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FEATURES OF AN ENTERPRISE PERSONNEL FORMATION IN CONDITIONS OF AN 
INTERNATIONAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 

 
Дана стаття присвячена особливостям формування персоналу підприємств в умовах 
розвитку міжнародного підприємництва. У даній статті узагальнено теоретико-
методологічні положення та надано практичні рекомендації щодо управління персоналом 
підприємств з урахуванням категорії надійності кожного працівника та рівня надійності 
управління персоналом підприємства. 
У статті розроблено метод управління персоналом на засадах визначення рівня надійності 
працівників, який передбачає розподіл працівників підприємства за категоріями надійності і 
розрахунок коефіцієнта надійності персоналу. Менеджерам, відповідальним за забезпечення 
підприємства відповідним виконавчим складом персоналу, доцільно визначати для кожного 
виконавця категорію його надійності (абсолютно надійні працівники; надійні, сумнівні 
працівники, ненадійні працівники). Така якісна характеристика кожного працівника 
дозволить бачити його учасником стабільного процесу впровадження новизни як у ролі 
ідейного розробника, так і безпосереднього виконавця інноваційного виробничого завдання.  
Після розподілу працівників за категоріями надійності, можна розрахувати коефіцієнт 
надійності персоналу підприємства. За величиною цього коефіцієнта керівництво має 



підстави приймати управлінські рішення щодо обсягів інноваційних перетворень та 
термінів їх виконання у напрямі підвищення конкурентоспроможності, фінансового 
розподілу коштів на мотивування та безперервне навчання працівників.  
Зміна коефіцієнта надійності персоналу підрозділу чи підприємства загалом свідчить про 
ефективність роботи менеджерів в управлінні цим ресурсом, наскільки результативним є 
інвестування у його розвиток. Такий напрям роботи є важливим тому, що визначає 
кадровий потенціал, необхідний для прогнозування величини інноваційних перетворень, а 
відтак, планування стратегій розвитку підприємств в умовах міжнародного 
підприємництва, яке вимагає постійного удосконалення та інноваційних змін. 
 
This paper is devoted to features of an enterprise personnel formation in conditions of an 
international enterprise development. In this paper, theoretical and methodological positions are 
generalized, and practical recommendations for an enterprise personnel management, including a 
reliability category of each employee and a management reliability level of enterprise personnel 
are given.  
In the paper, the personnel management method is made based on determining the employee 
reliability level, involving the distribution of the enterprise employees by the reliability categories 
and the personnel reliability ratio calculation. It is advisable for the managers, who are responsible 
for providing the company with the appropriate executive staff, to determine the reliability category 
for each employee (absolutely reliable, reliable, questionable, and unreliable ones). Such a 
qualitative characteristic of each employee will allow to see him as a participant in a stable process 
of introducing a novelty both as an ideological developer and as a direct executor of an innovative 
production task. 
After distributing the employees according to the reliability categories, it is possible to calculate the 
reliability ratio of the enterprise personnel. According to this ratio, the management has the 
grounds to make management decisions regarding the volumes of innovation transformations and 
timing for their implementation in the direction of increasing competitiveness, and financial 
allocating funds for motivating and continuous training employees. 
The reliability ratio change of a unit or company's personnel generally indicates the effectiveness of 
managers’ work in managing this resource, and how much profitable is the investment in its 
development. This work direction is important because it defines the personnel potential necessary 
for predicting the ratio of innovation transformations, and, therefore, planning the strategies for the 
enterprise development in the context of the international entrepreneurship, requiring the constant 
improvement and innovation changes. 
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Постановка проблеми. Інтеграція України у світовий економічний простір дозволяє змінювати 
пріоритетність розвитку галузей, хоча повільно, але розвивати ті, які найбільш сприйнятливі і успішно визнані 
розвиненими ринковими країнами. Державна статистика України зазначає, що у січні – жовтні 2017 р. експорт 
товарів становив 35183,2 млн. дол. США, імпорт – 39756,0 млн. дол., порівняно із січнем – жовтнем 2016р., 
експорт збільшився на 20,9%, імпорт – на 27,4%. Негативне сальдо у січні – жовтні 2017 р. становило 4572,8 
млн. дол., у січні – жовтні 2016р. – 2098,2 млн. дол., відповідно зросло на 45,88% [1]. Географічне розміщення 
України є сприятливим для розширення міжнародного підприємництва: наявність природних ресурсів, 
розвинене транспортне сполучення за всіма видами транспортування з багатьма країнами світу. Такі сприятливі 
можливості можуть знизити негативне сальдо міжнародних операцій при удосконаленні управління всіма 
внутрішніми і зовнішніми видами ресурсів, залученні інвестицій у виробництво кінцевого продукту, постійних 
інноваційних перетвореннях, розширенні комунікацій, постійній підготовці кваліфікованих управлінців і 
робітників.  



Формування складу персоналу сучасного українського підприємства з міжнародною діяльністю 
значною мірою залежить від стану ринку праці, який відображає довготривалий негативний процес суспільної 
перебудови. Інтеграція у міжнародний економічний простір формує вимоги до конкурентоспроможності 
товарів, послуг, робіт, які повинні відповідати міжнародним стандартам, відповідно, підприємства-виробники 
змушені залучати вхідні ресурси, що відповідають даним стандартам, використовувати інноваційні технології 
виробництва та вміло управляти ними. Така ситуація вимагає формування та ефективного управління одним із 
найбільш непрогнозованих ресурсів - людським. Значний вплив на такий процес має національна економічна 
політика, стратегія якої повинна відображати умови відтворення, формування та розвитку потенціалу 
людського ресурсу української економіки, створення відповідної інфраструктури та програм супроводу від 
шкільного навчання до робочого місця на підприємстві. Недоліки у цих напрямах діяльності характеризують 
сучасний стан ринку праці. Так, за даними Державної служби статистики України станом на кінець листопада 
2017 р. за методологією Міжнародної організації праці зареєстровано 1709,4 тис. безробітних, що становить 10 
% економічно активного населення працездатного віку, кількість вільних робочих місць на цей час складала 
67,7 тис., в основному, це потреба у робітниках, працюючих з інструментом та обслуговуючому персоналі, які 
повинні мати певний рівень кваліфікації та досвіду [1].  

Протягом останніх десятиліть людський ресурс зазнавав значних негативних макро- і 
мікроекономічних впливів, які за характером різнобічні. До них можна віднести: структурні галузеві зрушення 
у зв’язку із перебудовою економіки країни, монополізація великих підприємств, стрімке знецінення 
українських грошей, припинення діяльності виробничих підприємств, силове захоплення діючих підприємств 
особами, далекими від науки управління, невідповідність розміру оплати праці затраченим зусиллям, 
можливість на тимчасову та постійну еміграцію, правова беззахисність, війна, що змусила працюючих на 
окупованих територіях залишати свої робочі місця в пошуках мирного життя. Пошук українцями, особливо 
фахівцями працездатного віку, задоволення своїх життєвих потреб, спокійного та гарантованого життя 
призвело за даними Держкомстату України у 2016 р. до вибуття за кордон 246188 українців, незважаючи на 
позитивне сальдо, бо прибуло 256808 чоловік. Характер міграції має негативний вплив на економіку України: 
вибувають фахівці із досвідом, а також молодь з вищою освітою або та її частина, яка вчиться за кордоном і не 
має наміру повертатись в Україну при такій ситуації в суспільстві. Особливої уваги заслуговує безробітне 
сільське населення, яке не готове до самостійної підприємницької діяльності, серед яких є колишні робітники і 
службовці закритих підприємств. В’ їжджають у країну значною мірою особи азіатської національності без 
кваліфікації, ведуть, в основному, незареєстровану підприємницьку діяльність, що не дає жодної користі 
державі. Така ситуація вимагає пошуку нових підходів до управління персоналом підприємств, розроблення 
дієвих методів його формування і розвитку. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми управління персоналом підприємств, прийоми та методи 
управлінського впливу на персонал організацій досліджували у своїх працях такі науковці, як Калина 
А.В.,Осовська Г.В., Кравчук В.В., Дмитренко Г.А., Крушельницька Я.В.,Шегда А.В., Палеха Ю.І., Колот А.М., 
Райковська Г.О., Виноградський М.Д. та інші. Проте, не до кінця вирішеними питаннями на сьогодні 
лишаються кількісна та якісна оцінка персоналу, способи підвищення ефективності його роботи та методи 
всебічного раціонального використання персоналу в діяльності підприємства. Актуальність та практична 
значущість проблеми, недостатня наукова розробленість окремих її аспектів визначили вибір теми і мету статті. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є розвиток теоретико-методологічних положень та 
практичних рекомендацій в галузі управління персоналом підприємств, враховуючи категорію надійності 
кожного працівника та рівень надійності управління персоналом підприємства. Для досягнення цієї мети 
авторами поставлені та вирішені такі завдання: узагальнити теоретико-методологічні основи управління 
персоналом; розробити метод управління персоналом на засадах визначення рівня надійності працівників 
підприємства.  

Виклад основного матеріалу. Важливим є факт недостатньої уваги до підготовки фахівців з 
управління персоналом, свідченням чого є те, що деякі підприємства ще до цього часу ліквідовують 
пострадянський управлінський підхід щодо соціальної рівності всіх працівників, інші, у зв’язку із змінами 
законодавства про оплату праці, постійних працівників переводять у штат тимчасових або на неповний робочий 
день. Такий процес можна назвати фільтруванням штату працівників і він також не сприяє збереженню та 
розвитку персоналу підприємства. Деякі керівники з метою власного збагачення не інвестують у людський 
ресурс, що призводить до його втрати та поступово до зниження конкурентоспроможності та ліквідації 
підприємства. 

Поряд із негативними процесами відбувається поступове відтворення виробництва, зацікавлення 
іноземних інвесторів щодо міжнародного підприємництва. Територіальне розміщення країни, дешевий 
людський ресурс та доступні природні ресурси в Україні є сприятливими можливостями нарощувати бізнес, а у 
зв’язку із цим зростає потреба у професійних людських ресурсах. Вимоги, які формують працедавці 
виробничих підприємств до найманих працівників, є досить високими і не завжди останні їм відповідають, 
Власними силами підвищити свою кваліфікацію та змінити професію багатьом українцям не під силу. Є низка 
напрацьованих напрямків удосконалення управління підприємствами, які формують стратегію розвитку 
конкурентоспроможності через залучення інноваторів – агентів змін, зміну культури організації, формування 
високого соціального рівня працівників, як наслідок стабілізацію штату працівників. 



Підприємства, які системно формують стратегію розвитку з постійними інноваційними 
перетвореннями з метою виходу та успішної діяльності на міжнародних ринках, планують одночасно стратегію 
інноваційних процесів в управлінні людським ресурсом, вибираючи різні підходи до залучення та покращення 
якості персоналу, перетворюючи його у людський капітал. Низка керівників планує постійне навчання 
персоналу на підприємствах (семінари, курси, тренінги), або за їх межами (аутсорсинг), у тому числі, за 
кордоном для особливо цінних фахівців, таким чином, перетворюючи їх у якісний ресурс підприємства, 
здатний реалізовувати інноваційні ідеї, виготовляти конкурентоспроможну продукцію чи надавати послуги. 
Зміни в управлінні персоналом підприємства супроводжуються застосуванням нових або удосконалених 
способів оцінювання результатів праці не тільки за отриманими знаннями, але і за вмінням їх успішно 
застосовувати у трудовому процесі.  

Як свідчить статистика, в Україні близько 83% великих і середніх підприємств. Деякі з них, відчуваючи 
необхідність проведення змін в управлінні персоналом, вибирають напрям покращення процесу управління 
персоналом шляхом підвищення кваліфікації менеджерів з персоналу. Дотримуючись напрямів стратегічного 
планування розвитку персоналу, менеджери здатні залучати, підвищувати кваліфікацію і доводити до робочого 
місця, відповідно до вимог, працівника, який вже з наступного дня зможе виконувати виробниче завдання, 
готовий до постійних переміщень у зв’язку з інноваційними перетвореннями.  

Найкращий результат можна очікувати від поєднання вищевказаних напрямів удосконалення роботи з 
персоналом та вивчення багатого досвіду зарубіжних компаній, які докладають значних зусиль до перетворення 
найманих працівників у людський капітал компаній.  

Деякі підприємства розробляють методики щодо удосконалення оцінювання результатів діяльності 
працівників і шляхом посиленого матеріального стимулювання впливають на залучення та стабільність 
працівників. Менеджери з управління персоналом підприємств, які мають вже задіяні програми використання 
сприятливих можливостей розвитку підприємства, працюють над розробкою для своїх підприємств HR-
брендингу, яким пропагують цінності підприємства, поширюють у всіх комунікаційних засобах і досягають 
успіху у залученні найкращих фахівців, що, безумовно, відображається на зростанні прибутку підприємства.  

На рівні окремих компаній, які охоплює Український холдинг «Метінвест», розробляються інноваційні 
проекти за різними напрямами удосконалення управління персоналом підприємств. Формується технологія 
управління персоналом, яка відповідає бізнес-цілям на підставі взаємовигідного співробітництва. Менеджери з 
персоналу розробили і впроваджують наскрізну систему управління, яка складається з таких елементів: 
грейдування (створення ієрархії посад шляхом організаційного планування, управління винагородами, 
соціальними пільгами, ротацією, просуванням); оцінка ефективності (визначення цілей, оцінка 
результативності і компетенцій шляхом управління винагородами, соціальними пільгами, ротацією, 
плануванням кар’єри, управлінням кадровим резервом, навчанням); моделі компетенцій (набір якостей і 
навиків, необхідних для успішного досягнення цілей шляхом підбору персоналу, оцінки ефективності, навчання 
і розвитку корпоративної культури). Це складна комплексна програма розрахована на тривале впровадження і 
значний ефект [3]. Така система заходів дає можливість підприємствам холдингу забезпечувати себе 
кваліфікованим персоналом. 

Економічні кризи, що охоплюють українські підприємства, значно менше відчутні тим підприємствам, 
які постійно працюють над відтворенням персоналу, даючи йому відповідні знання, створюють всі умови для їх 
реалізації, і це дозволяє персоналу зростати у своїх компетенціях, перетворюючись на людський капітал. 
Нереалізовані знання не дають користі нікому і, в першу чергу, менеджерам. Надаючи послуги своїм 
працівникам із підвищення знань, керівництво отримує можливість більш реально планувати майбутні 
результати своєї діяльності. Знання, отримані у навчальних центрах підприємств, обмежують можливості 
переміщення працівника на інші підприємства, його компетенції обмежені і прив’язані до даного підприємства, 
таким чином, можна стабілізувати людський ресурс. При цьому доцільно належним чином оцінити зростання 
якісних характеристик останнього та, відповідно, стимулювати його трудову віддачу, створити умови 
зацікавленості до продовження його праці. Знання, отримані за межами підприємств (різні форми навчання: 
курси, семінари, міжнародні програми, перша або друга вища освіта у ВНЗ тощо), дають інші можливості 
працівнику, він має більшу свободу вибору їх застосування, не зобов’язаний віддавати «скарби знань» одному 
підприємству. У цьому випадку, керівництво повинно більше уваги зосередити на задоволенні потреб 
працівника, окрім матеріального стимулювання, передбачити покращання умов культури праці, реалізації 
потреб інтелектуальної віддачі, самовираження і самореалізації. 

Умови розвитку малого бізнесу в Україні більш складні і не дають можливості здійснювати витрати на 
навчання, підвищення кваліфікації чи перекваліфікацію своїх працівників. І в той же час планування 
виробничо-господарської діяльності малих і середніх підприємств та забезпечення їх конкурентоспроможності 
якісним персоналом не менш важливе, ніж для великих підприємств. Указані вище негативні чинники ще більш 
відчутно впливають саме на ці підприємства, збільшуючи ризик невиконання договірних зобов’язань, 
досягнення високої якості товарів чи послуг. Вони не завжди можуть поповнювати свої нематеріальні активи 
інтелектуальною власністю, яка би підвищила їх конкурентоспроможність, тому орієнтація на виховання та 
вирощування власних інноваторів повинно бути стратегією їх розвитку, значний виграш можна отримати від 
умов партнерства керівництва з інноваторами. 

Вивчення міжнародного досвіду значною мірою може підсилити зусилля підприємців у цьому напрямі 
розвитку. Великі міжнародні бізнес-компанії стверджують, що управлінські процеси вимагають системних 



знань, працюють на оновлення науки управління людськими ресурсами. Участь тренерів міжнародних шкіл 
(коучінг) у підготовці українських фахівців значно підсилює знання, навики і активність українських 
підприємців в управлінні міжнародною діяльністю. 

Проблеми управління персоналом на міжнародному рівні вивчаються і вирішуються низкою HR-
асоціацій. «HR Policy Association», куди входять HR-керівники більш як 330 великих корпорацій, що мають 
бізнес у США та у всьому світі. Напрямами, за якими працює «HR Policy Association», є розвиток талантів та 
трудових ресурсів; оплата праці; трудове право і трудові відносини; трудова імміграція; пенсійне забезпечення, 
попередження дискримінації у сфері трудової занятості тощо. Розробляються програми за певними напрямами 
знань і поширюються у соціальних мережах, на що також керівництво підприємств мало б скеровувати свій 
персонал [4].  

Для підприємств із надання телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних послуг, експорт яких 
у 2016 р. становив 16,66% від загальної суми експорту, а імпорт, відповідно, 7,89 % [1], важливим є досвід 
відомих компаній Кремнієвої Долини («Apple», «Google» і «Facebook»), якими розроблено теорію управління 
талантами, яка побудована на відмінних від традиційних управлінських діях. Стратегічні цілі побудовані на 
інноваціях, їх розробка вимагає наявності здібностей до прискореного освоєння знань у процесі роботи, саме за 
цією ознакою здійснюється набір талантів, хоча навчання продовжується протягом усього періоду до 
звільнення. Свобода виконання дозволяє проявляти і мотивує виконавців до реалізації власних ідей, 
експериментів, з яких складаються інновації компаній. У зростанні компетенцій більше зацікавлені таланти 
середнього рівня, яких мотивує кар’єрний ріст, їх інноваційні ідеї збільшують прибуток компаній, що вимагає 
чіткого визначення їх результативності. Формування культури компаній базується на міжособистісних 
комунікаціях, створюються умови відкритості. Такі чинники сприяють підвищенню індивідуальної 
продуктивності праці, зростанню компаній та кожного працівника. Поширення працівниками компаній у 
соціальних мережах інформації про культуру і переваги роботи у цих компаніях є успішним HR-брендом 
роботодавця. Традиційна реклама компаній вже не є такою результативною, як обмін інформацією у соціальних 
мережах. Отже, принципи управління талантами у згаданих компаніях змінюються та удосконалюються в часі. 

На даний час українські підприємства для набору працівників використовують, в основному, державні і 
приватні служби зайнятості, рекламу в ЗМІ, на транспорті, через соціальні мережі, які не містять повної 
інформації про соціальні можливості та гарантії підприємства, умови розвитку особистості, його переваги над 
іншими. Часто надана інформація не відповідає дійсності, що посилює плинність кадрів підприємства.  

Процес планування реалізації стратегій підприємства у сфері міжнародного підприємництва із постійним 
ризиком щодо стану персоналу вимагає додаткових зусиль у його стабілізації. Оскільки людський ресурс є 
найменш прогнозований, то планування його за кількістю та якістю є складним процесом в умовах 
інноваційних змін і вимагає постійної уваги. Зміни у напрямі удосконалення виробничо-господарської 
діяльності часто викликають у працівників напружений стан, невпевненість та невизначеність у реалізації 
власних потреб. У результаті знижується трудова активність, психологічна стійкість, зацікавленість виконавців, 
тому доцільно для кожної виробничо-цільової групи визначати величину надійної чисельності та на її основі 
здійснювати планування, як стратегічне, так і поточне.  

Ефективне керівництво визначається не тільки участю працівника у показниках результативності 
підприємства, а у задоволенні його потреб виконувати роботу за власною згодою, яка відповідає його 
компетенції та досвіду, отримуючи внутрішню винагороду від задоволення змістом і процесом роботи, а також 
відповідну до затрачених зусиль зовнішню винагороду у вигляді матеріального заохочення та інших благ. У 
таких умовах працівник налаштований бути активним учасником загального результату.  

Такий підхід відповідає сучасній процесійній теорії мотивування Л.Портера та Е.Лоулера. Значну роль у 
даному процесі відіграє особистість менеджера, здатного використовувати можливості підлеглого, визначені 
формальним способом – при прийомі на роботу та неформальним - під час його трудової діяльності. Це може 
бути здатність і бажання підлеглого до збільшення знань, виконання особливих робіт за сумісництвом, висока 
відповідальність за себе та команду тощо. Таким чином, ефективний менеджер у багатьох ситуаціях повинен 
бути психологом, володіти емпатією, добре знати стан і можливості своїх підлеглих, що дозволить йому 
постійно регулювати трудову активність своїх працівників в індивідуальній і колективній діяльності 
підприємства, у задоволенні їх потреб.  

Малі і середні підприємства, які працюють на зовнішніх ринках, змушені планувати підвищення своєї 
конкурентоздатності через оновлення та удосконалення товарів, послуг чи технології та забезпечувати 
підприємство стабільно працюючим персоналом, як управлінським, так і технічним, що набагато складніше, 
ніж великим підприємствам, які мають напрацьований імідж, ефективну систему зовнішніх комунікацій, 
соціальні гарантії. Таким підприємствам необхідно розробляти свої способи залучення та управління 
персоналом. 

Одним із таких може бути метод визначення рівня надійності кожного працівника, що дозволить 
керівництву підприємства стабілізувати цей ресурс та бути впевненим у виконанні своїх договірних 
зобов’язань. Менеджерам, які відповідають за забезпечення підприємства відповідним виконавчим складом 
персоналу, доцільно визначати для кожного виконавця рівень його надійності. Така якісна характеристика 
кожного працівника дозволить бачити його учасником стабільного процесу впровадження новизни як у ролі 
ідейного розробника, так і безпосереднього виконавця інноваційного виробничого завдання. Проводячи таку 



оцінку працівників, можна прогнозувати напрями та обсяги організаційних змін, які забезпечать 
конкурентоспроможність підприємства.  

Поняття «надійний» за тлумачним словником, - це «той, який викликає повну довіру, на якого цілком 
можна покластися, безпечний, перевірений, який відповідає своєму призначенню, який забезпечує досягнення 
мети» [5]. Керівництву підприємства пропонується розподіляти підлеглих за категоріями надійності, для яких 
визначаються певні ознаки: загальні, які характеризують виконавчу здатність працівника, та спеціальні, які 
випливають із спеціалізації підрозділу, складності робіт, рівня необхідної кваліфікації, визначеної виробничими 
завданнями,  характеру організаційного процесу, що дає підстави бути впевненим у виконанні запланованих 
інноваційних перетворень.  

За загальними ознаками до першої категорії надійності персоналу слід віднести працівників, які повністю 
вмотивовані умовами праці, до другої категорії - тих, які на даний час налаштовані працювати у 
запропонованих умовах, можуть очікувати кращих пропозицій, є добрими виконавцями. Перші із них у відомій 
інноваційній компанії «ІВМ» були названі «фіксерами». Це постійні працівники, які є «спеціалістами вищого 
рівня, що не займають керівних посад, але володіють особистими методами вирішення проблем в межах дуже 
складної і бюрократизованої системи управління ІВМ...»[6]. Інші компанії докладають зусиль, перетворюючи 
таких працівників, як ресурс, у працівників-партнерів не тільки у роботі, а й в участі в управлінні. 

Друга категорія - це ті працівники, які за базовою освітою, рівнем кваліфікації у даний час не можуть 
працевлаштуватись. Наприклад, вчитель фізики працює інженером або техніком у лабораторії підприємства, чи 
майстром у цеху, математик став нормувальником чи бухгалтером. Для надійних працівників характерні такі 
ознаки: вони прагнуть до самовираження, поваги, не звільняються, беруть на себе відповідальність за 
виконання виробничих завдань, прагнуть до професійного та кар’єрного зростання, здатні підвищувати рівень 
знань, не вимагають постійного контролювання, беруть участь у вирішенні виробничих проблем, удосконаленні 
виробництва, громадських заходах.  

У кожному колективі є група сумнівних працівників, які можуть приймати не завжди прогнозовані 
рішення (це третя і четверта категорії) та які керуються незначними обставинами у прийнятті своїх рішень, не 
беруть на себе відповідальність за виконання індивідуальних та колективних виробничих завдань, не будують 
особистих далекоглядних планів, переміщення та звільнення для них не є важливою життєвою подією. Тому 
будь-яке виробниче завдання чи подія, які не співпадають з їхніми особистими планами чи настроями,  можуть 
завершитись звільненням або залишенням робочого місця на тривалий час. Часто незадоволення у них 
викликають також високі позитивні результати співробітників-сусідів (психологічна несумісність у групі). 
Трудові книжки таких працівників вщент заповнені записами їх переміщень. До складу сумнівних працівників 
також можна віднести тих виконавців, які постійно незадоволені оцінкою їх трудового внеску, оплатою праці. 
Критика супроводжує їх реакцію на всі події у колективі, вони схильні до утворення неформальних груп, які 
будуть протидіяти загальному управлінському процесу. Такі чотири категорії працівників найчастіше 
утворюють виробничо-цільові групи підприємств (табл. 1). 

 
Таблиця 1. 

Ознаки категорій працівників виробничо-цільових груп підприємства 

1 категорія – абсолютно 
надійні працівники (Чк1) 

2 категорія – 
надійні працівники (Чк2) 

3 категорія – 
сумнівні працівники (Чк3) 

4 категорія – 
ненадійні працівники 

(Чк4) 

Участь у виконанні виробничих завдань 

Високий рівень 
кваліфікації за професією, 
самоконтрольовані. 
Здатність до знань, 
підвищення кваліфікації, 
сумісництва. 

Високий рівень 
кваліфікації для 
конкретних 
завдань,обмежена участь у 
суміжних завданнях, 
здатні до знань. 
Обов’язковість, 
відповідальність у межах 
своїх завдань.  

Середній рівень 
кваліфікації, Вимагають 
консультування, 
контролювання,  
Неактивні у  
підвищенні кваліфікації .  

Середній або низький 
рівень кваліфікації,  
вимагають постійного 
контролювання, 
ухилення від 
відповідальності.  

Участь у прийнятті управлінських рішень 

Партнери, креативні, 
натхненні, ідейні,  
ініціативні у розробці 
цілей підрозділу, 
професійна участь у 
вирішенні виробничих 
проблем. 

Обмежені у виконанні 
своїх повноважень, 
завдань. Очікують 
пропозицій щодо участі у 
прийнятті рішень.  

Малоактивні через страх 
перед відповідальністю.  

Неактивні, повне 
відмежування від 
участі. 



Участь у колективному житті  

Активні, схильні до 
комунікацій, розвитку і 
удосконалення 
колективних норм і 
правил праці, розвитку 
культури підприємства.  

Дотримуються норм і 
правил, встановлених 
колективом, беруть участь 
в обов’язкових заходах. 

Часто відмежовуються від 
колективних заходів. 

Категорична відмова 
від участі у 
колективних заходах.  

Джерело: сформовано авторами 
 
Обчислюється коефіцієнт надійності персоналу за формулою:  
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де Кнад. – коефіцієнт надійності персоналу, коеф.; Чк1, Чк2, – чисельність працівників виробничо-

цільових груп першої та другої категорії відповідно, чол.; Ч заг. – загальна чисельність працівників виробничо-
цільових груп, чол. 

За величиною коефіцієнта надійності персоналу керівництво має підстави приймати управлінські 
рішення щодо обсягів інноваційних перетворень та термінів їх виконання у напрямі підвищення 
конкурентоспроможності, фінансового розподілу коштів на мотивування та безперервне навчання працівників. 
Управлінські дії керівників підрозділів повинні відображати сприяння кожному працівнику у підвищення своєї 
зацікавленості у результатах роботи, створенні умов для підвищення надійності колективу.  

Сучасний менеджмент рекомендує використання комбінованого стилю керівництва як найбільш 
гнучкого у різноманітних управлінських ситуаціях. Поділ підлеглих за категоріями сприяє у виборі форми 
впливу та стилю керівництва для кожної категорії персоналу у конкретних управлінських ситуаціях, із яких 
складаються інноваційні перетворення. Прикладаючи зусилля для збільшення чисельності надійного персоналу, 
підвищення його компетентності в процесі набуття знань, необхідних для інноваційних перетворень, 
керівництво забезпечить зростання конкурентоспроможності товарів чи послуг, разом із тим, сприятиме 
якісному та своєчасному виконанню міжнародних договірних зобов’язань.  

Працівників, що належать до першої категорії за їх якісними характеристиками, можна віднести до 
талантів підприємства, завдяки їм впроваджуються інновації, тому доцільно впливати на них через владу 
винагороди та за стилем керівництва – організаційне консультування. Ця група виконавців повинна відчувати 
свободу, сприяння успіху в процесі трудової діяльності. Серед них знаходяться ініціатори ідей, які з допомогою 
консультування із менеджерами можуть впроваджувати необхідні інноваційні перетворення, які відповідають 
стратегічним цілям підприємства. Повага, довіра, достойна оцінка їх результатів через мотивування будуть 
розвивати необхідні інноваційному підприємству таланти, збільшувати їх цінність.  

Досвід зарубіжних компаній вказує на необхідність застосування при мотивуванні оцінку 
індивідуальних результатів, від яких зростає прибуток підприємства, а також доцільно враховувати навіть 
незначні пропозиції в удосконаленні виробництва, це створює взаємну зацікавленість працівників до роботи на 
підприємстві. Інвестування у цю категорію персоналу значною мірою підсилить ідейну активність талантів, що 
буде відображатись на конкурентоздатності підприємства у міжнародній діяльності.  

Стосовно надійних працівників другої категорії керівництву необхідно більше уваги приділяти для 
активізування їх ініціативності, розкривати переваги кар’єрного зростання, сприяти і мотивувати їх участь у 
інноваційних перетвореннях, планувати їм можливі способи підвищення кваліфікації, забезпечувати ротацію 
робочих місць. Вони є резервом активної першої категорії працівників. Посилення управлінських впливів на цю 
категорію персоналу буде сприяти розкриттю їх здібностей, досвіду, прихованих можливостей успіху та 
зростанню їх цінності. Управлінський вплив через переконання дасть можливість персоналу цієї категорії 
активізуватись у своїй трудовій діяльності. Інвестування в їх професійне зростання дозволить успішно 
поповнити першу категорію працівників. За теорією Р. Лайкерта до цієї категорії персоналу доцільно 
застосовувати стиль консультативно-демократичного керівництва, при якому більш складні і важливі рішення 
приймаються керівництвом, але активізується участь підлеглих у прийнятті рішень у конкретних виробничих 
ситуаціях [7].  

Значно більше управлінських зусиль потрібно прикладати до третьої категорії працівників, вони 
вимагають більше організаційних дій для виконання ними своїх виробничих завдань. При цьому доцільними є 
додаткові вказівки до виконуваних ними завдань, посилений контроль за трудовою дисципліною. Інколи вони 
можуть проявити своє зацікавлення до нових завдань, бути учасниками пропозицій, які можуть бути 
корисними, для цього потрібно розробляти як матеріальне преміювання, так і депреміювання. Вплив через 
законну владу, тобто авторитет керівника буде найбільш доцільним для них. Розуміння того, що 
підпорядкування керівнику може дати відповідну винагороду, і що саме керівник націлений на задоволення 
його потреб, буде сприяти їх активності. Теорія Р.Лайкерта визначає для таких працівників прихильно-
авторитарне керівництво, для якого характерно в ситуаціях порушення трудової дисципліни застосування влади 



тиску, жорстких вказівок, примусу, а загалом створювати середовище прихильності, дослухатись до побажань, 
сприяти їм, бути учасниками загальних цілей підприємства. Індивідуальне оцінювання результатів праці таких 
працівників може виявити серед них таких, які після проходження навчання, відчуваючи приналежність до 
колективу, зможуть стати претендентами на другу категорію працівників. 

Найскладнішою в управлінні є четверта категорія працівників, яка часто проявляє неохоту до роботи, їх 
поведінка вимагає психологічного коригування, часто це працівники з невеликим стажем і досвідом, із 
невмінням дотримуватись правил і норм, етики поведінки. За умови ефективної роботи менеджерів з персоналу 
таких працівників на підприємствах є небагато, їх часто звільняють. Вони вимагають жорсткого контролю за 
дисципліною, виконанням своїх виробничих завдань, постійних вказівок для роботи і комунікативної 
компетентності. Тут необхідним є авторитарне керівництво. Після проходження навчально-виховних курсів 
такі працівники можуть ставати учасниками колективних завдань. Об’єктивна оцінка їх результатів, а відтак, 
мотивування їх успіхів може сприяти покращенню їх трудової активності. 

Висновки. Таким чином, застосування методу визначення рівня надійності працівників передбачає 
розподіл працівників підприємства за категоріями надійності і розрахунок коефіцієнта надійності персоналу. 
Зміна коефіцієнта надійності персоналу підрозділу чи підприємства загалом свідчить про ефективність роботи 
менеджерів в управлінні цим ресурсом, наскільки результативним є інвестування у його розвиток. Такий 
напрям роботи є важливим тому, що визначає кадровий потенціал, необхідний для прогнозування величини 
інноваційних перетворень, а відтак, планування стратегій розвитку підприємств в умовах міжнародного 
підприємництва, яке вимагає постійного удосконалення та інноваційних змін.  

 
Література. 
1. Доповідь «Про соціально-економічне становище України за січень-листопад 2017 року» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/soc_ek/2017/publ_11_2017_u.html. 
2. 15 основных направлений развития HR-бренда, о которых вы должны знать [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.management.com.ua/hrm/hrm317.html. 
3. Стрелкова Н. Опыт трансформации HR-системы / Н.Стрелкова //Менеджер по персоналу. – 2012. – 

№ 1. 
4. Лазарева Н. Ассоциация HR-политики / Н. Лазарева //Менеджер по персоналу. – 2012. – № 5. 
5. Новий тлумачний словник української мови. У чотирьох томах. Том 2 / [укладачі: В. В. Яременко, О. 

М. Сліпушко]. – К.: Видавництво «Аконіт», 2001. 
6. Мерсер Д. ИБМ: управление в самой преуспевающей корпорации мира / Д.Мерсер. Пер. с англ. 

/Общ. ред. и предисл. В.С. Загашвили. – М.: Прогресс, 1991. – 456 с. 
7. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; пер. с англ. - М.: Дело, 

1992.-702 с. 
 
References. 
1. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2018), “Pro sotsial'no-ekonomichne stanovysche 

Ukrainy za sichen'-lystopad 2017 roku”, available at: 
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/soc_ek/2017/publ_11_2017_u.html (Accessed 10 March 2018). 

2. 15 osnovnykh napravlenyj razvytyia HR-brenda, o kotorykh vy dolzhny znat' available at:  
http://www.management.com.ua/hrm/hrm317.html. (Accessed 19 March 2018). 

3. Strelkova N. (2012). “Opyt transformatsyy HR-systemy”, Menedzher po personalu, vol. 1. 
4. Lazareva N. (2012). “Assotsyatsyia HR-polytyky”, Menedzher po personalu, vol. 5. 
5. Novyj tlumachnyj slovnyk ukrains'koi movy. U chotyr'okh tomakh. Tom 2. (2001)./ ukladachi: V. V. 

Yaremenko, O. M. Slipushko, vydavnytstvo “Akonit”, Kyiv, Ukraine. 
6. Mercer, D. (1991). IBM: upravlenye v samoj preuspevaiuschej korporatsyy myra [IBM: How the World's 

Most Successful Corporation is Managed], Prohress, Moscow, Russia. 
7. Meskon M. H., Albert M. and Khedouri F. (1992). Osnovy menedzhmenta [Management], Delo, Moscow, 

Russia. 
 

Стаття надійшла до редакції 05.04.2018 р. 
 


