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Вступ

З подальшим розвитком конституційного суспільства зростає роль 
людського фактора в системі виробничих відносин, що пов’язане з 
вдосконаленням технологій, формуванням високоефективної еконо-
міки, впливом на навколишнє середовище та ін.

У світовому менеджменті достатньо виразно накреслюється тен-
денція обіймання найпрестижніших посад у компаніях і фірмах 
спеціалістами у сфері управління трудовим потенціалом.

І хоча в Україні така тенденція ще себе не виявила (через панівні 
технологічні погляди на процеси управління, що відводять людсько-
му фактору другорядне місце), майбутнє так чи інакше виокремить в 
інформаційному суспільстві людину як особистість і основну вироб-
ничу силу суспільства.

У контексті вищевикладеного спеціальність “Управління персона-
лом та економіка праці” (до 2004 р. — “Управління трудовими ресур-
сами”) є перспективною і поступово ставатиме ще дефіцитнішою, і це 
вже зараз відчувається на українському ринку праці. 

Набуття цієї спеціальності пов’язано з вивченням низки економіч-
них та управлінських дисциплін, використанням і розвитком люд-
ських ресурсів. Сам термін “економіка праці” в широкому розумінні 
включає в себе систему виробничих відносин щодо праці працівників 
усіх категорій як основної виробничої сили, у зв’язку з чим термін 
“людські ресурси” в цілому прийнятний у практичному використанні  
як конкретного об’єкта. Виокремлення категорії “персонал” пов’язано 
із загостренням проблеми управління трудовою діяльністю людей в 
організаціях (на підприємствах, у фірмах і компаніях, а також в ор-
ганах державного управління — при вивченні адміністративного ме-
неджменту), розв’язанню якої поки що за наведеної вище причини не 
завжди приділялося достатньої уваги.

Отримання кваліфікації за цією спеціальністю передбачає, що сту-
дент-випускник повинен бути здатним:
• до ефективної комунікаційної взаємодії, в тому числі засобами су-

часних інформаційних технологій;
• до саморегуляції та здорового способу життя;
• до засвоєння нових знань, самовдосконалення.

Майбутній фахівець зі спеціальності “Управління персоналом та 
економіка праці” повинен оволодіти навичками виконання таких 
функцій: 
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• планової;
• організаційної;
• мотиваційної;
• контрольної;
• дослідницької;
• освітньої.

Для забезпечення ефективної реалізації завдань освітньої і про-
фесійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній харак-
теристиці, при відборі студентів для подальшого навчання висува-
ються вимоги щодо їхніх здібностей і рівня підготовленості.

Вимоги професії  
до індивідуально-психологічних особливостей 

випускників
1. Нейродинаміка: сильна, лабільна рухома нервова система.
2. Психомоторика: відповідна сенсорно-моторна координація  ситуа-

цією.
�. Сенсорно-перцептивна сфера: висока  швидкість сприйняття і оці-

нювання ситуації.
4. Пам’ять: оперативна і тривала.
5. Увага:  усталеність і швидке переключення.
6. Мислення і мова: складне логічне мислення, вміння спілкуватися.
7. Емоційно-вольова сфера: емоційна стійкість, організаторські здіб-

ності.
8. Характер: схильність до ризику, активність, наполегливість, само-

владання, контактність, рішучість, чесність, терпіння, коректність.

Система знань, умінь і навичок підтверджується  результатами дер-
жавної атестації з використанням  загальнодержавних методів ком-
плексної діагностики (випускні роботи, тестовий державний іспит 
тощо).  
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стратегічні напрями  
упраВління трудоВим  
потенціалом (утп) у сучасних 
умоВах

тема 1.1 Антропосоціальний підхід до управління 
суспільством

тема 1.2 Роль УТП у формуванні громадського суспільства

тема 1.3 Концепції стратегічного управління трудовим 
потенціалом у контексті розвитку світового 
менеджменту

основні поняття 
• Абстрактна праця — витрати розумової, нервової (психічної), фі-

зичної енергії та робочого часу при виконанні будь-якої роботи. 
Така праця нераціональна, якщо при цьому є понаднормові витра-
ти тих чи інших видів енергії та робочого часу.

• Антропосоціальний підхід (antropos — людина, соціальний — сус-
пільний) — означає первинність людини в системі суспільних від-
носин, що часто вживається як антонім поняття “технократичний” 
підхід. Людина являє собою сутність, мету і засіб цього підходу до 
усіх соціально-економічних явищ і процесів.

• Громадянське суспільство — це суспільство, в якому вся система 
суспільних (передусім розумових) відносин спрямована на спри-
яння вільному розвитку особистості, її самовираженню і саморе-
алізації в межах суспільних людських цінностей (моралі) та націо-
нальних традицій.

• Доцільна трудова діяльність — діяльність з вироблення будь-яко-
го суспільно корисного продукту матеріальної або духовної влас-
тивості при раціональній витраті розумової, нервової (психічної) 
та фізичної енергії.

• Конкретна праця — вироблення будь-якої споживчої вартості, тоб-
то продукту матеріальної чи духовної властивості для суспільного 
споживання. Якщо вироблений в результаті конкретної праці чи 

Розділ 1
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роботи продукт не має кінцевого споживання або не спрямований 
на досягнення суспільно значущих цілей організації, то така праця 
марна взагалі.

• Трудовий потенціал (ТП) — сукупність можливостей людей у 
країні, регіоні, конкретних організаціях професійно здійснювати 
трудову і суспільну діяльність.

• Місія організації — це призначення організації (з якою метою її 
створено), обов’язково пов’язане із задоволенням будь-якої сус-
пільної потреби й виражене у вербальній формі. Прибуток не може 
бути включений в місію комерційної організації, оскільки це мета 
її діяльності.

• Особистість — це соціальний індивід, який поєднує в собі риси за-
гальнолюдського, суспільно значущого та індивідуально неповтор-
ного. Особистість є суб’єктом пізнання й активного перетворення 
світу. Разом з тим, особистість є системою, яка самостворюється, 
самоорганізується і саморозвивається.

• Самореалізація особистості здійснюється через задоволення її 
потреб в основних сферах життєдіяльності (сім’я, робота, житло 
тощо) і досягнення високого рівня душевного комфорту.

• Стратегічне управління трудовим потенціалом (УТП) — макси-
мальне використання потенціалу людей, що розвивається, при 
досягненні суспільно значущих стратегічних цілей організації, де 
відбувається їхня трудова діяльність.

• Стратегічні цілі — відрізняються від місії своєю конкретністю й 
можливістю вимірювання. Якщо цілі неможливо виміряти (часті-
ше через незнання, як це зробити), їх потрібно переводити до 
розряду завдань. Тільки за наявності чітких цілей може бути на-
лагоджено ефективний зворотний зв’язок у системі управління і 
досягнуто вищу ціль менеджменту — домогтися самоорганізації 
соціального об’єкта.

• Стратегія — визначення напряму та сфери діяльності організації (її 
цілей і завдань) у максимально можливій довгостроковій перспек-
тиві й, відповідно цьому, розподіл ресурсів, що дає змогу узгодити 
можливості організації (компанії) з умовами зовнішнього середо-
вища, які змінюються, при досягненні своїх стратегічних цілей.

• Управління трудовим потенціалом — це організація раціональної 
трудової діяльності людей в інтересах суспільства, конкретної ор-
ганізації і самої людини.
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_________________________________________
_________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

тема 1.1. антропосоціальний підхід 
  до управління суспільством
• З погляду формування громадянського суспільства управління 

трудовим потенціалом — це створення умов для самореалізації 
кожної особистості у трудовій діяльності в межах досягнення 
суспільно корисних цілей кожної організації

• Система управління громадянським суспільством починає 
формуватися від особистості до суспільства і владних інститутів 
з урахуванням того, що управління суспільством організоване за 
трьома взаємозалежними сферами — політичною, економічною, 
культурною

• Необхідність антропосоціального підходу до управління сус-
пільством на основі управління трудовим потенціалом (УТП) 
виникає в Україні з огляду на тенденції світового менеджменту, 
концепції стратегічного УТП в економічно розвинених країнах 
Заходу і Сходу протягом останніх десятиліть та український 
менталітет, ігнорувати який не можна за будь-яких умов
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Об’єктами антропосоціального управління суспільством є три 
фази життєдіяльності людини (рис. 1.1.1):

ІІІ — подальший  
розвиток за рахунок  

вільного часу та відродження 
продуктивної сили

ІІ — розвиток особистості у трудовій 
діяльності та реалізація потенціалу 

продуктивної сили

І — формування особистості та накопичення 
потенціалу  

продуктивної сили

Рис. 1.1.1. Три фази життєдіяльності людини — розвиток особистості
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Основні об’єкти, де відбувається життєдіяльність людини

1.  Сім’я і навчальні заклади — об’єкти соціально-культурного 
менеджменту

2.  Організації, де працюють люди — об’єкти соціально-економічного 
менеджменту

�.	 Рекреаційні об’єкти — квартира, 
будинок, мікрорайон, місто, сели-
ще, село, де мешкає населення

— об’єкти соціально-політичного 
менеджменту

	

Організація, в якій здійснюється трудова діяльність

Організації системи 
освіти, де здійс-
нюється навчальна 
діяльність

Людина 
як індивід

Місце 
проживання  
(будинок, мікро-
район, село, селище, 
місто)

СІМ’Я

Основні  
економічні 
потреби  
фізіологічної 
властивості (в їжі, 
одязі тощо)

Потреби 
в безпеці 
(впевненість 
у майбутньо-
му, безпечно-
му житті)

Потреби 
у спіл-
куванні

Потреби у 
визнанні

Потреби 
в самови-
раженні, 
саморе-
алізації

Рис. 1.1.2. Основні об’єкти життєдіяльності людини, де відбувається її  
самореалізація через задоволення відповідних потреб
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тема 1.2. роль утп у формуванні  
громадянського суспільства

•	 Стратегічним напрямом формування громадянського суспіль-
ства є створення передусім гідного економічного базису, що дає змо-
гу кожній людині реалізовувати наявні й майбутні потреби, в тому 
числі вищого порядку — потреби у самовираженні, комплексній 
самореалізації в трудовій і суспільній діяльності, у родині, за міс-
цем проживання тощо

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________    

•	Економічно розвинені країни досягли високих показників 
умов життя населення завдяки тому, що розглядають людські ре-
сурси взагалі і конкретної людини зокрема як головної продуктив-
ної сили суспільства, реалізуючи такий підхід у конкретних прак-
тичних діях на фірмах і в компаніях

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

•	Працю і природні ресурси як два фактори багатства (“пра-
ця — батько багатства, земля — його мати”. У. Петті, XVII ст.) 
можна взяти за основу розуміння ключової ролі ТП у формуванні 
багатства, маючи на увазі людину як головного “носія” праці. При 
цьому техніка і технології, що є результатом праці людини, відігра-
ють у кінцевому результаті допоміжну, інструментальну роль

_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Головна рушійна сила суспільних процесів — людина як осо-
бистість та головна продуктивна сила суспільства

“Істотний фактор, про який ніколи не можна забувати, такий: 
економічні результати — це не продукт економічних сил. Вони 
досягаються людиною” (Пітер Друкер)
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______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________

“Саме людський капітал, а не заводи, устаткування і вироб-
ничі запаси є наріжним каменем конкурентоздатності, еко-
номічного зростання й ефективності. Уже настав час нав-
читися вимірювати вартість цього багатства”  (Дж. Грейсон, 
К.  Делл)

Рис. 1.2.1. Джерела економічного багатства

ДвА фАКТОри бАГАТСТвА

ПрАцЯ ПрирОДнІ реСУрСи

Конкретна 
праця 
(вироблення 
конкретної 
споживчої 
вартості — то-
варів, послуг 
матеріального, 
інформаційного 
або духовного 
характеру)

Абстрактна 
праця (витрати 
розумової, фі-
зичної, психіч-
ної енергії)

Перетворюються на споживчі 
вартості (продукти для спожи-
вання) після застосування праці
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•	З погляду технократичного підходу до розвитку суспільства 
основними вважаються грошові, матеріально-технічні, технологіч-
ні, сировинні та інші види ресурсів, але незначна увага приділяєть-
ся ресурсам людським

•	Антропосоціальним підходом до всіх соціально-економічних 
процесів, що відбуваються в суспільстві, визначається, що справді 
істотних перетворень у країні можна досягти лише на основі стра-
тегії кардинального вдосконалення управління людськими ресур-
сами

_____________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

       Особливу увагу необхідно звернути на організацію трудо-
вої діяльності, зокрема діяльності персоналу державного управ-
ління на всіх щаблях (рівнях) влади, починаючи з вищих

Відповідно до філософії Г. Сковороди людина буде щасли-
вою, знайшовши себе в трудовій діяльності одночасно ко-
рисній суспільству, що і стане сутністю громадянського сус-
пільства

Завдання системи управління трудовим потенціалом  
в україні
1. Орієнтація трудової діяльності всіх категорій працівників у всіх 

структурах на досягнення суспільно корисних результатів
2. Улаштування працівників відповідно до їхніх здібностей, реалі-

зованих через відповідну професійну підготовку (по “своїх місцях” 
згідно з їхньою “спорідненою працею”, тобто на посаду, яку обіймає 
фахівець)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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•	Прикметною рисою вітчизняної системи управління є невміння 
раціонально організувати діяльність людей з досягнення стратегіч-
них цілей на основі доцільних витрат розумової, фізичної, психічної 
енергії та робочого часу

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

•	Про недосконалість системи управління ТП свідчить те, що Ук-
раїна за природними ресурсами посідає провідне місце в Європі, а за 
економічними результатами перебуває далеко позаду цих країн

_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

Рис. 1.2.2. Організація доцільної трудової діяльності працівників

Конкретна праця — корисна — 
має певну суспільну значущість

Абстрактна праця —                   
раціональна — витрати розумо-
вої, фізичної, психічної енергії 
не перевищують можливості 
працівника й певних норм

Умови доцільної трудової діяльності

Конкретна праця пра-
цівника здійснюється в 
межах досягнення сус-
пільно корисних цілей 
конкретної організації

Кожен працівник 
зацікавлений (моти-
вований) працювати 
доцільно

Працівник відповідає 
обійманій посаді (за 
своєю професійною 
підготовкою, здібнос-
тями, діловими та осо-
бистісними якостями) 

Доцільна трудова діяльність працівників
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•	 Якщо конкретна праця не спрямована на вироблення спо-
живаної продукції, пов’язаної з кінцевими результатами трудової 
діяльності працівників, то робота, яку вони виконують, стає мар-
ною, а діяльність — недоцільною

• Якщо витрати абстрактної праці надмірні і нераціональні 
(через недосконалу організацію робіт або невдале розміщення кад-
рів), то така праця також є недостатньо доцільною навіть тоді, 
коли конкретна праця корисна

_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

тема 1.3. Концепції стратегічного управління 
трудовим потенціалом у контексті 
розвитку світового менеджменту

Дослідження управління трудовими ресурсами розгля-
дається у двох аспектах:

•	 трудові ресурси (ТР) як об’єкт управління на загально-
державному, регіональному та місцевому рівнях;
•	 на рівні організацій, де здійснюється трудова діяльність 
людини з метою задоволення власних потреб і потреб органі-
зації

•	 У сфері державного управління УТП слід розглядати на 
макрорівні — в масштабах держави, мезорівні — на рівні регіону 
та мікрорівні — на рівні організації, який, у свою чергу, поділяється 
на УТП комерційних і неприбуткових (бюджетних) організа-
цій (рис. 1.3.1)
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В економічно розвинених країнах об’єктом УТП є люди, які 
працюють тільки в комерційних чи прибуткових організаціях. Це 
пов’язано з тим, що саме ці організації — компанії, фірми — станов-
лять базис ринкової економіки

    Ефективне функціонування організації (компанії) за сві-
товим досвідом менеджменту базується на чотирьох ключо-
вих моментах:
1. Розробка місії і ділової стратегії, що включає формування 

стратегічних цілей і вибір засобів їх досягнення.
2. Адекватна організаційна структура управління трудовими 

ресурсами.
3. Використання організаційних і функціональних стратегій 

УТП.
4. Використання персонал-технологій стосунків “керівник–

підлеглий”

У світовій практиці виділяють два типи стратегій УТП: органі-
заційні і функціональні

Розробка і реалізація організаційних стратегій є прерогативою 
керівного складу компанії, де формування корпоративної культу-
ри займає ключове місце

Управління трудовим потенціалом

ТП країни (на 
всій території)

ТП регіону (об-
ласті, району, 
великого міста)

ТП ко-
мерційних 
організа-
цій — ком-
паній, фірм

МАКрОрІвень МІКрОрІвеньМезОрІвень

ТП непри-
буткових 
(бюджет-
них) органі-
зацій

Рис. 1.3.1. Ієрархічні рівні управління трудовим потенціалом
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функціональні стратегії УТП розкривають основні напрями ре-
алізації кадрової політики з використанням відповідних технологій.

Зараз існує 5 основних стратегій (рис. 1.�.�).

Рис. 1.3.2. Структура змісту основних організаційних стратегій УТП

ОрГАнІзАцІйнІ  СТрАТеГІї

Усвідомлення необхід-
ності змін, діагностика 
становища, вироблен-
ня цілей та шляхів їх 

досягнення, виявлення 
причин опору й техно-
логій його подолання

Стратегія управління 
культурою

Стратегія організаційно-
го розвитку

Стратегія управління 
змінами

Формування корпо-
ративних цінностей, 
що об’єднують лю-
дей для досягнення 
стратегічних цілей 

компаній

Вироблення плано-
мірного та цілісного 

підходу до підвищення 
ефективності компанії 
на основі вдосконален-

ня взаємодії людей в 
реалізації її стратегії

фУнКцІОнАЛьнІ  СТрАТеГІї  УТП

Формування 
організації, 
що навчаєть-
ся, створення 
умов для 
навчання, 
розвитку та 
вдосконален-
ня професій-
них навичок і 
вмінь, компе-
тентності

Залучення та 
утримання 
потрібних 
людей певної 
кількості та 
якості, відбір 
і просування 
людей, які 
відповідають 
стратегічним 
вимогам 
організації

Підвищення 
ефективності 
роботи на основі 
оцінки праці, 
поліпшення 
результатів 
індивідуальних 
працівників і ко-
манд за рахунок 
розвитку здібно-
стей та мотива-
ції, управління 
кар’єрою

Стратегія 
забезпечення 

ресурсами

Стратегія 
управління 

ефективністю

Стратегія 
розвитку ТП

Стратегія 
винагород

Стратегія 
трудових 
відносин

Свідоме 
використання 
системи опла-
ти праці для 
підвищення 
зацікавленості  
працювати, 
врахування 
потреб пра-
цівників, їхніх 
мотиваційних 
установок

Розвиток 
партнерських 
відносин між 
роботодавцями, 
профспілками та 
працівниками, 
формування ста-
більних безконф-
ліктних стосунків, 
вироблення 
спільних ціннос-
тей керівництва 
та працівників

Рис. 1.3.3. зміст основних функціональних стратегій управління  
трудовим потенціалом
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А  
(афініті)

С  
(спілкування)

р 
 (реальність)

З метою удосконалення стосунків керівник — підлеглі в персонал-
технологіях широко використовується система АРС (рис. 1.�.4).

Ця система слугує досягненню взаєморозуміння з підлеглими, що 
є базисом ефективного виконання управлінських рішень.

Рис. 1.3.4. Система АрС — досягнення взаєморозуміння з підлеглими, 
базис ефективного виконання управлінських рішень

Афініті — емоційна привабливість (потрібно поводитися так, щоб 
викликати позитивні емоції, взаємну симпатію).

реальність — ступінь згоди між людьми (треба вміти дійти згоди, 
пояснити власну позицію при виробленні та виконанні рішень). Важ-
ливе те, що саме ми погодились вважати за реальне.

Спілкування — обмін ідеями між людьми (необхідно вміти дово-
дити підлеглим свою думку). Добитися того, щоб тебе почули, а не 
тільки слухали.

При реалізації всіх стратегій особлива увага в компаніях при-
діляється управлінню персоналом на основі стосунків керівник — 
підлеглі, вдосконалення яких сприяє взаєморозумінню за систе-
мою АРС

Система АРС визначає, що за відсутності одного елемента три-
кутника, інші також не реалізуються. Тобто, якщо одна з вершин 
знижуватиметься (падатиме), то потягне за собою й інші

Крім заглиблення в психологію управління в економічно розви-
нених країнах спостерігається постійне вдосконалення традицій-
них персонал-технологій

взаємо-
розуміння
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До них, зокрема, належать технології:
• прийняття рішень;
• дисципліни і звільнення;
• оцінювання якостей персоналу;
• мотивації;
• набору і добору;
• переміщень;
• навчання;
• оплати праці;
• оцінювання складності виконання робіт та їх результатів.

Висновки до розділу 1

•	 Управління людськими ресурсами відіграє ключову роль у розроб-
ці і реалізації нової ідеології трансформації України, яка сьогод-
ні здійснюється в умовах невизначеності стратегічних орієнтирів 
розвитку країни.

•	 з позиції антропосоціального підходу, який передбачає первин-
ність людини в усіх суспільних процесах, що відбуваються (на 
противагу перевалюючому зараз технократичному підходу), таким 
орієнтиром стає побудова громадянського суспільства.

•	 Сутнісною характеристикою громадянського суспільства є спри-
яння вільному розвитку і самореалізації особистості в межах за-
гальнолюдської моралі.

•	 Створення потужного економічного базису такого суспільства з ан-
тропосоціальних позицій обумовлено організацією раціональної 
трудової діяльності людей в країні, що пов’язано з формуванням 
ефективної системи управління трудовим потенціалом (в тому 
числі в органах державного управління), яка враховує своєрідну 
ментальність вітчизняних працівників.

•	 Аналіз діючої в економічно розвинених країнах системи управлін-
ня трудовими ресурсами довів, що найефективнішим є поглибле-
ний підхід до формування, використання і розвитку персоналу в 
організаціях як з погляду досягнення стратегічних цілей органі-
зації через реалізацію організаційних і функціональних стратегій, 
так і врахування психологічних факторів управління персоналом 
на рівні стосунків керівник — підлеглі.
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нотатки до розділу 1
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Питання для самоконтролю
1. Розкрийте основний зміст антропосоціального підходу до управ-

ління суспільством.
2. Сутність громадянського суспільства та його реалії в Україні.
�. Основні стратегії управління трудовим потенціалом в економічно 

розвинених країнах світу.
4. На вашу думку, чим загрожує “технократичний” підхід до управ-

ління суспільством?
5. Особливості реалізації двох факторів багатства в Україні.

Питання для обговорення
1. Чи є, на вашу думку, перспективним антропосоціальний підхід до 

побудови громадянського суспільства в Україні?
2. Якою ви бачите організацію раціональної трудової діяльності лю-

дей у країні, що формувала б ефективну систему управління тру-
довим потенціалом?

�. Визначте напрями діяльності керівника в роботі з персоналом з 
погляду досягнення стратегічних цілей організації й врахування 
психологічних факторів управління і персоналом на рівні взає-
модії керівник — підлеглі.

завдання до розділу 1
1. Сформулюйте місію організації, в якій ви працюєте.
2. Визначте стратегічні цілі вашої організації.
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ФормуВання трудоВого  
потенціалу (тп) В КонтеКсті 
реаліЗації антропосоціального 
підходу до упраВління  
суспільстВом

тема 2.1 Кількісні аспекти формування трудового  
потенціалу в Україні

тема 2.2 Якісні аспекти формування ТП в Україні

тема 2.3 Формування трудового потенціалу як фактор 
суспільного розвитку

основні поняття
• Демографія — наука, що вивчає населення і закономірності його 

розвитку в суспільно-історичній обумовленості. Центральне міс-
це займає процес відтворення населення  через народжуваність і 
смертність, а також міграцію людей.

• Депопуляція населення — природне зменшення чисельності насе-
лення за рахунок перевищення смертності над народжуваністю.

• Діяльність людей є основою пізнання будь-яких ідеальних чи 
реальних явищ. Це спосіб буття людини у світі, суттєва його виз-
наченість. Самореалізація особистості відбувається саме в діяль-
ності.

• Кваліметрія (від грец. qualie — якість, metreo — мріяти) — галузь 
знань про методи кількісної оцінки якості продукції. У подальшо-
му поширюється на всі якісні явища, що не підлягали кількісній 
оцінці.

• Кваліметрична оцінка ділових якостей. До ділових належать в ос-
новному природно властиві працівнику якості, що безпосередньо 
зумовлюють виконання тих чи інших функцій на робочому місці 
(посаді). Кваліметрична оцінка визначає ступінь наявності тієї 
чи іншої якості в людині на основі використання факторно-кри-
теріальних моделей, які дають можливість одержати оцінку в кіль-
кісному вигляді в частках до одиниці за умови, що одиниця озна-
чає 100 % наявності цієї якості.

Розділ 2
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• Кваліметрична оцінка особистісних якостей. До особистісних 
належать в основному набуті працівником якості, що безпосе-
редньо обумовлюють відносини з іншими людьми в соціумі при 
спільному досягненні цілей підрозділу й організації. Особистісні 
якості оцінюються так само, як і ділові, тобто шляхом розкладання 
кожної якості на простіші елементи (фактори), потім визначається 
вагомість кожного елемента в частках одиниці і виявляється зна-
чущість критерію кожного фактора залежно від повноти наявності 
цього елемента в людині. Інформаційним джерелом такого вияв-
лення для параметрів кваліметрічної моделі є оточення (колеги) і 
той, хто оцінюється.

• Кваліфікація працівника — це сукупність його загальної і спе-
ціальної професійної освіти, необхідних знань, умінь, професійних 
навичок (як результат виробничого досвіду) для виконання робо-
ти певної складності.

• Кількість трудового потенціалу (як економічна категорія) — кіль-
кість людей, які можуть використовуватися у процесі праці протя-
гом певного проміжку часу.

• Компетентність — сукупність загальної і професійної підготовки, 
що дає змогу адекватно реагувати на потреби конкретного робочо-
го місця чи виконуваної роботи, які мають тенденцію змінюватися. 
Вона залежить також від ставлення людини до своєї роботи, досві-
ду, від старанності та вміння поповнювати свої знання.

• Ментальність (від лат. mens — розум, мислення, напрям думок, ду-
ховний устрій) — сукупність готовності і схильностей людини або 
групи людей сприймати світ і діяти певним чином.

• Міграція населення — механічний рух населення, що включає 
прибуття людей з інших територій (імміграція) і вибуття їх на інші 
території (еміграція).

• Самореалізація особистості здійснюється через задоволення влас-
них потреб в основних сферах її життєдіяльності (сім’я, навчання, 
робота, місце проживання, дозвілля тощо).

• Якість людських ресурсів (робочої сили) — сукупність людських 
характеристик, що виявляються у процесі взаємодії в системі сус-
пільних відносин і праці й включають кваліфікацію та особистісні 
й ділові риси працівника. Вимірюються за допомогою факторно-
критеріальних кваліметричних моделей.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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тема 2.1. Кількісні аспекти формування  
трудового потенціалу в україні

на кількість трудового потенціалу в будь-якій країні вплива-
ють два фактори: демографічні та міграційні процеси

Демографічні процеси у країні пов’язані з проблемами народ-
жуваності й смертності населення, статево-віковою структурою, її 
змінами тощо та багато в чому зумовлені станом здоров’я насе-
лення, що спричиняє демографічну кризу

Причини ДеМОГрАфІчнОї Кризи в УКрАїнІ

економічні ідеологічні (духовні) психолого-ментальні

Формувати в людей 
потребу збережен-
ня свого здоров’я 
під впливом пев-

них мотиваційних 
механізмів цільового 

управління

Збільшити соціальні 
трансфери та вдоско-

налити управління 
у країні, реалізуючи 
зворотний зв’язок за 
результатами праці 

через відповідну 
оцінку в механізмі 

цільового управління

Розроблення нового 
управлінського курсу 

для України, зро-
зумілого людям, що 
реалізуватиме націо-

нальну ідею побудови 
“сильної” України та 
ідею громадянського 

суспільства в ній

Принципові шляхи зміни демографічної ситуації  
(з позицій антропосоціальнохо підходу)

Рис. 2.1.1. Шляхи подолання демографічної кризи в Україні
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За даними останнього перепису, порівняно з 1993 роком, населен-
ня України зменшилося майже на 4,5 млн осіб

“За цей період різко знизилась народжуваність, зросла смерт-
ність, зокрема смертність людей працездатного віку. Це спри-
чинило випереджаюче скорочення працездатного населення, 
небезпечне зменшення трудового і демовідтворюючого потен-
ціалу, що загрожує сповзанням України в деградаційну спіраль, 
за якою робоча сила вибуває і не відтворюється.

На демографічній ситуації в країні негативно позначається 
зростання міграційних процесів — від’їзд громадян України на пос-
тійне проживання до інших країн, а також пошук мільйонів людей 
роботи за кордоном”�

Кількісні аспекти формування трудового потенціалу на мікрорів-
ні, тобто на підприємствах, у фірмах і компаніях, залежать від де-
мографічних і міграційних процесів у країні, але здебільшого вони 
зумовлені конкретними умовами функціонування ринку робочої 
сили в регіоні, а також внутрішніми можливостями переформуван-
ня свого складу кадрів і розміщення його по “своїх місцях”

Принциповими шляхами поліпшення управління чисельністю 
людських ресурсів у країні на макро- і мезорівнях з позицій антро-
посоціального підходу є кардинальне вдосконалення системи управ-
ління в межах розробки нового управлінського курсу для України

Три причини депопуляції населення,  
що зумовлюють демографічну кризу в Україні

1. економічна:
•	 погіршення матеріального становища основної маси населення
•	 погіршення якості життя та психічного стану людей
•	 збіднення раціону харчування та послаблення імунної системи
•	 зниження опору організму інфекційним захворюванням і стре-

совим ситуаціям у більшої частини населення
•	 нестача засобів для придбання ліків і лікування
•	 різке зниження якості медичного обслуговування середнього і 

незаможного населення через брак коштів на охорону здоров’я у 
країні тощо

� Рекомендації парламентських слухань “Демографічна криза в Україні: 
її причини та наслідки”: Постанова Верховної Ради України від 5 червня 
200� р. № �40-ІV.
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2. Ідеологічна — діє у морально-емоційній чи духовній сфері. Згід-
но із законом духовно-демографічної детермінації, здоров’я на-
селення багато в чому залежить від пануючого в масах життєс-
тверджуючого настрою.

“Поліпшення (погіршення) морально-емоційного стану суспільс-
тва супроводжується поліпшенням (погіршенням) демографіч-
ної ситуації. А це свідчить про можливість потужного позаеко-
номічного керування здоров’ям населення”

�. Психолого-ментальна. Підвищення рівня здоров’я населення 
залежить не тільки від зовнішніх економічних та ідеологічних 
умов і обставин, а й від зміни ставлення самої людини до свого 
здоров’я (зміна певного ступеня ментальності)

тема 2.2. якісні аспекти формування 
тп в україні

Рис. 2.2.1. Основні складові якості робочої сили

Кваліфікація працівника Особисті та ділові 
риси працівника

Спеціальні нахили  
(специфічні здібності)

Якість робочої сили

Компетент-
ність (уміння 
застосовувати 

знання)

Розумові 
(творчі) 
здібності

Фізичні 
характе-
ристики

Основні 
риси  

характеру

Загальна 
освіта

Про-
фесійна 
освіта

Мотивованість

Професійні 
навички

Інноваційність Енергійність

Повага до інших 
людей

Відповідальність
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Якість Тр з позицій антропосоціального підходу

Якості людини 
як гармонійної 

особистості

Трудова менталь-
ність працівника

Якості людини як голов-
ної продуктивної сили

Підвищення 
рівня освіче-
ності, рівня 
творчого, 
морального і 
фізичного роз-
витку, збере-
ження здоров’я

Зміни трудової 
ментальності 
під дією управ-
лінських правил 
“гри” та форму-
вання відповідної 
культури цільо-
вого управління в 
організації

Виявлення і розвиток 
професійних здібнос-
тей, знань, ділових 
якостей до відповід-
ного виду діяльності й 
розміщення персоналу 
за “своїми” робочими 
місцями (посадами), 
зважаючи на потреби 
організації

Основні соціальні об’єкти, в яких формуються Лр

Сім’я, система 
дошкільної, 
загальної 
середньої та 
позашкільної 
освіти, соціум

Організації, в 
яких здійснюється 
трудова діяльність 
працівника

Система загальної 
середньої, професій-
но-технічної, вищої та 
післядипломної освіти, 
організації, в яких пра-
цює індивід, сім’я

Рис. 2.2.2. напрями підвищення якості трудового потенціалу в Україні
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тема 2.3. Формування трудового потенціалу 
як фактор суспільного розвитку

Місія,  
узгоджена 

 із соціальними 
потребами

Сприяти формуванню гармонійно розвиненої 
особистості, адекватної громадянському суспільс-
тву, через поглиблене вивчення її потреб і розвиток 
специфічних здібностей з метою подальшої само-
реалізації у трудовій діяльності, сім’ї, суспільстві

Стратегічні 
цілі, що 

вимірюються

А. Підвищення рівня:
•	 освіченості (знань, умінь, навичок)
•	 творчого (інтелектуального) розвитку
•	 морального розвитку
•	 фізичного розвитку та здоров’я
б. визначення розвитку:
•	 характерних рис особистості
•	 специфічних здібностей

засоби, що 
забезпечують 

досягнення 
стратегічних 

цілей

Якість ТП, що включає якість адміністративно-пе-
дагогічного персоналу
Економічні ресурси: фінансові, матеріально техніч-
ні, паливно-енергетичні тощо

Рис. 2.3.1. роль системи освіти у формуванні ТП в Україні
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Формування індивіда як особистості й основної продуктивної 
сили в системі освіти відбувається на основі наскрізного цілепок-
ладання в контексті реалізації антропосоціального підходу до уп-
равління суспільним розвитком

Організації, в яких здійснюється трудова діяльність працівників
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Вищі навчальні заклади ІІІ–ІV 
рівнів акредитації

паспорт особистості та  
здібностей випускника

Вищі навчальні заклади І–ІІ 
рівнів акредитації

паспорт особистості та  
здібностей випускника

Професійно-технічні навчаль-
ні заклади

паспорт особистості та  
здібностей випускника

Старша школа
паспорт особистості та  
здібностей випускника

Середня школа
паспорт особистості та  
здібностей випускника

Початкова школа
паспорт особистості та  
здібностей випускника

Дошкільний навчальний 
заклад

паспорт особистості та  
здібностей випускника

Ін
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Рис. 2.3.2. формування індивіда як особистості і основної  продуктивної 
сили в системі освіти в межах наскрізного цілепокладання
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Висновки до розділу 2
•	 Основні причини скорочення кількості людських ресурсів в Ук-

раїні — економічного, духовного (ідеологічного) і психолого-
ментального характеру (останнє зумовлює зневагу до власного 
здоров’я до початку його погіршення).

•	 Усунення цих причин залежить багато в чому від ідеологічного 
оздоровлення суспільства, пов’язаного з формуванням в Україні 
нового управлінського курсу.

•	 Цей курс повинен включати стратегію економічного і культурно-
го розвитку країни, технологію її реалізації на науковій основі. 
Таку основу з позицій антропосоціального підходу становить су-
часний механізм управління трудовими ресурсами країни з ура-
хуванням трудової ментальності її населення.

•	 Поліпшення якості людських ресурсів (у межах нового управ-
лінського курсу) пов’язане не тільки з підвищенням рівня освіче-
ності і професійної компетентності працюючих, а й з підвищен-
ням рівня їхнього творчого, морального і фізичного розвитку та 
здоров’я, а також поглибленим пізнанням власного “Я” з метою 
подальшої самореалізації у трудовій діяльності.

•	 З переходом на цільове управління, кінцевим цільовим “продук-
том” якого стає людина як особистість і основна продуктивна 
сила суспільства, вирішення цього стратегічного надзавдання — 
прерогатива системи освіти за економічної підтримки держави.
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питання для самоконтролю

1. Причини демографічної кризи в Україні.
2. Основні характеристики якості робочої сили.
�. Сутність стратегічного блоку підвищення якості людських ре-

сурсів в організації.

питання для обговорення

1. Причини, за яких поки що не можна подолати демографічну кризу 
в Україні.

2. Шляхи вирішення проблем підвищення якості трудового потен-
ціалу в Україні.

�. Роль системи освіти у підвищенні якості трудового потенціалу в 
Україні.

Завдання до розділу 2

1. Сформулюйте загальні вимоги до фахівця, який може обіймати 
вашу посаду, беручи за основу критерії вимог до кваліфікації, а та-
кож до особистих і ділових якостей працівника.

2. Ознайомтесь із шаблоном паспорта посади, та у процесі вивчення 
матеріалу розділів �–5 цього курсу продовжуйте роботу над пас-
портом вашої посади.
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упраВління ВиКористанням 
трудоВого потенціалу  
на маКро-, меЗо- і міКроріВнях

тема 3.1 Управління  зайнятістю населення

тема 3.2 Принципи механізму ефективного використання 
людських ресурсів (МЕВЛР) на мікрорівні

тема 3.3 Технологія ефективного використання людських 
ресурсів на основі формування нової управлінсь-
кої культури в організаціях

основні поняття

Безробіття — економічна категорія, яка відбиває економічні від-
носини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення.

Декларація цілей — документ, підготовлений за результатами 
обговорення в підрозділах стратегічних цілей, що постають перед 
організацією загалом, й містить результати декомпозиції цих цілей 
в конкретному вигляді. По суті, в цьому документі міститься сукуп-
ність цілей, що постають перед кожним підрозділом (а згодом усере-
дині підрозділу перед кожним фахівцем).

Зайнятість — діяльність громадян, яка не суперечить Конституції 
держави, спрямована на задоволення особистих і суспільних потреб і 
яка приносить їм заробіток (дохід).

Культура організації (корпоративна, організаційна, управлінсь-
ка) — це загальні цінності, соціальні норми, установки поведінки, які 
виробляються суспільством, підприємством, групою людей, що регла-
ментують індивіда поводитися відповідно, без явного примушення.

Нова управлінська культура — це культура доцільної праці пра-
цівників, реалізована в межах цільового управління організацією та 
її персоналом. Іноді безпосередньо називається культурою цільово-
го управління, що відрізняє її від традиційної та найтиповішої (саме 
для української ментальності) культури реактивного управління і 
відповідно твердого адміністрування. Останнє забезпечує лише ви-
димість порядку в системі управління, тому що ігнорує первинність 
працівника як суб’єкта й об’єкта управління.

Розділ 3
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Паспорт посади — це документ обсягом до 5-ти сторінок формату 
А4, що включає:
•	 загальні вимоги до посади (перша сторінка);
•	 вимоги до ступеня професійних знань (друга);
•	 вимоги до рівня навичок і умінь (третя);
•	 вимоги до рівня ділових якостей (четверта);
•	 вимоги до рівня особистісних якостей (п’ята).

Відмітність паспорта посади від професіограм і психограм поля-
гає, по-перше, в концентрації інформації на ключових елементах;  
по-друге, вимоги до посади подані не в загальних вербальних термі-
нах, а кількісно стосовно вираженого ступеня наявності якостей (на-
приклад, для певної посади показник розвитку лідерських якостей у 
працівника має бути не нижче 0,75).

Самооблік праці — самостійне заповнення працівником оцінного 
листа за обліковий період із зазначенням кожного виду виконаної ро-
боти й тривалості її виконання в годинах робочого часу по днях облі-
кового періоду. Дає триаспектну інформацію:
•	 зміст виконуваної функції взагалі;
•	 тривалість виконання кожної роботи;
•	 фактичні витрати робочого часу впродовж робочого дня.

Стиль керівництва — сукупність прийомів, способів, методів 
вербального і невербального впливів на підлеглих, що створюють 
відповідну атмосферу стосунків у колективі на основі адміністратив-
но-розпорядчої, демократичної та ліберальної взаємодії. Звідси вио-
кремлюють, як правило, три відповідних стилі керівництва.

Людські ресурси — частина працездатного населення з фізични-
ми, розумовими здібностями й знаннями, необхідними для корисної 
діяльності.

Цілеорієнтована мотивація трудової діяльності. Мотивація 
працівників до активної праці через оцінку результатів праці й ор-
ганізацію системи стимулювання з урахуванням цієї оцінки і виявле-
них мотиваційних потреб працівників.

Цільовий посадовий профіль — документ (1 сторінка формату  
А4), призначений для самоусвідомлення працівником своєї ролі й сво-
го місця в системі взаємодій стосовно досягнення кінцевих цілей ор-
ганізацій. Містить шість запитань, на які повинен відповісти сам пра-
цівник, який обіймає конкретну посаду. Ці запитання стосуються:
•	 місії посади;
•	 основного змісту діяльності;
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•	 очікуваних результатів;
•	 визначення тих, хто може висунути йому претензії з приводу 

неякісно виконаної роботи;
•	 визначення тих, кому він може висунути аналогічні претензії;
•	 визначення того, хто може замінити його на цій посаді за час від-

сутності, наприклад відпустки.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
 
 

тема 3.1. управління зайнятістю населення

зайнятість населення — найбільш узагальнена характерис-
тика економіки. Вона відображає рівень економічного розвитку, 
внесок живої праці в результат виробництва. Зайнятість об’єднує 
виробництво і споживання, а її структура визначає характер їх 
взаємозв’язків

Соціальна сутність зайнятості відображає потребу людини в са-
мовираженні, а також у задоволенні матеріальних і духовних пот-
реб через дохід, який особа отримує за свою працю

Демографічна сутність зайнятості відображає взаємозалеж-
ність зайнятості за віковими і статевими характеристиками насе-
лення, його структурою тощо

   До зайнятого населення, згідно із Законом України “Про зай-
нятість населення”, належать особи, які проживають на території 
України на законних підставах і:

•	 працюють за наймом;
•	 самостійно забезпечують себе роботою;
•	 обрані, призначені або затверджені на оплачувану посаду в органах 

державної влади, управління чи у громадських об’єднаннях;
•	 проходять професійну підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації;
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•	 зайняті вихованням дітей, доглядом за хворими, інвалідами, гро-
мадянами похилого віку;

•	 громадяни інших держав, які працюють і тимчасово перебувають 
на території України і виконують функції, не пов’язанні із забезпе-
ченням діяльності посольств і місій.

Незайняте населення — це працездатні громадяни працездатного 
віку, які не мають постійної або тимчасової роботи, не шукають робо-
ту, не зареєстровані в державній службі зайнятості і мають дохід не 
від трудової діяльності.

Тимчасово незайняте населення — працездатні громадяни пра-
цездатного віку, які не мають відповідної роботи, зареєстровані в дер-
жавній службі зайнятості як такі, що шукають роботу.

Неповний робочий день — робота в неповну робочу зміну через 
неможливість забезпечити працівника роботою на повну норму ро-
бочого часу або за бажанням працівника, а також у зв’язку з модерні-
зацією виробництва.

Тимчасова зайнятість — робота за тимчасовими контрактами.
Сезонна зайнятість — зайнятість, пов’язана зі специфікою ви-

робництва. Робота надається на певний період на умовах повного ро-
бочого часу і оформлюється відповідним контрактом.

Нерегламентована зайнятість — діяльність працездатного насе-
лення працездатного віку, яка виключена зі сфери соціально-трудо-
вих норм і відносин і не враховується державною статистикою.

Державне регулювання зайнятості населення  
повинно ґрунтуватися:

	• на забезпеченні соціального партнерства суб’єктів ринку праці, 
тобто створенні рівних можливостей усім громадянам незалеж-
но від їхнього походження, соціального і майнового становища, 
расової і національної приналежності, статі, віку, політичних пе-
реконань, віросповідання й ставлення до релігії

	• реалізації права громадян на вільний вибір сфери діяльності від-
повідно до своїх здібностей та професійної підготовки, з ураху-
ванням особистих інтересів і суспільних потреб

	• сприянні забезпеченню ефективної зайнятості, запобіганні безробіттю, 
створенні нових робочих місць та умов для розвитку підприємництва

	•  добровільності й відсутності примушення громадян щодо вибо- 
     ру сфери діяльності й робочого місця 
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• гласності — всебічне інформування населення про наявність ва-
катних робочих місць

•	 дотриманні комплексності заходів щодо регулювання зайня-
тості населення

• підтримці працездатних громадян працездатного віку, які потре-
бують соціального захисту

•	 забезпеченні заходів запобіжного характеру щодо регулювання 
зайнятості населення та відтворення робочих місць

•	 певної гарантії зайнятості, тобто гарантії збереження робочих 
місць і професії, гарантії одержання доходів

заходи, спрямовані на активізацію 
державної політики зайнятості

• збільшення попиту на робочу силу з боку як приватного, так і 
державного сектору економіки

• підвищення конкурентоздатності робочої сили, забезпечення 
якісної відповідності робочої сили й робочих місць

• поліпшення процесу працевлаштування

напрями забезпечення збалансованості  
між пропозицією робочої сили та попитом на неї

1. Перепідготовка та перекваліфікація з метою подальшого пра-
цевлаштування

2. Перепідготовка та перекваліфікація з метою сприяння відкрит-
тю власної справи

�. Перепідготовка працівників, які підлягають скороченню у 
зв’язку із змінами в організації робочого процесу

4. Навчання прийнятих на роботу громадян, звільнених з інших 
підприємств

тема 3.2. принципи механізму ефективного 
використання людських ресурсів 
(меВлр) на мікрорівні

МевЛр — механізм ефективного (доцільного) використання Лр
Конструювання МЕВЛР в організаціях починається з формуван-
ня першого стратегічного блоку управління всією організацією з 
урахуванням її взаємодії із зовнішнім середовищем
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Перший блок МевЛр

Місія організації

Стратегічні цілі організації

Основні засоби досягнення 
стратегічних цілей

Рис. 3.2.1. Стратегічний блок МевЛр в організації

При побудові громадянського суспільства дуже важливим є до-
цільне (ефективне) використання наявних людських ресурсів на 
мікрорівні. Таке використання здійснюється в організаціях різного 
масштабу і профілю діяльності, в тому числі в центральних і регіо-
нальних органах державного управління, а також в органах місцевого 
самоврядування. Невміння організувати доцільну працю людей, по-
чинаючи з органів влади, є основною причиною відносної “бідності” 
східнослов’янських народів у багатих на природні ресурси країнах

_____________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Другий блок  
МевЛр

Принцип цілепокладання

Принцип зворотного зв’язку за ре-
зультатами діяльності

Принцип адекватності працівника 
щодо обійманої посади

Принцип цілеорієнтованої мотивації 
трудової діяльності

Рис. 3.2.2. Принципи другого блоку МевЛр в організації
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     Принципи другого блоку МевЛр: 
1. Стратегічні цілі, які є “вхідними” в організацію, повинні бути до-

ведені до підрозділів і кожного працівника окремо
2. Принцип зворотного зв’язку, що реалізується через систематич-

ну оцінку результатів трудової діяльності, яка відображає пара-
метри виконуваних робіт як етапи досягнення кінцевих цілей 
організацій

�. Принцип адекватності професійних (ділових) здібностей та осо-
бистісних якостей працівників цілям організації й виконуваним 
функціям на обійманій посаді

4. Принцип цілеорієнтованої мотивації трудової діяльності пра-
цівників

_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________

Третій блок 
МевЛр

Комплексна оцінка персоналу: 
а) результатів праці
б) ділових та особистісних якостей
в) здібностей

нова управлінська (організаційна, 
корпоративна) культура організацій — 
культура цільового управління

Рис. 3.2.3. Інструментарний блок МевЛр в організації
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Третій блок МевЛр дає визначення інструментів (засобів) 
ефективного використання ЛР. Оцінка персоналу повинна мати 
конкретні критерії. Формування нової — корпоративної, організа-
ційної або іншої управлінської — культури в організації являє со-
бою культуру цільового управління, де всі працюючі об’єднуються 
для виконання спільних завдань

Застосування оцінювання персоналу потребує нормативних па-
раметрів робіт, за якими можна оцінювати ступінь досягнення цілей 
кожним працівником і мотивувати його трудову діяльність. Засто-
сування оцінки ділових і особистих якостей, здібностей, а також ре-
зультатів праці сприятиме управлінню кар’єрою працівників

_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Місія Стратегічні цілі
  засоби досягнення 
стратегічних цілей

1. Принцип  
цілепокладання

2. Принцип зво-
ротного зв’язку 
за результатами 
трудової діяль-

ності

Оцінка персоналу 
на базі кваліметричних 

вимірювань

�. Принцип адекватності 
працівника обійманій 

посаді

Нова управлінська культура (культура цільового управління)

4. Принцип цілеорієнтованої мотивації трудової діяльності

Рис. 3.2.4. Комплексна модель принципів МевЛр в організації будь-якого 
масштабу та профілю діяльності
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   Систематична оцінка персоналу на основі кваліметричних 
вимірів стає складовою механізму ефективного використання 
людських ресурсів (МЕВЛР) того самого жорстко-демократично-
го менеджменту, що здатний змінити трудову ментальність вітчиз-
няних працівників. Одночасне застосування кваліметричної оцін-
ки результатів праці сприятиме формуванню нової управлінської 
культури, яка постійно впливатиме відповідним чином на трудову 
діяльність усіх категорій працівників

_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

тема 3.3. технологія ефективного  
використання людських ресурсів  
на основі формування нової  
управлінської культури в організаціях

формування нової управ-
лінської культури в організа-
ціях (зокрема в органах дер-
жавного управління на всіх 
щаблях влади) може поступово 
витіснити пануюче сьогодні ре-
активне управління, негативні 
наслідки якого для країни не 
можна не помітити
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Діюча сьогодні управлінська 
культура жорсткого адміністру-
вання, що панує в органах дер-
жавної влади, відповідає (адек-
ватна) системі реактивного 
управління з усіма її наслідками 
у вигляді відсутності чіткого 
цілепокладання і безвідпові-
дальності за кінцеві результати 
діяльності, величезні втрати ко-
рисної праці всього корпусу де-
ржавних службовців

формування нової управ-
лінської культури як культури 
доцільної праці працівників 
починається в межах цільово-
го управління організацією (в 
тому числі органом управлін-
ня) зі створення стратегічного 
блоку МЕВЛР

Реалізація цього блоку (ство-
рення якого є прерогативою пред-
ставника вищого менеджменту) 
безпосередньо пов’язана із про-
веденням відповідної кадрової 
політики, що виходить з означе-
ного вище стратегічного блоку

Другою умовою формування 
нової управлінської культури 
є розробка концепції кадрової 
політики, адекватної стратегіч-
ному блоку МЕВЛР

_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

Сім основних інструментів формування нової управлінської 
культури у вітчизняних організаціях

Стиль керівництва — встановлюється першим керівником, на 
основі чого здійснюється весь механізм ефективного управління 
організацією

Декларація цілей — документ, що фіксує розподіл стратегічних 
цілей між підрозділами

цільовий посадови профіль — його заповнення кожним праців-
ником управлінського апарату сприятиме самоусвідомленню їм 
своєї ролі в досягненні відповідних цілей підрозділу чи організації

Самооблік праці — базується на фіксуванні самим працівником 
переліку виконаних за обліковий період (наприклад, місяць) робіт 
і тривалості їх виконання в годинах робочого часу

Універсальна оцінка результатів праці — на базі доцільності 
витрат робочого часу (ця корисність розраховується через спе-
ціальний, але досить простий кваліметричний модуль) дає змогу в 
однозначному числовому вигляді порівняно з нормативним рівнем 
представити кількість, якість і корисний ефект праці будь-якого 
працівника за будь-який обліковий проміжок часу

Оцінювання ділових і особистісних якостей, здібностей пра-
цівників — здійснюється на кваліметричній основі, дає цікаву ін-
формацію про працівників під час періодичної атестації. Основним 
її джерелом є “методика �60о”, відповідно до якої соціальна інфор-
мація від керівників, колег, нижчих за рангом, колег з боку, а також 
самооцінка використовується в комплексі

Паспорт посади — документ, що включає перелік вимог (рівнів 
вимог) до певної посади щодо професійних знань, навичок, умінь, 
ділових і особистісних якостей працівників. Використовується 
при атестації, а також є певним імпульсом для пошуку працівни-
ком свого місця в організації з метою власної самореалізації
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Планування і прогнозування 
потреб у персоналі

Наймання персоналу на основі попередньої 
оцінки та його адаптація до умов діяльності

Соціальний розвиток колективу, 
в тому числі умови оплати праці

Оцінка персоналу за паспортом посади:
а) результатів праці
б) ділових й особистісних якостей
в) здібностей

розвиток персоналу:
а) підвищення кваліфікації
б) організація навчання та перепідготовки
в) формування прагнення до самореалізації

Цілеорієнтована мотивація 
трудової діяльності

Управління кар’єрою працівників

Рис. 3.3.1. Основні положення концепції кадрової політики в організації

_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Ключові етапи формування нової управлінської  
культури організації

Розробка стратегії організації  
(стратегічного блоку МЕВЛР)

Розробка концепції кадрової політики організації  
(ККПО) як необхідна умова втілення МЕВЛР

Використання основного інструментарію реалізації 
ККПО із застосуванням МЕВЛР із одночасним формуванням нової 

управлінської культури організації
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Рис. 3.3.2. Ключові етапи та основний інструментарій застосування 
МевЛр із одночасним формуванням нової управлінської культури в 

організаціях
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Висновки до розділу 3
• Використання трудових (людських) ресурсів у ринкових умовах 

розглядається в двох аспектах: на рівні країни й регіонів (макро- і 
мезорівнях) і в організаціях (мікрорівень), де здійснюється трудо-
ва діяльність усіх людей.

•	 Управління трудовими ресурсами з погляду його максимальної 
ефективності пов’язане, з одного боку, з управлінням зайнятістю 
і регулюванням ринку праці державою, з іншого — з управлінням 
персоналом в організаціях різного масштабу й галузі діяльності.

• Актуальність управління людськими ресурсами зростає у зв’язку 
з тим, що українську економічну відсталість від заходу не мож-
на пояснити інакше як невмінням організовувати доцільну працю 
наших, у цілому талановитих, співвітчизників, передусім в орга-
нах державного управління.

•	 Раціональна праця визначається трудовою діяльністю працівників 
у межах досягнення чітко окреслених суспільно значущих цілей за 
умови раціональних витрат розумової, фізичної і психічної енергії.

• Така раціональність багато в чому забезпечується відповідністю 
працівників обійманій посаді, коли вони знаходять “своє місце” в 
організаціях, що відповідає їхнім здібностям і професійній підго-
товці.

• Підвищення рівня раціональної трудової діяльності персоналу 
потребує створення відповідного механізму управління зі зворот-
ним зв’язком як головної “пружини” формування нової управ-
лінської культури в організаціях у межах становлення жорстко-
демократичного менеджменту, здатного змінити негативні ознаки 
трудової ментальності вітчизняних працівників.

• У механізмі управління Лр ключовим етапом є оцінювання персо-
налу на базі кваліметричних вимірів.

нотатки до розділу 3
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

питання для самоконтролю

1. Розкрити основний понятійний апарат і шляхи зниження безробіт-
тя на рівні державного регулювання.

2. Основоположні принципи механізму ефективного використання 
людських ресурсів.

�. Основний інструментарій формування нової управлінської куль-
тури в організації.

питання для обговорення

1. Які, на ваш погляд, можливості органічного поєднання принципів 
ефективного використання людських ресурсів?

2. У чому, на вашу думку, сутність нової управлінської культури?
�. Які ви вбачаєте шляхи підвищення управлінської культури в ор-

ганізації?

Завдання до розділу 3

1. Складіть цільовий паспорт посади, яку ви зараз обіймаєте.
2. Складіть самозвіт праці за попередній місяць на основі витрат часу 

на виконання роботи.
�. Оцініть результати своєї роботи на базі доцільності витрат робо-

чого часу за попередній місяць, використовуючи дані самозвіту  
праці.

4. Розробіть макет факторно-критеріальної моделі оцінки людських 
якостей працівника.

5. Складіть короткий варіант паспорта посади, яку ви обіймаєте.
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упраВління роЗВитКом 
людсьКих ресурсіВ

тема 4.1 Поняття про управління розвитком  
людських ресурсів

тема 4.2 Організація навчання персоналу

тема 4.3 Управління розвитком індивідуальних 
здібностей

тема 4.4 Перспективи використання людських  
ресурсів в організації

основні поняття
•	 Акмеологія — наука, що вивчає закономірності й механізми роз-

витку людини на ступені її зрілості, зокрема в досягненні нею най-
вищого рівня розвитку.

•	 Андрагогіка — теорія навчання дорослих.
•	 Атестація персоналу — формалізоване оцінювання кадрів, що про-

водиться в певний час, у встановленій формі, за спеціально розроб-
леною процедурою, за результатами якої приймаються рішення 
щодо професійно-кваліфікаційного просування працівників, зара-
хування їх до резерву на керівні посади, професійного навчання чи 
звільнення працівників.

•	 безперервна освіта (освіта впродовж життя):
1. Філосовсько-педагогічна концепція, згідно з якою освіта розгля-

дається як процес, що охоплює все життя людини.
2. Освітня практика як неперервне цілеспрямоване освоєння люди-

ною соціокультурного досвіду з використанням всіх ланок освіт-
ньої системи.

�. Принцип організації освіти, освітньої практики.
•	 відкрите (вільне) навчання — це освіта, основною відмінністю 

якої є її  загальнодоступність, відкритість для всіх, хто бажає вчи-
тися, незалежно від віку, рівня попередньої підготовки або інших 
умов.

•	 Гармонійний розвиток особистості — внутрішня і зовнішня узгод-
женість, цілісність і сумісність змісту й форми. Гармонійний роз-

Розділ 4
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виток характеризує результативність освіти й виховання людини 
в поєднанні її духовного і фізичного стану, у звертанні уваги на її 
розумовий та емоційно-почуттєвий світ, на єдність слова і діла.

•	 Інтелектуальний капітал організації — нематеріальні активи ор-
ганізації, що є результатом діяльності трудового колективу (вина-
ходи, раціоналізація, ноу-хау, організація праці тощо).

•	 Організація, що навчається, — це організація, яка сприяє навчан-
ню всіх своїх працівників й постійно трансформує себе.

•	 Особистість — соціальний індивід, який поєднує в собі риси загаль-
нолюдського, суспільно значущого та індивідуально-неповторного. 
Особистість є суб’єктом пізнання й активного перетворення світу. 
Разом з тим, особистість є системою і системою відкритою, тобто 
такою, яка самостворюється, самоорганізується й саморозриваєть-
ся.

•	 Професійно-кваліфікаційне просування працівників — це сукуп-
ність форм, методів і засобів організації планомірного, послідов-
ного, заздалегідь спроектованого навчання та просування праців-
ників від простої до складної праці, від низького до високого рівня 
професійної майстерності, з урахуванням інтересів працівника і 
потреб виробництва.

•	 резерв керівних кадрів — це група працівників для висування 
на керівні посади за результатами оцінювання їхніх професійних 
знань, умінь і навичок.

•	 Самоосвіта — це освіта, коли об’єкт і суб’єкт освіти й навчання 
виступають в одній особі.

•	 Система освіта — існуюча в масштабах країни структура освіт-
ньо-виховних закладів, наукових, науково-медичних і методичних 
установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих 
органів управління освітою та органів самоврядування в освіті.

•	 Управління занням — передбачає стимулювання процесу обміну 
знаннями за допомогою взаємодії людей і надання та полегшення 
їхнього доступу до інших джерел навчальної інформації

_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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тема 4.1. поняття про стратегічне управління 
розвитком людських ресурсів

розвиток людських ресурсів (рЛр) спрямований на форму-
вання організації, що навчається, або суспільства в цілому й ство-
рення умов для навчання, розвитку та вдосконалення професійних 
знань, умінь, навичок й особистісних якостей працівників з метою 
підвищення рівня суспільної, організаційної, командної та індиві-
дуальної ефективності

Для здійснення стратегічного рЛр важливо розвивати базу 
професійних і загальнокультурних знань, умінь і навичок праців-
ників та інтелектуальний капітал, потрібний організації, а також 
піклуватися про те, щоб поточні й майбутні потреби організації і 
суспільства в цілому задовольнялися за рахунок використання 
якісних людських ресурсів

цілі стратегічного рЛр:
1. Створення цілісної та всеосяжної моделі розвитку людей
2. Формування середовища, в якому заохочуються навчання й роз-

виток працівників
�. Розвиток інтелектуального капіталу, культивування організа-

ційного, командного та індивідуального навчання
4. Створення організації (та суспільства в цілому), що навчається і 

в межах якої відбувається систематичне управління знанням
5. Планування (розробка) підходів до стимулювання самоосвіти і 

саморозвитку працівників із відповідною підтримкою та керів-
ництвом з боку організації

6. Урахування в політиці організації особистісних прагнень і пот-
реб працівників

7. Підвищення статусу працівника як на зовнішньому, так і внут-
рішньо-організаційному ринках праці

Основні завдання рЛр:
 •  розробка стратегій індивідуального навчання і розвитку працівнків
 •  удосконалення системи навчання працівників в організації
 •  створення організації, що навчається
 •  управління знанням
 •  формування інтелектуального капіталу
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• добір і підготовка керівних кадрів
• удосконалення якостей керівних кадрів
• розвиток “емоційної культури” лідерів, працівників
• розвиток стратегічних здібностей керівників і працівників
• створення умов для задоволення потреб особистості в саморе-

алізації

Наукова і навчальна дисципліна “Управління розвитком люд-
ських ресурсів” охоплює досить широке коло проблем і пов’язана 
з багатьма іншими науковими і практичними дисциплінами 
(рис. 4.1.1)

Філософія

Управління 
розвитком 
людських 
ресурсів

Андрагогіка

Акмеологія
Педагогіка  

(організація освіти)

Професійна освіта Професійна психологія

Фізіологія і психологія 
праці

Економіка

Політекономія Макроекономіка

Економіка підприємства Менеджмент

Маркетинг
Управління  

трудовими ресурсами

Наукова організація праці Ринок праці

Менеджмент персоналу Державне управління

Соціологія Професійна медицина

Рис. 4.1.1. зв’язок наукової і навчальної дисципліни “Управління розвит-
ком людських ресурсів” з іншими науковими і навчальними дисциплінами
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

   розвиток людських ресурсів — це системно організований 
процес безперервного професійного навчання працівників для під-
готовки їх до виконання нових виробничих функцій, підготовки 
резерву керівників та вдосконалення соціальної структури персо-
налу

Професійне навчання персоналу

Виробнича адаптація персоналу

Оцінювання та атестація персоналу

Планування трудової кар’єри персоналу

Професійно-
кваліфікаційне 

просування пра-
цівників

Формування резерву керівників

Підготовка та оцінювання керівників

Службово-професійне просування керівників

Рис. 4.1.2. Складові процесу розвитку людських ресурсів організації
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Під маркетингом персоналу слід розуміти таку філософію і 
стратегію управління людськими ресурсами, які, орієнтуючись на 
життєві й трудові запити працівників, одночасно відповідають ін-
тересам політики підприємства, що охоплюють також цілі товар-
ного і фінансового маркетингу

Маркетинг персоналу має забезпечити оптимальне використання 
людських ресурсів через створення максимально сприятливих умов 
праці щодо підвищення її ефективності, професійного та особистісно-
го розвитку і професійно-кваліфікаційного просування працівника

Головними завданнями маркетингу персоналу є:
• дослідження потреб ринку праці
• дослідження пропозицій ринку освітніх послуг
• визначення поточних і перспективних потреб організації у пра-

цівниках певного професійного і кваліфікаційного рівня
• вивчення перспектив розвитку виробництва та надання послуг спо-

живачам для встановлення кількості введення в дію нових робочих 
місць та їх вимог до рівня професійної підготовки працівників

• забезпечення зв’язку з відповідними навчальними закладами
• створення умов для підготовки працівників на виробництві
• пошук та визначення витрат на залучення і використання персо-

налу, характеристики якого відповідають потребам організації
• створення бази для проведення реклами персоналу, відбору та 

комплектування кадрів
• організація професійного навчання
• атестація персоналу
• професійно-кваліфікаційне просування працівників
• формування резерву керівників
• підготовка керівників
• службово-професійне просування керівників

чинники, що визначають напрями маркетингу Тр
Зовнішні Внутрішні

Ситуація на ринку праці та ринку освітніх 
послуг
Розвиток техніки та технологій виробниц-
тва
Особливості соціальних потреб населення
Розвиток законодавчої та нормативної бази
Кадрова політика організацій-конкурентів

Цілі організації
Фінансові ресурси
Потенціал персоналу 
організації
Джерела покриття 
потреби в персоналі
Особистісні потреби 
працівників
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нормативно-правове забезпечення рЛр  
включає такі групи джерел:

1. Конституція України
2. Кодекс законів про працю України
�. Закони України (щодо освіти, зайнятості населення, діяльності 

підприємств, підприємництва, функціонування державної служ-
би, наукової та науково-технічної діяльності тощо)

4. Укази Президента України
5. Постанови Кабінету Міністрів України
6. Накази Міністерства освіти і науки України
7. Класифікатор професій
8. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Інформаційне забезпечення рЛр
Крім нормативно-правових документів, що визначають РЛР в Ук-

раїні, інформація з питань РЛР міститься також у таких джерелах:
• аналітичні матеріали, що публікуються Міністерством освіти і 

науки України, Міністерством праці та соціальної політики Ук-
раїни, Державним комітетом статистики України, іншими орга-
нами центральної, регіональної та місцевої виконавчої влади

• навчальні плани та програми підготовки працівників і фахівців 
у професійно-технічних і вищих навчальних закладах

• навчальні плани і програми підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації фахівців у системі післядипломної освіти

• інформаційні повідомлення центрів зайнятості Державної служ-
би зайнятості, молодіжних центрів зайнятості, кадрових агенцій

• спеціалізовані газети і журнали, довідники
• тематичні аналітичні огляди науково-технічних бібліотек з пи-

тань маркетингу персоналу, маркетингу ринку освітніх послуг, 
ринку праці

• рекламні матеріали і заходи навчальних закладів, кадрових аген-
цій (зокрема “дні відкритих дверей”, “ярмарки професій”, пре-
зентації тощо)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________



56

тема 4.2. організація навчання персоналу

     формальна освіта  
     передбачає:
• навчання у спеціаль-

них навчальних 
закладах

• спеціально підготов-
лений персонал

• видачу загально-
прийнятого диплома

• систематичне ово-
лодіння системати-
зованим знанням

• цілеспрямовану 
діяльність тих, хто 
навчається

Позаформальна 
освіта 

     передбачає:
• систематичне 

оволодіння сис-
тематизованим 
знанням

• цілеспрямовану 
діяльність тих, хто 
навчається (нап-
риклад навчання 
на виробництві, в 
клубах та ін.)

неформальна 
освіта 

Неорганізована ос-
віта, що передбачає 
одержання інформа-
ції будь-якого змісту 
з будь-яких джерел 
(друзі, засоби масової 
інформації)

види навчання за організацією індивідуальної роботи осіб,  
які навчаються

Інституційне навчання
передбачає наявність 

досвідчених викладачів 
якісних джерел навчан-
ня, фундаментальність 

підготовки тощо

Групове навчання
передбачає наявність 

кількох груп учнів, 
для яких програма 
навчання є цікавою

Індивідуальне 
навчання

передбачає автоном-
ність, незалежність 

особи, яка навчається, 
від зовнішніх впливів, 

гнучкість навчання

види навчання за способом взаємодії тих, хто навчає, 
з тими, хто навчається

Очне навчання Дистанційне навчання
Навчання листуванням, заочне, дистанційне 
навчання (з використанням теле-, радіопере-
дач; відео-, аудіолистів, ПК та Інтернету)

Рис. 4.2.1. Сучасні форми освіти і навчання
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Визначення потреби в навчанні персоналу

Формування бюджету навчання

Визначення цілей навчання

Конкретизація цілей навчання в завданнях

Формування змісту навчання відповідно до навчальних прог-
рам і складання навчальних планів

Вибір форм і методів навчання

Вибір форм і методів контролю та оцінювання результативності 
навчання

Організація та проведення навчання

Рис 4.2.2. етапи організації професійного навчання персоналу  
на виробництві

_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

       Найповніше сучасним тенденціям розвитку освіти відповідає 
ступенева система освіти, введена в Україні з 1��8 р.

Освітні ступені системи освіти:
1. Дошкільна
2. Початкова загальна середня
�. Основна загальна середня
4. Повна загальна середня
5. Базова вища (бакалаврат)
6. Вища
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Освітньо-кваліфікаційні рівні:
1. Кваліфікований працівник
2. Молодший спеціаліст
�. Бакалавр
4. Спеціаліст
5. Магістр

Основною ознакою сучасної організації і засобом розвитку люд-
ських ресурсів є створення та розвиток організації, що навчається

Стратегія організації, що навчається, базується на принципі без-
перервності навчання. Вона включає стратегії організаційного та ін-
дивідуального навчання, а також стратегію управління знанням

Принципи навчання в організації:
1. Формування у працівників чіткого й цілісного уявлення про 

організацію, її цілі та місію з метою підвищення усвідомлення 
необхідності у стратегічному мисленні на всіх рівнях

2. Розроблення стратегії в межах місії організації, що задасть необ-
хідний напрям процесу генерації знань

�. Основними рушійними факторами організаційного навчання на 
основі організаційних цілей та місії є процеси регулярного діа-
логу, комунікації та обговорення

4. Стимулювання людей до перегляду положень, які приймаються 
на віру

5. Розвиток стимулюючого навчання та інноваційного клімату в 
організації

тема 4.3. управління розвитком  
індивідуальних здібностей

Конфлікти, що виникають у процесі спілкування працівників в 
організації, не завжди є небажаними

Конфлікти можуть бути як деструктивними (руйнівними), так і 
конструктивними
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Стиль управління Результат Зацікавленість 
в особистих 

цілях
у стосун-

ках
Форсування Перемога — по-

разка: забезпе-
чує вирішення 

проблеми

Висока Низька

Згладження Поступка — по-
разка: результат 
тимчасовий, не 

вирішує суті 
проблеми

Низька Висока

Ухилення Поразка — ухи-
лення: резуль-

тат тимчасовий, 
не вирішує суті 

проблеми

Низька Низька

Компроміс Компроміс: 
забезпечує  
вирішення  
проблеми

Середня Середня

Розв’язання про-
блем (співпраця)

Інтеґрація: 
забезпечує  
вирішення 
 проблеми

Висока Висока

Рис. 4.3.1. Стиль управління конфліктами в організаціях
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Управління конфліктами в організаціях
Чинники, що запобігають деструктивним конфліктам:

1. Наявність чітких цілей
2. Уміння уникати непотрібних суперечок
�. Уміння вислуховувати інших
4. Уміння уникати категоричних заяв
5. Залучення усіх зацікавлених сторін
6. Зближення інтересів сторін, мотивація
7. Уникання персональних оцінок
8. Уміння досягти компромісу й приймати рішення  одноголосно

Локалізація 
ситуації, тобто 
вжиття заходів 
щодо обмеження 
кількості свідків 
і думок, “за-
морожування” 
конфлікту, змен-
шення емоційної 
напруженості 
його учасників

Аналіз конф-
лікту та його 
обставин

Констатація 
причин конф-
лікту

розробка та 
аналіз варіантів 
розв’язання 
конфлікту

вибір оптималь-
ного методу: 
сприйняття, 
форми, за-
собу та умов 
розв’язання 
конфлікту

здійснення 
спроби збли-
ження сторін

реалізація 
програми дій 
із розв’язання 
конфлікту

Повідомлення 
результатів 
розв’язання 
конфлікту

Усунення 
дискомфор-
ту неправої 
конфліктуючої 
сторони

Алгоритм розв’язання конфлікту
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Стиль конкуренції

Людина, що його 
використовує, 

намагається йти 
своїм шляхом. 
Вона не дуже 
зацікавлена у 

співпраці з іншими 
і здатна прийняти 
вольове рішення

Стиль співробітництва

Людина бере активну участь 
у розв’язанні конфлікту. Вона 

не тільки відстоює власні 
інтереси, а й намагається при 

цьому врахувати й інтере-
си опонента. Цей стиль дає 

змогу виробити рішення, що 
задовольнить обидві сторони

Активна дія

Стиль компромісу
Обидві конфліктуючі сторони дещо поступаються 

інтересами заради вирішення проблеми

Стиль ухилення

Людина не бажає 
підтримувати 
контакти. Цей 

стиль також засто-
совується, коли в 
напруженій ситу-
ації відкладається 
розв’язання кон-
флікту на певний 
час, щоб сторони 

заспокоїлися

Стиль пристосування

Людина взаємодіє з іншою, 
певною мірою нехтуючи 

власними інтересами

Пасивна дія

Рис. 4.3.2. Міжособистісні стилі розв’язання конфліктів
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Самопізнання

Дослідження, пізнання самого себе, що триває 
впродовж життя людини

Самооцінка
Судження людини про наявність у неї тих чи інших 

якостей, властивостей у співвідношенні їх з певним ета-
лоном, зразком, бажаним рівнем

Самовизначення
Визначення місця в житті, суспільстві, організації; ус-

відомлення своїх суспільних інтересів

Самовдосконалення
Природне, притаманне людині прагнення, спрямоване 

на вдосконалення себе, своїх знань, умінь, навичок, приве-
дення їх у відповідність з бажаним або потрібним рівнем

Самоосвіта
Суб’єкт і об’єкт навчання виступають в одній особі

Рис. 4.3.3. Передумови самореалізації особистості
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________

тема 4.4. перспективи використання  
людських ресурсів

Умови збагачення інтелектуального капіталу
Сприятливі несприятливі 

Безперервна освіта і 
навчання персоналу

Епізодичні тренінги, навчальні заклади
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Використання  
сучасного досвіду

Використання застарілого досвіду

Наступність і  
послідовність у діяль-
ності команд та управ-

лінні

Постійна нестабільність

Загальнодоступне 
знання

Локалізоване, закрите знання

Обговорення помилок і 
навчання на помилках

Практика звинувачення інших у помилках, 
пошуки винного

Широке співробітництво Ізольованість 
Низький рівень утрат 
талантів, стимулюван-
ня творчого підходу до 

справи

Високий рівень плинності кадрів, гальмуван-
ня ініціативи працівників

Розвиток кар’єри праців-
ників

Стримування кар’єрного просування праців-
ників

Відкритість, орієнтуван-
ня на споживача

Закритість, спрямованість на внутрішні про-
блеми організації

Гнучка організація Жорстка ієрархія

Рис. 4.4.1. Умови збагачення інтелектуального капіталу
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
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Перший етап
Підготовка наказу про про-
ведення атестації, створення 
та затвердження атестаційної 
комісії, інформування трудо-
вого колективу про терміни й 
особливості атестації праців-
ників

четвертий етап
Підбиття підсумків атестації пер-
соналу. Прийняття керівником ор-
ганізації персональних рішень щодо 
професійно-кваліфікаційного просу-
вання працівників, направлення їх на 
професійне навчання, зарахування 
до резерву керівників, переміщення 
чи звільнення працівників, які не 
пройшли атестацію

Другий етап
Підготовка і розмноження 
необхідних документів серед 
працівників, які підлягають 
атестації

Третій етап
Організація роботи атестаційної ко-
місії (атестаційних комісій структур-
них підрозділів великих підприємств 
та організацій), оцінювання індивіду-
альних вкладів працівників, обробка 
результатів атестації персоналу

Рис. 4.4.2. Порядок проведення атестації персоналу організації
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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напрями професійно-кваліфікаційного просування  
працівників в організації

внутрішньопрофесійне 
просування 

Здійснюється в межах професії 
та розряду, категорії, класу за 
рахунок оволодіння суміжними 
операціями, новими методами та 
прийомами праці, підвищення 
кваліфікації

Міжпрофесійне 
просування

Здійснюється за рахунок 
оволодіння новими про-
фесіями, змістовнішими і 
складнішими

Лінійно-функціональне 
просування

Має місце в разі призначення 
на посаду бригадира, лінійного 
менеджера

Соціальне професійно-
кваліфікаційне  

просування
Здійснюється в разі 

набуття працівником 
нового соціального статусу, 
наприклад, закінчення ви-
щого навчального закладу, 
призначення на посаду 
начальника відділу, заступ-
ника директора тощо

Рис. 4.4.3. напрями професійно-кваліфікаційного просування  
працівників в організації

_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
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Висновки до розділу 4
• розвиток людських ресурсів (рЛр) є незамінною складовою управ-

ління трудовим потенціалом (УТП), що розкриває шляхи й можли-
вості інвестувань у людей та створення умов для їхнього розвитку 
з урахуванням потреб індивіда, організації і суспільства в цілому.

• Розвиток персоналу забезпечується заходами, пов’язаними з оці-
нюванням кадрів з метою виробничої адаптації та атестації персо-
налу, планування трудової кар’єри працівників і фахівців, стиму-
лювання розвитку персоналу тощо.

• У сучасних умовах утверджуються тенденції вільного (“відкри-
того”) навчання, сутність якого полягає в його загальнодоступ-
ності, відкритості для всіх, хто бажає навчатися незалежно від 
віку, рівня попередньої підготовки або інших умов. Головним при-
нципом такого навчання є свобода вибору, що перетворює сучасну 
освіту у сферу освітніх послуг, на яку значною мірою поширюється 
дія ринкових механізмів, орієнтація на потреби клієнта, закони по-
питу і пропозиції, маркетингу та ін. А основним завданням освіти 
й рТр стає забезпечення різнобічної підготовки особистості до 
життя в усіх його проявах.

• Основною ознакою сучасної організації і засобом розвитку людсь-
ких ресурсів є створення та розвиток організації, яка навчається. 
Процес організаційного навчання є основою концепції організації, 
що навчається. Цей процес спрямований на розвиток ресурсної бази 
компанії, організації, а основним ресурсом є люди, її працівники. 
Стратегія організації, що навчається, базується на принципі без-
перервності навчання й включає стратегії організаційного та індиві-
дуального навчання, а також стратегію управління знанням.

• центральним напрямом діяльності служб рЛр має стати різнобіч-
ний і гармонійний розвиток особистості працівника, створення 
умов для його самореалізації у процесі трудової діяльності. розви-
ток особистості відбувається в діяльності та спілкуванні, що пе-
редбачає необхідність організації доцільної навчальної діяльності 
персоналу та змістовного спілкування в її процесі на основі анд-
рагогічних принципів, які найповніше відображають особливості 
навчання дорослих людей.

•	 Інтелектуальний капітал організації є передумовою її успіху й 
процвітання. Тому завдання служб розвитку людських ресурсів 
полягає у створенні необхідних умов і стимулюванні розвитку ін-
телектуального капіталу.
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• Перспективи підвищення ефективності організації пов’язані з 
розвитком кар’єри працівників і формуванням керівних кадрів. 
Планування трудової кар’єри має враховувати не тільки стратегії 
організації, а й індивідуальні потреби працівників, їхні життєві 
цілі, особистісні амбіції, ціннісні орієнтації тощо. Процес розвит-
ку керівних кадрів має бути орієнтований на потреби організації, 
хоча центром цього процесу є розвиток особистості та індивіду-
альних здібностей і потенціалу працівників.

• необхідною складовою рЛр є стимулювання працівників. Стра-
тегії стимулювання визначають конкретні напрями створення та 
розвитку програм функціонування організації, що забезпечують 
стимулювання тих типів поведінки й рівнів ефективності діяль-
ності працівників, які сприяють досягненню цілей організації.

нотатки до розділу 4
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питання для самоконтролю
1. Назвіть основні складові процесу розвитку людських ресурсів.
2. Визначте основні напрями розвитку людських ресурсів вашої ус-

танови (організації).

питання для обговорення
1. Які чинники самореалізації особистості?
2. Що, на вашу думку, сприяє найповнішому розвитку і використан-

ню людських ресурсів, а що гальмує ці процеси?

Завдання до розділу 4
Проведіть, користуючись запропонованою формою звітності, са-

мооцінку власної діяльності.
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упраВлінсьКа технологія  
мотиВації роЗВитКу ФіЗичного 
ЗдороВ’я людсьКих ресурсіВ

основні поняття
• Рівень здоров’я — кількісний показник, що характеризує в інтег-

рованому вигляді стан здоров’я індивіда за різними параметрами і 
фіксує цей стан щодо норми.

• Управлінська технологія підвищення рівня здоров’я населен-
ня — створення мотивації бути здоровими у працівників і учнів на 
основі системно-періодичних вимірювань рівня їхнього здоров’я. 
Порівняння результатів таких вимірів, що заносяться в “паспорти” 
здоров’я й викликають у людей бажання змагатись (суперництво) 
на основі порівняння з нормативним рівнем і результатами інших 
індивідів і груп.

• Мотивація бути здоровим — формування в індивіда або групи 
людей прагнення піклуватися про збереження чи поліпшення 
власного здоров’я на профілактичному рівні, тобто на стадії до по-
яви хвороб. Наслідком такої мотивації буде підвищення масової 
культури здоров’я населення.

• Параметричне джерело інформації про стан здоров’я — ре-
зультати вимірів окремих параметрів здоров’я (витривалості, 
фізичної працездатності, артеріального тиску, бронхіальної 
прохідності та ін.) за допомогою тестів і медичних і інструмен-
тів.

• Соціальне джерело інформації про стан здоров’я працівника — 
думка людей, які оцінюють стан здоров’я інших за зовнішнім виг-
лядом і власне здоров’я — за самопочуттям.

• Статистичне джерело інформації про стан здоров’я працівни-
ка — відомості про тривалу відсутность працівника на робочому 
місці через хворобу. Фіксуються в лікарняних листках, медичних 
довідках чи іншим способом.

• “Паспорт” здоров’я — документ, що включає зведену в цифро-
вому вигляді інформацію про стан здоров’я індивіда порівняно з 
нормативним рівнем, дані заносяться після проведення періодич-
них вимірювань (пов’язаних із заходами оцінювання, в тому числі 

Розділ 5
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з метою атестації працівників) і становлять динамічний ряд порів-
нюваних показників.
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тема 5.1. управлінська технологія мотивації 
розвитку фізичного здоров’я людсь-
ких ресурсів

Оцінювання рівня 
здоров’я працівників 

організації

Джерела інформації за видами для  
оцінювання рівня здоров’я працівників:

соціальні, статистичні, параметричні

вимірювальний базис: моделі  
кваліметричної оцінки

Рис. 5.1.1. Інформаційно-технологічні основи оцінювання рівня здоров’я 
працівників в організації
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сферах суспіль-
ства (органи 
державного 
управління, 

компанії, фірми, 
підприємства)

Політична 
та еко-

номічна 
сфери сус-

пільства

“Паспорт” 
здоров’я 

працівників, 
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Вищі навчальні 
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і учнів
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ків і дітей 

дошкільного 
віку

Дошкільний 
навчально-ви-
ховний заклад

Вимірювання

Рис. 5.1.2. Модель реалізації управлінської технології поліпшення 
здоров’я населення у межах розвитку людських ресурсів в організаціях
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Висновки до розділу 5

• Шляхи фізичного оздоровлення населення (людських ресурсів) 
полягають не тільки у поліпшенні економічного становища насе-
лення та ідеолого-психологічному підйомі країни.

• Істотну роль у поліпшенні здоров’я людей відіграють упевненість у 
майбутньому країни, впевненість у завтрашньому дні — як психо-
логічні фактори, так і гідний бюджет сім’ї як фактор економічний.

• Відсутність у наших співвітчизників мотивації бути здоровими 
стає досить відчутною перешкодою на шляху профілактичного оз-
доровлення кожного індивіда.

• У контексті вищевикладеного проблему фізичного оздоровлення 
людських ресурсів у країні можна вирішувати, не очікуючи подо-
лання економічної кризи. Якщо психологічний, політичний і уп-
равлінський фактори органічно взаємодіятимуть між собою, зро-
зуміло, можна одержати найбільший ефект. Але починати треба з 
управлінського.

• безпосередньо управлінський підхід до поліпшення здоров’я насе-
лення позаекономічними методами полягає у формуванні досить 
жорстких умов (правил “гри”), за яких у самих людей сформува-
лась психологічна потреба щодо поліпшення й збереження свого 
здоров’я.

• Має бути запущений в дію механізм впливу на людей, що викличе 
відповідну поведінку, спрямовану на профілактику захворювань і 
підтримку здоров’я.

• Механізмом психологічного впливу на людей повинно стати ба-
жання змагатись (суперництво) між членами колективу (соціуму) 
в організаціях, що базується на кількісному вимірі рівня здоров’я 
кожної людини із запровадженням “паспорта” здоров’я.

• Кваліметричний вимір рівня здоров’я (що включає ступінь витри-
валості, фізичної працездатності та інші інтегровані параметри 
здоров’я) дає змогу порівнювати фактичні показники з норма-
тивними. це дає можливість, з одного боку, самій людині бачити 
відставання від норми й динаміку своїх параметрів у часі, з дру-
гого — порівняти себе з кимось іншим, тобто колегами по роботі, 
друзями, знайомими тощо.

• Для виміру рівня здоров’я може використовуватися інформація 
як суто медичного характеру за якимись чіткими параметрами, 
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так і статистична чи соціальна інформація, що надходить від са-
мої людини або оточуючих.

• Кожній державній і недержавній організації під час чергової атес-
тації персоналу було б корисно використовувати подібний підхід, 
суб’єктивність якого знижується із збільшенням кількості рес-
пондентів (опитуваних колег). Аби краще порівняти показники 
здоров’я, бальну систему доцільно замінити на коефіцієнтну, яка є 
продуктом кваліметричних вимірів.

• Головний задум (концепція) управлінського підходу до поліп-
шення здоров’я населення країни полягає у пробудженні в лю-
дей прагнення займатися своїм здоров’ям, з погляду збереження і 
поліпшення на основі систематичного виміру його рівня в кожної 
людини в організаціях (де вона навчається чи працює) та в ро-
дині, й використання результатів вимірів у відповідних формах, 
що викликають бажання змагатись.

нотатки до розділу 5
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

питання для самоконтролю
1. Основні параметри погіршення здоров’я населення в Україні.
2. Зміст і функціональні можливості оцінювання рівня здоров’я пра-

цівників в організації.
�. Сутність наскрізного цілепокладання в галузі збереження й поліп-

шення здоров’я населення.

питання для обговорення
1. Визначіть сутність неекономічних підходів щодо поліпшення рів-

ня здоров’я населення в Україні.
2. Які, на ваш погляд, мотиваційні можливості оцінювання рівня 

здоров’я працівників?
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Завдання до розділу 5

1. Самооцінка стану вашого здоров’я.
2. Запропонуйте власний варіант моделі оцінювання рівня здоров’я 

працівників.
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ВисноВКи

 З огляду на те, що практично неможливо висвітлити всі аспек-
ти управління людськими ресурсами в одній дисципліні, розглянуто 
ключовий напрям УЛр у межах формування громадянського сус-
пільства в демократичній, соціальній, правовій державі, що сприяє 
самореалізації особистості на рівні загальнолюдської моделі. Цей 
ключовий напрям базується на первинності людини як особистості 
й головної продуктивної  сили суспільства, у зв’язку з чим антропо-
соціальний підхід до управління суспільством є головною методо-
логічною основою дослідження процесів, що пов’язані з формуван-
ням громадянського суспільства в Україні та управлінням трудовим 
потенціалом.
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 Сприйняттю цього підходу поки що перешкоджає інерційне 
мислення (що обумовлено в тому числі й ментальністю) тих праців-
ників, які не завжди здатні пояснити сутність соціально-економічних 
процесів, що відбуваються, з позиції первинності людської діяльності. 
Далеко не завжди вдається зрозуміти, що за усім, що відбувається в 
суспільстві й країні (окрім природних катаклізмів), “стоять” люди 
зі своїми інтересами.
 Інтереси тих, хто перебуває на макрорівні ієрархії управлінської 

піраміди, або на рівні простих виконавців, можуть не збігатися з інте-
ресами суспільства, інтересами інших людей. І залежить це передусім 
від якісних характеристик самих людей, їхнього світогляду, інтелек-
туальних, моральних, фізичних здібностей і професійної підготовки, 
що, в свою чергу, формується багато в чому під впливом недосконало-
го механізму управління людськими ресурсами і суспільством.
 Отже, в системі освіти, зокрема в системі підготовки, перепід-

готовки та підвищення кваліфікації державних службовців, потрібно 
здійснити перехід до вивчення проблем управління трудовим по-
тенціалом не стільки з позиції нагромадження й реалізації людсько-
го капіталу (економічні вклади в який повинні дати економічні ре-
зультати), скільки з позиції формування, використання і розвитку 
потенціалу працівників (відповідно до їхніх природних здібностей) 
в організаціях, що обов’язково має суспільно значущі стратегічні 
цілі, при досягненні яких здійснювалася б якомога краще самореалі-
зація персоналу цих організацій.
 Професійна підготовка працівників, підвищення кваліфікації 

дуже важливі складові механізму управління людськими ресурсами 
не тільки з погляду кваліфікованого виконання функції, а й з погляду 
переходу їх до антропосоціального “мислення”, що пояснює сутність 
процесів, які відбуваються, за результатами людської діяльності. Яки-
ми є людина й об’єктивно діюча система управління, такі й результа-
ти людської діяльності, в тому числі й результати економіки.
 Якщо система управління не орієнтована на досягнення чітко 

визначених стратегічних цілей, що мають суспільне значення, то і 
трудова поведінка працівників буде здебільшого орієнтована на за-
доволення переважно особистих інтересів. Сама ж розбіжність між 
суспільними й особистими інтересами зумовлена рівнем морально-
го розвитку людини, її свідомості, тобто якісним змістом основної 
продуктивної сили суспільства.
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 Пріоритетним завданням управління трудовим потенціалом  є 
сприяння самореалізації особистості, влаштування всіх працівників 
по “своїх місцях” у межах досягнення суспільно значущих кінце-
вих (стратегічних) цілей діяльності організацій — органів держав-
ного управління, підприємств, фірм, компаній, навчальних закладів 
тощо.
 Оскільки механізм цільового управління організацією та її 

персоналом здатний органічно поєднати інтереси кожного праців-
ника або учня з інтересами організацій і суспільства в цілому, то в 
Україні створення саме такого механізму потрібно вважати пріори-
тетним напрямом суспільної науки і практики.
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