місяця 

1. Запис в 

індивідуальному 

бланку розвитку 

працівника про 

досягнення цілей за 

звітний місяць. 

2. Впливає на 

результати робочої 

атестації працівника 

3 
Первинна 

сертифікація 

Впродовж перших двох 

тижнів роботи 

1. Проходження онлайн 

тестування, яке контролює 

рівень теоретичних знань 

працівника. 

2. Демонстрація здобутих 

працівником навичок на 

практичних заняттях з 

інструктором 

1. Надає допуск  

працівнику до 

самостійного 

виконання роботи на 

станціях 

виробництва та 

послуг. 

2. Впливає на 

результат оляду 

адаптаційного 

періоду працівника 

4 Атестація Кожні 6 місяців 

1. Підведення підсумків за 

результатами роботи  

працівника протягом півроку, 

що базуються на основі 

звітності поточних та 

регулярних етапів контролю. 

2. Постановка нових цілей та 

задач працівнику на наступні 

6 місяців 

1. Результати 

впливають на 

коефіцієнт надбавки 

до заробітної плати 

працівника та 

можливості його 

кар’єрного розвитку 

5 Ресертифікація Один раз на рік 

1.Підтвердження 

теоретичних знань 

працівника шляхом 

пройденого онлайн 

тестування. 

2. Демонстрація виконання 

працівником робочих 

стандартів на всіх станціях 

виробництва та послуг 

1. Надає допуск для 

самостійної роботи  

працівника на 

станціях 

виробництва та 

послуг 
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Програма сертифікації складається з частин, які називаються 

модулями. Всі групи працівників, які проходять сертифікацію, мають 

засвоїти початкові модулі виробництва, а далі працюють за індивідуальною 

схемою сертифікації. Кожен модуль розвиває знання та навички у стажиста в 

конкретному напрямку діяльності. Засвоєння модуля забезпечує успіх під час 

проходження сертифікації, яка складається з теоретичної та практичної 

частини. Співробітникам не дозволяється виконувати будь-які задачі чи 

обов’язки без проходження ними відповідного навчання та сертифікації. Як 

правило, для сертифікації працівнику необхідно пройти наступні етапи 

навчання по кожному модулю: електронні тренінги теоретичної частини, 

практичне навчання на робочому місці, он-лайн сертифікація в 

корпоративній електронній програмі «Learning Zone», в якій автоматично 

оцінюються та фіксуються відповіді стажиста, після чого інформація 

зберігається в особистому «веб - кабінеті» працівника, який міститься на 

сервері компанії. 

Сертифікацію персоналу проводить менеджер з якості, модульний 

тренер або директор ресторану, які були навчені та отримали акредитацію, 

для проведення даної процедури, тобто отримали сертифікацію відповідно до 

посади менеджера з якості.  

Таблиця 2 демонструє план сертифікації для всіх категорій персоналу, 

які проходять навчання по одній модульній шкалі. До кожної наступної за 

ієрархією позиції додається черговий модуль сертифікації, який відповідає 

посаді працівника. 
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Таблиця 2 

Стандартна програма сертифікації персоналу компанії 

№ Категорія 

персоналу 

Модуль1 

«Знайомство з 

рестораном» 

Модуль2 

«Основи 

роботи в 

ресторані» 

Модуль3 

«Знайомст во  

з компанією та 

культурою 

Модуль4 

«Кухня» 

Модуль5 

«Обслуговування» 

Модуль6 

«Зал» 

Модуль7 

«Інструктор з 

навчання» 

Модуль8 

«Менеджер 

зміни» 

Модуль9 

«Заступник 

директора» 

Модуль 10 

«Модульний 

тренер» 

Модуль 11 

«Директор» 

1 Член 

Команди 
+ + + + + +      

2 Інструктор 

з навчання + + + + + + +     

3 Менеджер 

зміни 
+ + + + + + + +    

4 Заступник 

директора 
+ + + + + + + + +   

5 Модульний 

тренер 
+ + + + + + + + + + + 

6 Директор 

ресторану 
+ + + + + + + + + + + 

 

Джерело: складено автором на основі [4]
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Мотивування працівників до проходження сертифікації персоналу 

впливає на підвищення ефективності обслуговування та виробництва якісної 

продукції. Розуміння необхідності у процесі спонукання людини, через її 

психологічний стан, який відображає задоволеність потреб та інтересів, до 

активності в трудовій поведінці, є важливим для будь-якого суб’єкта 

управління персоналом. Якість роботи кожного працівника залежить від його 

особистого бажання, відповідальності, матеріальних і нематеріальних 

мотивів людини, яка працює в сфері виробництва та послуг. Задача 

керівництва кожної компанії максимально сприяти, спонукати та заохочувати 

працівника до розвитку його професійних здібностей, підвищення 

кваліфікації та залучення до роботи. 

Спонукання персоналу до розвитку та вдосконалення своїх 

професійних якостей в компанії «Yum! Brands» починається вже на етапі 

професійного добору працівників до штату компанії. Менеджер, 

відповідальний за добір персоналу, використовує різні методики проведення 

співбесіди, тестування та оцінки компетенцій працівника, визначає його 

потенціал для розвитку. Розповідає кандидату про взаємозв’язок між якісною 

та професійно виконуваною роботою кожного працівника та винагороду, яку 

пропонує компанія за сумлінну працю, у вигляді можливостей для кар’єрного 

зростання. Привабливість бренду та конкурентоспроможність компанії на 

ринку праці стимулює вже на початковому етапі стажування працівника 

рухатись з компанією в спільній динаміці розвитку. 

Без проходження внутрішньої сертифікації компанії «Yum! Brands» 

мінімально на одній робочій станції, працівник не може бути допущений до 

самостійного виконання своїх посадових обов’язків без інструктора. 

Зважаючи на це, можемо зробити висновок, що питання мотивування 

персоналу до проходження сертифікації в даній компанії носить здебільшого 

зобов’язуючий характер. Як наслідок, працівник, який сертифікований не на 

всіх ділянках виробництва та обслуговування, не має можливості 

відпрацьовувати необхідну кількість робочих годин для нарахування 
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прийнятної заробітної плати. Також, якщо працівник, не був сертифікований 

за всіма модулями  відповідно до займаної посади, він втрачає можливості 

для  свого кар’єрного розвитку. 

Оскільки  продуктивність трудової діяльності під час проходження 

сертифікації персоналу потребує докладання певних зусиль, старанності та 

наполегливості, пропонуємо розглянути можливість у додатковому 

матеріальному стимулюванні персоналу до проходження сертифікації. 

Означена процедура вимагає від працівника значної концентрації уваги та 

фізичного навантаження. Для ефективності надання послуг та виготовлення 

якісної продукції важливим фактором є розуміння мотивів кожного 

працівника, який залучений до роботи, та максимальне сприяння у 

досягненні поставлених цілей. 

Для цього пропонуємо розробити шкалу винагороди за успішно 

пройдену сертифікацію працівника відповідно до займаної посади, яка буде 

визначати відсоток грошової винагороди, надбавки до заробітної плати, з 

урахуванням присвоєного коефіцієнта навантаження для кожної категорії 

персоналу, який сертифікується. Сертифікація вважається успішно 

пройденою, якщо працівник отримує оціночний бал не нижче за 90 % та не 

допускає критичних помилок під час роботи на виробництві. Отже, за 

результатами успішної сертифікації працівник отримує надбавку до 

заробітної плати, відповідно до займаної посади, керуючись даними, які 

наведені в табл. 3. 

Розрахунок матеріальної винагороди пропонуємо починати з надбавки 

до заробітної плати в 10%, оскільки саме така різниця в нарахуванні, так 

званий «поріг відчутності» буде адекватно сприйматися працівниками, 

сприятиме ефективному мотивуванню сертифікації персоналу в компанії, а 

також підвищенню ефективності в наданні послуг та виробництву якісної 

продукції. 
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Таблиця 3 

Розподіл винагороди для  категорії працівників за коефіцієнтом 

навантаження сертифікації 

№ Категорія 

працівника, 

якому 

нараховується 

надбавка 

 

Коефіцієнт 

навантаження 

під час 

проходження 

сертифікації 

Шкала надбавки за 

успішно пройдену 

сертифікацію 

(сумарно практика з 

теорією не більше 2-х 

помилок), % 

1 Член команди 1 10-15 

2 Інструктор 2 10-15 

3 Менеджер зміни 3 15-20 

4 Асистент 

директора 

4 15-20 

5 Модульний тренер 5 20-25 

6 Директор 

ресторану 

6 25-30 

 

Джерело: розробка автора 

Висновки. Можемо зробити висновок, що для ефективного управління 

та забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства на 

ринку товарів та послуг, важливим фактором є розробка чіткого, прозорого 

та  дієвого механізму мотивування персоналу до проходження сертифікації. 

Це допоможе підприємству контролювати співвідношення рівня 

вмотивованості персоналу до продуктивної трудової діяльності та рівня 

компетентності співробітників компанії. 

Вплив процедури оцінювання та сертифікації персоналу на 

ефективність та трудову поведінку працівника, розробка дієвих механізмів їх 

удосконалення найближчим часом будуть предметом нашого наукового 

дослідження, враховуючи, що робота організації над удосконаленням власної 

системи розвитку кваліфікації, оцінки та сертифікації персоналу буде 

потребувати нових напрацювань для забезпечення своєчасної реакції на 

соціально-економічні зміни. 
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