
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 

На правах рукопису  

УДК 331.108.45+65.018 

 

 

ГОРОДНИЧУК НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності) 

 

 

Дисертація 

на здобуття наукового ступеня  

кандидата економічних наук 

 

  

Науковий керівник –  

Захарова Оксана Володимирівна, 

доктор економічних наук, 

професор 

 

 

Красноармійськ – 2015 



2 

 

 

2
 

ЗМІСТ 

 
ВСТУП........................................................................................................................... 4 
  

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА................................................................................... 

 

 

 

12 

1.1  Соціально-економічна сутність управління якістю професійного  

розвитку персоналу............................................................................ 

 

12 

1.2  Умови забезпечення якості професійного розвитку  

персоналу промислового підприємства…………………………..... 

 

30 

1.3  Система показників оцінки якості професійного розвитку 

персоналу промислового підприємства…………………………..… 

 

44 

Висновки до розділу 1............................................................................. 61 

  

РОЗДІЛ 2 ДІАГНОСТИКА ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ……......................... 

 

63 

2.1  Аналіз результативності професійного 

розвитку персоналу промислових підприємств на національному  

та регіональному рівнях………...…………………………………… 

 

 

63 

2.2  Аналіз інтенсивності, достатності та результативності 

професійного розвитку персоналу промислових  

підприємств…………………………………………………………. 

 

 

81 

2.3  Комплексна оцінка якості професійного розвитку персоналу 

промислового підприємства................................................................ 

 

99 

Висновки до розділу 2............................................................................. 115 

  

РОЗДІЛ 3  НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  

ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………………….. 

 

 

118 

3.1  Моделювання якості професійного розвитку персоналу 

підприємств………………………………………………………… 

 

118 

3.2  Система нормативів якості професійного розвитку  



3 

 

 

3
 

персоналу підприємств………………....…………………………… 131 

3.3  Прогнозування якості професійного розвитку персоналу 

промислового підприємства………………………………………… 

 

156 

Висновки до розділу 3............................................................................. 173 

ВИСНОВКИ.................................................................................................................... 177 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................................... 183 
  

ДОДАТОК А  Система принципів професійного навчання.................................. 209 

ДОДАТОК Б  Показники оцінки якості процесу розвитку персоналу.................... 211 

ДОДАТОК В  Анкета оцінки якісного рівня процесу професійного розвитку 

персоналу, що заповнюється працівником...................................... 

 

229 

ДОДАТОК Д  Анкета оцінки якісного рівня процесу професійного  

розвитку персоналу, що заповнюється безпосереднім 

кервівником працівника................................................................... 

 

 

231 

ДОДАТОК Ж  Комплексне моделювання показників оцінки якості  

професійного розвитку персоналу підприємств І кластеру............ 

 

233 

ДОДАТОК З  Комплексне моделювання показників оцінки якості  

професійного розвитку персоналу підприємства ІІІ кластеру….. 

 

234 

ДОДАТОК К  Стратегічні напрями досягнення підприємствами  

прогнозованих рівнів результуючих показників професійного 

розвитку персоналу…………………………….……………….…. 235 

ДОДАТОК Л  Документи про впровадження результатів 

дисертаційного дослідження……………….……………………... 248 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

4
 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасні тенденції розвитку української 

економіки, що характеризуються посиленням конкуренції та орієнтацією на 

європейські стандарти виробництва й управління, вимагають від 

промислових підприємств України активізації використання всіх складових 

їх потенціалу. При цьому наявності необхідних обсягів інвестування і 

конкурентоспроможної стратегії розвитку вже не достатньо задля 

забезпечення соціально-економічної ефективності на довгострокову 

перспективу. Ключовим конкурентним чинником стає персонал, що визначає 

здатність підприємства швидко та результативно реагувати на зміни у 

зовнішньому середовищі й завчасно запобігати можливим ризикам і 

загрозам. 

Через високу інтенсивність техніко-технологічної модернізації 

сучасного виробництва професійні й додаткові знання, вміння і навички 

персоналу, що складають основу людського капіталу підприємства, мають 

схильність до швидкого знецінення і тому потребують своєчасного 

запровадження заходів щодо їх оновлення. Такими заходами виступають 

процеси професійного розвитку персоналу, реалізація яких має бути 

запровадженою на безперервній основі. 

Будь-який етап професійного розвитку персоналу вимагає значних 

матеріальних витрат і втрат робочого часу працівників, які відволікаються на 

навчання. До того ж, інвестування у людський капітал супроводжується для 

підприємства високим ризиком втрати коштів у разі звільнення навчених 

працівників. За цих умов виникає необхідність створення комплексної 

системи управління якістю професійного розвитку персоналу, критерієм 

результативності якої має стати забезпечення ефективності інвестицій, 

спрямованих на організацію і здійснення професійного навчання. Розробка та 

впровадження інструментів управління якістю професійного розвитку 

персоналу створюють можливості для реалізації стратегічних цілей 
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підприємства. 

Загальні теоретичні й методичні основи управління розвитком 

персоналу в умовах промислових підприємств висвітлено в працях таких 

відомих вчених, як: Д.П. Богиня, В.Я. Брич, Н.Л. Гавкалова, В.М. Гриньова, 

О.А. Грішнова, П.В. Журавлев, А.Я. Кібанов, Т.М. Кір'ян, В.М. Колосок, 

А.М. Колот, О.В. Крушельницька, Г.Т. Куліков, Л.С. Лісогор, 

Д.П. Мельничук, Ю.Г. Одегов, Й. Хентце, Л.М. Черчик, І.Б. Швець.  

Різні аспекти організації та удосконалення професійного розвитку 

персоналу промислового підприємства досліджено у роботах таких 

науковців, як: І.П. Єфімчук, О.С. Заклекта-Барестовенко, О.В. Захарова,  

М.І. Іванова, О.А. Кратт, Н.А. Мажник, О.Б. Марцінковська, О.В. Міхалкіна, 

О.М. Нестеренко, Т.П. Петрова, В.А. Савченко, І.Я. Тупік.  

Питанням обґрунтування умов забезпечення якості професійного 

розвитку персоналу промислового підприємства присвячено праці 

О.П. Єгоршина, Т.В. Коваленко, Е.М. Короткова, Т.О. Лукіної, 

Н.Д. Лук’янченко, Н. Ничкало, А.М. Патрусової, В.О. Радкевич, 

В. Скульської, Л.У. Стаута, М.І. Хромова, Л.В. Чайки, Н.М. Шуляра. 

Разом із тим, існуючі підходи до управління професійним розвитком 

персоналу не дозволяють здійснити діагностику досягнутого рівня якості 

цього процесу й обґрунтувати відповідні управлінські рішення та заходи 

щодо його підвищення. Це обумовило потребу в подальших дослідженнях 

питань управління якістю професійного розвитку персоналу та визначило 

актуальність теми, мету, завдання і зміст дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до плану наукових досліджень 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» за темами: 

«Підвищення якості та ефективності підприємства шляхом оптимізації на 

основі міжнародних стандартів» (номер державної реєстрації 0110U004595), 

у межах якої здобувачем розкрито особливості впливу якості професійного 

розвитку персоналу на ефективність діяльності підприємства; «Відтворення 
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людського капіталу (на різних рівнях управління економікою)» (номер 

державної реєстрації 0110U006206), де систематизовано показники 

комплексної оцінки управління персоналом у системі загального управління 

якістю; «Управління енергоефективністю стратегічного розвитку виробничих 

підприємств на основі ресурсозберігаючих технологій і процесів» (номер 

державної реєстрації 0113U002246), в якій здобувачем обґрунтовано 

стратегічні напрями забезпечення якості професійного розвитку персоналу 

промислового підприємства.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування науково-методичних засад та розробка практичних 

рекомендацій щодо управління якістю професійного розвитку персоналу на 

промисловому підприємстві. Необхідність досягнення поставленої мети 

зумовила формулювання і реалізацію таких завдань: 

обґрунтовано сутність поняття «управління якістю професійного 

розвитку персоналу»; 

сформовано систему наукових принципів управління якістю 

професійного розвитку персоналу; 

систематизовано показники оцінки якості професійного розвитку 

персоналу; 

проаналізовано результативність професійного розвитку персоналу 

промислових підприємств на національному та регіональному рівнях; 

здійснено аналіз інтенсивності, достатності та результативності 

професійного розвитку персоналу промислових підприємств; 

розроблено науково-методичний підхід до діагностики якості 

професійного розвитку персоналу; 

удосконалено процедуру моделювання результативності професійного 

розвитку персоналу; 

обґрунтовано систему нормативів якості професійного розвитку 

персоналу; 
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здійснено прогнозування рівня якості професійного розвитку 

персоналу. 

Об’єктом дослідження виступає процес управління якістю 

професійного розвитку персоналу промислового підприємства. 

Предметом дослідження є теоретичні положення, принципи та методи 

управління якістю професійного розвитку персоналу промислового 

підприємства. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

дослідження стали теоретичні розробки і наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених з питань управління якістю професійного розвитку 

персоналу. 

Для реалізації поставлених завдань у роботі використано комплекс 

загальнонаукових та спеціальних методів, у тому числі: системний підхід – 

для уточнення сутності понять «розвиток персоналу» та «професійний 

розвиток персоналу», обґрунтування їх основних складових і сутнісних 

характеристик; метод логічного узагальнення – для формулювання наукових 

принципів управління якістю професійного розвитку персоналу; методи 

абсолютних, відносних і середніх величин, аналізу рядів динаміки та 

структурних зрушень – при здійсненні діагностики стану професійного 

розвитку персоналу на макро-, мезо- та мікрорівнях; методи кореляційно-

регресійного аналізу – при обґрунтуванні наявності та визначенні параметрів 

зв’язку між показниками результативності та показниками якісної й 

кількісної оцінки професійного розвитку персоналу; графічний метод – для 

наочного зображення положень дисертації. 

Інформаційну базу дослідження складають законодавчі та нормативно-

правові акти Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, органів державної 

влади та місцевого самоврядування, статистичні дані Державної служби 

статистики України, звітні дані промислових підприємств України, 

результати досліджень здобувача.  
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці 

комплексу науково-методичних засад управління якістю професійного 

розвитку персоналу. Основні результати дослідження, що характеризують 

його наукову новизну, полягають у такому: 

уперше:    

запропоновано науково-методичний підхід до діагностики якості 

професійного розвитку персоналу на основі розробки відповідної матриці, 

що характеризує ступінь узгодженості програм навчання із потребами 

виробництва, їх складність, рівень засвоєння нових знань і навичок; ступінь 

інтенсивності і достатності заходів із професійного розвитку персоналу; 

рівень продуктивної віддачі від професійного розвитку персоналу, що 

становить інформаційну базу для обґрунтування управлінських рішень щодо 

підвищення якості професійного розвитку персоналу; 

удосконалено:    

систему показників оцінки якості професійного розвитку персоналу на 

основі кількісної ідентифікації кожного підпроцесу професійного розвитку, 

що, на відміну від існуючих, дозволяє конкретизувати такі характеристики 

професійного навчання, як інтенсивність, достатність, результативність, 

ефективність, та забезпечити управління якістю професійного розвитку 

персоналу на всіх етапах її формування; 

процедуру моделювання результативності професійного розвитку 

персоналу на основі кластеризації промислових підприємств за якістю цього 

процесу. Перевагою пропонованого підходу є можливість визначення для 

підприємств кожного кластера якісних і кількісних складових, регулювання 

яких дозволяє розробити заходи, спрямовані на підвищення якості 

професійного розвитку, та максимізувати соціально-економічну ефективність 

коштів, інвестованих у професійний розвиток персоналу; 

науково-методичний підхід до обґрунтування нормативів якості 

професійного розвитку персоналу, заснований на їх ранжуванні на 

мінімальні, середні та максимальні, що дозволяє прогнозувати зміни рівня 
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якості професійного розвитку персоналу в процесі управління та на цій 

основі розробляти конкретні заходи, необхідні для досягнення кожного з 

прогнозованих рівнів. На відміну від існуючих, пропонований підхід надає 

можливість обґрунтування конкретних стратегій управління якістю на основі 

порівняння їх ефективності та забезпечує підприємство інструментарієм, 

необхідним для підвищення якості професійного розвитку персоналу; 

дістало подальшого розвитку:    

обґрунтування сутності поняття «управління якістю професійного 

розвитку персоналу», яке, на відміну від існуючих, розглядається як 

безперервний процес підвищення професійної компетентності персоналу 

через особисте професійне навчання з метою досягнення поточних цілей та 

стратегічної мети діяльності підприємства; 

система наукових принципів управління якістю професійного розвитку 

персоналу, яку сформовано шляхом синтезу принципів професійного 

розвитку персоналу, таких як використання сучасних технологій навчання, 

поширення активних методів навчання, зворотній зв'язок, контроль засвоєння 

знань, та загальних принципів управління якістю, таких як лідерство, 

системний і процесний підходи, орієнтація на споживача, постійне 

вдосконалення, дотримання яких забезпечує обґрунтованість та 

результативність рішень у процесі управління якістю професійного розвитку 

персоналу. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні теоретичні 

положення дисертації доведено до рівня методичних розробок і практичних 

рекомендацій щодо процедур управління якістю професійного розвитку 

персоналу промислового підприємства. 

Систему показників оцінки якості професійного розвитку персоналу із 

виокремленням таких характеристик, як інтенсивність, достатність, 

результативність, ефективність, упроваджено у ПАТ «Донецький завод 

гірничорятувальної апаратури» (довідка № 05/518 від 03.09.2014 р.). 

Концептуальні положення щодо кількісної оцінки якості професійного 
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розвитку персоналу впроваджено у ТОВ «Мегатекс» (довідка № 01/324 від 

21.09.2014 р.). Методичні рекомендації щодо діагностики якості 

професійного розвитку персоналу на підставі заповнення відповідних картки 

та матриці впроваджено у процес оцінки заходів із підвищення професійно-

кваліфікаційного рівня працівників ПАТ «Харцизький трубний завод» 

(довідка № 1-08/36-548 від 07.05.2015 р.). Методичний підхід до управління 

якістю професійного розвитку персоналу на основі встановлення 

нормативних діапазонів показників впроваджено у ПАТ «Єнакієвський 

металургійний завод» (довідка № 1-05/25-357 від 12.05.2015 р.). 

Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному 

процесі ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН 

України при викладанні дисциплін «Управління змінами», «Управління 

персоналом», «Управління якістю» (довідка № 30-11/169а від 03.06.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні наукових 

положень, висновків і рекомендацій щодо управління якістю професійного 

розвитку персоналу промислового підприємства. Результати, що виносяться 

на захист, отримано здобувачем самостійно. Із наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертації використано тільки ті ідеї, 

положення та розрахунки, що належать особисто автору. Участь дисертанта у 

колективних роботах конкретизовано у списку опублікованих праць. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

результати дисертаційної роботи обговорювалися на 14 науково-практичних 

конференціях:  

міжнародних: «Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, 

наука, освіта» (м. Харків, 2012 р.); «Конкурентоспроможність економіки 

України: теорії, моделі, механізми» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); 

«Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої 

сфери» (м. Донецьк, 2013 р.); «Бізнес та умови його розвитку: національний 

та міжнародний дискурси» (м. Донецьк, 2013 р.); «Фінансова система 

України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації 
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соціально-економічних відносин» (м. Севастополь, 2013 р.); «Економіка та 

менеджмент: перспективи розвитку» (м. Суми, 2013 р.); «Проблеми та 

перспективи розвитку регіональних ринків праці» (м. Махачкала, 2013 р.); 

«Сучасні наукоємні технології: пріоритети розвитку та підготовка кадрів» 

(м. Набережні Човни, 2014 р.); «Актуальні проблеми соціально-трудових 

відносин» (м. Махачкала, 2014 р.); «Нормативні, управлінські та міжнародні 

аспекти соціально-економічного розвитку» (м. Львів, 2014 р.); «Фінансова 

інфраструктура: формування, проблеми та перспективи розвитку в умовах 

інноваційної економіки» (м. Київ, 2014 р.); 

Всеукраїнських: «Проблеми розвитку та впровадження систем 

управління, стандартизації, сертифікації, метрології в регіонах України» 

(м. Донецьк, 2011, 2013-2014 рр.). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 

25 наукових працях, зокрема, у 2 колективних монографіях, 9 статтях у 

фахових наукових виданнях та 14 збірниках матеріалів науково-практичних 

конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 10,45 друк. арк., із яких 

особисто автору належать 6,78 друк. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Дисертація 

загальним обсягом 183 сторінки комп’ютерного тексту містить 27 таблиць 

(на 18 сторінках), 36 рисунків (на 27 сторінках), 8 додатків на 45 сторінках, 

список використаних джерел зі 217 найменувань на 27 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1  Соціально-економічна сутність управління якістю 

професійного розвитку персоналу  

 

Створення стійких конкурентних переваг як для вітчизняних 

підприємств, так і для економіки України в цілому є можливим лише за 

умови ефективного, комплексного та всебічного використання людського 

капіталу на всіх рівнях управління, основою чого є професійний розвиток 

персоналу. Послідовне застосування раціональних принципів управління 

персоналом та результативних напрямів нагромадження людського капіталу 

дає змогу отримати належну віддачу від його використання та підвищити 

прибутковість виробничо-господарської діяльності підприємства. Разом із 

тим, із поглибленням ринкових відносин та загостренням конкуренції на 

сучасному етапі розвитку економіки України, особливої актуальності набуває 

проблема всебічного забезпечення високої якості, реалізувати яку можна 

виключно комплексним шляхом. Так, неможливо досягти високої якості 

продукції без забезпечення на достатньому рівні якості виробничих процесів, 

прогресивності технології, досконалості обладнання, якості сировини, 

матеріалів та інших складових виробничої діяльності. Проте навіть повне 

виконання цих умов при наявності недосвідченого та некомпетентного 

персоналу не дозволить у повній мірі використовувати техніко-

технологічний потенціал підприємства та нарощувати якість продукції, що 

буде стримувати можливості досягнення його конкурентоспроможності. 

Виходячи з цього, для сучасного підприємства особливої актуальності 

набуває необхідність обґрунтування шляхів ефективного управління 

персоналом як основним стратегічним ресурсом підприємства, підґрунтям 

чого має стати забезпечення достатнього за обсягом, оптимального за 
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періодичністю та обґрунтованого за напрямами спрямування інвестованих 

коштів процесу професійного розвитку персоналу. 

Питанням розвитку персоналу присвячено праці видатних зарубіжних 

та українських вчених. Так, А.Я. Кібанов обґрунтовує технологію управління 

розвитком персоналу [81]. О.А. Грішнова досліджує розвиток персоналу як 

певний інвестиційний проект та розкриває методичні підходи до визначення 

його ефективності [39; 40]. Й.М. Петрович розглядає розвиток та посилення 

ефективності мотивації персоналу як фактор раціонального використання 

внутрішніх ресурсів вітчизняних підприємств [144]. Т.В. Кулініч приділяє 

увагу важливому аспекту розвитку персоналу – навчанню кадрів, яке 

дозволить підвищити кваліфікацію персоналу та сформувати необхідний 

банк знань і досвіду підприємств у динамічних умовах їх діяльності [102]. 

Л.М. Черчик розглядає концепцію розвитку персоналу як складову 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства та основу кадрової 

політики й системи управління персоналом на засадах маркетингу [195]. У 

роботах В.М. Колосок досліджено теоретико-методологічні засади 

управління розвитком персоналу промислового підприємства [87-89].   

Проте, незважаючи на досить активне висвітлення сутності та методології 

різних аспектів розвитку персоналу, поза увагою науковців залишаються 

окремі важливі питання. Так, перш за все, додаткових досліджень потребує 

розв’язання проблеми організаційно-методичного забезпечення якості 

розвитку персоналу, що має створити умови для постійного поліпшення й 

вдосконалення процесу управління персоналом та стати підставою для 

забезпечення поступового зростання ефективності виробничо-господарської 

діяльності підприємства.  

Процес розвитку персоналу є досить багатоаспектним та складається з 

різних організаційно-управлінських процедур. Так, Й. Хентце вважає 

розвиток персоналу однією з визначальних функцій менеджменту, яка 

спрямована на те, щоб сприяти членам трудового колективу усіх ієрархічних 

ланок управління в оволодінні кваліфікацією, необхідною для виконання 
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сучасних і очікуваних у майбутньому професійних вимог [193, c.243]. При 

цьому, на його думку, розвиток персоналу має здійснюватися в певній 

послідовності та бути орієнтованим на найбільш повне досягнення 

поставленої мети. А.Я. Кібанов та О.А. Грішнова розглядають сутність 

розвитку персоналу з іншого боку, як сукупність організаційно-економічних 

заходів служби управління персоналом у сфері навчання, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації працівників [40, с.16; 81, с.299]. Вони акцентують 

увагу на тому, що розвиток персоналу має охоплювати питання професійної 

адаптації, оцінки кандидатів на вакантну посаду, поточної періодичної 

атестації кадрів, планування ділової кар’єри та службово-професійного 

просування працівників, роботи з кадровим резервом та ін. В.А. Савченко 

визначає розвиток персоналу як системно організований процес 

безперервного професійного навчання працівників із метою підготовки їх до 

виконання нових виробничих функцій, професійно-кваліфікаційного 

просування, формування резерву керівників та вдосконалення соціальної 

структури персоналу підприємства [158, с.17]. В.Я. Брич розкриває сутність 

розвитку персоналу як системний процес удосконалення знань, умінь й 

навичок працівників підприємства, що реалізується через сукупність 

організаційно-економічних заходів, які передбачають адаптацію, професійне 

навчання, оцінювання та планування трудової кар’єри персоналу [8]. 

Ю.Г. Одегов та П.В. Журавльов трактують розвиток персоналу як комплекс 

заходів, що передбачає професійне навчання випускників шкіл, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також планування 

кар’єри персоналу підприємства [135, с.127]. В.М. Гриньова розглядає 

сутність розвитку персоналу як процес підготовки працівників до виконання 

ними нових виробничих функцій, обіймання більш високих посад, 

розв’язання нових завдань, що спрямовано на подолання розбіжностей між 

вимогами до працівника і професійними якостями реальної людини 

[36, с.190]. Отже, аналіз авторських підходів щодо формалізації складових 

процесу розвитку персоналу дозволив встановити наявність уніфікованих 
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етапів, здійснення яких обов’язково має реалізовуватися постійно у певній 

циклічній послідовності, рис. 1.1.  

 

  

Рис. 1.1. Складові процесу розвитку персоналу підприємства 

 

Так, першим етапом процесу розвитку персоналу будь-якого 

підприємства є адаптація, метою якої є швидке та результативне 

пристосування нового працівника до підприємства, трудового колективу, 

ознайомлення із наявними вимогами щодо виконуваних ним функцій і 

професійних обов’язків. Від результативності та швидкості проходження 

працівником цього етапу значним чином залежить ефективність протікання 

всіх інших стадій розвитку персоналу та можливість формування у людини 

позитивних мотиваційних спонукань до подальшого професійного та 
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особистісного самовдосконалення. Наступним етапом має бути первинна 

оцінка персоналу, метою якої є об’єктивне визначення рівня професійної 

компетентності персоналу та обґрунтування наявної поточної та 

перспективної потреби у професійному навчанні. За результатами такої 

оцінки має здійснюватися процес безпосереднього професійного навчання, 

який може бути реалізованим шляхом первинної професійної підготовки, 

перепідготовки або підвищення кваліфікації [158, c.19; 114]. Встановлення 

фактичного рівня ефективності та результативності професійного навчання 

може бути реалізоване за допомогою процедури повторної оцінки персоналу, 

метою якої є отримання інформації щодо досягнутого рівня засвоєння знань 

й набуття практичних навичок під час навчання та обґрунтування доцільності 

подальшого кар’єрного просування персоналу. Для максимізації рівня 

економічної та соціальної ефективності від розвитку персоналу, отримані під 

час навчання знання та навички мають бути максимально повно 

використаними у виробничому процесі, для чого обов’язковою умовою має 

стати здійснення остаточної професійно-кваліфікаційної адаптації персоналу, 

який пройшов певну процедуру професійного навчання. Важливою умовою 

цього етапу є можливість досягнення синергетичного ефекту у підрозділі або 

підприємстві в цілому за рахунок передачі отриманого під час навчання 

передового досвіду, знань та навичок від працівників, що його пройшли до 

всього іншого персоналу [100; 101]. 

Заключним етапом розвитку є складний та тривалий у часі процес 

планування та реалізації трудової кар’єри перспективного персоналу, тобто 

тих працівників, у професійний розвиток яких підприємство протягом 

останнього часу інвестувало кошти і справедливо очікує отримати соціально-

економічну віддачу. Зміст етапу полягає у тому, що працівник протягом 

трудового життя на підприємстві має поступово проходити перераховані 

етапи та процедури, починаючи з визначення потреби у навчанні та 

закінчуючи професійно-кваліфікаційною адаптацією, що циклічно 

відбуваються щоразу на більш високому рівні. Такий процес є основою 
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забезпечення стабільності та стійкості кадрів, формування високого рівня 

мотивації перспективних працівників на досягнення та підвищення 

лояльності персоналу до підприємства.  

Отже, виходячи з того, що розвиток персоналу є складним, 

комплексним та тривалим у часі процесом, рівень його загальної 

результативності для підприємства буде визначатися якістю здійснення 

кожного зі складових етапів. Одночасно простежується закономірність, 

відповідно до якої якість здійснення попереднього етапу розвитку персоналу 

є підґрунтям забезпечення високого рівня якості та результативності 

наступного етапу розвитку [10; 124]. При цьому ключовою та 

найважливішою складовою розвитку персоналу є професійне навчання, адже 

саме воно створює умови для всебічної самореалізації особистості, розвитку, 

збереження і раціонального використання трудового потенціалу працівників 

у процесі досягнення стратегічної мети підприємства та забезпечує якісний 

професійний розвиток персоналу [31; 138; 145; 205].  

Аналіз наукових підходів до досліджуваної тематики свідчить про 

відсутність чіткого розуміння термінологічної та сутнісної різниці між 

такими категоріями, як «професійний розвиток» та «професійне навчання». 

Так, деякі автори використовують ці поняття як синоніми, що призводить до 

термінологічної мішанини та перешкоджає об’єктивній оцінці 

результативності окремих економічних процесів, пов’язаних із розвитком, 

навчанням та професійним становленням персоналу. Формально 

професійний розвиток за змістом є більш широким поняттям, ніж професійне 

навчання, проте в реальному житті різницею між ними зневажають, оскільки 

і професійний розвиток, і професійне навчання виконують одне важливе 

завдання – підготовку персоналу до якісного виконання ним своїх 

професійних обов’язків [67].  

Відповідно до Закону України «Про професійний розвиток 

працівників» під професійним навчанням персоналу слід розуміти процес 

цілеспрямованого формування у персоналу спеціальних знань, розвиток 



 

 

18 

1
8
 

необхідних навичок та вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність 

праці, максимально якісно виконувати функціональні обов’язки, опановувати 

нові види професійної діяльності та який відповідно включає первинну 

професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

працівників згідно до конкретних потреб виробництва [53]. Таким чином у 

Законі повністю ототожнюється зміст понять «професійний розвиток» і 

«професійне навчання», які по його тексту використовуються як синоніми. 

Водночас науковці висловлюють різні погляди щодо бачення сутності 

та складових професійного розвитку персоналу підприємства. Так, 

О.М. Нестеренко визначає професійний розвиток як процес набуття 

працівником нових компетенцій, знань, умінь і навичок, які він використовує 

чи буде використовувати у своїй професійній діяльності [128]. Отже, це 

процес підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників із 

метою якісного виконання ними нових виробничих функцій, завдань і 

обов’язків у межах обійманих посад. Н.А. Мажник же вважає, що 

професійний розвиток персоналу здійснюється через професійне навчання та 

формулює поняття управління професійним розвитком персоналу як серію 

безперервних взаємопов’язаних дій, що забезпечують цілеспрямований та 

систематичний вплив на працівників за допомогою професійного навчання 

протягом їхньої трудової діяльності в організації із метою підвищення 

адекватності якості робочої сили вимогам робочого місця, більш ефективне 

використання їх потенціалу та залучення факторів зацікавленості у праці 

[113]. Водночас В.А. Савченко більш чітко розмежовує дані поняття та 

стверджує, що професійний розвиток персоналу – це цілеспрямований і 

систематичний вплив на працівників за допомогою професійного навчання 

протягом їх трудової діяльності в організації із метою досягнення високої 

ефективності виробництва чи наданих послуг, підвищення 

конкурентоспроможності персоналу на ринку праці, забезпечення виконання 

працівниками нових складніших завдань на основі максимально можливого 

використання їхніх здібностей та потенційних можливостей. Натомість 
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професійне навчання персоналу він формулює як цілеспрямований процес 

формування у працівників теоретичних знань, умінь та практичних навичок, 

необхідних персоналу зараз чи в майбутньому за допомогою спеціальних 

методів і форм розвитку [158, с.18-19]. О.В. Крушельницька визначає 

змістовну різницю між професійним розвитком та професійним навчанням та 

вважає, що професійне навчання здебільшого орієнтується на забезпечення 

сучасних виробничих потреб підприємства, а професійний розвиток 

спрямовано на перспективи майбутнього і тому він є більш 

фундаментальним [99, с.104]. Таким чином, проведене дослідження 

змістовної різниці між поняттями «професійний розвиток» і «професійне 

навчання» показало, що професійний розвиток працівників слід 

характеризувати як всебічне підвищення професійної компетентності 

персоналу через професійне навчання із метою досягнення у найближчому 

майбутньому стратегічної мети та затверджених цілей діяльності 

підприємства. 

Професійний розвиток персоналу має бути спрямованим на всебічне 

підвищення та забезпечення якості персоналу. Категорія «якість персоналу» 

широко використовується сучасною світовою економічною наукою, а її 

визначення відповідно до вимог ДСТУ ISO 9000-2007 характеризується як 

ступінь, що оцінюється сукупністю характеристик, які мають задовольняти 

вимоги ринку [162]. До сукупності таких характеристик належать здібності, 

вміння, знання та практичні навички персоналу, тобто його професійна 

компетенція, яка здебільшого формуються під час професійного розвитку 

протягом всього трудового життя людини. У цих умовах основою 

забезпечення високої якості персоналу є організація взаємопов’язаних 

процесів безперервного розвитку професійних і особистісних здібностей 

працівника, що сприяє нагромадженню спеціальних умінь, навичок, знань і 

досвіду, з метою поступового підвищення його інтелектуального, духовного 

та професійного рівня. Все це, своєю чергою, забезпечує високу 
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конкурентоспроможність найманого працівника на ринку праці протягом 

тривалого часу. 

Світові лідери у справі дослідження проблем забезпечення високої 

якості діяльності, японські науковці стверджують, що обов’язковою умовою 

успішної роботи по підвищенню всіх складових якості є підготовка та 

професійне навчання персоналу [6; 43; 75, с.36; 189; 215]. При цьому 

стверджується, що професійне навчання дозволяє отримати додатковий 

корисний ефект, який, у першу чергу, складається у зміні на краще 

особистого відношення працівників до забезпечення високої якості як 

власної праці, так і загальної діяльності підприємства. Однак 

експериментальним шляхом було встановлено, що якість праці на 90% 

визначається вихованням і свідомістю людини та тільки на 10% – 

нагромадженими під час трудового життя знаннями [17]. Проте, не зважаючи 

на такий незначний за розміром діапазон можливого впливу на забезпечення 

високої якості праці з боку керівництва підприємства, саме професійний 

розвиток створює у людини свідоме прагнення до самовдосконалення та 

підвищення якості власної праці, що дозволить йому у майбутньому 

отримати відповідні конкурентні переваги [79, с.318; 42, с.110; 137; 149]. При 

цьому, ступінь практичної реалізації даного прагнення залежить від 

обґрунтованості мотиваційних важелів впливу на трудову поведінку 

працівників, що у різний час застосовує керівництво підприємства. 

Про важливість професійного розвитку свідчить той факт, що 

переважна більшість зарубіжних підприємств виділяють на реалізацію цієї 

мети суми коштів у діапазоні від 0,1 до 8,0% фонду оплати праці [39, с.128-

134; 82; 128; 132; 139, с.183-194; 142, с.16; 143; 152; 160, с.77-79; 185]. Ці 

витрати є безпосередніми капіталовкладеннями підприємства в професійний 

та особистісний розвиток працівників, від яких воно очікує у найближчій час 

отримати віддачу у вигляді збільшення їх продуктивного внеску в 

досягнення стратегічних цілей підприємства, створення сприятливого 

морально-психологічного клімату в колективі та підвищення рівня мотивації 
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трудової поведінки працівників, посилення ступеня їх лояльності та 

відданості підприємству. Особливо це є актуальним для підприємств, в 

умовах яких розроблено та впроваджено систему менеджменту якості (СМЯ) 

відповідно до змісту стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи менеджменту 

якості. Вимоги», де у п.п. 6.2.2 містяться конкретні вимоги щодо необхідного 

та достатнього рівня професійної компетентності та практичної 

підготовленості персоналу [161, с.5]. Виконання цих вимог має стати 

підставою для отримання довгострокової окупності від інвестованих у 

професійний розвиток персоналу коштів і забезпечення високої якості його 

професійного розвитку [9; 121; 123; 217]. При цьому при розробці, 

впровадженні, методичному супроводі і постійному удосконаленні стратегії і 

тактики системи професійного навчання слід ретельно дотримуватися вимог 

стандарту ДСТУ ISO 10015:2008 [186], які складаються у ідентифікації й 

аналізі потреб у навчанні, плануванні та складанні його програми, 

безпосередньому проведенні навчання та оцінки його результатів, а також 

при моніторингу та поліпшенні процесу навчання для досягнення 

поставлених підприємством цілей. Стандарт наголошує, що навчання має 

стати результативним і ефективним інструментом інвестування 

підприємством коштів у розвиток людського капіталу. 

Досягнення ефективності та результативності процесу професійного 

розвитку персоналу можливо за умови найбільш повного виконання наявних 

вимог щодо якості окремо кожного з його етапів при обов’язковому 

досягненні стратегічних цілей даного процесу. Отже, сутність поняття 

«якість професійного розвитку персоналу» має комплексний характер, що 

поєднує характеристики всіх компонентів, умов та кінцевих результатів 

процесу навчання. Тому під якістю професійного розвитку персоналу слід 

розуміти комплекс характеристик процесу навчання та його результатів, які 

відповідають вимогам, що визначають процес постійного формування 

професійної компетентності працівників відповідно до вимог сучасного 

етапу розвитку підприємств промисловості [34]. Для визначення комплексу 

характеристик процесу професійного розвитку персоналу він, як 
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безпосередній об’єкт СМЯ, має бути ідентифікованим, що передбачає 

визначення входів, виходів, ресурсів та управляючих дій [30], рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2. Ідентифікація процесу управління якістю професійного розвитку 

персоналу 

 

Роль входу до процесу професійного розвитку відіграє персонал, який 

пройшов попередню оцінку, у результаті чого було обґрунтовано фактичну 

потребу підрозділу у навчанні. Якість виконання процесу професійного 

розвитку залежить від можливості залучення значної кількості необхідних 

ресурсів, основне місце серед яких посідають людський капітал, фінансові, 

матеріально-технічні та науково-методичні ресурси. При цьому найбільш 

дефіцитним та визначальним ресурсом є час, так як саме його наявність або 

відсутність регламентує результативність використання кожного з 

матеріальних ресурсів та ймовірність досягнення очікуваних результатів, а 

накопичені знання і досвід за тривалий період часу є детермінантою 

нагромадження людського капіталу. Внутрішня та зовнішня регламентація 

виконання процесу професійного розвитку здійснюється на підставі 

управляючих дій, а саме конкретних методів, нормативно-правового й 

інформаційного забезпечення та новітніх технологій. На виході процесу 
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професійного розвитку підприємство отримує персонал, результативність 

навчання якого, а отже і соціально-економічну ефективність інвестування у 

людський капітал, буде визначено шляхом проведення повторної оцінки. При 

цьому, забезпечення якості вихідних даних професійного розвитку персоналу 

значним чином відбувається завдяки якісним характеристикам вхідних даних 

процесу, ресурсів і управляючих дій, за рахунок комплексного впливу яких 

може бути досягнуто певний рівень ефективності та набуто тенденції до 

нагромадження людського капіталу [55; 122; 206]. Отже, під управлінням 

якістю професійного розвитку персоналу слід розуміти систему дій, 

спрямованих на дотримання на кожному етапі професійного навчання 

обґрунтованих вимог, досягнення яких дозволить отримати у найближчому 

періоді соціально-економічну віддачу як підприємству, так і індивіду [18; 20]. 

Людський капітал, як сукупність професійних знань, вмінь і навичок 

персоналу, в сучасних умовах функціонування суб’єкта господарювання стає 

головною складовою ефективності всіх бізнес-процесів підприємства, а 

підвищення якості професійного розвитку персоналу сприяє його успішній 

виробничо-господарській діяльності та обумовлює можливість отримання 

майбутнього соціального та економічного ефекту [109-111; 207]. При цьому 

підвищення якості професійного розвитку персоналу створює умови для 

отримання значної кількості соціально-економічних вигід як для 

підприємства, так і безпосередньо для працівника, рис. 1.3. Так, підвищення 

якості професійного розвитку персоналу дозволяє отримати підприємству 

певні економічні наслідки, а саме: зростання рівня продуктивності праці, 

підвищення на цій основі конкурентоспроможності та прибутковості 

виробничої діяльності, зниження рівня плинності кадрів, досягнення 

економічного ефекту від управління персоналом та ін. Кожен з можливих 

економічних наслідків професійного розвитку персоналу дозволяє отримати 

підприємству певну віддачу, конкретний розмір якої можна встановити та 

обчислити за допомогою інструментів оперативного статистичного та 

бухгалтерського обліку. До складу основних соціальних наслідків, які отримує 
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Рис. 1.3. Соціально-економічні наслідки управління якістю професійного розвитку персоналу 
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підприємство завдяки професійному розвитку персоналу, у першу чергу, слід 

віднести: поліпшення організаційної культури, покращення соціально-

психологічного мікроклімату та морального духу в колективі, посилення 

прихильності та лояльності працівників до підприємства. Обґрунтувати 

конкретний розмір соціальної віддачі, яку отримає підприємство досить важко  

та трудомістко  завдяки  відсутності  дієвих  методик  оцінки  та недостатності 

вихідних даних. 

Для працівників, що пройшли або мають пройти процедуру навчання, 

підвищення якості професійного розвитку має надати такі економічні 

переваги як: підвищення власної конкурентоспроможності; зростання рівня 

заробітної плати та гарантоване збереження роботи або посади; кар’єрне 

зростання; реалізація та розвиток індивідуальних здібностей та ін. При цьому 

особливістю цього блоку переваг є їх двоїстий характер дії: кожна з 

економічних переваг, що отримує працівник у результаті професійного 

навчання, одночасно створює умови для набуття економічної віддачі для 

підприємства, тобто створюється синергетичний ефект. Визначити розмір 

окремих складових економічного ефекту можливо за допомогою даних 

статистичного та бухгалтерського обліку. Соціальні переваги працівника 

складаються серед іншого у розширенні кола професійних спілкувань та 

встановленні нових контактів; розвитку творчого підходу до праці; 

можливостях самореалізації, самоствердження та власного професійного і 

особистісного розвитку. Економічна оцінка розміру цього блоку переваг є 

досить складною, проте, більш важливим для підприємства є не його 

розрахунок, а переконання працівника у тому, наскільки це є важливим для 

нього самого. Комплексна дія всіх перелічених переваг підвищення якості 

професійного розвитку персоналу буде сприяти поступовому підвищенню 

рівня конкурентоспроможності підприємства [24; 76; 92]. 

Отже, здатність підприємства навчатися і професійно розвиватися 

швидше за своїх конкурентів є джерелом його соціальних і економічних 

переваг. При цьому забезпечення високого рівня всіх складових якості 
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потребує здійснення достатніх обсягів інвестування у професійний розвиток 

персоналу, що буде сприяти підвищенню якості та забезпеченню 

результативності процесу його професійного навчання. Підвищення якості 

професійного навчання, у свою чергу, буде супроводжуватися зростанням 

якості робочої сили, у результаті чого слід очікувати збільшення якості праці. 

Результатом таких якісних перетворень має стати отримання реальної 

можливості підвищення темпів зростання продуктивності праці та якості 

продукції, як найбільш важливих кінцевих показників діяльності 

підприємства, що формують відношення до нього споживачів та, як наслідок, 

визначають рівень конкурентоспроможності продукції й підприємства в 

цілому на національному та світовому ринках, рис. 1.4 [64; 126].  

 

Рис. 1.4. Вплив професійного розвитку персоналу на забезпечення  

конкурентоспроможності підприємства 

 

Отже, підвищення конкурентоспроможності підприємства є 

неможливим без найбільш повного дотримання умов управління якістю 

професійного розвитку персоналу. Управління якістю професійного розвитку 

персоналу має здійснюватися на основі процесного підходу, який покладено 

в основу ДСТУ ISO 9001:2009 [161]. Відповідно до цього, процес 

професійного розвитку персоналу слід декомпозувати, що дозволить 

здійснити ґрунтовний аналіз та виділити якісні характеристики та вимоги 
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кожного з підпроцесів, що впливають на управління якістю процесу в цілому, 

рис. 1.5. Одночасно мають бути визначені та пов’язані між собою вхідні та 

вихідні дані всіх без виключення підпроцесів, яких було виокремлено 

дев’ять: визначення потреби у навчанні; попередня оцінка персоналу; 

формування бюджету навчання; планування навчання; розробка програми 

навчання та критеріїв оцінки результативності навчання; проведення 

навчання; оцінка рівня засвоєння нових знань та набуття навичок; оцінка і 

аналіз ефективності навчання; оцінка і аналіз задоволеності персоналу 

процесом та результатами навчання. Визначені підпроцеси процесу 

професійного розвитку персоналу з метою дослідження було поділено на 

чотири етапи: підготовчий (визначення потреби у навчанні та попередня 

оцінка персоналу); етап планування (формування бюджету навчання, 

планування навчання, розробка програми та критеріїв оцінки 

результативності); навчання (безпосередньо сам процес навчання) та оцінка 

його ефективності (комплексна оцінка результатів, що отримали або 

очікують отримати від навчання підприємство і персонал) [69].  

Відповідно до процесного підходу, вихід з попереднього підпроцесу 

має стати входом до наступного підпроцесу, при цьому, виходячи з того, що 

загальний результат навчання формується поступово на кожному з 

підпроцесів процесу професійного розвитку персоналу, то якість вихідних 

даних попереднього підпроцесу лежить в основі забезпечення якості 

наступного. Так, вхідними даними підпроцесу «визначення потреби у 

навчанні» мають бути плани навчання, штатний розклад, цілі підприємства 

та сформульовані вимоги до технології, продукції та обладнання. 

Результатами реалізації даного підпроцесу мають стати обґрунтована 

потреба у навчанні персоналу, конкретний перелік претендентів на навчання 

та критерії оцінки, які відповідно виступають вхідними даними для 

підпроцесу «оцінка персоналу». Зміст підпроцесу «оцінка персоналу» 

складається у виборі із можливого переліку претендентів тих працівників, 

навчання яких має виробничу та фінансово-економічну доцільність. На виході 

даного підпроцесу має бути сформована конкретна заявка на навчання, на базі 
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Рис.1.5. Алгоритм управління якістю процесу 
«професійний розвиток персоналу» 

Визначення потреби  

у навчанні 

  так   ні 

Формування бюджету 

навчання 

Планування  

навчання 

Розробка програми навчання 

та критеріїв оцінки 

результативності 

Проведення 

навчання 

  так   ні 

Оцінка рівня  
засвоєння 

нових знань 

Оцінка і аналіз   

ефективності навчання 

Оцінка задоволеності 

персоналу від навчання 

Вхідні дані 
Управління професійним 

розвитком персоналу 

1. Плани навчання 
2. Штатний розклад 
3. Цілі підприємства 
4. Вимоги до: 

технології, продукції, 
обладнання 

 

1. Визначена потреба у 
навчанні 

2. Перелік 
претендентів на 
навчання 

3. Критерії оцінки 

 

1. Перелік 
претендентів на 
навчання 

2. Критерії оцінки  
 

 

1. Персонал, 
відібраний для 
навчання 

2. Заявка на навчання 

 

1. Заявка на навчання 
2. Вимоги до навчання 
 

 

1. Бюджет навчання 
2. Вимоги до 

навчаючої сторони 
3. Вибір методів 

навчання 
4. Програма навчання 
5. Заява на навчання 
 

 
1. Бюджет навчання 
2. Вимоги до 

навчаючої сторони 
3. Методи навчання 
4. Програма навчання 
5. Заява на навчання 
6. Цілі навчання 
 

 

1. Ідентифікований 
постачальник 
навчання 

2. План навчання 
3. Вимоги до навчання 

 

1. План навчання 
2. Цілі навчання 
3. Вимоги до навчання 
 

 

1. План-графік 
навчання 

2. Програма навчання 
3. Методи навчання 
4. Критерії оцінювання 
5. Процедури 

моніторингу 
 

 
1. План-графік 

навчання 
2. Програма навчання 
3. Методи навчання 
4. Навчальні 

матеріали 

1. Персонал, що 
пройшов навчання 

2. Звіт про навчання 
 

 

1. Персонал, що 
пройшов навчання 

2. Критерії оцінювання 

1. Персонал, що 
пройшов навчання 
та оцінку 

2. Звіт з оцінки 
результатів навчання 

 

 

1. Персонал, що 
пройшов навчання 
та оцінку 

2. Методи оцінки 
ефективності  

3. Звіт з оцінки 
результатів навчання 

 

1. Показники ефектив-
ності навчання 

2. Звіт з оцінки 
ефективності 
навчання 

3. План корегуючи 
заходів 

 

 
1. Показники ефектив-

ності навчання 
2. Звіт з оцінки ефек-

тивності навчання 
3. Методи оцінки 

задоволеності від 
навчання 

1. Ступінь 
задоволеності від 
навчання персоналу 

2. Звіт з оцінки 
задоволеності від 
навчання персоналу 

3. План корегуючих 
заходів 

 

 

Н
а
в

ч
а
н

н
я

 

Вихідні дані 

П
л

а
н

у
в

а
н

н
я

 н
а
в

ч
а

н
н

я
 

 
Оцінка 

персоналу П
ід

г
о

т
о

в
ч

и
й

 е
т
а

п
 

О
ц

ін
к

а
 е

ф
ек

т
и

в
н

о
ст

і 
н

а
в

ч
а
н

н
я

 
Е

т
а

п
и

 



 

 

29 

2
9
 

якої здійснюється «формування бюджету навчання», під час якого мають бути 

затвердженими бюджет навчання, вимоги до навчаючої сторони, вибір 

методів навчання, програма навчання та остаточний варіант заявки, що 

мають стати підґрунтям для планування навчання. У результаті здійснення 

підпроцесу «планування навчання» має бути затвердженим конкретний 

постачальник навчальних послуг, обґрунтовано план та вимоги до 

навчального процесу. Після визначення та обґрунтування плану виникає 

необхідність у розробці його програми та критеріїв оцінки результативності у 

вигляді: плану-графіку навчального процесу, програми та конкретних 

методів навчання, критеріїв оцінки та процедури моніторингу, якісний рівень 

яких має стати основою забезпечення очікуваного результату підпроцесу 

«проведення навчання» та визначення його ефективності за допомогою 

підпроцесу «оцінка рівня засвоєння нових знань», на виході якого має бути 

сформований звіт з оцінки результатів навчання. На підставі даних звіту 

визначаються показники ефективності та результативності процесу навчання, 

а також встановлюється досягнутий рівень задоволеності від процесу самих 

працівників, що формує рівень їх лояльності до підприємства.  

Виходячи з того, що професійний розвиток персоналу є одним із 

процесів СМЯ та спрямований на постійне поліпшення діяльності, тому до 

даного процесу має бути застосований цикл постійного вдосконалення PDCA 

(Plan-Do-Check-Act) Е. Демінга [43, с.97; 204]. Іншими словами, професійний 

розвиток персоналу в умовах підприємства має здійснюватися на постійній 

та безперервній основі, що буде основою забезпечення його якості. При 

цьому виокремленні етапи процесу професійного розвитку персоналу 

повністю корелюють з етапами циклу Е. Демінга, а саме: підготовчий етап і 

етап планування професійного розвитку персоналу відповідають етапу 

планування (Plan) циклу PDCA, етап навчання відтворюється етапом дій (Do) 

циклу, етап оцінки ефективності навчання реалізується на основі етапів 

перевірки ефективності дій (Check) та порівняння отриманих результатів із 

очікуваними (Action). На останньому етапі можливі два варіанти розвитку 
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подій: при виявленні невідповідності необхідно заново повторити весь цикл 

PDCA, якщо невідповідність не було встановлено, слід зафіксувати та 

закріпити отримані результати із метою їх використання у практичній 

діяльності. Отже, застосування циклу PDCA до процесу професійного 

розвитку персоналу дозволяє управляти даним процесом на системній основі. 

На кожен етап професійного розвитку персоналу впливає значна 

кількість зовнішніх та внутрішніх факторів і умови, що в остаточному 

рахунку формують фактичний рівень якості даного процесу. Своєчасне 

визначення та урахування потенційного вектору та сили дії найбільш 

впливових факторів у прийнятті управлінських рішень дозволить 

мінімізувати ризики підприємства щодо інвестування у людський капітал. 

При цьому ці рішення мають прийматися відповідно до науково 

обґрунтованих принципів, що покладено в основу забезпечення якості 

процесу професійного розвитку персоналу, при обґрунтуванні яких слід 

обов’язково враховувати обидва зі взаємозалежних процесів: професійне 

навчання та управління якістю.  

 

1.2  Умови забезпечення якості професійного розвитку персоналу 

промислового підприємства 

 

Розвиток і становлення національної економіки в сучасних 

інтеграційних умовах вимагає від основного її господарюючого суб’єкта – 

промислового підприємства високого рівня адаптації до вимог глобальної 

конкуренції. Тому виникає необхідність орієнтації на стратегію розвитку, яка 

дозволить забезпечити утримання не тільки власних конкурентних переваг, а 

й досягти тенденцій фінансового та економічного процвітання підприємства, 

в першу чергу, шляхом підвищення рівня задоволеності споживачів. Для 

цього значна роль при формуванні стратегії функціонування підприємства 

має бути відведеною розвитку персоналу, який виступає ключовим фактором 

досягнення очікуваного рівня продуктивності та результативності, а також 
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визначає ефективність використання решти ресурсів підприємства. 

Необхідним елементом професійного розвитку персоналу і фактором 

активізації використання його потенціалу є професійне навчання, яке 

виступає важливим інструментом забезпечення ефективності управління 

підприємством в цілому. Якісне та своєчасне професійне навчання дозволяє 

отримати соціально-економічну віддачу самому персоналу, підприємству і 

країні в цілому. Саме тому питання управління якістю професійного 

навчання є досить актуальними для сучасних промислових підприємств 

України, що прагнуть на тривалу перспективу забезпечити зростання рівня 

ефективності своєї господарсько-виробничої діяльності. 

Отримання запланованого соціально-економічного результату від 

професійного навчання персоналу багато в чому залежить від тих факторів і 

умов, що забезпечують його якість і які покладено в основу навчального 

процесу. Досить важливим при цьому є обґрунтування факторів, які 

впливають на якість професійного розвитку, що слід здійснювати поступово, 

враховуючи специфіку протікання кожного з етапів даного процесу та 

вимоги до забезпечення його достатньої якості. Досягнення цієї умови є 

можливим при чіткому дотриманні наукових принципів забезпечення якості 

професійного розвитку персоналу. При цьому якість має визначатися 

заздалегідь установленими вимогами до кількісних та якісних параметрів 

процесу професійного розвитку персоналу [19; 141]. 

Питанням обґрунтування умов забезпечення якості професійного 

розвитку персоналу промислового підприємства присвячено праці багатьох 

вітчизняних та зарубіжних науковців. Так, М.І. Хромов визначає фактори 

формування й розвитку персоналу, через запровадження відповідної моделі 

обґрунтування параметрів якості людського капіталу та детально аналізує 

фактори, що сприяють його нагромадженню [194, c.44-63]. На думку 

В.О. Радкевич на якість процесу професійного навчання впливають такі 

умови як: організація навчального процесу; методика викладання навчальних 

дисциплін; міжпредметні зв’язки; централізоване програмно-методичне 
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забезпечення; оновлена навчально-матеріальна база [137, с.46-53]. 

В. Скульська вважає необхідними і достатніми організаційно-педагогічними 

умовами створення системи професійного навчання робітників на 

виробництві такі: розробка нових та оновлення існуючих нормативно-

правових і методичних документів; забезпечення сучасного наукового 

супроводу; впровадження профорієнтаційного обслуговування персоналу та 

працівників, які проходять навчання на виробництві; удосконалення 

методики відбору кандидатів на навчання; оновлення та наповнення 

навчально-методичної і матеріально-технічної бази; покращення рівня 

кадрового забезпечення навчання на виробництві; удосконалення 

навчального процесу на основі урахування цілей навчання та специфіки 

мислення працівників; забезпечення соціального моніторингу 

результативності професійного навчання робітників на виробництві 

[150, с.141-147]. Як зазначає Н. Ничкало, на розвиток професійного навчання 

персоналу на виробництві також впливають наявність відповідних 

навчальних структурних підрозділів (штатних посад) безпосередньо на 

підприємствах; наявний рівень володіння фахівцями, які залучаються як 

викладачі до професійного навчання кадрів на виробництві або у 

спеціалізованих навчальних закладах, новими сучасними технологіями та 

методиками навчання; своєчасне оновлення типових навчальних планів та 

програм для навчання кадрів на виробництві, відповідно до сучасних вимог 

розвитку економіки [131]. М. Армстронг при обґрунтуванні умов, що 

впливають на якість професійного навчання персоналу, виокремлює десять 

основних вимог, у разі дотримання яких, професіональне навчання буде 

якісним та ефективним і пропонує використовувати модель планомірного 

професійного навчання, яка має бути інтегрованою до загальної системи 

управління підприємством [4, с.474-477]. Н.Д. Лук’янченко аналізує умови, 

що впливають на процес професійного навчання та визначає їх як фактори, 

що пов’язані із якісними характеристиками суб’єкта підготовки та фактори, 

що пов’язані із якістю засобів надання професійної підготовки [107]. Таким 
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чином, обґрунтування умов формування результативності професійного 

розвитку персоналу та дослідження факторів, які впливають на забезпечення 

якості цього процесу здійснюється багатьма науковцями, водночас, існує 

додаткова необхідність у подальшому дослідженні цієї тематики з метою 

найбільш повного їх урахування під час прийняття управлінських рішень, що 

стосуються окремих аспектів забезпечення якості процесу професійного 

розвитку персоналу та урахування специфіки здійснення даного процесу на 

промислових підприємствах України. 

Отже, на підставі проведеного дослідження було встановлено, що на 

якість професійного розвитку персоналу впливає багато факторів, які можна 

умовно розділити на внутрішні (пов’язані з якісними характеристиками 

персоналу) і зовнішні (пов’язані з якістю засобів забезпечення професійного 

розвитку), рис. 1.6. При цьому внутрішні фактори являються основою 

досягнення індивідуальних успіхів працівників у професійному навчанні, а 

зовнішні – інструментом дотримання якості загального процесу 

професійного розвитку персоналу підприємства [60].  

До внутрішніх факторів, що впливають на якість професійного 

розвитку персоналу, у першу чергу, мають бути віднесені такі фактори, як: 

досвід, знання, здібності та навички працівників; мотивація до особистого 

розвитку; здатність до саморозвитку; вміння досягати очікуваного 

результату; самодисципліна; швидкість засвоєння нових знань та 

адаптивність до змін. До основних зовнішніх факторів доцільно віднести 

якість викладацького складу, матеріально-технічну базу, обсяг фінансування, 

науково-методичне забезпечення, методи та методики навчання, навчальні 

програми та затверджені цілі навчання. 

Позитивний або негативний вплив внутрішніх факторів на результати 

професійного розвитку пов’язаний безпосередньо із професійним 

потенціалом, внутрішнім настроєм і бажанням досягти певного результату 

від розвитку тих працівників, які в цей момент проходять певний вид 

професійного навчання, тобто вплив даних факторів здебільшого носить 
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суб’єктивний характер. При цьому з усіх внутрішніх факторів найбільше 

значення має мотивація до професійного й особистісного розвитку 

працівника, основою якої може бути прагнення до поліпшення свого 

матеріального становища (підвищення рівня оплати праці й збільшення 

соціального пакету), підвищення свого соціального статусу (зростання у 

посаді, збільшення відповідальності за виконувану роботу й чисельності 

підлеглих) або набуття нового сутнісного наповнення виконуваної роботи 

(виконання більш цікавої, змістовної чи корисної для працівника або 

суспільства роботи).  

 

 

Рис. 1.6. Класифікація факторів, що впливають на якість професійного 

розвитку персоналу 

 

Досить важливий вплив мають також фактори досвіду, знань, 

здібностей, навичок та здатності до саморозвитку самого працівника. 

Виходячи з того, що професійне навчання розглядається як процес 
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Обсяг фінансування 

Науково-методичне забезпечення 

 

Методи та методики навчання 

 

Навчальні програми 

 

Цілі навчання 



 

 

35 

3
5
 

удосконалення наявних у людини знань та навичок, тому працівник має 

володіти достатнім базовим обсягом знань, який буде відігравати роль 

фундаменту забезпечення результативності засвоєння нового навчального 

матеріалу. Водночас, навіть при високому базовому рівні професійних знань 

та практичних навичок, зниження у людини здатності до саморозвитку 

внаслідок похилого віку, низької спонукальної сили мотивації, особистих 

проблем, стану здоров’я або інших причин, не дозволить досягти очікуваних 

від професійного навчання результатів, що значно скоротить рівень його 

ефективності. Із точки зору впливу на якість професійного розвитку, 

важливими факторами також є вміння людини досягати результатів та 

бажання наполегливо працювати для досягнення поставленої мети, особиста 

дисципліна працівника, швидкість засвоєння та сприйняття їм нових знань, а 

також адаптивність, що полягає у здатності швидко та результативно 

пристосовуватися до індивідуальних, колективних і організаційних змін та 

відсутності страху при практичній апробації засвоєних знань. 

Вплив зовнішніх факторів носить об’єктивний характер, та залежить 

від того, яким чином керівництво підприємства трактує кошти, що 

спрямовуються на програми професійного розвитку персоналу – як свої 

додаткові витрати, або як перспективні інвестиції в людський капітал. При 

першому підході керівництво буде прагнути до оптимізації власних витрат 

шляхом, у першу чергу, мінімізації обсягів коштів, що спрямовуються на 

навчання персоналу, тому що окупність даного виду інвестицій має 

найбільший за тривалістю період настання. При другому підході кошти, що 

спрямовуються на професійний розвиток персоналу, будуть розглядатися як 

фінансові вкладення у виробничий та трудовий потенціал підприємства, 

віддача від яких настане не відразу, однак соціально-економічний ефект буде 

спостерігатися протягом більш тривалого періоду часу й позитивним образом 

вплине на всі без виключення сфери його діяльності [32; 73; 121]. 

Одним із основних зовнішніх факторів, що впливають на якість 

процесу професійного навчання є якісний викладацький склад, його 
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спроможність активізувати пізнавальну діяльність працівників та 

забезпечити високий професіоналізм, які мають формувати достатній рівень 

професійних знань працівників та якість професійної підготовки. 

Досягненню очікуваних результатів також будуть сприяти такі фактори як: 

якість матеріально-технічної бази (основні засоби, що забезпечують 

навчальний процес та здійснення наукових досліджень на достатньому рівні); 

достатність та прогресивність науково-методичного забезпечення, методів та 

методик навчання, які мають відповідати сучасним вимогам виробництва та 

якість навчальної програми, що визначається її змістом і близькістю зв’язку її 

структури з професійними потребами працівника і підприємства. Водночас, 

при обґрунтуванні програми навчання особливу увагу слід приділяти не 

тільки забезпеченню її відповідності освітнім стандартам, а й наявності у ній 

інноваційної складової [11; 15; 107; 208]. Процес професійного навчання 

персоналу буде ефективним за умови обґрунтування цілей навчання, що 

мають бути узгодженими зі стратегією розвитку персоналу та загальними 

стратегічними цілями розвитку підприємства [4; 62; 63].  

Максимальний облік внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають 

на якість професійного розвитку дозволить керівництву підприємства 

здійснювати своєчасну нейтралізацію негативних суб’єктивних та 

об’єктивних впливів із метою підвищення соціально-економічної 

результативності і забезпечення якості процесу професійного розвитку 

персоналу. Водночас, для досягнення даної мети велике значення мають ті 

принципи, якими мають користуватися вище керівництво й менеджери з 

персоналу при організації й подальшому здійсненні процесу професійного 

розвитку персоналу на підприємстві [61].  

Система управління, спрямована на забезпечення якості професійного 

розвитку персоналу характеризується такою характеристикою, як 

комплексність, завдяки тому, що складається із двох взаємозалежних, але в 

той же час самодостатніх процесів – управління якістю й управління 

професійним розвитком персоналу. Тому, при обґрунтуванні загальних 
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наукових принципів, які мають бути покладеними в основу формування 

ефективної системи управління якістю професійного розвитку персоналу, 

необхідно розглянути й взаємоув’язати принципи кожного із двох складових 

даного процесу. При цьому об’єднання принципів управління якістю з 

принципами професійного навчання персоналу має ґрунтуватися на 

діалектичному причино-наслідковому зв’язку, результатом якого має стати 

трансформація процесу професійного навчання персоналу згідно до вимог 

ДСТУ ISO 9001:2009. 

Узагальнені принципи управління якістю представлено в концепції 

загального управління якістю TQM та покладено в основу ДСТУ ISO 

9001:2009 [161; 210]. Відповідно до даної концепції виділяється вісім 

принципів управління якістю, а саме: лідерство; системний підхід; орієнтація 

на споживача; процесний підхід; прийняття рішень, що засновані на фактах; 

взаємовигідні відносини з постачальниками; залучення всього персоналу й 

постійне вдосконалення. Кожен з даних принципів має бути в обов’язковому 

порядку врахованим при формулюванні й обґрунтуванні принципів 

забезпечення якості професійного розвитку персоналу підприємства, що 

дозволить значно наблизити момент окупності інвестування у людський 

капітал. 

Для обґрунтованого визначення наукових принципів управління якістю 

професійного розвитку персоналу доцільним є проведення аналізу та 

співставлення принципів здійснення окремих складових даного процесу. 

Аналіз сучасного досвіду в галузі управління професійним розвитком 

персоналу дозволив встановити значну кількість досліджень, які акцентують 

увагу на таких аспектах, як підвищення кваліфікації, навчання, ефективне 

навчання, організація професійного навчання тощо [49; 97; 98; 112; 119; 158; 

179; 209; 211]. Окремі автори виділяють різний за змістом, кількістю та 

ступенем деталізації склад принципів, комплексне дослідження яких, з метою 

подальшої систематизації, дозволило їх узагальнити та класифікувати 

(Додаток А). 
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Так, на думку О.П. Єгоршина ефективність процесу професійного 

навчання персоналу забезпечується шляхом реалізації таких принципів. 

1. Всебічний розвиток особистості за сферами людської діяльності – у 

процесі навчання має бути створено всі умови для розвитку особистості 

людини в тих сферах, де вона є недостатньо підготовленою з метою 

прояву її різнобічних здібностей. 

2. Цільова інтенсивна підготовка на базі широкого набору навчальних 

модулів – реалізується шляхом поєднання дворівневого навчання: 

базового курсу і спеціалізованих семінарів. 

3. Використання методів активного навчання – залучення активних форм 

навчання дозволяє мобілізувати внутрішній потенціал людини і в ігровій 

формі моделювати розв’язання управлінських проблем. 

4. Гнучкий зворотній зв’язок з працівниками – інформація про успіхи в 

навчанні і про те, в якій мірі ці досягнення відповідають встановленим 

вимогам, є основою забезпечення ефективності навчання. Зворотний 

зв’язок необхідний працівникам для того, щоб вони мали об’єктивне 

уявлення про досягнутий прогрес, а якщо виникають труднощі, вони б 

мали чітко зрозуміти їх характер, джерела і причини виникнення, шляхи 

запобігання подібних ситуацій у майбутньому. 

5. Комплексна оцінка потенціалу працівника – реалізується шляхом бальної 

оцінки професійних знань і вмінь, творчої та ділової активності. Оцінка 

має здійснюватися із метою встановлення потенціальних можливостей 

людини відповідно до обраної програми навчання та конкретної групи 

працівників і може стати основою подальшого кар’єрного просування. 

6. Використання індивідуально-групового методу навчання – реалізується 

шляхом поєднання групових та індивідуальних методів навчання та 

дозволяє використовувати потенціал й інтереси окремої людини і принцип 

колективізму, коли працює група працівників. 

7. Автоматизація навчального процесу із використанням сучасних технічних 

засобів – застосування технічних засобів дозволяє, з одного боку, 
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зменшити витрати праці викладачів та підвищити активність управління 

навчальним процесом, з іншого боку, подолати психологічний бар’єр у 

працівників до використання технічних засобів у практичній роботі [49, 

c.185-186]. 

Л.У. Стаут при визначенні ефективності професійного розвитку 

персоналу вважає доцільним встановлення наукових принципів ефективного 

навчання, до складу яких відносить такі. 

1. Навчання засноване на взаємовідносинах. Основою результативності 

навчання є взаємовідносини довіри між викладачем і працівником. 

2. Принцип необхідності навчання. Навчання – це фундаментальна 

внутрішня потреба людини, тому процес навчання має бути безперервним 

у професійній діяльності персоналу підприємства. 

3. Індивідуальність навчання. Реальна оцінка прогресу в навчанні можлива 

тільки в тому випадку, якщо дотримується принцип врахування 

індивидуальності кожної особистості в загальному процесі навчання. 

4. Навчання – це робота. Навчання вимагає свідомих зусиль, тому необхідні 

активні дії персоналу в процесі навчання, працівник має вірити, що його 

зусилля у результаті приведуть до успіху. 

5. Принцип «заразливого» навчання. Відбувається формування позитивної 

мотивації до якісного засвоєння навчального матеріалу та набуття нових 

професійно важливих вмінь, знань і навичок. 

6. Тісний зв’язок навчання із практикою. Кожна теорія припускає практичне 

застосування отриманих знань. Саме тому практичне закріплення знань, 

навичок і умінь, які було засвоєно під час навчання дозволить підвищити 

віддачу від професійного розвитку працівників і оптимізувати їх 

функціональну поведінку. 

7. Інструментарій викладача. Даний принцип визначає відносини між 

викладачем і працівниками. До інструментарію викладача відносяться такі 

складові як: різноманітність, ясність, залученість, успіх і схожість [179, 

c.451-457]. 
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Крім того, є й інші підходи до визначення загальних принципів 

професійного розвитку персоналу, у яких обґрунтовується доцільність 

виокремлення таких принципів як: навчання, що засноване на наочності; 

регулярність та поступовість навчання; принцип доступності і посильності; 

запитаність результатів навчання; принцип оперативності навчання; принцип 

систематичності і послідовності; формування та підтримка високої мотивації 

до навчання; контроль за освоєнням знань працівників, принцип міцності 

знань [97; 98; 112; 119; 158; 212]. Розглянуті принципи різних аспектів 

професійного навчання охоплюють усі складові даного процесу, комплексне 

дотримання яких створює умови для забезпечення ефективності загального 

процесу професійного розвитку персоналу підприємства (Додаток А).  

Із метою забезпечення можливості здійснення подальших наукових 

досліджень і зіставлення принципів професійного навчання персоналу з 

принципами управління якістю, виникла необхідність узагальнення наявних 

підходів до визначення принципів професійного навчання персоналу. 

Комплексний аналіз і систематизація проведених досліджень дозволив 

згрупувати визначені вченими принципи у вісім основних блоків за 

критерієм однорідності й на основі їх систематизації виділити такі 

узагальнені принципи професійного навчання: використання сучасних 

технологій навчання; активні методи навчання; зв’язок теорії із практикою; 

науковість навчання; облік початкового рівня знань і досвіду працівника; 

зворотний зв’язок з працівниками; формування мотивації до навчання; 

контроль засвоєння знань. Виділені принципи охоплюють всі складові та 

вимоги до процесу професійного навчання, комплексне дотримання яких 

створює умови для забезпечення ефективного та якісного професійного 

розвитку персоналу підприємства, рис. 1.7. 

Із метою обґрунтування принципів забезпечення якості професійного 

розвитку персоналу, отримані під час дослідження два блоки принципів 

виокремлених пов’язаних процесів було погоджено за змістовним 

навантаженням між собою й у результаті їх поєднання й гармонізації було 

сформульовано     вісім     узагальнюючих    наукових    принципів,    а    саме:  
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   Рис. 1.7. Наукові принципи управління якістю професійного розвитку персоналу 
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Принцип інноваційності навчання 
– процес професійного навчання має 

відповідати вимогам сучасного виробництва та 
базуватися на новітніх технологіях передачі, 

засвоєння та поширення знань серед персоналу 
підприємства 

 

Принцип безперервності навчання 
– знання, які працівник отримує під час 
професійного навчання, мають носити 

комплексний характер та охоплювати всі 
сфери діяльності на підприємстві протягом 

трудового життя  

 

Принцип практичного 
спрямування навчання – максимальне 
наближення навчальних програм до реальних 
умов праці та врахування потреб виробництва 

 

Принцип стратегічної узгодженості  
– навчальна програма має відповідати стратегії 

розвитку підприємства та бути узгодженою з 
напрямами його діяльності 

Принцип обґрунтування 

доцільності навчання – рішення щодо 

доцільності професійного навчання працівника 

має прийматися на підставі комплексної оцінки 

його початкового рівня знань та досвіду, 

потенціальних здібностей. 

 

Принцип зворотного зв’язку – 
навчальний процес забезпечити працівнику 
можливість активної взаємодії з викладачем 

або наставником для підвищення рівня 

засвоєння знань 

 

Принцип мотивації особистого 
професійного розвитку – формування у 

персоналу позитивної мотивації до якісного 
засвоєння навчального матеріалу та набуття 

нових вмінь, знань і навичок задля їх реалізації 
у подальшому кар’єрному зростанні.  

 

Принцип оцінки результативності 

навчання – кожна процедура професійного 

навчання має передбачати комплексну оцінку 

його результативності та розрахунок 

соціально-економічної ефективності. 
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інноваційність навчання; безперервність навчання; практична спрямованість 

навчання; стратегічна узгодженість; обґрунтування доцільності навчання; 

зворотний зв’язок; мотивація особистого професійного розвитку й оцінка 

результативності навчання. 

Обґрунтовані наукові принципи носять комплексний характер і 

охоплюють всі аспекти процесу забезпечення якості професійного розвитку 

персоналу й можуть бути застосовані як на рівні окремого підприємства, так і 

галузі й економіки країни в цілому при формуванні нормативних вимог до 

загальної системи професійного навчання персоналу. Максимально повне 

урахування обґрунтованих наукових принципів забезпечення якості 

професійного розвитку в загальному процесі управління якістю на рівні 

підприємства дозволяє створити умови для узгодженості потреб й інтересів 

працівників із метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства й 

досягнення високої ефективності його діяльності. Систематичне дотримання 

кожного з виокремлених принципів має стати основною забезпечення якості 

професійного розвитку персоналу підприємства [60]. 

Для підвищення інтенсивності та результативності процесів 

професійного розвитку персоналу на підприємстві, кожен із виділених і 

обґрунтованих принципів має бути врахованим і реалізованим одночасно на 

декількох стадіях процесу професійного розвитку персоналу, що дозволить 

виконати вимоги таких загальних принципів управління, як комплексність, 

системність і процесний підхід, рис. 1.8. При цьому обов’язкове дотримання 

принципу оцінки результативності професійного навчання, як на 

заключному, так і на проміжних етапах організації даного процесу, буде 

запорукою своєчасного виявлення та запобігання факторів внутрішнього або 

зовнішнього характеру, що негативно впливають на кінцеві результати 

професійного розвитку та посилення тих факторів, що сприяють підвищенню 

якості даного процесу [74].  

Своєчасне дотримання наукових принципів, всебічне урахування 

факторів впливу та обґрунтування умов забезпечення якості професійного 

розвитку   персоналу  промислового   підприємства  має  бути  підставою  для  
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Рис.1.8. Вплив факторів та принципів процесу професійного розвитку 
персоналу на окремі етапи його здійснення з метою управління якістю 
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прийняття якісних управлінських рішень відносно організації процесу 

професійного розвитку персоналу. При цьому критеріальна основа 

обґрунтування доцільності здійснення інвестування у людський капітал та 

комплексного визначення досягнутого рівня соціально-економічної 

ефективності професійного навчання для підприємства та безпосереднього 

власника цього капіталу має обов’язково базуватися на кількісному підґрунті, 

чого можна досягти шляхом систематизації та доповнення наявних в теорії 

управління персоналом показників оцінки. Обґрунтована система показників 

має забезпечити можливість здійснення комплексної діагностики якості 

професійного розвитку персоналу та бути покладеною в основу розробки 

дієвих заходів щодо її подальшого зростання.  

 

1.3 Система показників оцінки якості професійного розвитку 

персоналу промислового підприємства 

 

Сучасний етап розвитку економіки України вимагає від промислових 

підприємств активізації зусиль для досягнення стабільних умов 

функціонування та набуття можливостей поступового економічного 

зростання у найближчій перспективі. В основу такої активізації має бути 

покладено інтенсифікацію всіх без виключення складових виробничо-

господарської діяльності з акцентуванням уваги на управлінні персоналом, як 

найбільш дієвому важелі розвитку та набуття конкурентоспроможності. При 

цьому, враховуючи той факт, що нагромадження та зростання професійного 

потенціалу працівника відбувається, у першу чергу, за рахунок 

безперервного здійснення процесу його професійного розвитку, високої 

актуальності та практичної значущості набувають питання оцінки 

досягнутого на підприємстві рівня якості професійного розвитку персоналу, 

використання результатів якої дозволить, у разі потреби, вчасно скорегувати 

заплановані процедури професійного розвитку з метою досягнення 

очікуваних соціальних та економічних переваг.  
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Для менеджерів з персоналу процедура оцінки якості професійного 

розвитку персоналу викликає певні складності через відсутність 

збалансованої комплексної системи показників, які б давали змогу всебічно 

здійснити таку оцінку з мінімальними втратами часу та коштів. Крім того, 

більшість показників, які у достатній кількості представлено у спеціальній 

літературі, не можуть бути використаними у практичних умовах через 

недостатність інформаційної бази, яка формується на основі офіційної 

статистичної звітності, недосконалості запропонованої автором методики 

розрахунку та відсутності обґрунтованих критеріїв трактування отриманого 

рівня показника. Отже, існує нагальна потреба у вдосконаленні системи 

показників оцінки якості професійного розвитку персоналу шляхом 

уточнення змісту та розробки критеріїв оцінки існуючих і обґрунтування 

доцільності впровадження нових показників, використання яких дозволить 

максимально наблизитися до реалізації принципу оцінки результативності 

навчання. 

Враховуючи те, що професійний розвиток персоналу є складовим 

процесом системи менеджменту якості підприємства та згідно до вимог 

ДСТУ ISO 9001:2009 підприємство має здійснювати її оцінку шляхом 

розрахунку показників результативності кожного зі складових процесів [161; 

214]. Водночас існують труднощі з визначенням показників 

результативності, а саме, розрахунок показників здійснюється для системи в 

цілому, не враховуючи особливості всіх складових підсистем в межах 

системи розвитку персоналу. Отже, необхідно визначити систему показників 

оцінки якості розвитку персоналу з урахуванням особливостей дії всіх 

складових системи задля забезпечення результативності функціонування 

загальної системи менеджменту якості підприємства. При цьому якість 

системи позначається на якості процесів і, відповідно, на якості кінцевих 

результатів [28; 29; 33; 127, с. 27-28]. 

В економічній літературі досліджено й обґрунтовано застосування 

значної кількості показників, за допомогою яких можна оцінити різні аспекти 
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ефективності та результативності професійного розвитку персоналу та якості 

даного процесу. Так, В.А. Савченко пропонує здійснювати розрахунок 

річного економічного ефекту від збільшення обсягу прибутку підприємства у 

результаті професійного навчання та інтегрального показника річного 

економічного ефекту від упровадження заходів із професійного навчання 

персоналу підприємства, який розраховується підсумуванням річних видів 

економічних ефектів за кількома складовими показниками, що комплексно 

характеризують даний процес [158, с. 104-105].  

О.Б. Марцінковська визначає коефіцієнт якості персоналу як показник, 

що є прямо пропорційним рівню підготовки робочої сили та обернено 

пропорційним витратам на її здійснення [117]. Тобто, на думку автора, за 

умов ринкових відносин має досягатися збалансованість між певним рівнем 

професійного розвитку робочої сили та витратами на її утримання.  

Т.В. Коваленко, з метою забезпечення принципу системності, пропонує 

одночасно використовувати декілька показників комплексної оцінки системи 

управління персоналом, серед яких, до показників, що характеризують якість 

процесу професійного розвитку відносить такі: відсоток працівників, які 

мають суміжні професії та спеціальності; рівень забезпеченості кадровим 

резервом певних посад; відсоток робітників, які перевиконують норми часу; 

відсоток працівників, які проходять навчання; кількість раціоналізаторських 

пропозицій та винаходів на одного працівника та ступінь участі персоналу в 

гуртках якості [84; 85]. 

На думку О.В. Захарової слід проводити діагностику ефективності 

інвестування у людський капітал за допомогою цілісної системи показників, 

до складу яких серед іншого мають бути віднесені: рентабельність 

інвестування у людський капітал, коефіцієнт фінансової ефективності 

інвестування у людський капітал, інтенсивність вибуття перспективних 

працівників та ін. [66; 72; 73, c. 226-244]. Комплексне використання 

пропонованих автором показників під час аналізу призвано забезпечити 

оцінку якісної складової результативності інвестування у людський капітал. 
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Досліджуючи досягнутий рівень інтенсивності процесів професійного 

розвитку персоналу на рівні підприємства, М.І. Хромов пропонує 

розраховувати відносні темпи зміни фактичних значень вихідних показників 

порівняно з їх рівнями, що спостерігалися у попередніх періодах [194, с. 88-

91]. Як вихідні можуть бути обрані такі об’ємні показники як: заробітна 

плата; інвестиції у професійний розвиток персоналу; доходи підприємства 

від використання людського капіталу та капіталізація підприємства, що 

формується безпосередньо за рахунок людського чинника. Основним 

критерієм ефективності обраної політики професійного розвитку персоналу 

підприємства на думку автора є наявність тенденції зростання перелічених 

показників. Оцінку ж ефективності професійного розвитку персоналу автор 

рекомендує здійснювати за допомогою розрахунку коефіцієнта поточної 

ефективності використання людського капіталу, стратегічної ефективності та 

ефективності інвестицій в людський капітал, які пропонується визначати як 

для роботодавця, шляхом співвідношення базового та досягнутого рівнів 

доходів підприємства, так і безпосередньо для працівника через 

співвідношення розміру заробітної плати та обсягу інвестованих у людський 

капітал коштів [194, с. 91-92]. 

О. Нікітін і К. Осмінін акцентують увагу на необхідності урахування 

таких складових результативності професійного навчання, як психологічна 

задоволеність працівника процесом навчання та обсяг нагромадженого під 

час нього людського капіталу, для чого обґрунтовують необхідність 

розрахунку таких показників, як: набуті навички і знання; задоволеність 

співробітника набутими знаннями, навичками і рівень практичного 

застосування їх у роботі; задоволеність керівника набутими знаннями і 

навичками працівника та цінністю їх для підприємства; підвищення 

продуктивності та складності завдань; зменшення витрат часу на виконання 

робіт, проектів, підвищення якості виконуваних робіт; економія матеріалу і 

зменшення зносу обладнання за рахунок підвищення професійних навичок і 

якості експлуатації [129, с.77-79]. Загальну результативність професійного 
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навчання персоналу підприємства автори пропонують розраховувати шляхом 

співвідношення витрат на навчання персоналу, яке було визнано як 

результативне, до обсягу витрат, що були здійснені для забезпечення процесу 

навчання протягом оцінюваного періоду.  

Ю.Г. Одегов пропонує здійснювати розрахунок ефекту впливу 

програми навчання на підвищення продуктивності праці і якості продукції. 

Розрахунок даного показника спрямовано на підвищення рівня наочності 

процедури оцінки ефективності вкладень у професійний розвиток персоналу, 

розумінню впливу людського фактора на бізнес-результат та отриманню 

зручного інструменту контролю результативності заходів щодо навчання 

персоналу. Також, автор обґрунтовує необхідність здійснення розрахунку 

таких показників ефективності навчання, як: ступінь задоволеності запитів у 

навчанні, кількість раціоналізаторських та інноваційних ініціатив, що було 

реалізовано та доля робітників, які пройшли професійне навчання. Разом з 

тим, пропонується розрахунок комплексної оцінки ефективності системи 

управління персоналом шляхом розрахунку інтегрального показника [124, 

с. 328-331]. Заслуговує на увагу також запропонований автором підхід до 

розрахунку коефіцієнта якості набору персоналу, який має бути обов’язково 

врахованим при оцінці якості професійного розвитку персоналу [133, c.275].  

О.В. Міхалкіна визначає та обґрунтовує доцільність розрахунку таких 

показників оцінки професійного розвитку, як коефіцієнти: кваліфікованості, 

освітнього рівня робітників та фахівців, підвищення кваліфікації кадрів, 

стабільності кадрів та відповідності робочих місць типовим вимогам. Також, 

автором запропоновано визначення економічного ефекту від інвестицій як 

для працівника, так і для підприємства [183, с. 259, 396-397]. 

В.М. Колосок пропонує розраховувати відносний показник 

ефективності витрат із фінансування стратегії розвитку персоналу 

підприємства та абсолютний рівень витрат із фінансування його стратегії 

розвитку, у розрахунку на одного працівника. Водночас автором 

запропоновано систему показників розвитку персоналу промислового 
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підприємства, до складу яких було включено: показник раціональності 

використання кадрів, коефіцієнт відповідності кваліфікації кадрів, питома 

вага працівників, що одержали за свою працю моральну винагороду, питома 

вага раціоналізаторів та винахідників серед працівників та ін. [87, c. 223-236]. 

Отже, за результатами дослідження було встановлено значну кількість 

показників, які з різних боків дозволяють здійснити оцінку окремих аспектів 

якості професійного розвитку персоналу. Однак, із метою стандартизації 

процедури оцінки якості процесу професійного розвитку персоналу та 

підвищення рівня обґрунтованості висновків, необхідно здійснити 

систематизацію та удосконалення наявних показники, для чого необхідно 

більш детально провести аналіз існуючих показників оцінки якості 

професійного розвитку персоналу, встановити обґрунтовані критерії та 

особливості оцінки для кожного показника, запропонувати нові показники та 

на основі даного аналізу обрати достатню кількість показників, необхідну 

для здійснення обґрунтованої оцінки якості кожного етапу і підпроцесу 

професійного навчання [68]. 

Проведене у роботі дослідження дозволило встановити наявність 

значної кількості показників, які на практиці несистемно та здебільшого 

фрагментарно використовуються менеджерами з персоналу із метою оцінки 

інтенсивності або ефективності здійснення окремих складових загального 

процесу управління персоналом [80; 83; 111; 213]. Водночас кожен із 

показників за своїм змістом має обумовлені межі застосування, тому може 

бути використаним для оцінки якості професійного розвитку персоналу 

виключно на відповідному його етапі, що суттєво обмежує презентативність 

загальних результатів аналізу та можливості їх подальшого використання з 

метою розробки обґрунтованих управлінських рішень. Відсутність же 

обґрунтованої критеріальної характеристики показників не дозволяє вірно 

трактувати отримані під час аналізу результати, що значно скорочує 

достовірність прогнозів щодо ефективності впровадження управлінських 

рішень відносно перспективного розвитку персоналу. 
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Виходячи з того, що процес професійного розвитку персоналу 

складається з чотирьох послідовних підпроцесів (планування, організація, 

набір та відбір персоналу; профорієнтація та адаптація персоналу; оцінка 

персоналу та професійне навчання персоналу), то кожен із них має бути 

забезпеченим відповідним методичним апаратом оцінки, практичне 

використання якого буде призваним сприяти створенню моніторингу якості 

професійного розвитку персоналу. Необхідність виконання цієї умови 

пов’язана із тим, що якість здійснення підпроцесу професійного розвитку 

персоналу формується за результатами передуючих йому підпроцесів, та у 

результаті забезпечує очікуваний рівень якості загальних результатів праці. 

Базою цього апарату має стати система показників, комплексне використання 

якої надасть змогу оцінити досягнутий та прогнозований у найближчому 

майбутньому рівень якості професійного розвитку персоналу, рис. 1.9.  

Для кожного із показників, які входять до складу запропонованої 

системи, у роботі було наведено методику розрахунку, розроблено критерії 

оцінки та визначено особливості її проведення, Додаток Б, табл. Б.1. 

Формалізоване представлення більшості показників було адаптовано для 

використання в умовах промислового підприємства, а окремі показники 

викликали необхідність обґрунтування формули розрахунку, так як у 

науковій літературі на них було знайдено виключно згадування деякими 

дослідниками. Критерії ж оцінки та особливості її проведення було 

розроблено виходячи зі змісту кожного показника та впливу динаміки його 

значень у часі на результативність обраної стратегії управління персоналом 

та загальну ефективність діяльності підприємства [70].  

Виходячи із того, що переважну більшість показників за змістом було 

віднесено до групи показників, які мають бути використаними для оцінки 

якості здійснення підпроцесу «Професійне навчання персоналу», тому, з 

метою їх упорядкування, виокремлення та уточнення провідної 

характеристики оцінки, їх було класифіковано залежно від тих висновків, що 

вони дозволяють отримати за результатами аналізу.  Так, для характеристики  
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* - нові показники, що рекомендуються 
 

Рис. 1.9. Система показників оцінки якості професійного розвитку персоналу 

Професійне навчання персоналу 

 

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ 

Профорієнтація та 
адаптація персоналу 

 

Коефіцієнт сталості кадрів 

Коефіцієнт стабільності 
кадрів 

Рівень стабільності кадрів 

Коефіцієнт плинності кадрів 

Коефіцієнт абсентеїзму 

Повний період змінюваності 
персоналу 

Оцінка персоналу 
 

Коефіцієнт стажу керівних 
працівників на підприємстві 

Питома вага працівників із 
вищою освітою у загальному 
складі персоналу  

Середній вік працівників 

Коефіцієнт відповідності 
кваліфікації працівників 

Середній тарифний розряд 
робітників 

Планування, 
організація, набір та 

відбір персоналу 
 

Коефіцієнт обороту з прийому 

Коефіцієнт обороту з вибуття 

Коефіцієнт заміщення 
персоналу 

Коефіцієнт якості набору 
персоналу 

Рівень укомплектованості 
персоналу 

Питома вага працівників, які пройшли (мають пройти) професійне навчання 
Середня періодичність підвищення кваліфікації 

Чисельність працівників, що мають підвищити кваліфікацію у зв’язку з її 
недостатнім рівнем 

Питома вага працівників, що приймають участь в гуртках якості  

Питома вага працівників, які мають суміжні професії та спеціальності 

Рівень узгодженості навчальної програми з виробничими потребами 

 

 
Відсоток інвестицій у людський капітал до загального фонду оплати праці 

Питома вага інвестицій, спрямованих на професійний розвиток 

Середній розмір інвестицій, спрямованих на професійний розвиток одного 
працівника 

Коефіцієнт пріоритетності інвестування  

Достатність 

Показник ROI (Return of investment) 

Рентабельність інвестування у людський капітал 

Коефіцієнт фінансової ємності інвестування у людський капітал 

Річний економічний ефект від зростання результативності праці у результаті 
професійного навчання персоналу 

Коефіцієнт відносної ефективності продуктивного використання робочого часу 

Економічний ефект від професійного навчання 

Коефіцієнт продуктивної віддачі від професійного розвитку персоналу* 

Коефіцієнт ефективності інвестування у професійний розвиток персоналу* 

Коефіцієнт освітнього рівня персоналу 

Питома вага працівників, які перевиконують норми часу (виробітку) 

Коефіцієнт плинності перспективних працівників 

Інтенсивність вибуття перспективних працівників 

Питома вага працівників, які одержали за свою працю матеріальну винагороду 

Питома вага раціоналізаторів і винахідників 

Коефіцієнт результативності підготовки кадрового резерву 

Соціальна результативність інвестування у людський капітал 

Загальна результативність навчання персоналу 

Результативність 

Ефективність 

Інтенсивність 
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досягнутого рівня інтенсивності професійного навчання пропонується 

використовувати абсолютні й відносні показники, які кількісно 

характеризують ступінь фактичної та прогнозованої залученості різних 

професійно-кваліфікаційних категорій персоналу до процесів професійного 

розвитку та фактичний рівень періодичності здійснення цих процесів. 

Вартісна оцінка обсягів інвестицій, спрямованих керівництвом підприємства 

на цілі професійного розвитку персоналу із визначенням пріоритетів у 

напрямах інвестування, питомої ваги інвестицій у людський капітал від 

фонду оплати праці та фактичних сум, спрямованих на професійне навчання 

одного середньооблікового працівника, характеризують таку складову оцінки 

якості професійного розвитку персоналу, як достатність. Отже, показники, 

що дозволяють оцінити інтенсивність та достатність професійного розвитку 

персоналу, являються базовими та мають бути розрахованими на перших 

трьох етапах професійного розвитку – підготовчому, етапі планування 

навчання та безпосередньо на етапі навчання. Такі розрахунки можуть 

носити як плановий або прогнозний характер, так і бути здійсненими за 

фактичними даними, тобто характеризувати досягнутий на підприємстві 

рівень інтенсивності й достатності інвестування у людський капітал. 

На етапі оцінки ефективності професійного навчання необхідно 

встановити рівень його результативності та ефективності, що дасть змогу 

вірно приймати подальші управлінські рішення, спрямовані на всебічне 

забезпечення якості професійного розвитку персоналу. При цьому 

результативність навчання пропонується визначати за допомогою 

показників, що дозволяють встановити конкретний результат від 

інвестування у людський капітал, який серед іншого може бути вираженим у 

збільшенні продуктивності праці навченого персоналу та питомої ваги 

працівників, що виконують встановленні норми праці, скороченні рівня 

плинності й вибуття працівників, що пройшли професійне навчання та 

підвищенні рівня оплати праці й матеріального стимулювання працівників за 

результатами зростання їх реальної компетентності, професійно-

кваліфікаційного і освітнього рівня. 
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Ефективність професійного навчання пропонується визначати за 

допомогою показників, які з різних боків характеризують фактичний розмір 

продуктивної віддачі, отриманої у розрахунку на одиницю інвестованих 

підприємством коштів у професійний розвиток персоналу. При цьому роль 

віддачі може відігравати чистий прибуток, отриманий підприємством, 

продуктивність праці одного робітника або працівника, скорочення обсягу 

непродуктивних витрат та втрат робочого часу тощо. Дана група показників є 

визначальною при обґрунтованому прийнятті рішень відносно доцільності 

здійснення одних та недоцільності здійснення інших видів професійного 

розвитку персоналу. 

Одночасне та постійне використання кожного з показників 

запропонованої системи є недоцільним та досить витратним, тому 

оперативну оцінку і експрес-діагностику якості професійного розвитку 

персоналу рекомендується проводити за показниками, що дозволяють 

зробити комплексні висновки відносно досягнутого стану інтенсивності, 

достатності, результативності та ефективності професійного розвитку, 

табл. 1.1. Розрахунок інших показників кожної групи може бути здійсненим 

додатково у разі виникнення потреби у висновках більш глибокого рівня. 

 

Таблиця 1.1 

Показники експрес-діагностики оцінки якості процесу професійного 

навчання та розвитку персоналу за його етапами, підпроцесами та 

факторами впливу 

Етапи Підпроцеси Показники 

1 2 3 

Підготовчий 

Визначення 
потреби у навчанні 

Коефіцієнт якості набору персоналу 
Рівень укомплектованості персоналом 
Коефіцієнт обороту з прийому 
Середня періодичність підвищення 
кваліфікації 

Оцінка персоналу 

Питома вага працівників, які мають пройти 
професійне навчання 

Питома вага працівників із вищою освітою у 
загальному складі персоналу 
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Продовження табл. 1.1 
1 2 3 

  
Коефіцієнт освітнього рівня персоналу 

Середній тарифний розряд робітників 

Планування 
навчання 

Формування 
бюджету навчання 

Відсоток інвестицій у людський капітал до 
загального фонду оплати праці 
Питома вага інвестицій, спрямованих на 
професійний розвиток 

Середній розмір інвестицій, спрямованих на 
професійний розвиток одного працівника 

Планування  
навчання 

Чисельність працівників, які мають підвищити 
кваліфікацію у зв’язку з її недостатнім рівнем 

Коефіцієнт пріоритетності інвестування 

Питома вага працівників, які мають суміжні 
професії та спеціальності 

Розробка програми 
навчання та 
критеріїв оцінки 
результативності 

Рівень узгодженості навчальної програми з 
виробничими потребами 

Навчання 
Проведення 
навчання 

Питома вага працівників, які пройшли 
професійне навчання 

Рівень відповідності навчальної програми 
можливостям сприйняття працівників 

Оцінка 
ефективності 

навчання 

Оцінка рівня 
засвоєння нових 
знань 

Рівень засвоєння нових знань і навичок  

Оцінка і аналіз 
ефективності 
навчання 

Коефіцієнт продуктивної віддачі від 
професійного розвитку персоналу 
Коефіцієнт ефективності інвестування у 
професійний розвиток персоналу 
Коефіцієнт фінансової ємності інвестування у 
людський капітал 

Рентабельність інвестування у людський 
капітал 

Оцінка 
задоволеності 
персоналу від 
навчання 

Коефіцієнт плинності  працівників, які 
пройшли навчання 

Інтенсивність вибуття перспективних 
працівників 

Соціальна результативність інвестування у 
людський капітал 

 

Кількісні показники, наведені у таблиці, доповнено якісними 

показниками, встановлення яких має забезпечити всебічну оцінку 

досягнутого рівня результативності та ефективності обраної програми 
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навчання та ступеня її засвоєння працівниками. Пропоновану процедуру 

оцінки та характеристику даних показників наведено у табл. 1.2. 

 

Таблиця 1.2 

Якісні показники оцінки якості процесу професійного розвитку  

Показник Процедура оцінки Характеристика показника 

Рівень 

узгодженості 

навчальної 

програми з 

виробничими 

потребами 

Оцінка здійснюється експертним шляхом 

через триразове опитування керівників 

відповідних підрозділів: перед початком 

розробки програми, під час її узгодження 

та на етапі практичного використання 

отриманих знань та навичок (через деякий 

час після здійснення процедури 

професійного навчання) 

Характеризує ступінь узгоджено-

сті кожної навчальної програми 

із конкретними потребами робо-

чого місця щодо обсягу знань та 

практичних навичок, які мають 

бути набутими працівниками під 

час проходження конкретного 

виду навчання 

Рівень 

відповідності 

навчальної 

програми 

можливостям 

сприйняття 

працівників 

Визначається під час всього навчального 

процесу через зворотній зв’язок 

(письмовий або усний) викладача з 

кожним працівником. При виявленні 

факту невідповідності (програма є 

надзвичайно складною, або навпаки, не 

дає нових знань) слід перевести праців-

ника на відповідну його професійній 

компетенції навчальну програму 

Скорочення питомої ваги слуха-

чів, яких під час навчання було 

переведено до інших груп, буде 

свідчити про підвищення якості 

процесу відбору працівників на 

конкретну навчальну програму 

та зростання рівня їх адаптова-

ності до певного виду навчання 

Рівень 

засвоєння 

нових знань 

і навичок  

Визначається викладачами після 

закінчення навчального курсу шляхом 

проведення тестування, співбесіди та/або 

практичної перевірки набутих навичок із 

використанням у разі потреби 

навчального або виробничого обладнання 

Зростання питомої ваги праців-

ників, які успішно пройшли 

відповідну навчальну програму 

буде свідчити про підвищення 

рівня професійної компетент-

ності персоналу, ступеня його 

мотивації до опанування нових 

знань і навичок 

 

Оцінку якості професійного розвитку персоналу слід здійснювати 

комплексно з урахуванням всіх етапів його протікання та інтересів всіх 

зацікавлених сторін. Якісна підготовка та проведення процедури 

професійного навчання персоналу вимагає якомога більш повного 

врахування організаційних умов, здатних вплинути на його результати, і 

подальшого визначення досягнутого рівня продуктивної та ефективної 

віддачі від навчання. Чим ретельніше буде визначеною потреба у певному 

виді професійного навчання персоналу, тим кращим чином зміст і форми 

навчання будуть співвіднесені з цілями і завданнями діяльності 
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підприємства, а тим самим скоріше буде отримано соціально-економічний 

ефект від професійного розвитку персоналу. Висока віддача від професійного 

навчання можлива лише в тому випадку, якщо керівництво буде тримати під 

постійним контролем динаміку фактичного рівня ефективності професійного 

розвитку персоналу. Саме тому існує необхідність у доповненні існуючої 

системи показників оцінки ефективності професійного розвитку персоналу 

узагальнюючими показниками, які би дозволили встановити залежність між 

кінцевим результатом діяльності підприємства та розміром інвестицій, 

спрямованих на професійний розвиток персоналу. Одним з таких показників 

пропонується коефіцієнт продуктивної віддачі від професійного розвитку 

персоналу, визначення якого має здійснюватися за формулою: 

 

                                                

     (1.1) 

    
де ПП0, ПП1 – середня продуктивність праці одного працівника до та після 

здійснення процедури професійного навчання, грн.; 

       Iпр – середній обсяг коштів, які було інвестовано у професійний розвиток 

одного працівника протягом досліджуваного періоду, грн. 

 

Коефіцієнт продуктивної віддачі від професійного розвитку персоналу 

дозволяє встановити фактичний розмір приросту продуктивності праці 

персоналу, досягнутого в результаті професійного навчання, який було 

отримано у розрахунку на одну гривню інвестованих у професійний розвиток 

працівників коштів. При цьому показник доцільно розраховувати як 

безпосередньо для перспективних працівників (у розвиток яких протягом 

останніх трьох років було інвестовано кошти), так і для всього персоналу 

підприємства, що дозволить оцінити фактичний рівень наступності та 

передачі знань і практичних навичок між працівниками у підрозділах. 

Зростання значення показника, розрахованого для всього персоналу, за інших 

незмінних умов, буде свідчити про досягнення синергетичного ефекту від 

інвестування у людський капітал [68]. 
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Для надання конкретних рекомендацій відносно досягнутого рівня 

даного показника та прийняття рішення щодо доцільності подальшого 

інвестування у конкретний вид професійного розвитку персоналу слід 

обґрунтувати інтерпретацію можливих його рівнів, табл. 1.3 [71]. 

 

Таблиця 1.3 

Інтерпретація можливого рівня коефіцієнту продуктивної віддачі від 

професійного навчання 

Рівень 
показника 

Загальна інтерпретація отриманого рівня показника Особливості оцінки 

Квпн>0 

Спостерігається високий рівень ефективності 
професійного навчання, в результаті чого, відбулося 
зростання продуктивності праці перспективного та/або 
всього персоналу 

Виходячи з того, що 
інвестиції у 
професійний розвиток 
персоналу носять 
довгостроковий 
характер і настання 
окупності не співпадає 
з моментом 
інвестування (існує 
певний часовий лаг 
між цими моментами), 
для отримання 
достовірних висновків 
слід проводити аналіз 
динаміки значення 
коефіцієнта протягом 
не менше, ніж за три 
роки після здійснення 
певної процедури 
професійного навчання 

Квпн=0 

Протягом досліджуваного періоду не відбувалося 
підвищення продуктивності праці персоналу, який 
пройшов професійне навчання (або всього персоналу), 
що може бути пов’язано як із об’єктивними 
(технологічні можливості обладнання; нетривалий 
термін, що пройшов від моменту навчання до 
розрахунку показника) так і суб’єктивними (опір та 
небажання працівників змінювати устояні умови і 
інтенсивність праці) причинами 

Квпн<0 

Спостерігається падіння рівня продуктивності праці 
персоналу, що могло бути викликаним позитивним 
процесом відволікання найбільш продуктивних 
працівників до певних процедур професійного 
навчання, або негативними процесами плинності 
перспективних працівників; скорочення стимулюючої 
дії мотиваційних важелів; зміною технології 
виробництва і оновленням парку обладнання тощо 

 

Кількісне значення коефіцієнта продуктивної віддачі від професійного 

навчання працівників підприємства в динаміці за ряд років буде 

характеризувати підвищення (при зростанні його позитивного значення) або 

скорочення (при зменшенні його позитивного значення або при будь-якому 

негативному його рівні) ефективності професійного розвитку персоналу, що 

дозволить покращити якість та досягти обґрунтованості управлінських 

рішень щодо доцільності подальшого здійснення певного виду навчання. 

Другим показником, що пропонується ввести до складу пропонованої 

системи показників для підвищення рівня обґрунтованості висновків щодо 
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оцінки досягнутого рівня ефективності професійного навчання, є коефіцієнт 

ефективності інвестування у професійний розвиток персоналу, що дозволяє 

кількісно охарактеризувати фінансово-економічну та непрямо соціальну 

складові ефективності інвестування та може бути розрахованим шляхом 

співвідношення темпів зростання прибутку підприємства та інвестицій у 

професійний розвиток персоналу за формулою: 

 

Іпр

зр

Пр

зр

епр
Т

Т
К  ,                                             (1.2) 

де 
Пр

зрТ  – темпи зростання прибутку підприємства; 

     
Іпр

зрТ  – темпи зростання інвестицій у професійний розвиток персоналу. 

 

Для здійснення вірних висновків та обґрунтування практичних 

рекомендацій щодо доцільності подальшого інвестування у конкретний вид 

професійного розвитку персоналу недостатньо знати лише кінцеве значення 

пропонованого показника. Більш важливим є визначення фактичних 

напрямів зміни кожного зі складових показника та співвідношення їх між 

собою. З цією метою було проаналізовано всі можливі співвідношення 

темпів зростання прибутків підприємства та інвестицій у професійний 

розвиток персоналу і визначено їх взаємний вплив, за інших незмінних умов, 

на значення пропонованого коефіцієнта, табл. 1.4 [71].  

Таблиця 1.4 

Висновки щодо досягнутого рівня ефективності інвестування у 

професійний розвиток персоналу на базі аналізу можливих 

співвідношень складових показника  

Рівень показника Висновки щодо доцільності  

інвестування у професійний розвиток персоналу 
Пр

зрТ  
Іпр

зрТ  Кепр 

1 2 3 4 

≥1 
>1 

<1 
>1 

Зростання продуктивної віддачі від коштів, інвестованих у 

професійний розвиток персоналу, що підтверджує достатній рівень 

ефективності обраної політики професійного розвитку персоналу 
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Продовження табл. 1.4 

1 2 3 4 

≥1 >1 

<1 

Уповільнення продуктивної віддачі від інвестицій у професійний 

розвиток персоналу. Для прийняття вірного управлінського рішення 

необхідно додатково здійснити аналіз динаміки значень таких 

показників, як рівень узгодженості навчальної програми з 

виробничими потребами та коефіцієнта продуктивної віддачі від 

професійного навчання 

=1 

Однакове зростання прибутку підприємства та обсягів інвестицій, 

спрямованих на професійний розвиток персоналу, що може бути 

визнаним досить ефективним на нетривалому проміжку часу  

≥1 ≤1 >1 

Зростання прибутку підприємства відбувається більшими темпами 

ніж зростання інвестицій у професійний розвиток персоналу, що 

характеризується високою продуктивною віддачею та ефективністю 

коштів, інвестованих у професійний розвиток персоналу  

<1 

<1 

=1 
<1 

Скорочення або незмінні обсяги інвестування у людський капітал, 

що супроводжується падінням прибутку підприємства. За будь-яких 

умов така тенденція є незадовільною, так як ілюструє передкризовий 

стан підприємства та недостатність позитивного ефекту від 

інвестицій у професійний розвиток персоналу, здійснених протягом 

останніх років 

<1 

>1 

Зменшення прибутку підприємства відбувається меншими темпами 

ніж скорочення обсягів інвестицій у професійний розвиток 

персоналу, що можна вважати позитивною тенденцією протягом 

нетривалого часу 

=1 

Темпи скорочення прибутку підприємства за значенням дорівнюють 

темпам скорочення обсягів коштів, інвестованих у професійний 

розвиток персоналу, що свідчить про недостатність позитивного 

ефекту від інвестицій у професійний розвиток персоналу, здійснених 

протягом останніх років 

<1 >1 <1 

Уповільнення темпів зростання прибутку підприємства при 

зростанні обсягів коштів, спрямованих на професійний розвиток 

персоналу, що є незадовільною тенденцією скорочення 

продуктивної віддачі від інвестованих коштів та для прийняття 

вірного управлінського рішення необхідно додатково здійснити 

аналіз динаміки значень таких показників, як рівень узгодженості 

навчальної програми з виробничими потребами та коефіцієнта 

продуктивної віддачі від професійного навчання 

 

Розрахунок пропонованих показників слід здійснювати з певною 

періодичністю, а отримані результати мають слугувати вихідною 

інформаційною базою для здійснення моніторингу якості створеної на 

підприємстві системи професійного розвитку персоналу, результативності 
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діючої системи управління персоналом та ефективності управління 

підприємством загалом [59].  

Отже, на підставі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо 

інструментального забезпечення оцінки якості професійного розвитку 

персоналу за різними напрямами, у роботі було здійснено узагальнення та 

систематизацію кількісних та якісних показників. Запропонована система 

показників охоплює всі підпроцеси професійного розвитку персоналу та 

дозволяє встановити такі характеристики професійного навчання, як 

інтенсивність, достатність, результативність та ефективність. Із метою 

мінімізації витрат на здійснення моніторингу якості професійного розвитку 

персоналу обґрунтовано вибір окремих показників для кожного етапу 

професійного розвитку персоналу, розрахунок яких дозволить зробити 

комплексні висновки. Для кожного з обраних показників встановлено 

особливості та критерії оцінки. Блок показників, що мають бути 

використаними для оцінки ефективності професійного навчання, доповнено 

двома новими показниками – коефіцієнтом продуктивної віддачі від 

професійного навчання та коефіцієнтом ефективності інвестування у 

професійний розвиток персоналу. Для кожного із запропонованих 

показників, залежно від їх значень або тенденцій зміни складових 

показників, розроблено конкретні критерії оцінки якості професійного 

розвитку персоналу. Результати розрахунку показників оцінки якості 

професійного розвитку персоналу у динаміці за ряд років мають стати 

інформаційною базою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень 

щодо здійснення, активізації або скорочення тих або інших напрямів 

інвестування у людський капітал. Розроблену систему показників оцінки 

якості професійного розвитку персоналу, доповнену запропонованими 

показниками та із обґрунтуванням критеріїв зміни кожного показника, має 

бути покладено в основу розробки комплексної системи забезпечення якості 

професійного розвитку персоналу промислового підприємства.  
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Висновки до розділу 1 

1. Підвищення рівня продуктивного використання персоналу в 

сучасних умовах діяльності промислових підприємств можливо за умови 

забезпечення якості процесу професійного розвитку працівників, шляхом 

розробки та впровадження відповідних науково-методичних заходів. Процес 

професійного розвитку персоналу є досить складним і тривалим та включає 

такі складові, як адаптація нового персоналу, первинна оцінка персоналу, 

професійне навчання персоналу, вторинна оцінка персоналу, професійно-

кваліфікаційна адаптація персоналу, планування та реалізація трудової 

кар’єри персоналу. При цьому підвищення якості професійного розвитку 

персоналу взаємовигідно з економічного та соціального поглядів як для 

підприємства, так і безпосередньо для працівника.  

2. Якість процесу професійного розвитку персоналу формується під 

впливом багатьох факторів, своєчасне визначення та врахування яких 

дозволить мінімізувати ризики підприємства щодо професійного розвитку 

персоналу. Було обґрунтовано доцільність виокремлення внутрішніх 

(пов’язані з якісними характеристиками персоналу) і зовнішніх факторів 

(пов’язані з якістю засобів забезпечення професійного розвитку). Внутрішні 

фактори являються основою досягнення індивідуальних успіхів працівників 

у професійному навчанні, а зовнішні – інструментом дотримання якості 

загального процесу професійного розвитку персоналу підприємства.  

3. Обґрунтування управлінських рішень відносно здійснення окремих 

підпроцесів процесу професійного розвитку персоналу має засновуватися на 

цілісній системі наукових принципів, дотримання яких дозволить 

забезпечити достатню його якість. Виходячи з того, що процес забезпечення 

якості професійного розвитку персоналу складається з двох різних за 

економічним змістом процесів, а саме, безпосередньо професійного навчання 

та управління якістю, обґрунтування наукових принципів його здійснення 

також має виконуватися на комплексній основі. Визначена таким чином 

сукупність принципів має включати принципи: інноваційності навчання, 



 

 

62 

6
2
 

безперервності навчання, практичного спрямування навчання, стратегічної 

узгодженості, обґрунтування доцільності навчання, зворотного зв’язку, 

мотивації особистого професійного розвитку, оцінки результативності 

навчання. Кожен із сформульованих принципів з метою забезпечення якості 

має бути врахованим при прийнятті управлінських рішень на відповідних 

етапах професійного розвитку персоналу. 

4. Важливою умовою ефективної діяльності підприємства має бути 

якісне методичне забезпечення всебічної та об’єктивної оцінки різних 

аспектів управління персоналом. Оцінка якості професійного розвитку 

персоналу викликає певні складності через відсутність збалансованої 

комплексної системи показників, які б давали змогу здійснити таку оцінку з 

мінімальними втратами часу та коштів. На підставі глибокого аналізу 

вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінки якості професійного 

розвитку персоналу за різними напрямами було здійснено узагальнення та 

систематизацію кількісних та якісних показників. Запропонована система 

показників дозволяє методично висвітлити всі підпроцеси професійного 

розвитку персоналу за критеріями інтенсивності, достатності, 

результативності та ефективності. Для кожного з етапів професійного 

розвитку персоналу здійснено обґрунтований вибір достатньої кількості 

показників, встановлено особливості і критерії їх оцінки. Процедуру оцінки 

ефективності професійного навчання доповнено двома новими показниками 

– коефіцієнтом продуктивної віддачі від професійного навчання та 

коефіцієнтом ефективності інвестування у професійний розвиток персоналу.  

Результати проведеного у першому розділі дисертаційної роботи 

дослідження опубліковано у таких наукових працях (нумерація відповідно до 

списку використаних джерел): [9-11; 18-20; 24; 28-34; 55; 59; 60; 64; 67-71; 

74; 121-124; 126].  
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РОЗДІЛ 2 

ДІАГНОСТИКА ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

2.1 Аналіз результативності професійного розвитку персоналу 

промислових підприємств на національному та регіональному рівнях 

 

За сучасних умов функціонування економіки України важливого 

значення набуває якість та результативність професійного розвитку 

персоналу промислових підприємств, які, за відсутності достатнього за 

обсягами та інтенсивністю інвестування на цілі матеріально-технічного та 

технологічного оновлення, модернізації і переозброєння виробництва, 

виступають ключовими факторами реалізації стратегії досягнення 

ефективності виробничої діяльності, забезпечення якості і 

конкурентоспроможності продукції та зростання кінцевих фінансово-

економічних результатів основної дієвої ланки у справі забезпечення 

стабільності економіки країни – промисловості. Довгостроковий характер та 

синергетична властивість продуктивної віддачі від якісного процесу 

професійного розвитку персоналу мають забезпечувати поступове 

підвищення продуктивності праці персоналу, обсягу виготовленої і 

реалізованої продукції, прибутковості підприємства, що, у свою чергу, має 

супроводжуватися соціальною складовою ефективності інвестування у 

людський капітал – підвищенням середнього рівня заробітної плати та 

мотивації праці. Отже, існує необхідність у проведенні діагностики якості та 

результативності професійного розвитку персоналу промислових 

підприємств на національному і регіональному рівнях, що дозволить 

встановити реальний стан діючої системи професійного навчання та 

підвищення кваліфікації і можливості його інтенсифікації та намітити, у разі 

потреби, напрями покращення ситуації. 

Базою формування якості та результативності професійного розвитку 
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персоналу, а отже і підґрунтям нагромадження людського капіталу 

підприємства, є рівень освіти, отриманої працівниками. Як індикатор рівня 

освіти пропонується використати показник, що характеризує питому вагу 

працівників із вищою освітою у загальному складі персоналу підприємства. 

Слід відмітити, що на сучасному етапі промислового розвитку даний 

показник визначає не лише частку працівників, зайнятих розумовою і 

управлінською працею, а й питому вагу представників робітничих професій, 

зайнятих виконанням найбільш складних і кваліфікованих робіт на 

високотехнологічному обладнанні. Саме тому зростання значення даного 

показника у часі має супроводжуватися підвищенням загального рівня 

професійної компетентності персоналу, що має забезпечити покращення 

якості продукції та виконуваних робіт, зростання продуктивності праці та 

підвищення основних результуючих показників діяльності підприємства.  

Не зважаючи на скорочення тенденцій оновлення персоналу 

підприємств України за рахунок прийому нових працівників, що було 

викликано світовою економічною кризою 2008 р. та спостерігається і досі, 

протягом 2009-2013 рр. відбувалося поступове зростання питомої ваги 

працівників із вищою освітою у загальному складі персоналу як підприємств 

України і Донецької області, так і відповідних промислових підприємств, 

табл. 2.1 [169-178].  

 

Таблиця 2.1 

Питома вага працівників із вищою освітою у загальному складі 

персоналу підприємств 

Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Усього в Україні, % 29,9 31,3 32,6 33,5 34,5 

Промисловість в Україні, % 19,4 20,6 21,7 22,8 23,9 

Усього у Донецькій області, % 24,9 26,1 26,4 27,5 28,6 

Промисловість у Донецькій області, % 17,2 18,4 18,3 19,4 20,4 
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Така тенденція могла бути викликаною або зростанням якості набору 

персоналу, або підвищенням уваги підприємств до процесів професійного 

розвитку працівників, або одночасною дією цих двох чинників. Водночас 

констатувати про різкі позитивні зміни у досягнутій якості професійного 

розвитку персоналу немає підстав, так як щорічне зростання значення 

досліджуваного показника є не значним та не виходить за межі 2-5%. 

Найбільші позитивні зрушення у динаміці питомої ваги працівників із вищою 

освітою протягом досліджуваного періоду були характерними для 

промислових підприємств України (базисні темпи зростання показника у 

2013 р. становили 123,2%) та промислових підприємств Донецької області 

(базисні темпи зростання показника у 2013 р. становили 118,6%). Зростання 

значення даного показника у 2013 р. порівняно з базисним рівнем 2009 р. для 

всіх підприємств України та Донецькій області було практично однаковим – 

біля 115%. Отже, можна зробити висновок, що професійний розвиток 

персоналу у промисловості здійснюється більш швидкими темпами, що має 

як мінімум забезпечувати відповідні тенденції нарощування результуючих 

показників діяльності промислових підприємств. 

При цьому спостерігається така закономірність, що питома вага 

працівників із вищою освітою у загальному складі персоналу є більшою для 

підприємств всіх видів діяльності, ніж для промислових підприємств, а 

значення даного показника на рівні Донецької області є нижчим за аналогічні 

національні рівні показника. Поясненням цієї закономірності може бути той 

факт, що серед облікової чисельності штатних працівників підприємств 

Донецької області понад 40% займає персонал промислових підприємств (у 

2009 р. – 44,4%, у 2013 р. – 41,8%), тоді як на рівні Україні даний показник 

коливається у діапазоні від 27,3% у 2009 р. до 25,8% у 2013 р. [174-178]. До 

того ж промисловість Донецької області носить переважно працевитратний 

характер із високим змістом ручних або мало механізованих робіт 

здебільшого важкого характеру (добування паливно-енергетичних корисних 

копалин, металічне виробництво та виробництво готових металевих виробів, 
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хімічне виробництво тощо). До виконання перелічених видів робіт 

здебільшого залучаються працівники робітничих професій без вищої освіти, 

що і пояснює виявлені тенденції. 

Забезпечення високого рівня якості процесу розвитку персоналу 

підприємства має відбуватися шляхом нарощування інтенсивності даного 

процесу. Інтенсивність процесів професійного розвитку персоналу в Україні 

в цілому, в промисловості України та у Донецькій області можна 

проаналізувати за допомогою показника, що характеризує питому вагу 

працівників, які пройшли певний вид професійного навчання в обліковій 

чисельності штатних працівників. Аналіз значень даного показника 

підтверджує попередній висновок відносно того, що інтенсивність процесів 

професійного розвитку персоналу у промисловості є значно більшою, 

порівняно із всіма підприємствами, табл. 2.2 [169-178].  

 

Таблиця 2.2 

Питома вага працівників, що пройшли професійне навчання в обліковій 

чисельності штатних працівників 

 

Протягом 2009-2013 рр. середня питома вага працівників, яких було 

навчено новим професіям в обліковій чисельності штатних працівників всіх 

Показник 
Навчено новим професіям Підвищили кваліфікацію 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Усього в 

Україні, % 
2,6 1,9 2,0 2,1 2,0 9,0 8,3 8,6 9,1 9,5 

Промисловість 

в Україні, % 
6,6 5,2 5,4 5,6 5,4 14,0 12,3 13,4 14,0 14,6 

Усього у 

Донецькій 

області, % 

3,9 3,0 3,6 3,6 3,6 11,8 10,4 11,5 13,1 13,5 

Промисловість 

у Донецькій 

області, % 

7,2 5,8 6,7 6,5 6,9 17,4 15,3 16,8 20,0 20,9 
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підприємств України складала 2,1%, усього у Донецькій області – 3,6%, по 

промисловості України – 5,6% і по промисловості Донецької області – 6,6%. 

Підвищені рівні досліджуваного показника для промисловості пояснюється 

тим, що даний показник характеризує інтенсивність професійного розвитку 

представників саме робітничих професій, які, відповідно до технологічних 

умов, мають найбільшу питому вагу у структурі персоналу промислових 

підприємств. При цьому у Донецькій області спостерігається більш висока 

інтенсивність процесів освоєння нових професій робітничим персоналом, що 

очікувано має супроводжуватися підвищенням продуктивної віддачі від 

інвестування у людський капітал порівняно з середньо українським рівнем. 

Серед п’яти досліджуваних років найкраща ситуація з інтенсивністю 

навчання новим професіям спостерігалась у 2009 р., потім кризові явища в 

економіці України, викликані наслідками світової економічної кризи, 

призвели до різкого падіння значення досліджуваного показника. Починаючи 

з 2011 р. питома вага працівників, яких було навчено новим професіям 

незначно зросла та залишалася на достатньому рівні до кінця досліджуваного 

періоду. При цьому слід зазначити, що значення всіх обраних для аналізу 

рівнів показника є відносно невисокими, що викриває досить низьку 

зацікавленість підприємств України та Донецької області щодо можливості 

забезпечити достатню конкурентоспроможність та полівалентність власного 

робітничого персоналу через професійне навчання. Поясненням такої 

тенденції, серед іншого, може бути досить високий рівень руху 

низькокваліфікованого робітничого персоналу на українському ринку праці, 

основними причинами чого слід вважати недостатній рівень оплати та важкі 

умови праці, створені на більшості промислових підприємств. 

Підтвердженням цієї тези можна вважати наявність високого попиту на 

представників робітничих професій у загальній потребі підприємств на 

заміщення вільних робочих місць на промисловому сегменті ринку праці 

України і Донецької області (рис. 2.1) [169-178]. 

У цілому ж за всіма підприємствами України рівень попиту на 
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робітничі професії був декілька нижчим і у середньому протягом 

досліджуваного періоду дорівнював 45,8% та при цьому мав тенденцію до 

скорочення з 48,0% у 2009 р. до 45,5% у 2013 р. По Донецькій області 

середній рівень даного показника дорівнював 52,5% та поступово 

скорочувався із 59,4% у 2009 р. до 50,0% у 2013 р. Слід зазначити, що 

виявлені тенденції скорочення значення даного показника свідчать 

здебільшого не про падіння виробничого попиту на представників 

робітничих професій, а про більш глибинну проблему поступового 

скорочення кількості робочих місць на промислових підприємствах. У свою 

чергу, такі перетворення, задля досягнення та утримання переваг 

перспективного розвитку підприємства, мають засновуватися на принципах 

постійного зростання якості та безперервності процесів професійного 

навчання персоналу. 

 

 

Рис. 2.1. Питома вага попиту на робітничі місця у загальному попиті  

на персонал підприємств 

 

Натомість проведений аналіз дозволив зробити висновки, що сучасні 

промислові підприємства з метою мінімізації ризиків інвестування у 

людський капітал, замість інтенсифікації процедур професійного навчання, 

найчастіше обирають можливість оновлення робітничого персоналу за 
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рахунок зовнішнього ринку праці. Однією з підстав для такого вибору є 

офіційний рівень безробіття серед економічно активного населення України, 

який після різкого зростання у 2010 р. із 6,4% (рівень 2009 р.) до 8,8%, надалі 

мав тенденцію до незначного скорочення і становив у 2013 р. 7,5% [174-178]. 

Проте вибір підприємствами описаної тактики ще більше посилює 

бажання робітничого персоналу шукати за межами підприємства більш гідні 

умови праці, що посилює інтенсивність процесів вивільнення робітників, 

спричиняє за собою нові фінансові витрати і втрати підприємств, збільшує 

рівень безробіття та соціальної напруженості у суспільстві.  

Враховуючи той факт, що під процеси підвищення кваліфікації 

підпадають всі категорії персоналу, середня питома вага працівників, що 

підвищили кваліфікацію є декілька вищою та протягом досліджуваного 

періоду складала: усього в Україні – 8,9%, у промисловості України – 13,7%, 

у Донецькій області – 12%, у промисловості Донецької області – 18,1%. 

Тенденції зміни значень даного показника є несуттєво іншими: спочатку, як і 

значення попереднього показника, у 2010 р. його рівень мав тенденцію до 

різкого падіння – від 7% до попереднього року (всього по Україні) до 12% 

(по промисловості та Донецькій області), потім, починаючи з 2011 р. 

спостерігалося щорічне зростання його рівня. При цьому найбільше 

зростання було характерним для підприємств Донецької області, як одного з 

найбільш промислових регіонів України. Так, у 2013 р. зростання питомої 

ваги працівників, що підвищили рівень професійної кваліфікації у обліковій 

чисельності персоналу підприємств порівняно з 2010 р. становило 30%. 

Проте, не зважаючи на наявні позитивні тенденції зміни значень 

досліджуваного показника, його рівень все ще залишається досить низьким, 

що не дозволяє забезпечити достатню конкурентоспроможність персоналу, 

підприємству, економіки регіону та країни у цілому. 

Недостатня інтенсивність процесів професійного розвитку персоналу 

обумовлює відповідний низький рівень періодичності підвищення 

кваліфікації працівників українських підприємств [94]. Так, за період 2009-
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2013 рр. середній рівень періодичності підвищення кваліфікації в цілому для 

підприємств України становив 11,2 років, для промисловості України він був 

нижчим та дорівнював 7,3 років. Дещо кращою, але теж незадовільною, є 

ситуація із періодичністю підвищення кваліфікації працівників підприємств 

Донецької області: середня періодичність для всіх підприємств становила 

8,3 років, а для підприємств промисловості – 5,5 років. Отже, не зважаючи на 

позитивну динаміку питомої ваги працівників, що пройшли відповідну 

процедуру професійного розвитку, фактична середня періодичність 

підвищення кваліфікації персоналу перевищує рекомендовану нормативну 

вимогу, відповідно до якої кожен працівник промислового підприємства має 

проходити підвищення кваліфікації не рідше, ніж один раз на 5 років [53]. 

Перевищення нормативної періодичності підвищення кваліфікації протягом 

певного часу є досить небезпечною тенденцією через високий ризик 

скорочення у найближчому майбутньому продуктивності і падіння якості 

праці, зниження мотивації різних категорій персоналу до 

високопродуктивної праці [56].  

Аналіз ланцюгових темпів зростання двох складових показника 

професійного розвитку персоналу українських підприємств дозволив зробити 

висновок про наявність позитивної тенденції, яка намітилася починаючи з 

2011 р., рис. 2.2. Разом із тим, щорічний приріст значень показників був 

мінімальним і не перевищував 15%, що свідчить про необхідність 

підвищення інтенсивності процесів професійного розвитку персоналу. 

Максимальне значення ланцюгових темпів зростання питомої ваги 

працівників, яких було навчено новим професіям спостерігалося в 2011 р. у 

Донецькій області, зростання цього показника також було характерним і для 

всіх підприємств України та промисловості в цілому, рис. 2.2 (а). Проте 

надалі темпи зростання даного показника в Україні, Донецькій області та 

промисловості набули тенденцій до поступового скорочення, що вкрай 

негативно впливає на інтенсивності та подальшій результативності процесів 

професійного розвитку персоналу підприємств [21].  
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Рис. 2.2. Ланцюгові темпи зростання питомої ваги працівників у обліковій 

чисельності штатних працівників, що у період з 2009 по 2013 рр. було 

навчено новим професіям (а) та які підвищили рівень кваліфікації (б)  

 

Аналіз ланцюгових темпів зростання питомої ваги працівників, які 

підвищили кваліфікацію дозволив виявити аналогічні тенденції. Починаючи 

з 2011 р. спостерігалося різке зростання значення досліджуваного показника, 

при цьому найвищий його рівень був характерним для всіх та особливо 
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промислових підприємств Донецької області, рис. 2.2 (б).  

Спостерігаючи позитивну тенденцію зростання значення показника у 

часі, можна зробити висновок, що роботодавці поступово збільшують розмір 

інвестицій у професійний розвиток персоналу, що має на меті підвищення 

якості робочої сили, якості праці та, як результат, якості діяльності 

підприємства в цілому. Натомість у 2013 р. темпи зростання питомої ваги 

працівників, що підвищили рівень кваліфікації у обліковій чисельності 

штатних працівників або значно скоротилися, або сповільнилися для всіх 

досліджуваних підприємств. Збереження у тривалій перспективі тенденції, 

що намітилася, при відсутності впровадження дієвих заходів із активізації 

процедур професійного навчання, поступово буде унеможливлювати 

постійний перспективний розвиток персоналу, що згодом може призвести до 

падіння результативності його діяльності як через відсутність можливості 

оновлення та набуття інноваційних знань, так і через недостатність 

мотиваційних важелів до високопродуктивної праці [13]. 

Одним із стримуючих факторів у підвищенні результативності та 

якості процесів професійного розвитку людини є висока інтенсивність руху 

персоналу, що вимагає від підприємства здійснення додаткових витрат на 

пошук та адаптацію нових працівників і супроводжується збільшеними для 

роботодавця ризиками втрати коштів, інвестованих протягом останніх років 

у розвиток персоналу. Беручи до уваги попередні висновки щодо наявного 

рівня інтенсивності професійного навчання на будь-яких українських 

підприємствах, можна спрогнозувати наявність протягом досліджуваного 

періоду достатнього руху персоналу із перекосом у бік його вивільнення [56]. 

Дійсно, аналіз динаміки значень ключових показників руху персоналу 

(коефіцієнти обороту з прийому, обороту з вибуття й заміщення персоналу та 

рівень стабільності кадрів) підприємств України та Донецької області у 

період із 2009 по 2013 рр. висвітлив передбачувані тенденції, рис. 2.3. Так, 

значення   коефіцієнта   обороту   з   прийому   для  українських  підприємств, 
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Рис. 2.3. Показники руху персоналу підприємств України  

та Донецькій області у період з 2009 по 2013 рр.:  

а) коефіцієнт обороту з прийому;  

б) коефіцієнт обороту з вибуття;  

в) коефіцієнт заміщення персоналу; 

г) рівень стабільності кадрів 
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незалежно від виду діяльності або територіальної приналежності, коливалося 

у діапазоні від 23,7% у 2009 р. до 26,3% у 2013 р., рис. 2.3 (а). Мінімальний 

рівень показника (20,2-22,4%) був характерним для умов 2010 р., що також 

здебільшого пов’язано з наслідками світової економічної кризи. Надалі 

протягом двох послідовних років спостерігалося зростання значення 

показника майже до його базисного рівня (26,3-28,5%), після чого, у 2013 р. 

знову почалося різке скорочення чисельності осіб, прийнятих на роботу до 

підприємств України (21,5-26,3%). При цьому значення показника для 

промислових підприємств України порівняно зі всіма підприємствами є 

нижчим на 4,0-11,9%, а для промислових підприємств Донецької області – на 

4,6-18,0%. Основною причиною такої розбіжності можна вважати розмір 

промислових підприємств, який, через його відносну незмінність протягом 

тривалого періоду, обумовлює більшу спадкоємність та стабільність їх 

виробничої і кадрової політики у якісному та кількісному вимірах.  

Значення коефіцієнта обороту з вибуття протягом досліджуваного 

періоду коливалося у більш високому діапазоні – від 32,1% у 2009 р. до 

29,9% у 2013 р., рис. 2.3 (б). Максимальний рівень показника (32,1-35,7%) 

спостерігався у 2009 р., після чого почалося поступове скорочення його 

значення із незначним зростанням у 2012 р. (не більше 19,5%). Мінімальний 

рівень вивільнення був характерним для 2011 р. і коливався у межах 24,3-

27,5%. При цьому значення показника для промислових підприємств України 

порівняно зі всіма підприємствами є нижчим на 3,7-5,6% за виключенням 

2009 та 2010 рр., а для промислових підприємств Донецької області – на 4,5-

11,7%, за виключенням 2010 р. Отже, можна констатувати, що тенденції з 

прийомом та вивільненням персоналу українських підприємств протягом 

досліджуваного періоду були подібними при певній кількісній перевазі 

інтенсивності процесів вибуття персоналу [3; 14; 59]. 

Узагальнюючі висновки, отримані на підставі аналізу динаміки значень 

коефіцієнта заміщення персоналу (рис. 2.3 (в)), дозволили констатувати про 

поступове скорочення протягом п’яти досліджуваних років чисельності 
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персоналу українських підприємств через негативні тенденції його руху. 

Значення коефіцієнта коливається від 73,8% у 2009 р. до 87,7% у 2013 р. 

Найбільший очікуваний негативний вплив припав на 2010 р. (69,1-78,5%), у 

результаті чого номінальна чисельність персоналу українських підприємств 

скоротилася на 21,5-30,9%. При цьому досить негативною є тенденція 

прискореного, порівняно зі всіма підприємствами, скорочення чисельності 

персоналу промислових підприємств, яке на рівні країни є перевищеним на 

2,6-12,1%, а на рівні Донецької області – на 7,2-10,1%, за виключенням у 

обох випадках 2011 р. Такий стан веде до поступового обґрунтованого, 

виваженого та свідомого небажання роботодавців до інвестування у 

професійний розвиток персоналу. Нажаль, через це, у першу чергу, під 

скорочення потрапляють програми довгострокового професійного розвитку 

персоналу, яким притаманні збільшені ризики неповернення певної частини 

або всієї суми інвестованих коштів [45; 103; 197; 201]. 

Визнати позитивною встановлену динаміку коефіцієнта заміщення 

персоналу можна лише у тому випадку, коли у результаті виваженої кадрової 

політики реалізується програма перспективного оновлення кадрового складу 

та розвитку кадрового потенціалу, що має бути однією зі складових загальної 

стратегічної програми розвитку підприємства. Конкретним прикладом 

позитивної дії даної програми є повноцінна заміна одним новим 

висококваліфікованим працівником кількох некваліфікованих, 

неперспективних і непродуктивних працівників, у результаті чого 

підприємство отримує відчутну економію на фонді оплати праці, зростання 

рівня продуктивності та прибутковості праці, скорочення непродуктивних 

витрат і втрат робочого часу, матеріальних і нематеріальних ресурсів. 

Водночас прямо ідентифікувати присутність на національному та 

регіональному рівнях описаних тенденцій досить складно через відсутність 

вичерпних даних у відповідній базі офіційної статистичної інформації, проте 

непрямо їх можна простежити через позитивну динаміку кінцевих показників 

діяльності підприємств. 
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Ще одним індикатором оцінки можливого впливу руху персоналу на 

загальну результативність діяльності підприємства та критерієм прийняття 

обґрунтованого рішення щодо доцільності інтенсифікації інвестування у 

людський капітал є рівень стабільності кадрів, динаміка значення якого 

протягом досліджуваного періоду носить переважно позитивний характер, 

рис. 2.3 (г). Значення показника, за виключенням 2012 р., має стійку 

тенденцію до зростання, тобто можна стверджувати, що протягом 

досліджуваного періоду спостерігалося поступове ослаблення тенденцій 

скорочення облікової чисельності штатних працівників підприємств України. 

Це може свідчити або про певне підвищення лояльності персоналу до 

підприємств, або про зростання соціальної напруженості у суспільстві та 

перенасичення регіонального ринку праці, або про одночасну дію цих та 

інших чинників. При цьому найбільший рівень показника був характерним 

для промислових підприємств України (середній рівень за п’ять 

досліджуваних років становив 70,3% порівняно з 70,2%, характерними для 

всіх підприємств України) та Донецької області (середній рівень становив 

71,7% порівняно з 69,9%, характерними для всіх підприємств даного регіону) 

[204]. Виявлений стан підтверджує та посилює попередній висновок про 

збільшену спадкоємність та стабільність виробничої і кадрової політики 

промислових підприємств [25]. 

Підвищення інтенсивності та якості професійного навчання персоналу 

прогнозовано має кількісно посилювати одну з фундаментальних 

закономірностей існування підприємства яка наголошує необхідність 

перевищення темпів зростання виробітку над темпами зростання 

середньомісячної номінальної заробітної плати [90; 200]. Спостереження 

такої тенденції протягом досить тривалого часу серед іншого буде визначати 

досягнення підприємством умов розширеного відтворення та перспективного 

розвитку всіх складових його виробничо-господарського процесу. Водночас, 

очікувані позитивні тенденції на практиці не спостерігаються через фактично 

незадовільний стан професійного розвитку персоналу підприємств різних 
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галузей та видів діяльності.  

Так, аналіз дозволив встановити, що у 2010 та 2013 рр. для всіх рівнів 

аналізованих показників спостерігалося негативне співвідношення 

ланцюгових темпів зростання виробітку та середньомісячної номінальної 

заробітної плати, рис. 2.4. Означена тенденція розпочалася із падіння 

виробітку одного працівника облікового штату у 2010 р. порівняно із 

попереднім роком (у середньому для українських підприємств скорочення 

становило 4,1%, а для промислових – 4,7%) при середньому зростанні рівня 

заробітної плати на 5,5% (для промислових підприємств України – на 5,0%), 

рис. 2.4 (а, б). При цьому найбільше скорочення виробітку у цьому році було 

характерним для всіх підприємств Донецької області (12,4%) та більш 

інтенсивно воно відбувалося на рівні промислових підприємств регіону 

(16,4%), рис. 2.4 (в, г). Така пагубна тенденція безперечно веде до 

поступового скорочення мотивації працівників до високоякісної праці та 

різкого падіння їх зацікавленості у підвищенні професійного рівня через 

окремі процедури навчання та подальшого закріплення на практиці 

отриманих знань та навичок. 

Якщо ж порівнювати між собою виявлені негативні співвідношення у 

тенденціях зміни кожного з двох порівнюваних показників протягом 

досліджуваного періоду, то можна констатувати про незначну позитивну 

динаміку скорочення встановленої розбіжності у 2013 р. порівняно з 2010 р. 

При цьому виключенням є значення досліджуваних показників, що у цьому 

періоді були характерними для всіх підприємств Донецької області, 

рис. 2.4 (в). Разом з тим, означена негативна дія у цьому випадку 

посилюється ще двома аспектами: по-перше, кількісним перевищенням 

майже у два рази розбіжності між темпами зростання виробітку та 

середньомісячної номінальної заробітної плати, порівняно із 

загальноукраїнським рівнем та, по-друге, різким скороченням значення 

продуктивності праці порівняно із попереднім періодом. Кожен з трьох 

перелічених   негативних   аспектів   є   характерними   і   безпосередньо   для 
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а) б) 

  

в) г) 

Рис. 2.4. Темпи зростання середньомісячної номінальної заробітної плати та виробітку одного працівника усього   

в Україні (а), у промисловості України (б), усього у Донецькій області (в) та у промисловості Донецької області (г) 
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діяльності промислових підприємств Донецької області в аналізованому 

періоді. 

Всередині досліджуваного періоду, у 2011 р., за виключенням 

середнього рівня, що був характерним для всіх підприємств України, 

закономірність набула очікуваного характеру. При цьому зі всіх чотирьох 

досліджуваних рівнів найкраще співвідношення темпів зростання 

порівнюваних показників протягом двох років було досягнуто всіма 

підприємствами Донецької області, де у 2011 р. зростання заробітної плати 

на 20,5% дозволило отримати приріст виробітку на 46,7%, а у 2012 р. – 

збільшення заробітку одного середньооблікового працівника на 20,2% 

привело до одночасного зростання виробітку на 38,6%.  

Отже, можна констатувати, що враховуючи ті потенційні можливості 

зростання рівня продуктивності праці, якими володіє промисловість 

Донецької області, різке кількісне погіршення співвідношення темпів 

зростання виробітку та середньомісячної номінальної заробітної плати 

наприкінці досліджуваного періоду може непрямо свідчити і про скорочення 

уваги керівництва підприємств даного регіону до підвищення якості та 

інтенсивності процесів професійного розвитку персоналу, та, у першу чергу, 

робітничого. Наслідком подальшого закріплення на практиці означеної 

тенденції може стати поширення встановленого негативного впливу й на 

кінцеві техніко-економічні показники діяльності промислових підприємств 

Донецької області та економіку України в цілому. 

Дійсно, досліджуючи динаміку темпів зростання обсягу реалізованої 

продукції, виготовленої всіма та окремо промисловими підприємствами 

України й Донецької області (рис. 2.5), було простежено тенденції, подібні за 

напрямом змін до темпів зростання виробітку, що є закономірним. При 

найбільшому падінні обсягів реалізованої продукції, які спостерігалися у 

2010 р., промисловість Донецької області протягом двох наступних років 

досягла досить помітних темпів зростання даного показника, та у 2013 р. 

знову зазнала різкого падіння обсягу реалізації на 8,8% порівняно із 
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попереднім роком, тоді як на українських промислових підприємствах 

спостерігалося збільшення значення даного показника на 2,3%. Поясненням 

такого стану є той факт, що зростання виробітку, безперечно, веде до 

збільшення обсягу виготовленої та реалізованої продукції і, навпаки. Така ж 

сама тенденція, при інших рівних умовах, буде поширюватися і на динаміку 

результуючих показників діяльності підприємства, таких, наприклад, як 

прибуток або рентабельність [26]. 
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Рис. 2.5. Темпи зростання обсягу реалізованої продукції 

 

Проведене дослідження дозволило встановити наявність позитивних 

тенденцій у динаміці показників оцінки інтенсивності, та негативних у 

динаміці показників результативності професійного розвитку персоналу на 

національному та регіональному рівнях. Так, протягом досліджуваного 

періоду спостерігалося зростання питомої ваги працівників із вищою освітою 

у загальному складі персоналу підприємств та відбувалися здебільшого 

позитивні тенденції зміни питомої ваги працівників, що пройшли певний вид 

професійного навчання в обліковій чисельності штатних працівників. 

Одночасно відбувалися процеси поступового скорочення облікової 
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чисельності персоналу та зміни її структури в умовах промислових 

підприємств України. Такі зміни, у свою чергу, призвели до негативного 

перекосу у співвідношенні темпів зростання середньомісячної заробітної 

плати та виробітку одного працівника, незадовільній динаміці обсягу 

реалізованої продукції [22]. 

Отже, з метою стабілізації діяльності підприємства в сучасних умовах 

господарювання, важливого значення набуває забезпечення достатнього 

рівня інтенсивності та якості процесу професійного розвитку персоналу, що 

сприятиме зростанню вартості людського капіталу та забезпеченню 

фінансово-економічної стабільності підприємству. Набуття такої динаміки 

поступово дозволить досягти й соціальної складової ефективності 

інвестування у людський капітал як на рівні підприємства, так і на рівні 

регіону та країни. Саме тому досить важливим є необхідність визначення 

досягнутого рівня професійного розвитку персоналу безпосередньо на 

основній його ланці – конкретному підприємстві. Своєчасне встановлення 

дійсного стану професійного розвитку персоналу та відповідне обґрунтоване 

реагування на виявлені відхилення дозволить запобігти багатьох помилок в 

управлінських рішеннях і буде сприяти загальному покращенню результатів 

його виробничо-господарської діяльності. 

 

2.2 Аналіз інтенсивності, достатності та результативності 

професійного розвитку персоналу промислових підприємств 

 

Прогресивність та доказова глибинність управлінських рішень щодо 

доцільності інвестування у людський капітал багато у чому залежить від 

ступеня забезпеченості цільових керівників різного рівня достатньою, 

своєчасною та об’єктивною інформацією, отримання якої пов’язане із 

необхідністю створення моніторингу інтенсивності, достатності та 

результативності процесів професійного розвитку персоналу як на макро-, 

так і на мікроекономічному рівні. Проведене дослідження щодо 
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інтенсивності та результативності професійного розвитку персоналу 

промислових підприємств на національному та регіональному рівнях 

дозволило встановити наявність таких негативних тенденцій, як підвищена 

інтенсивність вибуття промислового персоналу та скорочення питомої ваги 

працівників, що пройшли професійне навчання. Було також встановлено, що 

негативні тенденції посилюються перевищенням темпів зростання заробітної 

плати над темпами зростання виробітку одного працівника при поступовому 

зростанні питомої ваги працівників із вищою освітою. Тобто, можна 

констатувати, що на практиці спостерігаються тенденції формального 

зростання професійного рівня працівників підприємств України, незалежно 

від виду їх діяльності та форми власності, при фактичному падінні реального 

рівня кваліфікації та скороченні компетентності персоналу. 

Причинами такого незадовільного стану, із превалюванням певних із 

них у окремі проміжки часу, можуть виступати недостатнє бюджетне 

фінансування освітньої сфери в Україні, відсутність на законодавчому рівні 

податкових стимулів та пільг для промислових підприємств, які за власний 

кошти здійснюють попередню адаптаційну підготовку та подальший 

професійний розвиток різних категорій персоналу, недостатня та морально 

застаріла матеріально-технічна база, що застосовується підприємствами для 

проведення навчальних занять та контрольних заходів, низький рівень 

оплати праці та відсутність мотивованої зацікавленості працівників у 

підвищенні власного професійно-кваліфікаційного та компетентісного рівня 

тощо [46; 51; 90; 95; 106]. При цьому основною ланкою впливу та реагування 

є конкретне підприємство, а наявність такої великої кількості різнорідних 

причин зобов’язує його керівництво, що розуміє першочергову необхідність 

постійного підвищення результативності праці, а отже і ефективності 

виробничої діяльності, ранжувати їх за ступенем негативного впливу та 

рівнем керованості з метою швидкого реагування на найбільш загрозливі 

чинники і попереджати можливі негативні наслідки. Підставою для 

практичного втілення у життя такого сценарію є результати комплексного 
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аналізу інтенсивності та результативності професійного розвитку персоналу 

промислового підприємства, ретельне та компетентне виконання якого 

дозволить наблизитися до об’єктивної оцінки якості здійснення даного 

процесу.  

Оцінку наявного стану професійного розвитку персоналу було 

здійснено на прикладі трьох різних підприємств машинобудівної та 

металургійної галузі Донецької області, кожне з яких входить до десятки 

лідируючих підприємств відповідної сфери діяльності: ПАТ «Донецький 

завод гірничорятувальної апаратури» (ПАТ «ДЗГА»), ПАТ «Харцизький 

трубний завод» (ПАТ «ХТЗ») та ТОВ «Мегатекс» (м. Костянтинівка). Вибір 

підприємств було обґрунтовано приналежністю кожного із них до різних за 

розміром, економічним станом та результативністю виробничо-господарської 

діяльності груп підприємств, що має надати можливість забезпечити 

достатній ступінь універсальності висновків аналізу.  

ПАТ «ДЗГА» відноситься до підприємств машинобудівної галузі і 

являється одним із найбільших у світі виробником дихальної апаратури в 

гірській та інших галузях промисловості. Обсяг реалізованої продукції 

підприємства у 2013 р. склав 145592,2 тис. грн., виручка від реалізації – 

206960,0 тис. грн. при середньообліковій чисельності персоналу 679 осіб. 

Отже, у 2013 р. середня продуктивність праці склала 214,4 тис. грн./люд., а 

фінансова результативність праці – 304,8 тис. грн./люд. 

ПАТ «ХТЗ» є металургійним підприємством, що вважається 

найбільшим серед країн СНД заводом-виготовлювачем прямошовних 

електрозварювальних труб великого діаметру від 508 до 1422 мм із 

зовнішнім і внутрішнім антикорозійним або гладкостним покриттям для 

магістральних газо- і нафтопроводів. Обсяг реалізованої продукції 

підприємства за 2013 р. склав 3887379,0 тис. грн., виручка від реалізації – 

3937183,0 тис. грн. при середньообліковій чисельності персоналу 2809 осіб. 

Отже, у 2013 р. середня продуктивність праці склала 1383,9 тис. грн./люд., а 

фінансова результативність праці – 1401,6 тис. грн./люд. 
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ТОВ «Мегатекс» є одним з найбільш великих підприємств в Україні з 

виробництва свинцево-кислотних стартерних акумуляторних батарей для 

автомобілів. Обсяг реалізованої продукції підприємства за 2013 р. склав 

72478,0 тис. грн., виручка від реалізації – 92683,0 тис. грн. при 

середньообліковій чисельності працівників 497 осіб. Отже, у 2013 р. середня 

продуктивність праці склала 145,8 тис. грн./люд., а фінансова 

результативність праці – 186,5 тис. грн./люд. 

На кожному з обраних підприємств система професійного розвитку 

персоналу працює вже певний час і вона є досить розвинутою, представляє 

собою комплексний безперервний процес і здійснюється як на базі самих 

підприємств, так і у спеціалізованих навчальних центрах і освітніх закладах. 

Забезпечення високого рівня якості даного процесу відбувається, у першу 

чергу, за рахунок його інтенсивності, яку характеризує відсоток працівників, 

які пройшли певний вид професійного навчання в обліковій чисельності 

штатних працівників підприємства. Для збільшення рівня інформативності 

дослідження та об’єктивності висновків аналіз значень даного показника за 

всіма трьома досліджуваними підприємствами було виконано за п’ять років – 

з 2009 по 2013 рр., табл. 2.3 [1]. 

Протягом аналізованого періоду середнє значення питомої ваги 

працівників, що пройшли професійне навчання в обліковій чисельності 

штатних працівників дорівнювало для ПАТ «ДЗГА» – 10,7%, для ПАТ «ХТЗ» 

– 51,6%, та для ТОВ «Мегатекс» – 10,5%. Тобто, на двох із досліджуваних 

підприємств кожен працівник мав можливість у середньому пройти певну 

процедуру професійного розвитку один раз на дванадцять-чотирнадцять 

років (ПАТ «ДЗГА» – 14 років, ТОВ «Мегатекс» – 12 років), що є вкрай 

недостатньо та незадовільно, а в умовах третього підприємства (ПАТ «ХТЗ») 

ситуація є більш ніж задовільною – протягом досліджуваного періоду кожен 

працівник у середньому проходив професійний розвиток кожні два с 

половиною роки, що має забезпечити високий рівень кваліфікації та 

конкурентоспроможності персоналу. 
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Таблиця 2.3 

Питома вага працівників, які пройшли професійне навчання, в 

обліковій чисельності штатних працівників, % 

Підприємство 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

ПАТ «ДЗГА» 11,7 5,8 13,8 12,3 9,9 

ПАТ «ХТЗ» 54,8 48,5 49,7 55,5 49,5 

ТОВ «Мегатекс» 12,0 14,4 11,1 8,1 7,0 

 

Отже, проведений аналіз дозволив встановити, що рекомендації Закону 

«Про професійний розвиток працівників» [53], який наголошує на 

доцільності проходження процедури підвищення кваліфікації працівниками 

промислових підприємств не рідше ніж один раз на п’ять років, повністю 

дотримується лише підприємство ПАТ «ХТЗ». В умовах ПАТ «ДЗГА» та 

ТОВ «Мегатекс» значення даного показника значно відхиляється від 

встановленого нормативу, що є вкрай негативним та свідчить про 

необхідність активізації цього процесу із метою подальшого отримання всіх 

можливих переваг від якісно організованого процесу професійного розвитку, 

як самим підприємством, так і безпосередньо окремим працівником. 

Загальні тенденції зміни досліджуваного показника для кожного з 

трьох підприємств є однаковими – протягом аналізованого періоду 

спостерігалося поступове скорочення питомої ваги працівників, що пройшли 

професійне навчання незалежно від місця його проведення. При цьому в 

умовах ПАТ «ДЗГА» падіння становило 1,8%, в умовах ПАТ «ХТЗ» – 5,3%, а 

в умовах ТОВ «Мегатекс» – 5,0%. При цьому, незалежно від збігу загальної 

тенденції, кожне підприємство по різному відчуває вплив зовнішніх і 

внутрішніх факторів на інтенсивність процесів професійного розвитку 

персоналу. Так, для ПАТ «ДЗГА» найбільша негативна динаміка 

спостерігалася у 2010 р. – питома вага працівників, що пройшли професійне 

навчання скоротилася у 2,02 рази, а у 2011 р. була відмічена зворотна 

тенденція – значення показника зросло понад ніж у 2,38 рази. В умовах 



 

 

86 

8
6
 

ПАТ «ХТЗ» також найбільше падіння значення досліджуваного показника 

спостерігалося у 2010 р. і становило 1,13 рази, натомість стабілізація ситуації 

із інтенсивністю професійного розвитку персоналу була характерною для 

2012 р., коли відбулося зростання значення показника майже у 1,12 рази. 

Ситуація з інтенсивністю професійного розвитку персоналу в умовах 

ТОВ «Мегатекс» є декілька гіршою, так як негативні тенденції підприємство 

відчувало практично протягом всього досліджуваного періоду. При цьому 

найбільше скорочення значення показника спостерігалося у 2012 р. – у 

1,38 рази, при тому, що зростання його значення було характерним лише для 

умов 2010 р. та становило 1,20 рази. 

Більш детальне дослідження інтенсивності здійснення двох основних 

складових професійного розвитку персоналу, а саме навчання новим 

професіям та підвищення рівня кваліфікації, дозволило зробити висновок про 

наявність подібних тенденцій зміни, рис. 2.6. Так, протягом досліджуваного 

періоду в умовах ПАТ «ДЗГА» спостерігалися здебільшого позитивні 

тенденції у динаміці складових процесів професійного розвитку персоналу. 

При цьому зміни у динаміці питомої ваги працівників, яких було навчено 

новим професіям у обліковій чисельності персоналу мали більш ритмічний 

характер без різких коливань, рис. 2.6 (а). Натомість зміни у динаміці 

питомої ваги працівників, які підвищили рівень кваліфікації у обліковій 

чисельності персоналу мали стрибкоподібний характер із піковим 

зростанням (у 4,23 рази) значення показника у 2011 р. порівняно з 

попереднім 2010 р., рис. 2.6 (б). 

Ситуація із інтенсивністю здійснення процедур професійного 

навчання в умовах ПАТ «ХТЗ» є дещо іншою та її можна охарактеризувати 

як таку, що має тенденцію до стабільного скорочення. При цьому динаміка 

питомої ваги працівників, яких було навчено новим професіям у обліковій 

чисельності персоналу мала різкий стрибкоподібний коливальний характер із 

чітко вираженою тенденцією до скорочення, рис. 2.6 (а). Водночас темпи 

скорочення питомої ваги працівників, яких було навчено новим професіям у  
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Рис. 2.6. Ланцюгові темпи зростання питомої ваги працівників, що у період   

з 2009 по 2013 рр. пройшли професійне навчання в обліковій чисельності 

штатних працівників:  

а) яких навчено новим професіям; б) які підвищили рівень кваліфікації 
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обліковій чисельності персоналу щороку кількісно зменшувалися, що є 

досить позитивною тенденцією в сучасних умовах господарювання та 

свідчить про зацікавленість підприємства у підвищенні компетентісного 

рівня працівників, рис. 2.6 (б).  

Протягом аналізованого періоду найбільш несприятливою була 

ситуація із професійним розвитком персоналу в умовах ТОВ «Мегатекс» – 

питома вага працівників, що пройшли певний вид професійного розвитку у 

обліковій чисельності щороку скорочувалася. Виключенням був лише рівень 

показника у 2010 р., коли порівняно із 2009 р. питома вага працівників, яких 

було навчено новим професіям зросла на 8%, а питома вага працівників, що 

підвищили рівень кваліфікації – на 29%, рис. 2.6.   

Отже, на підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, 

відповідно до якого простежується чітка тенденція до поступового 

скорочення відносних показників інтенсивності професійного розвитку 

персоналу на кожному з трьох досліджуваних підприємств. Якщо ж 

оцінювати інтенсивність процесів професійного розвитку персоналу за 

абсолютним показником чисельності осіб, які пройшли певний вид 

професійного навчання, то ситуація є не такою однозначною, рис. 2.7.   

Чисельність осіб, що підвищили кваліфікацію в умовах ПАТ «ДЗГА» 

протягом досліджуваного періоду мала чітку тенденцію до зростання з 

33 осіб у 2009 р. до 49 осіб у 2013 р., рис. 2.7 (а). Найбільш інтенсивно 

процеси підвищення кваліфікації відбувалися на підприємстві у 2012 р., коли 

під процес підвищення кваліфікації попали 64 особи. Найменш інтенсивно 

підвищення кваліфікації здійснювалося у 2010 р., коли лише 13 осіб пройшли 

дану процедуру. Слід також відмітити, що протягом всього досліджуваного 

періоду чисельність осіб, яких було навчено новим професіям практично 

була незмінною, за виключенням 2010 р., коли число таких працівників 

скоротилося на 36,4%. 

Кількісні індикатори функціонування системи професійного розвитку 

персоналу,  створеної  в  умовах  ТОВ «Мегатекс»,  протягом досліджуваного 
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Рис. 2.7. Динаміка чисельності осіб, що пройшли певний вид професійного 

розвитку 
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періоду мати тенденцію до скорочення, за виключенням 2010 р., коли обидві 

складові даного процесу зазнали незначне зростання (чисельність осіб, яких 

було навчено новим професіям зросла порівняно із 2009 р. на 8,3%, а 

чисельність працівників, що пройшли професійне навчання – на 28,6%), 

рис. 2.7 (в). Протягом періоду чисельність осіб, яких було навчено новим 

професіям скоротилася на 58,3%, а чисельність працівників, що підвищили 

кваліфікацію – на 14,3%. 

Ситуація із професійним розвитком в умовах ПАТ «ХТЗ» є ще більш 

критичною через різке скорочення чисельності осіб, яких було навчено 

новим професіям і які пройшли підвищення кваліфікації. Так, число 

працівників, що підвищили кваліфікацію протягом досліджуваного періоду 

скоротилося у 1,86 разів, а чисельність персоналу, що було навчено новим 

професіям зазнала ще більшого скорочення – у 2,58 рази, рис. 2.7 (б). Окремі 

позитивні тенденції спостерігалися у 2010 та 2012 рр., коли певного 

збільшення (відповідно на 51,8% та 22,5%) зазнавала чисельність осіб, яких 

було навчено новим професіям. 

Проведений аналіз дозволив також встановити, що на кожному з 

трьох досліджуваних підприємствах серед всіх працівників, що пройшли 

професійний розвиток кількісно переважала процедура підвищення 

кваліфікації. Так, питома вага працівників, яких було навчено новим 

професіям в умовах ПАТ «ДЗГА» коливалася від 40,0% у 2009 р. до 29,0% у 

2013 р. При цьому, як виняток, можна відмітити 2010 р., коли на 

підприємстві чисельність осіб, які отримали нові професії на 1,9% 

перевищила чисельність працівників, що пройшли процедуру підвищення 

кваліфікації. Максимальне фактичне перевищення чисельності осіб, що 

пройшли підвищення кваліфікації над тими, що було навчено новим 

професіям становило 3,05 рази у 2012 р.  

На ПАТ «ХТЗ» питома вага працівників, яких було навчено новим 

професіям коливалася у межах від 15,2% у 2009 р. до 11,4% у 2013 р. При 

цьому максимальний рівень даного показника був характерним для умов 
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2010 р. і становив 31,3%. Фактичне перевищення чисельності осіб, що 

пройшли підвищення кваліфікації над тими, що було навчено новим 

професіям на підприємстві коливалося у межах від 2,19 разів у 2010 р. до 

7,74 разів у 2013 р. В умовах ТОВ «Мегатекс» максимальний рівень даного 

показника спостерігався у 2009 р. та становив 25,5%, а мінімальний у 2013 р. 

– 14,3%. Фактичне перевищення чисельності осіб, що пройшли підвищення 

кваліфікації над тими, що було навчено новим професіям на підприємстві 

коливалося у межах від 2,91 разів у 2009 р. до 6,00 разів у 2013 р. 

Отже, можна констатувати, що керівництво промислових підприємств 

віддає перевагу такому виду професійного розвитку, як підвищення 

кваліфікації. Такий вибір обумовлений тим, що існує досить висока 

ймовірність настання та швидкість окупності інвестицій, спрямованих на 

підвищення кваліфікації персоналу. По-перше, це пов’язано із високою 

ефективністю капіталовкладень, спрямованих саме на цю процедуру 

професійного розвитку. За розрахунками фахівців така ефективність 

наближується до 80% [99, с. 103]. По-друге, підвищенню кваліфікації 

підлягають працівники, які вже мають певний рівень професійного досвіду та 

компетенції, що є запорукою швидкого досягнення тенденцій зростання 

продуктивності та результативності праці. По-третє, організація процедури 

підвищення кваліфікації вимагає менших витрат часу та коштів на її 

проведення, ніж всі інші види професійного розвитку персоналу. 

Для здійснення більш детальної оцінки результативності та 

ефективності професійного розвитку персоналу із трьох досліджуваних 

підприємств за критерієм найбільшої інтенсивності процесів навчання 

працівників (а саме, за максимальною чисельністю осіб, які приймають 

участь у процедурах професійного розвитку) було обрано одне – ПАТ «ХТЗ», 

на прикладі якого буде виконано подальший аналіз.  

ПАТ «ХТЗ» щорічно інвестує досить значні кошти на професійний 

розвиток власного персоналу. Так, у 2009 р. на різні процедури професійного 

навчання персоналу підприємство спрямувало 2,7 млн. грн., а у 2012 р. даний 
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показник досяг максимального за досліджуваний період рівня – 4,4 млн. грн. 

Протягом 2009-2012 рр. щорічне зростання цієї суми у середньому становило 

18,6%, а у 2013 р. відбулися негативні тенденції її скорочення на 47,5% 

порівняно із 2012 р. За таких умов спостерігається щорічне збільшення 

розміру коштів, спрямованих на професійний розвиток одного працівника, 

рис. 2.8. Так, якщо у 2009 р. підприємство на професійний розвиток в 

середньому на одного працівника спрямувало 556,73 грн., то у 2012 р. цю 

суму було збільшено на 150% і вона становила 1393,76 грн., а у 2013 р. 

базисні темпи зростання дорівнювали 150% і сума становила 835,05 грн.  

 

 

Рис. 2.8. Динаміка середнього розміру інвестицій, спрямованих  

на професійний розвиток персоналу в умовах ПАТ «ХТЗ» 

 

Порівняно із динамікою рівнів попереднього показника більш 

важливе значення має позитивна тенденція щорічного зростання розміру 

коштів, що було спрямовано на професійний розвиток одного навченого 

працівника. Саме така тенденція мала місце на досліджуваному підприємстві 

– питомий обсяг інвестицій зріс із 1015,08 грн. у 2009 р. до 2512,11 грн. у 

2012 р., тобто у 2,47 рази, та не зважаючи на скорочення ланцюгових темпів 
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зростання у 2013 р., відповідні базисні темпи у цей період становили 166,0%. 

При цьому спостерігалася ще одна позитивна тенденція, яка простежувалася 

до 2012 р. включно – зростання розміру коштів, інвестованих у розвиток 

персоналу у розрахунку на одного навчено працівника відбувалося значно 

більшими темпами, ніж підвищення рівня відповідного показника, 

перерахованого на одного середньооблікового працівника підприємства. Така 

ситуація стала можливою через одночасну дію двох протилежних тенденцій 

– скорочення чисельності навченого персоналу, що до того ж відбувалося 

більшими темпами, ніж зменшення середньооблікової чисельності 

працівників підприємства та зростання обсягу коштів, інвестованих у 

професійний розвиток персоналу [6; 130].  

Наявність позитивної динаміки зміни абсолютних показників, а саме 

чисельності навченого протягом певного періоду персоналу та розміру 

коштів, інвестованих у професійний розвиток працівників, дає можливість 

кількісно оцінити інтенсивність даних процесів на підприємстві, проте не 

дозволяє охарактеризувати їх достатність, результативність та ефективність. 

Встановлення ступеня відносної достатності коштів, інвестованих у 

професійний розвиток персоналу є досить складним завданням, розв’язання 

якого вимагає оперування великою кількістю спеціальної інформації 

кількісного та якісного характеру, доступ до якої на будь-якому 

промисловому підприємстві є обмеженим або закритим. При цьому ця 

обставина здебільшого пояснюється відсутністю у діючій на підприємстві 

системі звітності обліку багатьох аспектів, що з різних боків кількісно 

характеризують професійний розвиток персоналу [47; 73; 115]. 

Одним із індикаторів достатності коштів, спрямованих керівництвом 

на професійний розвиток персоналу є питома вага інвестицій у людський 

капітал від загального фонду оплати праці. Значення даного показника в 

умовах досліджуваного підприємства зростало з 1,98% у 2009 р. до 2,90% у 

2012 р., а у 2013 р. його рівень скоротився до 2,53%. Такий рівень є досить 

високим, якщо порівнювати його зі світовими стандартами, які було 
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встановлено досвідним шляхом та відповідно до яких економічно доцільно 

інвестувати у людський капітал у межах від 0,1 до 8,0% від загального фонду 

оплати праці підприємства [39, с.128-134; 82; 128; 132; 139, с.183-194; 142, 

с.16; 143; 152; 160, с.77-79; 185]. Кількісне порівняння даного індикатора 

достатності інвестування на цілі професійного розвитку персоналу із 

відповідними показниками, що є характерними для вітчизняних малих і 

середніх (0,1-0,5%), а також великих і навіть провідних (0,2-1,5%) 

промислових підприємств, також свідчить про досить велику увагу, що 

приділяє керівництво ПАТ «ХТЗ» організації різних процедур професійного 

розвитку персоналу [73, с.116]. Отже, можна зробити висновок, що 

підприємство досить інтенсивно та на достатньому рівні здійснює 

інвестування у людський капітал, докладає багато зусиль для його постійного 

нагромадження та збільшення. 

Отже, за результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, 

що керівництво ПАТ «ХТЗ» протягом досліджуваного періоду займало 

досить активну позицію щодо здійснення професійного розвитку персоналу. 

Водночас, задля забезпечення дієвості у довгостроковій перспективі така 

позиція має постійно підкріплюватися позитивною динамікою результуючих 

показників діяльності підприємства, що безпосередньо виступають як 

прямий результат від інвестування у людський капітал.  

Беручи до уваги той факт, що достеменно встановити конкретну 

причину та відповідний розмір зміни результуючих показників діяльності 

підприємства досить важко через багатоаспектність та багатофакторність 

впливу внутрішніх і зовнішніх складових діяльності підприємства, висновки 

щодо зміни показників результативності та ефективності професійного 

розвитку персоналу можна робити лише опосередковано та зі значним 

ступенем наближення [16; 96]. 

Виходячи з того, що інтенсивність заходів із професійного розвитку 

персоналу на підприємстві є досить високою і супроводжується відповідними 

інвестиціями у людський капітал, керівництво вправі очікувати щорічне 
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зростання продуктивності праці. Даний показник є найбільш показовим та 

об’єктивним, так як на його рівень практично не впливають чинники дії 

зовнішнього середовища підприємства. До того ж таке зростання мають 

демонструвати не лише працівники, які пройшли професійний розвиток 

протягом останніх трьох років, але й інші категорії персоналу через дію 

синергетичного ефекту [187; 188; 198].  

Дійсно, на практиці протягом досліджуваного періоду спостерігається 

позитивна динаміка показника продуктивності праці персоналу ПАТ «ХТЗ», 

проте характер її зміни був хвилеподібним і нестійким, що безперечно буде 

виступати стримуючим фактором у справі забезпечення очікуваного 

підвищення фінансово-економічних результатів діяльності підприємства, 

рис. 2.9.  

 

Рис. 2.9. Динаміка показників результативності професійного розвитку 

персоналу в умовах ПАТ «ХТЗ» 

 

Так, у 2010 р. продуктивність праці зросла на 88,01% порівняно із 

2009 р. У 2011 р. зростання значення даного показника порівняно із базисним 
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2009 р. становило 14,38%, проте відповідно до рівня попереднього року 

відбулося скорочення його значення на 39,16%. Аналіз дозволив встановити, 

що протягом досліджуваного періоду найвищий рівень продуктивності праці 

був характерним для умов 2012 р., коли базисні темпи зростання становили 

184,30%, а ланцюгові – 148,55%. Проте позитивна динаміка досить швидко 

уповільнилася, у результаті чого у 2013 р. відбулося скорочення рівня 

продуктивності праці порівняно із попереднім роком на 29,96% при 

збереженні тенденції зростання відповідно до базисного 2009 р. на 99,12%. 

Отже, можна констатувати, що високий рівень інтенсивності та достатності 

професійного розвитку персоналу, що спостерігався протягом 

досліджуваного періоду в умовах ПАТ «ХТЗ», супроводжувався 

підвищенням рівня продуктивності праці персоналу, проте це зростання 

характеризувалася такими ознаками, як непостійність, неритмічність та 

нерівномірність. 

Аналіз динаміки значень коефіцієнта фінансової ємності інвестування 

у людський капітал також дозволив виявити наявність загальних позитивних 

тенденцій при різкому скороченні його рівня у 2012 р. (порівняно із 2011 р. 

падіння становило 72,42%). Таке різке падіння значення коефіцієнта 

пов’язано із двома позитивними тенденціями – одночасним зростанням 

розміру коштів, спрямованих на професійний розвиток персоналу та чистого 

прибутку підприємства. Причому зростання розміру чистого прибутку було 

значно більшим та ризьким (розмір інвестицій зріс на 26,9%, а чистий 

прибуток – на 133,7%). Отже, не зважаючи на наочне ризьке скорочення 

значення показника у 2012 р. можна констатувати про загальні позитивні 

тенденції зростання фінансової віддачі від інвестованих підприємством 

коштів у професійний розвиток персоналу. Хоча такий висновок можна 

робити лише опосередковано, так як розрахунок значень показника робився 

із значним наближенням через неможливість виокремлення тієї частини 

чистого прибутку, який підприємство отримало безпосередньо у результаті 

інвестування у людський капітал. 
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Розрахунок значень запропонованого у роботі коефіцієнта 

ефективності інвестування у професійний розвиток персоналу та їх подальша 

інтерпретація для умов досліджуваного підприємства (табл. 2.4) підтвердили 

встановлену раніш тенденцію щодо незадовільного рівня відносної окупності 

коштів, які спрямовувалися на цілі нагромадження людського капіталу.  

 

Таблиця 2.4 

Аналіз досягнутого рівня ефективності інвестування у професійний 

розвиток персоналу в умовах ПАТ «ХТЗ»  

Рівень показника Висновки щодо економічної доцільності  

інвестування у професійний розвиток персоналу 
Пр

зрТ  
Іпр

зрТ  Кепр 

2010/2009 рр. 

<1 

0,466 

>1 

1,317 

<1 

0,340 

Уповільнення темпів зростання прибутку підприємства при 

зростанні обсягів коштів, спрямованих на професійний розвиток 

персоналу, що є незадовільною тенденцією скорочення 

продуктивної віддачі від інвестованих коштів та для прийняття 

вірного управлінського рішення необхідно додатково здійснити 

аналіз динаміки значень таких показників, як рівень узгодженості 

навчальної програми з виробничими потребами та коефіцієнта 

продуктивної віддачі від професійного навчання 

2011/2010 рр. 

<1 

0,290 

<1 

0,918 

<1 

0,316 

Скорочення або незмінні обсяги інвестування у людський капітал, 

що супроводжується падінням прибутку підприємства. За будь-яких 

умов така тенденція є незадовільною, так як ілюструє передкризовий 

стан підприємства та недостатність позитивного ефекту від 

інвестицій у професійний розвиток персоналу, здійснених протягом 

останніх років 

2012/2011 рр. 

>1 

4,601 

>1 

1,269 

>1 

3,626 

Зростання продуктивної віддачі від коштів, інвестованих у 

професійний розвиток персоналу, що підтверджує достатній рівень 

ефективності обраної політики професійного розвитку персоналу, 

вірність управлінських рішень виробничого та господарського 

характеру 

2013/2012 рр. 

<1 

0,346 

<1 

0,535 

<1 

0,648 

Скорочення або незмінні обсяги інвестування у людський капітал, 

що супроводжується падінням прибутку підприємства. За будь-яких 

умов така тенденція є незадовільною, так як ілюструє передкризовий 

стан підприємства та недостатність позитивного ефекту від 

інвестицій у професійний розвиток персоналу, здійснених протягом 

останніх років 
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Можна зробити висновок, що найвищий рівень ефективності та 

позитивні тенденції динаміки щодо забезпечення соціально-економічної 

результативності інвестування у людський капітал спостерігалися у 2011 р., 

коли зростання обсягів інвестування на 26,9% супроводжувалося 

збільшенням розміру чистого прибутку на 360,1%. У всі інші роки можна 

відмітити тенденцію до скорочення обсягів чистого прибутку підприємства 

незалежно від наявного вектора зміни обсягу коштів, інвестованих у 

професійний розвиток персоналу. Перенесення встановлених тенденцій на 

більш тривалу перспективу є дуже загрозливою обставиною, яка може 

призвести до поступового згортання та скорочення керівництвом програм 

професійного розвитку персоналу через їх низьку економічну окупність і 

доцільність, практичну корисність для виробництва та працівників. 

Ще одним показником результативності професійного розвитку 

персоналу є коефіцієнт плинності перспективних працівників, тобто тих, у 

розвиток яких протягом останніх трьох років підприємство інвестувало 

кошти. Аналіз рівня даного показника для умов досліджуваного 

підприємства дозволив зробити висновок як про низький рівень, так і про 

тенденцію скорочення плинності перспективних працівників. Так, значення 

показника скоротилося з 2,51% у 2009 р. до 0,25% у 2013 р. Така тенденція 

свідчить як про підвищення рівня вмотивованості персоналу так і про його 

задоволення умовами праці, створеними на підприємстві. 

Отже, результати проведеного аналізу показали, що динаміка 

інтенсивності та достатності процесів професійного розвитку персоналу на 

кожному з трьох досліджуваних підприємств є різною за обсягом і напрямом 

зміни, що є досить об’єктивним фактором, так як всі підприємства належать 

до різних сфер та видів діяльності, груп підприємств за розміром і наявним 

фінансово-економічним станом. На основі аналізу трьох основних показників 

інтенсивності професійного розвитку персоналу підприємства (чисельність 

осіб та відповідно питома вага працівників, що пройшли певний вид 

професійного розвитку, періодичність підвищення кваліфікації) 
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простежуються здебільшого негативні тенденції у цій характеристиці 

досліджуваного процесу. Ситуація погіршується ще і тим, що навіть якщо 

підприємство у базисному періоді мало досить високі характеристики 

інтенсивності професійного розвитку персоналу, то протягом подальших 

років спостерігалися тенденції до їх скорочення, що пов’язано зі значною 

кількістю причин внутрішнього та зовнішнього характеру. За цих умов навіть 

достатнє за розміром інвестування у людський капітал не зможе забезпечити 

очікувані розміри показників результативності та ефективності розвитку. 

Проведене на рівні окремого промислового підприємства 

дослідження показало, що наявний інструментарій оцінки різних кількісних 

характеристик професійного розвитку персоналу (інтенсивності, достатності, 

результативності та ефективності) можна охарактеризувати як 

систематичний, детальний, багатоаспектний та глибокий, а тому виникає 

багато складностей у його практичному комплексному використанні. При 

цьому основною проблемою тут є неможливість, на базі результатів 

розрахунку обраних для аналізу показників оцінки певної характеристики 

професійного розвитку персоналу, здійснення конкретних обґрунтованих 

висновків відносно досягнутого рівня якості даного процесу на підприємстві, 

що дуже ускладнює процедури управління ним. Саме тому дуже актуальною 

є розробка дієвої методики оцінки якості професійного розвитку персоналу, 

заснованої на узагальненні розрізнених результатів оцінки інтенсивності, 

достатності, результативності та ефективності окремих навчальних та 

розвиваючих процедур підприємстві. 

 

2.3 Комплексна оцінка якості професійного розвитку персоналу 

промислового підприємства  

 

Забезпечення достатнього рівня якості професійного розвитку 

персоналу на підприємстві обумовлюється необхідністю створення 

відповідного інструментарію як організаційно-управлінського, так і 
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діагностичного характеру, використання якого дало б змогу не лише 

досконало налагодити даний процес на тривалу перспективу, а й професійно 

здійснювати моніторинг ключових проміжних і результуючих показників із 

метою завчасного запобігання збоїв та перекосів у його практичній 

реалізації. Найбільш складним питанням при цьому залишається 

безпосередня обґрунтована оцінка досягнутого рівня якості професійного 

розвитку персоналу, так як саме від його вчасного і об’єктивного визначення 

залежить як ступінь вмотивованості працівників до активізації подальших 

навчальних і розвиваючих процедур у обраній сфері діяльності, так і 

зацікавленість лінійних керівників у створенні відповідних умов для 

професійного навчання персоналу. Важливість такої оцінки підтверджується 

тим, що її результати мають бути покладеними в основу прийняття 

відповідних управлінських рішень щодо організації окремих процедур 

професійного навчання, вибору найбільш економічно ефективних та 

методологічно результативних зовнішніх провайдерів навчальних програм, 

розрахунку планової потреби у певному виді професійного навчання та 

визначення його оптимальної тривалості, коригування обсягів та напрямів 

спрямування інвестиційних потоків із метою інтенсифікації процесів 

нагромадження людського капіталу, обґрунтування вірності кадрових 

призначень і формування кадрового резерву на підприємстві тощо. 

Сучасні підходи до оцінки ефективності та якості професійного 

розвитку персоналу засновані на комплексі показників оцінки, що 

передбачають врахування аспектів особистісного рівня, навчального закладу 

та підприємства. Так, О.А. Грішнова звертається до такої техніки аналізу, як 

витрати-вигоди (cost-benefit analysis) та відповідно до цього методу пропонує 

ідентифікацію витрат та вигод із врахуванням фактору часу та порівняння 

розміру отриманих у результаті професійного навчання вигод із величиною 

витрат на його здійснення [39, c.42-45]. О.С. Заклекта-Берестовенко 

обґрунтувала наявність кореляційного зв‘язку між розмірами прибутку 

досліджуваних підприємств та величиною витрат на навчання працівників, на 
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основі використання статистичних методів досліджень. Для виявлення його 

сили та напряму дії використано метод порівняння паралельних рядів та 

коефіцієнт Фехнера, побудовано регресійні залежності впливу частки 

навченого персоналу у загальній чисельності працівників на обсяг валового 

прибутку у розрахунку на одного працюючого [52]. Т.А. Дерев’янко 

досліджено вплив витрат на навчання і розвиток персоналу на розмір 

показників фінансової і операційної діяльності підприємства. Дослідження 

кроскореляційних функцій на екстремум визначило лаг часу, що розділяє 

випереджаючі витрати на навчання і розвиток персоналу, і запізнюючи 

показники операційної діяльності підприємства та його фінансового стану. 

Визначено також максимальні значення коефіцієнтів парної кореляції 

(чисельник) і відповідні значення лага часу (знаменник) між оцінками витрат 

на навчання та розвиток персоналу і показників операційної діяльності (обсяг 

реалізованої продукції, оборотні кошти, основні фонди, прибуток) і 

фінансового стану підприємства [44].  

На думку А.Я. Кібанова, оцінку якості навчання персоналу слід 

проводити шляхом складання схеми доходів і витрат підприємства, 

визначення сальдо грошового потоку, здійснення розрахунку чистого 

дисконтованого доходу згідно встановленої норми дисконту, та подальшого 

розрахунку чистої поточної вартості, середньорічної рентабельності й 

терміну окупності витрат проекту навчання персоналу. Автором також 

пропонується оцінювати вплив додаткового навчання робітників на рівень 

продуктивності їх праці [81]. В.А. Савченко визначено систему показників 

оцінки соціально-економічної ефективності професійного навчання 

персоналу та надано методичні рекомендації щодо визначення впливу зміни 

компетентності працівників на загальні результати діяльності суб’єктів 

господарювання [157, с.131-144].  

Отже, можна констатувати, що сучасні дослідження у сфері оцінки 

різних аспектів ефективності професійного розвитку персоналу 

характеризуються досить широким спектром використання економіко-
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математичного апарату, що дозволяє не лише продіагностувати наявний стан 

функціонування даного процесу, а й здійснити прогнозування тенденцій 

зміни результуючих показників діяльності підприємства на перспективу за 

умови виконання вихідних умов. Проте використання всіх перелічених та 

інших підходів до оцінки не дозволяє здійснити комплексного аналізу якості 

процесу професійного розвитку персоналу через значну кількість обмежень 

як особистісного, так й інформаційно-методологічного характеру [16; 108, 

с.22-23; 120; 157, с.120; 165; 199; 202, с.34]. Наприклад, навіть, якщо до 

програми професійного навчання буде залучено найкращого, а отже 

високооплачуваного тренера, проте він не зможе знайти спільної мови із 

працівниками, то вкладені підприємством кошти у дану програму розвитку 

не принесуть очікуваної віддачі, а тому загальна якість здійсненої процедури 

професійного навчання буде досить низькою. В умовах, коли організацію 

процесу професійного навчання здійснено на досить низькому рівні, коли не 

виконується обґрунтування планової потреби у навчанні, а отримані 

працівниками нові знання та набуті під час занять навички не знаходять 

практичного використання у подальшій трудовій діяльності на підприємстві, 

очікувати високу якість програм професійного розвитку також недоцільно і 

безпідставно. Відсутність же налагодженого інформаційного супроводу 

кожного із підпроцесів професійного розвитку персоналу та дієвого 

методичного апарату оцінки їх ефективності буде виступати стримуючим 

чинником у справі досягнення у найближчій перспективі соціально-

економічної окупності коштів, інвестованих у людський капітал. 

Наявність значної кількості обмежень різного характеру скорочує 

ступінь об’єктивності та комплексності висновків відносно досягнутого на 

підприємстві рівня якості професійного розвитку персоналу. Водночас, в 

умовах коли сучасними промисловими підприємствами такий аналіз взагалі 

не виконується, а оцінка результативності й ефективності окремих процедур 

професійного розвитку здійснюється несистемно, шляхом розрахунку двох-

трьох неінформативних показників (методика розрахунку яких здебільшого є 
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залученою та неадаптованою до українських реалій), навіть не досконала 

спроба оцінки якості процесу організації навчальних та розвиваючих 

процедур забезпечить керівництво підприємства підґрунтям до вчасного 

коригування управлінських рішень відносно різних аспектів здійснення 

процесу професійного розвитку персоналу, а отже наблизить до окупності 

інвестованих коштів. 

Процедуру оцінки якості професійного розвитку персоналу має бути 

засновано на врахуванні двох основних факторів – внутрішніх (якісні 

характеристики персоналу) та зовнішніх (якість засобів забезпечення 

професійного розвитку), рис. 1.6. Водночас урахування внутрішніх факторів 

визначення якості професійного розвитку персоналу є досить складним 

питанням через значний ступінь суб’єктивізму при обґрунтуванні їх впливу, 

а зовнішніх – через відсутність дієвої методики їх оцінки. Як внутрішні, так і 

зовнішні фактори здійснюються прямий та непрямий вплив на формування 

кінцевої якості професійного розвитку персоналу [37; 125; 141, с.26; 166]. 

При цьому така оцінка має взаємоув’язувати та узагальнювати результати 

розрахунку показників, що характеризують різні аспекти інтенсивності, 

достатності, результативності та ефективності професійного розвитку 

персоналу. Виходячи з цього процедура оцінки якості професійного розвитку 

персоналу має відповідати таким основним вимогам:  

бути універсальною, тобто сприяти приведенню різних складових 

оцінки якості професійного розвитку персоналу на всіх ланках його 

здійснення до уніфікованого виду; 

бути низьковитратною як із позиції необхідності залучення грошових 

коштів, так і з позиції використання часу і людських ресурсів, необхідних на 

її проведення; 

забезпечувати легкість та однозначність у інтерпретації висновків за 

результатами оцінки; 

надавати можливість здійснення оцінки якості як на рівні окремої 

програми професійного навчання, так і загальної оцінки якості всієї системи 
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професійного розвитку персоналу; 

бути нескладною в експлуатації, наочною та доступною для розуміння 

рядовими працівниками. 

Максимального врахування перелічених вимог можливо досягти при 

використанні картки оцінки якості професійного розвитку персоналу, яку 

пропонується запровадити у роботі, рис. 2.10. Побудову картки виконано 

таким чином, щоб максимально урахувати такі вимоги, як наочність, 

інформативність та простота. Наочність забезпечується обраними 

принципами складання та заповнення картки, інформативність – ступенем 

охоплення факторів, що визначають та формують рівень якості професійного 

розвитку персоналу, простота – відсутністю складних розрахунків та 

легкістю у обґрунтуванні подальших висновків. 

Відповідно до пропонованого формату побудови картки, її загальне 

поле оцінки містить у собі три зони, відокремлені одна від одної графічно та 

за кольором – зону якісної оцінки, зону кількісної оцінки та зону оцінки 

результативності професійного розвитку персоналу. Призначенням зони 

якісної оцінки є встановлення ступеня узгодженості обраної програми 

навчання із конкретними потребами виробництва, визначення рівня 

складності програми для працівників та оцінка досягнутого під час навчання 

рівня засвоєння нових знань і навичок. Зона кількісної оцінки призвана 

охарактеризувати ступінь інтенсивності і достатності заходів професійного 

розвитку персоналу. Зона оцінки результативності визначає досягнутий 

рівень продуктивної віддачі від впроваджених протягом періоду дослідження 

програм професійного розвитку персоналу.  

Оцінку із використанням пропонованої картки слід здійснювати 

систематично і за певний період часу, у якості якого може бути обрано рік, 

півріччя, квартал або місяць. При цьому вибір періоду оцінки має бути 

обумовленим трьома основними чинниками: інтенсивністю здійснення та 

тривалістю програм професійного розвитку персоналу, обсягами 

інвестованих у людський капітал коштів та стадією життєвого циклу, на  якій 
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Показники 

Рівень показника 

 незадовільний 

(1) 

задовільний 

(2) 

високий 

(3) 
З
о
н
а
 я

к
іс

н
о
ї 

о
ц
ін

к
и
 (

З
Я

О
) 

Рівень узгодженості 

навчальної програми з 

виробничими потребами, 

балів (РЯ1) 

0-49 50-79 80-100 

Рівень відповідності 

навчальної програми 

можливостям сприйняття 

працівників, балів (РЯ2) 

0-49 50-79 80-100 

Рівень засвоєння нових 

знань і навичок, балів (РЯ3) 
0-49 50-79 80-100 

З
о

н
а

 к
іл

ьк
іс

н
о

ї 
о

ц
ін

к
и

 (
З
К

О
) 

Питома вага працівників, які 

пройшли професійне 
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людський капітал, % (РР2) 
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Рис. 2.10. Картка оцінки якості професійного розвитку персоналу  

на підприємстві 
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під час дослідження знаходиться підприємство. Матеріали такої оцінки за 

ряд періодів аналізуються і систематизуються, на підставі чого робляться 

конкретні висновки та обґрунтовується план заходів щодо поліпшення 

організації процесу професійного розвитку персоналу із метою підвищення 

якості даного процесу.  

У межах кожної з трьох зон оцінки пропонується розраховувати три 

показника, вибір яких за критерієм інформативності у роботі було здійснено 

із обґрунтованих у табл. 1.1 показників експрес-діагностики оцінки якості 

процесу професійного розвитку персоналу, яких було доповнено новими, 

пропонованими у роботі показниками. Така кількість показників є 

мінімальною для здійснення об’єктивної оцінки, а у практичних умовах вона 

може бути збільшеною до п’яти-семи показників за кожною зоною оцінки. 

Вибір додаткових показників рекомендовано робити із тих показників, що 

наведено у Додатку Б. Водночас кожен із трьох обраних для оцінки у рамках 

зони показників також рішенням керівника відділу розвитку персоналу 

підприємства може бути заміненим на інший, розрахунок якого є доцільним 

виходячи із особливостей виробничо-господарської діяльності та 

характеристик професійного розвитку персоналу конкретного підприємства.  

Показники зони кількісної оцінки та зони оцінки результативності 

розраховуються на основі фактичних даних за відповідними методиками 

(Додаток Б). Визначення показників якісної оцінки є більш складним та 

трудомістким, а його результати характеризуються певним рівнем 

суб’єктивізму через необхідність використання експертних методів оцінки. Із 

метою мінімізації можливого негативного впливу, для розрахунку значень 

показників даної зони пропонується запрошувати представників всіх 

зацікавлених боків – самих працівників, що пройшли процедуру навчання, 

представників відділу розвитку персоналу або будь-якого іншого кадрового 

відділу, що на підприємстві виконує відповідні функції та керівників 

виробничого відділу, де працює працівник, для якого здійснюється оцінка 

якості професійного розвитку. Кожен із респондентів при цьому по 
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завершенню програми навчання має заповнювати відповідну розроблену у 

роботі анкету (Додаток В, Д), яка у бальній формі дозволяє визначити 

значення кожного з трьох показників зони для певного навченого працівника. 

Загальний рівень показників за відповідною програмою професійного 

розвитку визначається шляхом розрахунку середньої геометричної зі значень 

кожного показника, розрахованого окремо для певного навченого 

працівника. У зв’язку з тим, що одночасно на підприємстві проводиться 

декілька різнопланових програм професійного розвитку, то остаточне 

значення кожного з трьох показників зони якісної оцінки визначається також 

із використанням середньої геометричної. 

Відповідно до обраної методики побудови картки, значення кожного 

показника може бути подано трьома характеристиками оцінки за ступенем 

прояву – незадовільний (надалі він має оцінку «1»), задовільний (надалі він 

має оцінку «2») та високий (надалі він має оцінку «3») рівні. Кожен із рівнів 

представлено можливими діапазонами зміни значення відповідного 

показника, розподіл яких за трьома виділеними оцінками було здійснено 

спираючись на досвід діяльності таких визнаних флагманів української 

промисловості, як ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» 

(НКМЗ), ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «Донбаська паливно-

енергетична компанія» (ДТЕК), ПАТ «Перший український міжнародний 

банк» (ПУМБ) [48; 59; 105; 136; 140; 181; 182]. Отже, на рис. 2.10 

представлено наближені до оптимальних діапазони зміни значень показників, 

що було обрано для оцінки якості професійного розвитку персоналу. 

Водночас, якщо підприємство, яке буде використовувати у своїй кадровій 

діяльності рекомендовану картку оцінки якості, кардинально відрізняється за 

рівнем економічного розвитку та масштабами виробничо-господарської 

діяльності від еталонних підприємств, то фахівці відділу управління 

персоналом можуть у автономному режимі здійснювати коригування 

виокремлених діапазонів зміни значень показників відповідно до фактичних 

умов і результативності використання різних категорій персоналу. При цьому 
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коригування може здійснюватися як у бік збільшення, так і у бік зменшення 

розмірності діапазону значень одного або відразу кількох показників, що 

відповідають певній якісній оцінці. Така можливість дозволяє кадровим 

підрозділам підприємства при оцінки якості більш ретельно враховувати 

особливості організації власної системи професійного розвитку персоналу, 

кількісні та якісні характеристики трудових ресурсів, окремі аспекти 

створеної системи мотивації трудової діяльності тощо. 

Практичне використання пропонованої картки оцінки якості 

здійснюється шляхом нанесення на її поле фактичних значень кожного 

показника та з'єднання отриманих крапок прямими відрізками. У результаті 

на карту буде нанесено три криві лінії (у окремих випадках лінії можуть 

приймати форму прямої), окремо у межах кожної зони. Наступним кроком у 

здійсненні процедури оцінки якості професійного розвитку персоналу є 

перенесення отриманих кривих на відповідну матрицю, яка наочно дозволяє 

у динаміці за ряд років простежити тенденції, що спостерігалися у 

аналізованій сфері. Матриця також дозволяє визначити сумарний рівень 

якості у межах кожної зони та середній рівень якості професійного розвитку 

персоналу за рік. Сумарний рівень якості розраховується шляхом 

підсумовування фактичного рівня (від одного до трьох) кожного з трьох 

показників у межах зони. Отже, максимальний сумарний рівень за зоною 

буде дорівнювати дев’яти, а мінімальний – трьом. Середній рівень якості за 

рік визначається за допомогою середньої геометричної із сумарних рівнів за 

рік. Висновки відносно досягнутого рівня якості професійного розвитку 

персоналу як у межах окремої зони, так і взагалі на підприємстві 

пропонується робити відповідно до визначеної шкали (табл. 2.5). 

Характеристика кожного з рівнів якості надасть можливість обгрунтовано 

приймати подальші управлінські рішення щодо управління якістю процесу 

професійного розвитку персоналу. Визначені рівні якості пропоновано 

визначати як стратегії для подальшого розвитку: низький рівень – стратегія 

активізації, середній – стратегія оптимізації і високий – стратегія підтримки. 
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Таблиця 2.5 

Характеристика рівнів якості процесу професійного розвитку персоналу 

Рівень 

якості 

Діапазон зміни 

середнього 

рівня якості 

Характеристика  

рівнів 

Низький 3,0-4,9 

Мінімально можливий якісний стан процесу 

професійного розвитку персоналу, який 

характеризується низьким значення 

показників зон якісної, кількісної оцінки та 

показників зони оцінки результативності. 

Середній 5,0-6,9 

Даний рівень характеризується середніми 

значеннями показників, які можуть бути 

збільшені до високого рівня якості за умови 

прийняття ефективних управлінських рішень 

Високий 7,0-9,0 

Максимально можливий якісний стан 

процесу професійного розвитку персоналу, 

який характеризується високим рівнем всіх 

показників та демонструє достатню 

ефективність прийнятих управлінських 

рішень щодо процесу професійного розвитку 

персоналу 

 

При цьому досить значну увагу під час аналізу слід приділити 

тенденціям зміни досягнутого рівня якості у межах кожної зони та 

виявленню наявних перекосів у співвідношенні між зонами. Наприклад, 

незадовільним буде той факт, якщо підприємство досить інтенсивно інвестує 

у людський капітал, залучає передові та прогресивні програми професійного 

розвитку і високооплачуваних викладачів, а у результаті отримує високу 

плинність навченого персоналу та низьку продуктивну віддачу від 

здійснених заходів. Можливість своєчасного викриття таких незадовільних 

тенденцій дозволить керівництву кадрових підрозділів робити коригування 

управлінських рішень та спрямовувати інвестиційні потоки у тих напрямах, 

які дозволяють швидко отримати соціально-економічну віддачу. 

Практичне застосування пропонованої методики оцінки якості 

професійного розвитку персоналу продемонструємо на прикладі ПАТ «ХТЗ». 

На першому етапі аналізу було заповнено картку оцінки якості професійного 
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розвитку для кожного року протягом аналізованого періоду. Результати 

розрахунку значень показників зони якісної оцінки для звітного періоду, 

встановлені на підставі обробки заповнених респондентами анкет, наведено у 

табл. 2.6.  

 

Таблиця 2.6 

Результати розрахунку показників зони якісної оцінки професійного 

розвитку персоналу ПАТ «ХТЗ» за 2013 р., балів 

Програма розвитку персоналу 

Рівень 

узгодженості 

навчальної 

програми з 

виробничими 

потребами 

Рівень 

відповідності 

навчальної 

програми 

можливостям 

сприйняття 

працівників 

Рівень  

засвоєння  

нових знань і 

навичок 

1 2 3 4 

Підвищення кваліфікації 

електромонтерів «Ремонт і 

обслуговування 

електроустаткування» 

55 51 85 

Підвищення кваліфікації 

слюсарів-ремонтників 

«Експлуатація енергетичного 

обладнання» 

64 28 73 

Підвищення кваліфікації 

електромонтерів 

«Обслуговування та ремонт 

електрообладнання з 

комплексними тиристорами» 

65 32 74 

Підвищення кваліфікації 

слюсарів-ремонтників 

«Гідроприводи. 

Пневмоприводи. Мастильні 

системи. Основні пристрої, 

експлуатація, ремонт» 

67 45 63 

Підвищення кваліфікації 

працівників лабораторії 

метрології «Метрологічне 

забезпечення вимірювань 

хімічного складу матеріалів 

металургійного виробництва» 

43 53 92 
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Продовження табл. 2.6 

1 2 3 4 

Підвищення кваліфікації 

газорятувальників «Право 

роботи в газозахисній 

апаратурі» 

52 47 65 

Підвищення кваліфікації 

зварювальників «Обладнання 

і технологія зварювальних 

робіт» 

41 38 88 

Програма переатестації 

зварювальників у 

КП «Промавтоматика», 

м. Горлівка 

70 56 80 

Спеціальне навчання 

робітників з питань охорони 

праці «Пожежно-технічний 

мінімум» 

45 41 71 

Підвищення кваліфікації 

електромонтерів «Ремонт і 

обслуговування 

електроустаткування» 

40 39 75 

Середній рівень за рік 53 42 76 

 

На другому етапі аналізу було здійснено зведення всіх отриманих 

кривих на єдиний графік (матрицю) оцінки, рис. 2.11. У зв’язку із тим, що 

методика визначення коефіцієнта ефективності інвестування у професійний 

розвиток персоналу базується на розрахунку темпів зростання, то оцінку 

якості професійного розвитку персоналу було зроблено тільки за чотири роки 

– з 2010 по 2013 рр.  

Аналіз проведених розрахунків за запропонованою методикою оцінки 

дозволив зробити висновок про відносно позитивні тенденції, що 

спостерігалися протягом досліджуваного періоду із якістю професійного 

розвитку персоналу в умовах ПАТ «ХТЗ». Із середнього рівня якості, який 

було встановлено за результатами розрахунків у 2010 р., у 2011 та 2012 рр. 

було досягнуто високу якість професійного розвитку персоналу. Це стало 

можливим через зростання у 2011 р. якісної характеристики професійного 

розвитку, що дозволило досягти кількісного підвищення значень показників 
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результативності інвестування у людський капітал. У 2012 р. додатково 

спостерігалося зростання інтенсивності процесів професійного розвитку 

персоналу, що також сприяло позитивній віддачі. Надалі у 2013 р. відбулося 

різке скорочення значень якісних показників оцінки професійного розвитку 

при практично незмінній високій інтенсивності цього процесу. У результаті 

відбулося падіння значень результуючого блоку показників.  

Крім того, застосування графічного методу аналізу дозволило наочно 

встановити наявність хронічного дисбалансу між всіма трьома зонами картки 

оцінки якості, заповненої для досліджуваного підприємства. Так, протягом 

всього періоду оцінки на підприємстві спостерігалася досить висока 

інтенсивність професійного розвитку персоналу, визначена як у абсолютних, 

так і у вартісних вимірниках. До того ж, у 2012 р. інтенсивність даних 

процесів на підприємстві досягла за методикою максимально можливого 

рівня. Натомість якісні показники протягом всього періоду відставали від 

показників інтенсивності процесів професійного розвитку, що свідчить як 

про неефективність використання коштів, спрямованих на навчання 

персоналу, так і про певні втрати робочого часу на навчання працівників та 

про втрачені обсяги продукції, які не було виготовлено через високу 

інтенсивність програм професійного розвитку персоналу. Результатом такого 

дисбалансу між якісними характеристиками навчального процесу та 

інтенсивністю програм розвитку персоналу є середній рівень 

результативності професійного розвитку персоналу на підприємстві [57; 65]. 

Отже, можна зробити висновок, що підприємству слід приділити 

більше уваги підвищенню таких якісних характеристик процесу 

професійного розвитку персоналу, як доступність, практична спрямованість, 

прогресивність та результативність навчальних програм, їх узгодженість із 

виробничими потребами, ступінь вмотивованості працівників на досягнення 

високих результатів під час навчання. Такі заходи дозволять значно 

підвищити рівень засвоєння нових знань і навичок працівниками, що 

поступово, через налагоджену систему наступності передового досвіду буде
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створювати умови для підвищення соціально-економічної ефективності 

заходів із професійно-кваліфікаційного розвитку персоналу на підприємстві. 

Максимально повне виконання даної умови дозволить одночасно декілька 

зменшити інтенсивність заходів із професійного розвитку при незмінній, або 

навіть зростаючій соціально-економічній віддачі. Тобто підприємство зможе 

отримати одночасно два позитивні ефекти – економію коштів, спрямованих 

на професійний розвиток персоналу та підвищення результуючих показників 

виробничо-господарської діяльності. 

Використання запропонованої у роботі методики оцінки якості 

професійного розвитку персоналу через заповнення спеціальних картки та 

матриці дозволило наочно здійснити діагностику досягнутого рівня якості 

досліджуваних процесів на підприємстві. Методика є досить простою у 

використання та може бути швидко трансформованою під будь-які 

особливості виробничо-господарської діяльності підприємства та вимоги 

ринку – коригуванню можуть підлягати як кількість показників у кожній з 

трьох зон оцінки, градація діапазонів оцінок кожного показника, так і самі 

показники, вибір яких для кожної зони є досить значним (Додаток Б). Крім 

того, використання методики дозволяє наочно простежити у динаміці за ряд 

років зміну показників у кожній з трьох виокремлених зон, що надає 

можливість виявити наявні дисбаланси та перекоси між якісними 

характеристиками навчальних програм та інтенсивністю процесів 

професійного розвитку персоналу. Вчасно діагностовані дисбаланси будуть 

сприяти запобіганню у майбутньому помилок в управлінських рішеннях 

щодо організації процесів професійного розвитку персоналу, а, отже, й 

підвищенню результативності навчальних програм і загальної фінансово-

економічної ефективності діяльності підприємства.  

Висновки, отримані за результатами проведеної оцінки якості 

професійного розвитку персоналу мають бути покладеними в основу 

розробки або коригування діючої стратегії управління персоналом 

підприємства у сегменті, що відповідає за нагромадження людського 
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капіталу. Одночасно, при формуванні портфелю програм професійного 

розвитку персоналу та обґрунтуванні чисельності осіб, що мають пройти 

певний вид навчання або підвищення кваліфікації, у першу чергу мають бути 

врахованими пріоритетні для всього підприємства напрями і види діяльності. 

Виконання цих умов дозволить підприємству наблизити момент отримання 

соціально-економічної окупності від коштів, спрямованих на нагромадження 

людського капіталу.  

 

Висновки до розділу 2 

1. Дослідження кількісних аспектів професійного розвитку персоналу 

промислових підприємств України протягом 2009-2013 рр. дозволило 

встановити наявність здебільшого негативних тенденцій через посилення 

інтенсивності навчальних та розвиваючих заходів при одночасному 

скороченні результативності діяльності підприємств. Зростання 

інтенсивності професійного розвитку персоналу промислових підприємств 

можна проілюструвати позитивною динамікою двох відносних показників – 

питомої ваги працівників із вищою освітою та питомої ваги працівників, що 

були залученими до програм професійного навчання протягом року у 

загальному складі персоналу підприємства. У результаті таких змін 

керівництво підприємства вправі очікувати підвищення рівня продуктивності 

праці та ступеня вмотивованості персоналу до якісного виконання власних 

професійних обов’язків. Натомість на практиці спостерігається негативна 

тенденція перевищення темпів зростання заробітної плати над відповідними 

темпами зміни виробітку одного працівника, що супроводжується 

скороченням обсягів реалізованої продукції та, як наслідок, погіршенням 

фінансово-економічного стану підприємства. При цьому найбільший прояв 

негативних тенденцій був характерним для промислових підприємств 

Донецької області, які, враховуючи потенційні можливості зростання 

результативності діяльності, недостатньо уваги приділяють підвищенню 
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інтенсивності та ефективності процесів професійного розвитку персоналу і, 

перш за все, найбільш чисельної та активної його категорії – робітників, що 

швидко та відповідним чином позначається на результативності. 

2. Оцінка різних аспектів інтенсивності професійного розвитку 

персоналу, виконана на базі трьох різних промислових підприємств 

Донецької області за п’ять років дозволила зробити висновок про наявність 

односпрямованих негативних тенденцій зміни значень досліджуваних 

показників. Водночас, на кожному підприємстві прояв даної тенденції був 

різним – від скорочення абсолютних та відносних показників інтенсивності 

професійного розвитку персоналу (чисельність працівників, що пройшли 

певний вид професійного навчання, питома вага працівників, які потрапили 

під програми професійного розвитку у загальній чисельності персоналу, 

періодичність підвищення кваліфікації тощо) до підвищення темпів 

скорочення значень обраних для аналізу показників у динаміці за ряд років. 

Наявність однакових тенденцій дозволила виконати більш глибокий аналіз 

достатності, результативності та ефективності професійного розвитку 

персоналу на базі одного, найбільш представницького підприємства – 

ПАТ «ХТЗ». За результатами такого аналізу було встановлено наявність 

позитивних тенденцій зростання розміру коштів, спрямованих на 

професійний розвиток персоналу при одночасній невисокій окупності 

програм професійного навчання. 

3. Комплексну оцінку якості професійного розвитку персоналу 

підприємства виконано на основі запропонованої у роботі картки, яка 

складається з трьох зон. Призначенням зони якісної оцінки є встановлення 

рівня практичної спрямованості та доступності навчальних програм, ступеня 

із узгодженості із виробничими потребами та рівня засвоєння нових знань і 

навичок працівниками. Зона кількісної оцінки дозволяє урахувати 

інтенсивність та достатність процесів професійного розвитку персоналу. 

Призначенням зони оцінки результативності є встановлення впливу якісних 

та кількісних показників професійного розвитку персоналу на 
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результативність даного процесу. Шляхом нанесення фактичних даних на 

картку і формування на цій основі матриці оцінки якості професійного 

розвитку персоналу для умов ПАТ «ХТЗ» протягом періоду аналізу було 

встановлено наявність значного дисбалансу між якісними та кількісними 

характеристиками досліджуваного процесу, що і стало однією з причин 

незадовільного рівня результативності та окупності вкладених коштів. 

Підвищення якісної складової оцінки дозволить досягти зростання 

результативності процесів професійного розвитку персоналу підприємства. 

Результати проведеного у другому розділі дисертаційної роботи 

дослідження опубліковано у таких наукових працях (нумерація відповідно до 

списку використаних джерел): [21; 22; 25; 26; 56; 57; 65; 125; 204].  
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РОЗДІЛ 3 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

 3.1 Моделювання якості професійного розвитку персоналу 

підприємств 

 

Питання забезпечення якості персоналу в Україні набуває все більшої 

актуальності та значущості, оскільки являється об’єктивною дієвою умовою 

стратегічного розвитку підприємств через наділення їх додатковими 

конкурентними перевагами. Тому пріоритетом економічної стратегії нашої 

країни сьогодні має стати накопичення кваліфікаційного потенціалу, що 

може бути забезпечено, перш за все, шляхом безперервного розвитку 

персоналу промислових підприємств при обов’язковому дотриманні високої 

якості цього процесу. Реалізація означеної стратегії обумовлює необхідність 

практичного впровадження цілого комплексу заходів, підґрунтям яких має 

стати всебічна оцінка досягнутого рівня якості професійного розвитку 

персоналу та прогнозування ймовірного рівня його підвищення у 

найближчому майбутньому. Така оцінка має проводитися системно за 

допомогою комплексу показників, які всебічно характеризують результати 

процесу професійного розвитку персоналу та надають можливість 

подальшого прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих як 

на забезпечення високого рівня професійної компетентності працівників, так 

і на стимулювання у працівників бажання до постійного набуття й 

періодичного оновлення знань, вмінь і навичок у обраній сфері діяльності. 

Процедура встановлення, обґрунтування та прогнозування рівня якості 

процесу професійного розвитку персоналу має мати риси універсальності, 

достатності та відкритості, тобто бути здатною забезпечити будь-яке 

промислове підприємство дієвим методичним апаратом при наданні 
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можливості максимального урахування специфічних особливостей даного 

процесу в умовах конкретного підприємства, що має підвищити як 

економічну, так і соціальну складову ефекту від інвестування у людський 

капітал. Саме тому, з метою досягнення уніфікованості та універсальності 

висновків, обґрунтованим є використання кластерного методу аналізу, 

можливості якого дозволяють упорядковувати множини інформації про 

досліджувані об’єкти і ознаки, які можуть бути поданими багатьма 

різнорідними показниками, на відносно однорідні групи або кластери. 

Використання кластерного аналізу має надати методичну можливість 

виявлення однорідних груп промислових підприємств за показниками оцінки 

якості професійного розвитку з метою набуття можливості розробки для 

кожного кластера окремої дієвої стратегії забезпечення якості професійного 

розвитку персоналу на тривалу перспективу. При цьому кластеризація 

підприємств дає змогу спростити процедуру діагностики їх стратегічного 

протистояння та точніше сформулювати перспективні та оперативні 

управлінські рішення щодо пристосування підприємств до мінливого 

зовнішнього середовища з метою забезпечення їхнього виживання в умовах 

високої конкурентної боротьби [77; 191]. 

За результатами проведеного аналізу спеціальних літературних джерел 

було з’ясовано, що науковці активно використовують кластерний аналіз у 

дослідженнях соціальних та економічних процесів діяльності промислових 

підприємств. Так, Л.В. Соколовою проведено аналіз методичних підходів 

щодо застосування методів кластерного аналізу для виконання конкретних 

практичних завдань, що повсякденно стоять перед основними ринковими 

суб’єктами господарювання [167]. Л.М. Поповою, для ефективного 

проведення диверсифікації діяльності товаровиробників, із використанням 

кластерного аналізу було оцінено розподіл пріоритетів у фінансуванні між 

сферами діяльності машинобудівних підприємств (фінансова, виробнича, 

маркетингова, трудова, інноваційна сфери) [148]. Н.В. Котелевська у 

науковому дослідженні використала методику кластерного аналізу для 
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оцінки стратегічного протистояння підприємств-конкурентів на 

вітчизняному фармацевтичному ринку [93, с.118-120]. У роботі 

О.В. Манакової наведено конкретний приклад використання методу 

кластерного аналізу, що об’єднує різні процедури, які застосовуються для 

групування схожих між собою об’єктів – малих промислових підприємств 

однієї галузі [184, с.86-89]. Проте, незважаючи на досить активне 

використання кластерного методу аналізу для розв’язання конкретних 

практичних економічних проблем, науковцями недостатньо уваги приділено 

застосуванню його інструментарію у сфері дослідження якості професійного 

розвитку персоналу промислових підприємств. При цьому найбільшої 

актуальності набуває застосування даного методу у сфері дослідження якості 

професійного розвитку персоналу підприємств металургійної та 

машинобудівної галузі, як базових галузей національної економіки та 

ключових сфер забезпечення конкурентоспроможності країни. 

Із метою визначення оцінки якості професійного розвитку персоналу 

підприємств різних галузей промисловості було обрано процедуру 

кластеризації за групами якісних, кількісних показників та показників 

результативності професійного навчання на рівні окремого підприємства. 

Такий аналіз сприятиме розв’язанню завдання забезпечення об’єктивності та 

багатокритеріальності класифікації та виявленню відповідної структури в 

ній, що в подальшому має дозволити обґрунтувати методи ефективного 

управління для кожного сформованого кластеру підприємств. В якості 

інформаційної бази для проведення кластерного аналізу було обрано 

10 провідних підприємств металургійної та машинобудівної галузі Донецької 

області, табл. 3.1. Вибір конкретних показників для цілі аналізу було 

здійснено відповідно до результатів аналізу, проведеного у підрозділі 2.3 

роботи таким чином, щоб забезпечити максимальну всебічну оцінку. 

Значення обраних показників для кожного з десяти підприємств були 

розраховані для умов 2013 р. Кластерний аналіз проводився за допомогою 

пакету програми STATISTICA 6.0.  
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Таблиця 3.1 

Показники професійного розвитку персоналу підприємств металургійної та машинобудівної галузі Донецької області 

№ 

п/п 
Підприємства 

Середньо- 

облікова 

чисель- 

ність 

штатних 

працівни- 

ків, осіб  

Рівень 

узгодженості 

навчальної 

програми з 

виробничими 

потребами, 

балів 

Рівень  

відповідності 

навчальної 

програми 

можливостям 

сприйняття 

працівників,  

балів 

Рівень 

засвоєння 

нових знань 

і навичок, 

балів 

Питома вага 

працівників, 

що пройшли 

професійне 

навчання, % 

Питома вага 

інвестицій у 

людський 

капітал від 

загального 

фонду 

оплати 

праці, % 

Періодич-

ність 

підвищення 

кваліфікації, 

років 

Коефіцієнт 

плинності 

перспектив-

них 

працівників, 

% 

Коефіцієнт 

фінансової 

ємності 

інвестування 

у людський 

капітал,  

% 

Коефіцієнт 

ефективності 

інвестування  

у професійний 

розвиток  

персоналу,  

% 

1 
ПАТ «Харцизький 

трубний завод» 
2809 53 42 76 49,5 1,12 2,5 0,22 0,86 98,0 

2 

ПАТ «Донецький 

завод 

гірничорятувальної 

апаратури» 

679 57 35 65 9,9 0,45 14,0 2,90 0,50 101,0 

3 ТОВ «Мегатекс» 497 35 55 60 7,0 0,12 12,0 2,80 0,35 71,0 

4 
ПАТ «Єнакієвський 

металургійний завод» 
7294 80 63 71 64,6 1,17 3,5 0,17 1,03 104,0 

5 

ПАТ «Дружкiвський 

машинобудiвний 

завод» 

1542 85 83 80 65,6 1,20 3,5 0,21 1,05 108,0 

6 
ПАТ «Донецький 

металургійний завод» 
1199 73 40 45 18,9 0,31 11,5 3,10 0,44 65,0 

7 

ПАТ «Дружківський 

завод металевих 

виробів» 

1203 48 43 51 29,9 0,52 5,5 2,40 0,61 89,0 

8 
ПАТ «Енергомашспец-

сталь» 
3211 95 83 70 74,4 1,33 2,0 0,09 1,20 111,0 

9 
ПАТ «Металургійний 

комбінат «Азовсталь» 
12359 83 74 84 50,7 0,74 2,5 0,18 0,93 103,0 

10 

ПАТ «Маріуполь-

ський завод важкого 

машинобудування» 

5284 78 85 79 50,2 0,67 2,0 0,24 0,90 102,0 

1
2
2
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Із метою максимально повного дотримання критеріїв об’єктивності та 

універсальності висновків, до складу бази дослідження було включено 

підприємства, що відносяться до різних за розміром груп. Так, ТОВ «Мегатекс» 

представляє групу середніх підприємств, а всі інші – крупних. При цьому 

ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» та ПАТ «Єнакієвський 

металургійний завод» є представниками категорії дуже крупних підприємств із 

чисельністю персоналу понад 7000 осіб. Кожне із обраних підприємств 

самостійно формує політику управління та розвитку персоналу, здійснює різні 

за обсягом, напрямом та інтенсивністю інвестиції у людський капітал, що 

відповідно супроводжується різною продуктивною віддачею та 

результативністю здійснених заходів. У результаті показники підприємств, що 

відносяться до відповідних зон якісної, кількісної оцінки та оцінки 

результативності за значеннями попадають до різних рівневих діапазонів, що у 

комплексі ілюструє відповідний досягнутий рівень якості професійного 

розвитку персоналу. Найвищий рівень аналізованих показників є характерним 

для ПАТ «Харцизький трубний завод», ПАТ «Єнакієвський металургійний 

завод», ПАТ «Енергомашспецсталь», ПАТ «Дружкiвський машинобудiвний 

завод», ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», ПАТ «Маріупольський 

завод важкого машинобудування». Така обставина може бути поясненою тим, 

що всі перелічені підприємства є досить великими за розміром, провідними та 

конкурентноздатними у своїй сфері діяльності і тому мають достатню кількість 

ресурсів для забезпечення на високому рівні якості професійного розвитку 

персоналу. Проте і на рівні цих підприємств за деякими показниками 

спостерігаються відхилення від середнього рівня за групою. 

Водночас, серед аналізованих підприємств, можна виділити підприємства 

з недостатньо високим та низьким рівнями даних показників. До таких 

підприємств можна віднести: ПАТ «Донецький завод гірничорятувальної 

апаратури», ТОВ «Мегатекс», ПАТ «Донецький металургійний завод», 

ПАТ «Дружківський завод металевих виробів». Перелічені підприємства, не 

зважаючи на високий виробничий та кадровий потенціал, за різних причин його 
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використовують не на достатньому рівні, що у результаті веде до скорочення 

якості професійного розвитку персоналу. Отже, саме ці підприємства 

потребують розробки та впровадження спеціальних заходів, що будуть 

спрямовані на підвищення якості й ефективності процесу професійного 

розвитку персоналу та сприяти поступовій стабілізації економічного стану 

підприємства. Тому, із метою розробки рекомендацій щодо підвищення якості 

та ефективності професійного розвитку персоналу досліджуваних підприємств, 

має бути створено кластерну модель, яка дозволить згрупувати підприємства та 

на цій основі обґрунтувати нормативні рівні обраних за кожною зоною оцінки 

показників, які мають стати орієнтиром при формуванні ефективної політики 

управління професійним розвитком персоналу. 

Початком створення кластерної моделі є стандартизація (нормалізація) 

всіх характеристик-показників, за якими будуть створені кластери. Це 

пов’язано з тим, що характеристики-показники маючи різну вимірність не 

можуть бути оціненими за однаковою для всіх шкалою. Тому початкові дані 

мають бути стандартизованими. Зробити цю процедуру пропонується за 

формулою [41, с.175]:  

xk

kkr
stk

xx
x




 ,     (3.1) 

де xstk – стандартизоване значення k-го показника; 

 хkr – початкове значення k-го показника по r-му регіону; 

kx  – середнє значення k-го показника; 

хk – середньоквадратичне відхилення k-го показника. 

 

Нормалізовані дані є вихідними для проведення кластерного аналізу, 

табл. 3.2. Основу кластерного аналізу складає матриця відстаней Евкліда 

стандартизованих значень. Евклідова відстань між двома об’єктами 

розраховується за формулою [41, с.175]: 
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Таблиця 3.2 

Нормалізовані значення показників професійного розвитку персоналу підприємств металургійної та 

машинобудівної галузі Донецької області 

№ 

п/п 
Підприємства 

Рівень 

узгодженост

і навчальної 

програми з 

виробничим

и потре-

бами, балів 

Рівень 

відповід-

ності 

навчальної 

програми 

можливос-

тям 

сприйняття 

працівників, 

балів 

Рівень 

засвоєння 

нових знань 

і навичок, 

балів 

Питома вага 

працівників, 

що пройшли 

професійне 

навчання, % 

Питома вага 

інвестицій у 

людський 

капітал від 

загального 

фонду 

оплати 

праці, % 

Періодич-

ність 

підвищення 

кваліфікації, 

років 

Коефіцієнт 

плинності 

перспективн

их 

працівників, 

% 

Коефіцієнт 

фінансової 

ємності 

інвестуван-

ня у 

людський 

капітал, % 

Коефіцієнт 

ефективност

і інвестуван-

ня у 

професій-

ний розв-

иток персо-

налу, % 

1 
ПАТ «Харцизький 

трубний завод» 
-0,8147253 -0,9214082 0,61420816 0,3 0,85 -0,7 -0,74 0,25 1 

2 

ПАТ «Донецький завод 

гірничорятувальної 

апаратури» 

-0,6071520 -1,2738594 -0,2410184 -1,3 -0,74 1,7 1,23 -0,99 0 

3 ТОВ «Мегатекс» -1,7488052 -0,2668559 -0,6297577 -1,5 -1,53 1,3 1,15 -1,50 -2 

4 
ПАТ «Єнакієвський 

металургійний завод» 
0,58639462 0,13594547 0,22546882 0,9 0,97 -0,5 -0,78 0,83 0 

5 
ПАТ «Дружкiвський 

машинобудiвний завод» 
0,84586127 1,14294891 0,92519963 1,0 1,04 -0,5 -0,75 0,90 1 

6 
ПАТ «Донецький 

металургійний завод» 
0,22314132 -1,0221085 -1,7959758 -1,0 -1,08 1,2 1,37 -1,19 -2 

7 
ПАТ «Дружківський 

завод металевих виробів» 
-1,07419200 -0,8710580 -1,3294886 -0,5 -0,58 -0,1 0,86 -0,61 -0 

8 
ПАТ «Енергомаш-

спецсталь» 
1,3647946 1,1429489 0,1477210 1,3 1,35 -0,8 -0,84 1,42 1 

9 
ПАТ «Металургійний 

комбінат «Азовсталь» 
0,74207461 0,6897974 1,2361911 0,4 -0,05 -0,7 -0,77 0,49 0 

10 

ПАТ «Маріупольський 

завод важкого 

машинобудування» 

0,48260796 1,2436493 0,84745176 0,3 -0,22 -0,8 -0,73 0,39 0 

1
2
3
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де d
2

xr – відстань між r-ми об’єктами по x-видам показників; 

xstkr – стандартизоване значення k-го показника по r-му об’єкту; 

xstlr – стандартизоване значення l-го показника по r-му об’єкту. 

 

При проведенні аналізу було використано ієрархічний метод 

кластерізації, який полягає у певному обґрунтованому об’єднанні вихідних 

елементів при відповідному зменшенні числа кластерів під час дослідження. 

Даний метод обумовлює необхідність побудови дендрограми, яка є наочним 

представленням результатів проведеного аналізу. Дендрограма описує 

близькість окремих точок і кластерів один до одного, представляє в графічному 

вигляді послідовність об’єднання (поділу) кластерів, рис. 3.1. Побудова 

дендрограми надасть можливість виокремити кластери – однорідні групи 

підприємств, для кожного з яких у подальшому будуть визначені уніфіковані 

стратегії економічних перетворень.  

 

 

Рис. 3.1. Дендрограма результату поєднання підприємств у кластери 

 

Аналіз побудованої дендрограми кластеризації дозволив наочно поетапно 

простежити процес поєднання підприємств у кластери. Методика кластерного 

аналізу передбачає необхідність зупинки на певному етапі кластеризації з 
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метою відображення ефективнішого моменту поєднання підприємств у групи із 

певними показниками оцінки якості процесу професійного розвитку персоналу 

[147]. Саме тому, доцільно визначити оптимальне число кластерів із рівними 

інтервалами (при нормальному розподілі одиниць сукупності за цією ознакою). 

Такий математичний критерій якості групування може бути розрахований за 

допомогою формули Стерджесса [196, с.59]:  

n = 1 + 3, 322 lgN,     (3.3) 

де  n – число груп; 

N – число одиниць сукупності. 

 

У результаті розрахунку за формулою Стерджесса, було визначено, що у 

нашому випадку оптимальна кількість кластерів дорівнює – 4. Саме тому, 

графічним способом на дендрограмі було визначено сформовані чотири 

кластери, рис. 3.2. 

 

 

Рис. 3.2. Дендрограма результату поєднання підприємств у кластери з 

визначенням оптимальної кількості кластерів 

 

Отже, за результатами проведеного дослідження до складу I кластеру 

потрапило шість підприємств, а саме: ПАТ «Харцизький трубний завод», 

ПАТ «Єнакієвський металургійний завод», ПАТ «Енергомашспецсталь», 
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ПАТ «Дружкiвський машинобудiвний завод», ПАТ «Металургійний комбінат 

«Азовсталь», ПАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування». 

Загалом даний кластер характеризується відносно оптимальними значеннями 

показників всіх трьох виокремлених зон оцінки, при цьому рівень плинності 

перспективних показників є відносно низьким, а всі інші показники мають 

очікувані доволі високі значення. При цьому всі підприємства кластера є 

різними за розміром, специфікою виробничо-господарської діяльності та 

економічним станом. Потрапляння перелічених підприємств до даного кластера 

не гарантує стовідсоткового соціально-економічного успіху, проте свідчить про 

наявність на кожному з них позитивних тенденцій у діапазонах значень 

обраних для аналізу показників якості професійного розвитку персоналу. 

Тривале збереження означених тенденцій при подальшому покращенні значень 

показників кожної із зон буде сприяти зростанню фінансової віддачі від 

інвестованих коштів у людський капітал. 

До складу II кластеру увійшло два підприємства – ПАТ «Донецький завод 

гірничорятувальної апаратури» і ПАТ «Дружківський завод металевих 

виробів». Основними характеристиками даного кластеру є середній рівень 

показників зон якісної та кількісної оцінки при незадовільному та доволі 

високому значенні коефіцієнта плинності перспективних працівників. При 

цьому підприємства, що увійшли до кластеру мають значення показників 

результативності вище середнього рівня. Така ситуація може вважатися 

задовільною для підприємства протягом нетривалого часу через хиткий баланс 

між інвестиціями у персонал та віддачею від нього. Тривале ж збереження 

означеної тенденції без вчасного впровадження організаційних змін буде 

супроводжуватися поступовим погіршенням якості професійного розвитку 

персоналу та, як наслідок, скороченням рівня показників зони результативності. 

III кластер представлено одним підприємством – ТОВ «Мегатекс», яке 

має мінімальні значення всіх звітних показників кожної із трьох зон оцінки. 

Отже, можна констатувати, що означене підприємство не докладає багато 

зусиль для забезпечення високого рівня професійної компетентності власного 



128 

 

1
2
8
 

персоналу і тому, як результат, отримує низьку економічну віддачу від його 

праці. Для подолання означеної тенденції необхідно розробити та впровадити у 

життя невідкладні заходи щодо оздоровлення кадрової політики підприємства 

та підвищення якості професійного розвитку персоналу.  

VI кластер також представляє одно підприємство – ПАТ «Донецький 

металургійний завод», значення всіх показників зон якісної та кількісної оцінок 

якого є вищими за середній рівень при досить незадовільних значеннях 

показників результативності, та, перш за все, дуже високому рівні коефіцієнта 

плинності перспективних працівників та низьких значеннях показників 

результативності. Таким чином, підприємство, маючи досить потужний 

людський капітал, нагромадженню якого присвячує багато уваги та зусиль, у 

результаті не отримує очікуваного рівня окупності та навіть втрачає частину 

інвестованих у професійний розвиток персоналу коштів через надмірну 

плинність перспективних працівників.  

Наочне групування підприємств у відповідні кластери представлено на 

рис. 3.3. 

 

 

Рис. 3.3. Результати кластеризації промислових підприємств Донецької області 

за показниками оцінки якості професійного розвитку персоналу  

I кластер II кластер 

 

III кластер 

 

IV кластер 
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виробів» 
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Усереднені рівні аналізованих нормалізованих значень показників якості 

професійного розвитку персоналу, що якісно та кількісно характеризують 

кожний з виокремлених кластерів промислових підприємств Донецької області, 

схематично представлено у табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.3 

Усереднені рівні показників якості професійного розвитку персоналу  

у виокремлених кластерах підприємств Донецької області 

Показники 
Кластер 

І ІІ ІІІ ІV 

Рівень узгодженості навчальної програми з 

виробничими потребами, балів 
    

Рівень відповідності навчальної програми 

можливостям сприйняття працівників, 

балів 

    

Рівень засвоєння нових знань і навичок, 

балів 
    

Питома вага працівників, що пройшли 

професійне навчання, % 
    

Питома вага інвестицій у людський капітал 

від загального фонду оплати праці, % 
    

Періодичність підвищення кваліфікації, 

років 
    

Коефіцієнт плинності перспективних 

працівників, % 
    

Коефіцієнт фінансової ємності 

інвестування у людський капітал, % 
    

Коефіцієнт ефективності інвестування у 

професійний розвиток персоналу, % 
    

 

Умовні позначення:               – незадовільний рівень показника; 

                                                 – задовільний рівень показника; 

                                                 – високий рівень показника 

 

Отже, проведений аналіз дозволив зробити висновок відносно того, що 

найбільша якість професійного розвитку персоналу спостерігається на 

підприємствах, що увійшли до складу І кластера. Проте і цей кластер має 

перспективи для подальшого зростання значень досліджуваних показників, так 

як два показника зони якісної оцінки та по одному показнику зони кількісної 
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оцінки та зони оцінки результативності мають задовільний рівень. А отже, є 

певні резерви для суттєвого підвищення якості професійного розвитку 

персоналу в умовах промислових підприємств І кластера. 

Підприємства, які за результатами аналізу потрапили до складу ІІ, ІІІ та 

ІV кластерів мають або середні, або незадовільні рівні всіх досліджуваних 

показників, що в цілому характеризує низьку якість професійного розвитку 

персоналу. При цьому, чим вищим є номер кластеру, тим гіршою 

спостерігається ситуація із якістю професійного розвитку персоналу у ньому. 

Отже, для кожного із підприємств, що потрапили до складу ІІ, ІІІ та ІV 

кластерів, мають бути розроблені відповідні дієві рекомендації щодо подолання 

наявного негативного стану у сфері професійного розвитку персоналу. 

Подальше прийняття рішень, щодо необхідності коригування стратегії 

управління персоналом у частині забезпечення та підвищення якості його 

професійного розвитку, має враховувати результати здійсненої кластеризації 

підприємств та базуватися на певних нормативних рівнях показників кількісної 

оцінки якості професійного розвитку персоналу. Нормативні значення для зони 

якісної оцінки розробити досить важко через їх бальну систему вимірювання, а 

отже, високу складність подолання суб’єктивізму у визначенні оцінок. Однак, 

не зважаючи на це, підприємство має постійно прагнути до покращення у часі 

значень показників цього блоку, що буде підставою для зростання значень 

показників двох інших зон оцінки. Нормативні значення мають бути 

обґрунтованими для певного показника окремо для кожного кластеру залежно 

від його фактичного рівня. Після досягнення підприємством нормованого 

значення має бути здійснено наступний крок – обґрунтування більш жорстких 

нормованих значень, орієнтація під час визначення яких має базуватися на 

провідні підприємства галузі [58].  

При цьому, виходячи з того, що зміна рівня показників зони 

результативності є безпосереднім результатом відповідних змін значень 

показників зони якісної та кількісної оцінок, які між собою також тісно 

взаємопов’язані, то менеджерам із персоналу підприємств слід орієнтуватися не 
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на покращення окремих показників певної зони, а розробляти та впроваджувати 

комплексні заходи, здатні системно змінити та в цілому покращити якість 

професійного розвитку персоналу. Дотримання підприємством обґрунтованих 

нормативних значень показників якості професійного розвитку персоналу та із 

часом перевищення їх має поступово сприяти зростанню результативності та 

ефективності кадрової політики підприємства, підвищенню рівня професійної 

майстерності, компетентності та полівалентності персоналу, зростанню ступеня 

вмотивованості до праці та лояльності персоналу до підприємства, більш 

швидкому настанню терміну фактичної економічної віддачі від інвестованих у 

професійний розвиток персоналу коштів, стабілізації та оздоровленню 

фінансово-економічного стану підприємства. 

 

3.2 Система нормативів якості професійного розвитку персоналу 

підприємств 

 

Обґрунтований вибір керівництвом підприємства стратегії всебічної 

активізації професійного розвитку персоналу на підставі покращення якості 

даного процесу має базуватися на кількісному підході, який би дозволив наочно 

переконати всіх його учасників у доцільності планованих змін та подолати 

можливий опір на всіх етапах впровадження програми змін у діючу систему 

професійного навчання і розвитку персоналу. В якості такого підходу доцільно 

обрати економіко-математичне моделювання, яке, за твердженнями багатьох 

дослідників, дозволяє з мінімальними витратами часу і ресурсів обробити 

досить велику кількість різнорідної інформації, математично оцінити ступінь 

перехресного та попарного впливу досліджуваних показників на результати 

функціонування процесу та у формалізованому вигляді надати опис наявних 

причинно-наслідкових зв’язків, які спостерігаються у економічних явищах та 

процесах, що вивчаються [7; 73, с.121-122; 104; 180]. Отримані у процесі 

дослідження математичні моделі мають бути покладеними в основу планування 

та прогнозування зміни значень як показників, що безпосередньо 
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характеризують результативність професійного розвитку персоналу, так і 

показників, що відображають непрямий вплив якості професійного розвитку 

персоналу на загальну ефективність діяльності підприємства. 

Із метою забезпечення високої якості отриманих у результаті економіко-

математичного моделювання висновків і моделей, у процесі дослідження як 

базу має бути використано сукупність даних, що відповідає певним 

об’єктивним вимогам (достовірність, своєчасність, однорідність, співставність, 

достатність та щільність причинно-наслідкових зв’язків) [130]. У повній мірі 

кожній та сукупності перелічених вимог відповідає І кластер, до складу якого 

увійшло шість лідируючих підприємств металургійної та машинобудівної 

галузей Донецької області. Так, достовірність даних кластеру забезпечується 

тим, що всі показники, обрані для дослідження було розраховано або на основі 

даних форм офіційної статистичної звітності (показники зон кількісної оцінки 

та оцінки результативності), або визначено на підставі даних, отриманих 

досвідним шляхом через опитування працівників, що пройшли навчання, їх 

безпосередніх керівників та викладачів, що проводили процедури  

професійного розвитку (показники зони якісної оцінки). Своєчасність 

досягається тим, що дані представлено за останній звітний період 

функціонування підприємств, що увійшли до складу кластеру – за 2013 р. 

Однорідність пов’язана із тим, що всі підприємства кластеру в однаковій мірі 

приділяють увагу професійному розвитку персоналу та мають схожу політику 

управління персоналом. Вимога співставності забезпечена виконаною на 

попередніх етапах дослідження процедурою стандартизації вихідних даних 

кожного з дев’яти досліджуваних показників, що дозволило їх привести до 

однакової вимірності. Обрана для дослідження сукупність є достатньою, так як 

кількість одиниць вихідних даних у три (при побудові двофакторних 

залежностей) або шість (при побудові однофакторних залежностей) разів 

перевищує кількість факторів моделі, що є більше ніж достатньо. Ну і нарешті, 

між всіма показниками кластеру існує достатня щільність причинно-

наслідкових зв’язків, що свідчить про високий рівень якості вибірки.  
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Отже, у сукупності виконання всіх наявних вимог, що пред’являються до 

інформаційної бази свідчить про її достатню репрезентативність. Крім того, 

здійснене за даними кластеру економіко-математичне моделювання дозволить 

отримати моделі, які надалі можуть бути використаними окремо для кожного 

підприємства кластеру із метою прогнозування зміни значень показників зони 

оцінки результативності при певній очікуваній зміні значень показників зон 

кількісної та якісної оцінки професійного розвитку персоналу. Ще однією 

перевагою вибору кластеру як бази дослідження є можливість встановлення 

різних за жорсткістю нормативних рівнів значень відповідних показників зон 

кількісної та якісної оцінки із метою досягнення кожним підприємством 

кластера у найближчому майбутньому прогнозованих рівнів показників зони 

оцінки результативності професійного розвитку персоналу. 

Основними інструментами дослідження було обрано стандартні пакети 

аналізу даних Excel та систему STATISTICA, які дозволили побудувати та 

протестувати на щільність зв’язку всі можливі варіанти кореляційних 

залежностей показників зони оцінки результативності від кожного блоку 

показників зон якісної та кількісної оцінки професійного розвитку персоналу. У 

результаті здійснення первісного аналізу, коли зв’язок встановлювався по черзі 

між певною факторною та результуючою зонами було отримано дані, наведені 

у табл. 3.4. Вхідними змінними (факторами) для проведення аналізу залежності 

показників зони оцінки результативності від показників зони якісної оцінки 

були показники:  

Х1 – рівень узгодженості навчальної програми з виробничими потребами, 

балів; 

Х2 – рівень відповідності навчальної програми можливостям сприйняття 

працівників, балів; 

Х3 – рівень засвоєння нових знань і навичок, балів. 

Аналогічним чином було проведено аналіз залежності показників зони 

оцінки  результативності  від  показників  зони  кількісної  оцінки,  де  вхідними 

змінними (факторами) для проведення аналізу визначено показники: 
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Таблиця 3.4 

Первісний регресійний аналіз показників оцінки якості професійного розвитку персоналу, виконаний для 

підприємств І кластеру окремо для зон якісної і кількісної оцінки 

 

*
 - незадовільний рівень Р-значення, що свідчить про доцільність вилучення із моделі відповідного фактора 

№ 

моделі 

Показники зони оцінки 

результативності 

професійного розвитку 

Множин-

ний 

R 

R
2 Значимість  

F 

Коефіцієнти моделі Р-значення 

Y-

пересічення 
X1 X2 X3 

Y-

пересічення 
X1 X2 X3 

Показники зони якісної оцінки 

1 

Коефіцієнт плинності 

перспективних 

працівників, % 

0,9214 0,8480 0,2177 0,2038 -0,0054 0,0031 0,0025 0,5508 0,1552 0,2734 0,5286
* 

2 

Коефіцієнт фінансової 

ємності інвестування у 

людський капітал, % 

0,9431 0,8894 0,1613 1,2053 0,0085 -0,0018 -0,0098 0,1711 0,2253 0,7043 0,2750 

3 

Коефіцієнт 

ефективності 

інвестування у 

професійний розвиток 

персоналу, % 

0,5154 0,2656 0,8631 125,4511 0,0676 -0,0496 -0,2771 0,0956 0,8667 0,8843 0,6205 

Показники зони кількісної оцінки 

4 

Коефіцієнт плинності 

перспективних 

працівників, % 

0,8572 0,7348 0,3701 0,3626 -0,0041 -0,0154 0,0304 0,1043 0,3159 0,9135 0,4242 

5 

Коефіцієнт фінансової 

ємності інвестування у 

людський капітал, % 

0,9940 0,9880 0,0180 0,3367 0,0136 -0,0782 -0,0249 0,0338 0,0126 0,3381 0,2443 

6 

Коефіцієнт 

ефективності 

інвестування у 

професійний розвиток 

персоналу, % 

0,9410 0,8854 0,1668 99,2806 -0,0497 14,7655 -2,1271 0,0031 0,7473 0,1130 0,2503 

1
2
3
 



135 

 

1
3
5
 

Х1 – питома вага працівників, що пройшли професійне навчання, %; 

Х2 – питома вага інвестицій у людський капітал від загального фонду 

оплати праці, %; 

Х3 – періодичність підвищення кваліфікації, років. 

 

Проведений регресійний аналіз дозволив встановити параметри 

регресійної моделі та відповідні критерії значимості. При цьому об’єктивність 

економіко-математичних розрахунків має підпорядковуватися певним 

правилам і закономірностям. Так, одним із критеріїв ступеня зв’язку є значення 

множинного R (коефіцієнту множинної кореляції), що виражає ступінь 

залежності незалежних змінних (Хі) і залежною змінною (Y) та дорівнює 

квадратному кореню з коефіцієнта детермінації. Цей показник приймає 

значення в інтервалі від нуля до одиниці. У простому лінійному регресійному 

аналізі множинний R дорівнює коефіцієнту кореляції Пірсона. Значення 

коефіцієнта детермінації R
2
 (міра визначеності) характеризує якість отриманої 

регресійної прямої, яка виражається ступенем відповідності між вихідними 

даними і регресійною моделлю (розрахунковими даними). Міра визначеності 

завжди знаходиться в межах інтервалу від нуля до одиниці. Якщо значення R
2 

близько до одиниці, це означає, що побудована модель пояснює майже всю 

мінливість відповідних змінних [86; 104; 153; 156; 190]. Отримані в роботі 

результати розрахунку множинного R та R
2
 свідчать про високу якість кожної з 

побудованих моделей та точність апроксимації, за виключенням залежності 

коефіцієнта ефективності інвестування у професійний розвиток персоналу від 

показників зони якісної оцінки (модель №3). Отримані результати в даному 

випадку демонструють низькі значення коефіцієнтів множинного R та R
2
, що 

свідчить про низьку якість побудованої моделі, яка у подальших розрахунках 

не буде використовуватися. 

Так як регресійні залежності доводиться будувати на основі вибіркових 

даних, то виникає питання про адекватність побудованого рівняння даним 

генеральної сукупності. Для встановлення ступеня адекватності здійснюється 
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перевірка статистичної значущості коефіцієнта детермінації на основі F-

критерія Фішера. Рівень значимості критерія Фішера (значимість F) оцінює 

якість моделі та її достовірність (при цьому значення значущості F повинно 

бути меншим ніж 0,05) [12; 154; 155; 159; 168]. Необхідність такої оцінки 

пов’язана із тим, що не кожен фактор, який увійшов до моделі, може істотно 

збільшувати частку варіації результативної ознаки. Перевірка кожної із 

побудованих первісних моделей для підприємств І кластеру за критерієм 

Фішера свідчить про те, що залежність значень коефіцієнта ефективності 

інвестування у професійний розвиток персоналу від рівнів показників зони 

якісної оцінки має дуже низьку значимість, отже дана модель має бути 

виключеною із подальших досліджень, що підтверджує висновки, отримані на 

основі аналізу значень R
2
. Значення критерію Фішера для п’яти інших моделей 

також у достатній мірі не відповідають встановленим вимогам значимості, 

однак, при здійсненні наступних ітерацій шляхом виключення із моделей 

певних факторних ознак, ситуація має значно покращитися через вилучення із 

моделі автокорельованих показників. Для розв’язання питання щодо 

обґрунтованого виключення із моделі певного незначущого фактора, мають 

бути проаналізовані Р-значення значимості кожного фактора та встановлена 

можливість підвищення загального рівня значимості моделі. 

Показник Р-значимості відображає достовірність відмінності відповідних 

коефіцієнтів від нуля. У випадку, коли значення даного показника для певного 

фактора моделі перевищує 0,05, то цей фактор вважається нульовим, тобто не 

значимим [192]. Отже, відповідна незалежна змінна практично не впливає на 

залежну змінну і означений фактор може бути безболісно виключеним із 

моделі. Таким чином, отримані дані Р-значень для кожної з шести первісних 

моделей, наведені у табл. 3.4, ілюструють значимість або не значимість 

(виділено жирним шрифтом) кожного фактора, обраного для дослідження. Для 

покращення якості побудованих моделей всі незначущі фактори слід вилучити 

із моделей. Результати такого перетворення кожної з шести первісних моделей 

наведено у табл. 3.5. 
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Таблиця 3.5 

Вторинний регресійний аналіз показників оцінки якості професійного розвитку персоналу, виконаний для 

підприємств І кластеру окремо для зон якісної і кількісної оцінки 

 

№ 

моделі 

Показники зони 

оцінки 

результативності 

професійного 

розвитку 

Множин-

ний 

R 

R
2 Значимість  

F 

Коефіцієнти Р-значення 

Y-

пересічення 
X1 X2 X3 

Y-

пересічення 
X1 X2 X3 

Показники зони якісної оцінки 

7 

Коефіцієнт плинності 

перспективних 

працівників, % 

0,8977 0,8059 0,0855 0,4109 -0,0065 0,0040 - 0,0136 0,0418 0,0880 - 

8 

Коефіцієнт фінансової 

ємності інвестування 

у людський капітал, % 

0,9374 0,8788 0,0422 1,3510 0,0065 - -0,0114 0,0435 0,0360 - 0,0922 

9 

Коефіцієнт ефектив-

ності інвестування у 

професійний розвиток 

персоналу, % 

Модель виключено з аналізу 

Показники зони кількісної оцінки 

10 

Коефіцієнт плинності 

перспективних 

працівників, % 

0,8561 0,7328 0,1381 0,3671 -0,0044 - 0,0293 0,0348 0,0670 - 0,1308 

11 

Коефіцієнт фінансової 

ємності інвестування 

у людський капітал, % 

0,9892 0,9786 0,0031 0,3597 0,0121 - -0,0303 0,0122 0,0014 - 0,1127 

12 

Коефіцієнт 

ефективності 

інвестування у 

професійний розвиток 

персоналу, % 

0,9368 0,87761 0,0428 97,8838 - 13,1773 -2,0874 0,0001 - 0,0189 0,1084 

1
2
3
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Виходячи з наведених у табл. 3.5 даних всі поліпшені моделі являються 

значимими, про що свідчать високі значення відповідних критеріїв оцінки 

(множинного R, R
2 

та значимість F). Значимість отриманих коефіцієнтів 

моделі також демонструє достатнє значення критерію Р-значимість. Отже, 

отримані у результаті другої ітерації п’ять моделей є достовірними та можуть 

бути використаними при оцінці показників результативності професійного 

розвитку персоналу підприємств І кластеру. 

Таким чином, виходячи із результатів моделювання впливу показників 

зони якісної оцінки на показники зони оцінки результативності професійного 

розвитку персоналу було зроблено висновок, що як на рівень коефіцієнта 

плинності перспективних працівників, так і на рівень коефіцієнта фінансової 

ємності інвестування у людський капітал найбільшим чином впливає рівень 

узгодженості навчальної програми із виробничими потребами (Х1) 

(моделі №1 та №2). Водночас було встановлено неможливість математичного 

моделювання значення коефіцієнта ефективності інвестування у професійний 

розвиток персоналу через зміну показників зони якісної оцінки. 

Моделювання впливу показників зони кількісної оцінки на показники 

зони оцінки результативності професійного розвитку персоналу дозволило 

зробити такі висновки. На рівні коефіцієнта плинності перспективних 

працівників та коефіцієнта фінансової ємності інвестування у людський 

капітал найбільший вплив здійснює питома вага працівників, що пройшли 

професійне навчання (Х1) (моделі №4 та №5). А на значення коефіцієнта 

ефективності інвестування у професійний розвиток персоналу найбільшим 

чином впливає питома вага інвестицій у людський капітал від загального 

фонду оплати праці (Х2) (моделі №6). Визначені таким чином найбільш 

впливові фактори мають бути покладеними у основу обґрунтованої зміни 

стратегії професійного розвитку персоналу певного підприємства. 

Побудова графічних зображень п’яти отриманих регресійних моделей, 

що апроксимується певною лінійною функцією (рис. 3.4) у вигляді 3D-

графіків поверхні, дозволяє наочно надати форму та формалізувати рівняння 
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Рис. 3.4. 3D-графіки поверхонь для лінійного типу залежностей показників зони результативності від показників зон 

якісної або кількісної оцінки професійного розвитку персоналу підприємтсв І кластеру

Модель 7 Модель 8 

Модель 10 Модель 11 Модель 12 

1
2
3
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зв’язку, що значно покращує сприйняття моделей. 

Виходячи із того, що зони якісної та кількісної оцінки мають взаємний 

вплив одна на одну, а отже, і на зону результуючої оцінки, то доцільно також 

визначити більш удосконалені, комплексні моделі, що одночасно 

відображають вплив окремих показників двох зон на результуючі показники 

оцінки професійного розвитку персоналу. У результаті було отримано цілу 

систему двофакторних моделей, найбільш значущі та достовірні з яких (за 

даними Додатку Ж) було представлено у табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Результати регресійного аналізу показників оцінки якості професійного 

розвитку персоналу, виконаного для підприємств І кластеру  

одночасно для зон якісної і кількісної оцінки  
 

*
 - показники, на базі яких було побудовано економіко-математичні моделі; 

**
 - показники, для яких було отримано задовільний рівень Р-значення; 

*** 
- показники, для яких було отримано незадовільний рівень Р-значення 

Показники зон якісної та кількісної оцінки 

професійного розвитку персоналу 

Коефіцієнт 

плинності 

перспективних 

працівників, % 

Коефіцієнт 

фінансової ємності 

інвестування у 

людський капітал, % 

Коефіцієнт 

ефективності 

інвестування у 

професійний розвиток 

персоналу, % 

Y0 
- №1     0,2601

*
 96,9014

**
 

Рівень узгодженості навчальної програми з 

виробничими потребами, балів (X1) 
- 0,0020

*
 -0,1639

*** 

Питома вага працівників, що пройшли 

професійне навчання, % (X2) 
- 0,0097

*
 0,3726

**
 

Y0 - №2     0,2721
*
 95,9262

**
 

Рівень відповідності навчальної програми 

можливостям сприйняття працівників, балів 

(X1) 

- 0,0010
*
 -0,0839

***
 

Питома вага працівників, що пройшли 

професійне навчання, % (X2) 
- 0,0110

*
 0,2719

**
 

Y0 №3   0,4552
*
 №4     0,2118

*
 - 

Рівень узгодженості навчальної програми з 

виробничими потребами, балів (X1) 
 -0,0021

*
 0,0063

*
 - 

Питома вага інвестицій у людський капітал від 

загального фонду оплати праці, % (X2) 
 -0,0988

*
 0,2747

*
 - 

Y0  0,3941
**

 №5     0,2551
*
 92,9335

**
 

Рівень відповідності навчальної програми 

можливостям сприйняття  працівників , балів 

(X1) 
 -0,0011

***
 0,0048

*
 0,0166

***
 

Питома вага інвестицій у людський капітал від 

загального фонду оплати праці, % (X2) 
 -0,1275

**
 0,3784

*
 11,4395

**
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Аналіз отриманих даних дозволив встановити залежність між 

досліджуваними показниками та побудувати п’ять найбільш значущих 

моделей. Наочне представлення форми зв’язку обраних залежностей у 

вигляді 3D-графіків поверхні наведено на рис. 3.5. 

Всі наведені у табл. 3.6 моделі є значимими, про це свідчать достатні 

значення відповідних критеріїв (множинного R, R
2 

та значимість F). Проте 

деякі залежності мають незадовільний рівень Р-значення окремих факторів і 

тому, з метою підвищення якості висновків, їх було виключено із подальшого 

дослідження. Отже, отримані у результаті третьої ітерації дослідження п’ять 

моделей є достовірними та можуть бути надалі використаними при 

прогнозуванні зміни показників результативності професійного розвитку 

персоналу підприємств І кластеру. 

Отже, у результаті моделювання впливу показників зон якісної та 

кількісної оцінки на показники зони оцінки результативності професійного 

розвитку персоналу було отримано п’ять значимих моделей, які визначають 

рівень коефіцієнта плинності перспективних працівників (залежно від 

ступеня узгодженості навчальної програми з виробничими потребами (X1) і 

питомої ваги працівників, що пройшли професійне навчання (X2)) та 

коефіцієнта фінансової ємності інвестування у людський капітал, для якого 

було визначено чотири різні моделі. За даними Додатку Ж було зроблено 

висновок, що на рівень коефіцієнта фінансової ємності інвестування у 

людський капітал відповідно до моделей №1 і 2 найбільшим чином впливає 

питома вага працівників, що пройшли професійне навчання, відповідно до 

моделі 4 – рівень узгодженості навчальної програми з виробничими 

потребами та моделі 5 – питомої ваги інвестицій у людський капітал від 

загального фонду оплати праці. Аналіз Р-значень відповідно до моделі 3 

дозволило зробити висновок, що на рівень коефіцієнта плинності 

перспективних працівників найбільший вплив здійснює рівень узгодженості 

навчальної програми з виробничими потребами. Водночас було встановлено 

неможливість моделювання значення коефіцієнта ефективності  інвестування  
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Рис. 3.5. 3D-графіки поверхонь для лінійного типу залежностей показників зони результативності від показників 

зон якісної та кількісної оцінки професійного розвитку персоналу підприємств І кластеру 

Модель 1 Модель 2 Модель 3 

Модель 4 Модель 5 
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2
3
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у професійний розвиток персоналу через зміну показників зони якісної оцінки, 

що також підтверджується попередніми висновками. Отже, з метою оптимізації 

значення коефіцієнта плинності перспективних працівників керівництво 

підприємств І кластеру мають зосередити зусилля на підвищенні показників 

зони якісної оцінки, а зростання рівня коефіцієнта фінансової ємності 

інвестування у людський капітал може бути досягнуто шляхом збільшення, у 

першу чергу, показників кількісної оцінки професійного розвитку персоналу. 

Визначені моделі розрахунку показників оцінки результативності 

професійного розвитку персоналу можуть бути використаними при 

прогнозуванні значень даних показників, залежно від зміни рівнів показників 

якісної та кількісної оцінки для підприємств І кластеру. Для підприємств трьох 

інших кластерів мають бути обрані інші підходи до обґрунтування моделей 

визначення показників зони оцінки результативності професійного розвитку 

персоналу, які мають врахувати особливості діяльності підприємств, що 

входять до кожного конкретного кластеру. При цьому має змінитися і підхід до 

формування вихідної інформаційної бази дослідження виходячи з того, що 

кількість підприємств у ІІ-ІV кластерах коливається у межах від одного до 

двох, а тому для виконання досить жорсткої вимоги достатності необхідно 

брати дані не за один рік, що було достатньо для підприємств І кластера, а як 

мінімум за три (для умов ІІ кластера) або шість (для умов ІІІ і ІV кластерів) 

років. Така база дослідження дозволить автоматично забезпечити виконання 

всіх інших вимог, що висуваються до неї, а саме достовірності, своєчасності, 

однорідності, співставності та щільності причинно-наслідкових зв’язків. 

Із метою ілюстрування іншого підходу до формування інформаційної 

бази моделювання показників оцінки якості професійного розвитку персоналу у 

роботі здійснено дослідження у рамках ІІІ кластеру, який за результатами 

дослідження представляє одне підприємство – ТОВ «Мегатекс». Вихідні дані 

для проведення регресійного аналізу наведено у табл. 3.7. Подальша процедура 

обробки та аналізу вихідної бази даних є аналогічною до тієї, що було 

застосовано для підприємств І кластеру (табл. 3.8-3.10, рис. 3.6-3.9, Додаток З). 
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Таблиця 3.7 

Вихідні дані для проведення регресійного аналізу показників оцінки якості 

професійного розвитку персоналу підприємства ІІІ кластеру 

(ТОВ «Мегатекс») за період 2008-2013 рр. 

Показники  2008 р.  2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Рівень узгодженості навчальної програми з 

виробничими потребами, балів 
40 48 45 42 37 35 

Рівень відповідності навчальної програми 

можливостям сприйняття працівників, 

балів 

56 57 58 56 60 55 

Рівень засвоєння нових знань і навичок, 

балів 
70 74 71 68 67 60 

Питома вага працівників, які пройшли 

професійне навчання, % 
6,0 12,0 14,4 11,1 8,1 7,0 

Відсоток інвестицій у людський капітал до 

загального фонду оплати праці, % 
0,22 0,25 0,27 0,21 0,13 0,12 

Середня періодичність підвищення 

кваліфікації, років 
15 11 9 11 16 12 

Коефіцієнт плинності працівників, які 

пройшли професійне навчання % 
2,50 2,31 2,70 2,75 2,80 3,40 

Коефіцієнт фінансової ємності 

інвестування у людський капітал, % 
0,45 0,45 0,42 0,41 0,40 0,35 

Коефіцієнт ефективності інвестування у 

професійний розвиток персоналу, % 
73,0 76,0 76,0 74,0 73,0 71,0 

 

Отримані первісні моделі (табл. 3.8) було перевірено на якість і точність 

апроксимації, що дозволило, шляхом виключення на наступному етапі 

дослідження автокорельованих показників із аналізу, підвищити загальний 

рівень значимості моделей (табл. 3.9). Виходячи зі значень всіх використаних 

критеріїв оцінки, отримані у результаті другої ітерації шість моделей є 

достовірними та можуть бути використаними для прогнозування показників 

результативності професійного розвитку персоналу ТОВ «Мегатекс». 

Моделювання впливу показників зони якісної оцінки на результуючі 

показники оцінки якості професійного розвитку персоналу ТОВ «Мегатекс» 

дозволило встановити, що на рівень коефіцієнтів плинності перспективних 

працівників та фінансової ємності інвестування у людський капітал найбільший 

вплив здійснює ступінь засвоєння нових знань і навичок (Х3), а на рівень 

коефіцієнта ефективності інвестування у професійний розвиток персоналу – 

ступінь  узгодженості  навчальної  програми  з  виробничими   потребами   (X1). 
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Таблиця 3.8 

Первісний регресійний аналіз показників оцінки якості професійного розвитку персоналу, виконаний для 

підприємства ІІІ кластеру (ТОВ «Мегатекс») окремо для зон якісної і кількісної оцінки 

 

*
 - незадовільний рівень Р-значення, що свідчить про доцільність вилучення із моделі відповідного фактора 

 

№ 

моделі 

Показники зони оцінки 

результативності 

професійного розвитку 

Множин-

ний 

R 

R
2 Значимість  

F 

Коефіцієнти моделі Р-значення 

Y-

пересічення 
X1 X2 X3 

Y-

пересічення 
X1 X2 X3 

Показники зони якісної оцінки 

1 

Коефіцієнт плинності 

перспективних 

працівників, % 

0,9904 0,9809 0,028566 7,3998 0,0344 0,0247 -0,1094 0,021 0,1846 0,3471
* 0,0267 

2 

Коефіцієнт фінансової 

ємності інвестування у 

людський капітал, % 

0,99998 0,99995 6,91E-05 0,1091 -0,006 -0,0068 0,0137 0,0028 0,0002 0,1003 5E-05 

3 

Коефіцієнт 

ефективності 

інвестування у 

професійний розвиток 

персоналу, % 

0,9911 0,9823 0,0265 42,196 0,4259 0,3254 -0,065 0,0192 0,0462 0,118 0,5902 

Показники зони кількісної оцінки 

4 

Коефіцієнт плинності 

перспективних 

працівників, % 

0,9461 0,895 0,1533 5,9528 -0,0436 -6,0972 -0,1268 0,0324 0,4879 0,0876 0,1505 

5 

Коефіцієнт фінансової 

ємності інвестування у 

людський капітал, % 

0,976 0,9526 0,0702 0,1298 0,0008 0,7158 0,0108 0,2225 0,8491 0,0318 0,1036 

6 

Коефіцієнт 

ефективності 

інвестування у 

професійний розвиток 

персоналу, % 

0,9855 0,9713 0,0427 61,124 0,5188 17,102 0,3423 0,0024 0,0675 0,0843 0,1545 

1
2

3
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Таблиця 3.9 

Вторинний регресійний аналіз показників оцінки якості професійного розвитку персоналу, виконаний для 

підприємства ІІІ кластеру (ТОВ «Мегатекс») окремо для зон якісної і кількісної оцінки 

 

 

№ 

моделі 

Показники зони оцінки 

результативності 

професійного розвитку 

Множин-

ний 

R 

R
2 Значимість  

F 

Коефіцієнти моделі Р-значення 

Y-

пересічення 
X1 X2 X3 

Y-

пересічення 
X1 X2 X3 

Показники зони якісної оцінки 

7 

Коефіцієнт плинності 

перспективних 

працівників, % 

0,9832 0,9666 0,0061 8,4853 0,0282 - -0,101 0,0011 0,2116 - 0,0116 

8 

Коефіцієнт фінансової 

ємності інвестування у 

людський капітал, % 

0,9632 0,9278 0,0194 -0,1652 -0,004 - 0,0106 0,1983 0,2693 - 0,0293 

9 

Коефіцієнт 

ефективності 

інвестування у 

професійний розвиток 

персоналу, % 

0,9893 0,9787 0,0031 42,484 0,3706 0,2824 - 0,004 0,0016 0,0544 - 

Показники зони кількісної оцінки 

10 

Коефіцієнт плинності 

перспективних 

працівників, % 

0,9261 0,8577 0,0537 5,2749 - -6,873 -0,094 0,0051 - 0,0238 0,0885 

11 

Коефіцієнт фінансової 

ємності інвестування у 

людський капітал, % 

0,9755 0,9515 0,0107 0,1416 - 0,7293 0,0102 0,0428 - 0,0046 0,0192 

12 

Коефіцієнт 

ефективності 

інвестування у 

професійний розвиток 

персоналу, % 

0,9483 0,8994 0,0319 67,618 0,2954 16,651 - 1,4E-05 0,15197 0,13234 - 

1
2

3
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Рис. 3.6. 3D-графіки поверхонь для лінійного типу залежностей показників зони результативності від показників зон 

якісної або кількісної оцінки професійного розвитку персоналу підприємства ІІІ кластеру

Модель 7 Модель 8 Модель 9 

Модель 10 Модель 11 Модель 12 

1
2

3
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Таблиця 3.10 

Регресійний аналіз показників оцінки якості професійного розвитку 

персоналу, виконаний для підприємства ІІІ кластеру (ТОВ «Мегатекс») 

одночасно для зон якісної і кількісної оцінки  

 

*
 - показники, на базі яких було побудовано економіко-математичні моделі; 

**
 - показники, для яких було отримано задовільний рівень Р-значення; 

*** 
- показники, для яких було отримано незадовільний рівень Р-значення 

 

Моделювання впливу показників зони кількісної оцінки на результуючі 

показники оцінки якості професійного розвитку персоналу ТОВ «Мегатекс» 

дозволило встановити, що на рівень коефіцієнта плинності перспективних 

працівників найбільший вплив здійснює періодичність підвищення 

кваліфікації (Х3), а на рівень коефіцієнтів фінансової ємності інвестування у 

людський капітал та ефективності інвестування у професійний розвиток 

персоналу – питома вага інвестицій у людський капітал від загального фонду 

оплати праці (X2). 

Моделювання одночасного впливу показників зон якісної і кількісної 

Показники зон якісної та кількісної оцінки 

професійного розвитку персоналу 

Коефіцієнт 

плинності 

перспективних 

працівників, % 

Коефіцієнт 

фінансової 

ємності 

інвестування у 

людський 

капітал, % 

Коефіцієнт 

ефективності 

інвестування у 

професійний 

розвиток 

персоналу, % 

Y0  №1   7,8919
* 

-0,0855
***

 57,8570
**

 

Рівень узгодженості навчальної програми з 

виробничими потребами, балів (X1) 
-0,0941

*
 0,0091

**
 0,3843

**
 

Періодичність підвищення кваліфікації, років (X2) -0,1033
*
 0,0102

**
 0,0127

***
 

Y0 - -  №6    61,1107
*
 

Рівень відповідності навчальної програми 

можливостям сприйняття працівників, балів (X1) 
- - 0,1375

*
 

Питома вага працівників, що пройшли професійне 

навчання, % (X2) 
- - 0,4999

*
 

Y0 - -  №7    45,9050
*
 

Рівень відповідності навчальної програми 

можливостям сприйняття працівників, балів (X1)  
- - 0,3924

*
 

Питома вага інвестицій у людський капітал від 

загального фонду оплати праці, % (X2) 
- - 27,8085

*
 

Y0  №2    8,3978
*
  №4    -0,1589

*
  №8    54,2031

*
 

Рівень засвоєння нових знань і навичок, балів (X1) -0,0872
*
 0,0090

*
 0,2414

*
 

Питома вага працівників, що пройшли професійне 

навчання, % (X2) 
0,0311

*
 -0,0042

*
 0,3207

*
 

Y0  №3    8,4798
*
  №5    -0,1525

*
  №9    54,8253

*
 

Рівень засвоєння нових знань і навичок, балів (X1) -0,0787
*
 0,0077

*
 0,3301

*
 

Періодичність підвищення кваліфікації, років (X2) -0,0289
*
 0,0031

*
 -0,2874

*
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оцінки на рівень показників оцінки результативності професійного розвитку 

персоналу дозволило отримати дев’ять моделей для підприємства даного 

кластеру. При цьому три моделі описують вплив показників зон кількісної та 

якісної оцінки на рівень коефіцієнта плинності перспективних працівників 

(рис. 3.7), дві моделі характеризують вплив на рівень коефіцієнта фінансової 

ємності інвестування у людський капітал (рис. 3.8) та чотири моделі 

математично визначають різні варіанти впливу на рівень коефіцієнта 

ефективності інвестування у професійний розвиток персоналу 

ТОВ «Мегатекс» (рис. 3.9). 

 

 

               

 

 

 

Рис. 3.7. 3D-графіки залежності коефіцієнта плинності перспективних 

працівників від показників зон якісної або кількісної оцінки професійного 

розвитку персоналу підприємства ІІІ кластеру 

Модель 1 Модель 2 

Модель 3 
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На основі даних Р-значень, наведених у Додатку З, можна зробити 

висновок, що виходячи з моделі 1 на рівень коефіцієнта плинності 

перспективних працівників ТОВ «Мегатекс» найбільший вплив здійснює 

рівень узгодженості навчальної програми з виробничими потребами, а із 

моделей 2 і 3 – рівень засвоєння нових знань і навичок. Аналіз моделей (№4 

та 5) визначення коефіцієнта фінансової ємності інвестування у людський 

капітал дозволив встановити визначальний вплив на рівень даного показника 

ступеня засвоєння нових знань і навичок. Найбільший вплив на значення 

коефіцієнта ефективності інвестування у професійний розвиток персоналу 

здійснює рівень відповідності навчальної програми можливостям сприйняття 

працівників (моделі 6 і 7) та рівня засвоєння нових знань і навичок (моделі 8 і 

9). Отже, здійснене у роботі економіко-математичне моделювання впливу 

показників зони якісної і кількісної оцінки на результуючі показники оцінки 

якості професійного розвитку персоналу ТОВ «Мегатекс» дозволило зробити 

висновок, що випереджальний вплив здійснюють показники зони якісної 

оцінки. Отже, з метою підвищення якості професійного розвитку персоналу в 

умовах ТОВ «Мегатекс» керівництво має докласти зусиль для підвищення у 

першу чергу показників зони якісної оцінки. 

 

 

           

Рис. 3.8. 3D-графіки залежностей коефіцієнта фінансової ємності 

інвестування у людський капітал від показників зон якісної або кількісної 

оцінки професійного розвитку персоналу підприємства ІІІ кластеру 

Модель 4 Модель 5 
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Рис. 3.9. 3D-графіки залежностей коефіцієнта ефективності інвестування у 

професійний розвиток персоналу від показників зон якісної або кількісної 

оцінки професійного розвитку персоналу підприємства ІІІ кластеру 

 

Проведене дослідження дозволило отримати математичні моделі, що 

дозволяють як окремо, так і комплексно встановити рівень впливу показників 

зон якісної і кількісної оцінки на рівень показників оцінки результативності 

професійного розвитку персоналу для підприємств І та ІІІ кластерів. 

Отриману таким чином інформацію має бути покладено у основу розробки 

або удосконалення стратегії управління персоналом кожного підприємства, 

яке входить до складу певного кластера. Так, на основі моделювання було 

визначено, що для того, щоб на практиці скоротити рівень плинності 

Модель 6 Модель 7 

Модель 8 Модель 9 
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перспективних працівників в умовах підприємств І кластеру необхідно 

досить ретельно підходити до формування навчальних програм із метою їх 

більш чіткого узгодження із виробничими потребами та поступово 

підвищувати розмір інвестицій, спрямованих підприємством у людський 

капітал. Із метою підвищення рівня коефіцієнта фінансової ємності 

інвестування у людський капітал підприємства І кластеру мають обрати 

одну, або одночасно використовувати декілька моделей, а саме: підвищувати 

узгодженість навчальної програми з виробничими потребами або 

забезпечувати відповідність навчальної програми можливостям сприйняття 

працівників при одночасному щорічному зростанні питомої ваги працівників, 

що пройшли професійне навчання; підвищувати узгодженість навчальної 

програми з виробничими потребами або забезпечувати відповідність 

навчальної програми можливостям сприйняття працівників при одночасному 

щорічному зростанні питомої ваги інвестицій у людський капітал від 

загального фонду оплати праці. Також під час аналізу було встановлено, що 

підприємства І кластеру можуть забезпечити зростання рівня ефективності 

інвестування у професійний розвиток персоналу, у першу чергу, шляхом 

підвищення розміру коштів, інвестованих у людський капітал та створення 

умов для зростання періодичності підвищення професійної кваліфікації 

різних категорій персоналу. 

Для ІІІ кластеру шляхом моделювання було виявлено ще більше 

можливостей для підвищення якості професійного розвитку персоналу, що є 

закономірним через незадовільний фактичний стан даних процесів на 

підприємстві. Так, скоротити плинність перспективних працівників в умовах 

ТОВ «Мегатекс» можливо, по-перше, шляхом підвищення рівня 

узгодженості навчальних програм із реальними виробничими потребами та 

зростання періодичності підвищення кваліфікації працівників. Другим 

напрямом скорочення плинності працівників, що пройшли професійне 

навчання є одночасне зростання ступеня засвоєння нових знань і навичок 

працівниками під час навчання при підвищенні питомої ваги навчених осіб 
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або періодичності підвищення кваліфікації. Управляти рівнем коефіцієнта 

фінансової ємності інвестування у людський капітал можливо також шляхом 

зростання ступеня засвоєння нових знань і навичок при підвищенні питомої 

ваги навчених осіб або періодичності підвищення кваліфікації персоналом 

підприємства. Найбільшу можливість для оперативного та перспективного 

управління було виявлено для рівня показника ефективності інвестування у 

професійний розвиток персоналу, а саме чотири моделі: збільшення рівня 

відповідності навчальної програми можливостям сприйняття працівників при 

одночасному зростанні питомої ваги працівників, що пройшли професійне 

навчання або розміру коштів, інвестованих у людський капітал; зростання 

рівня засвоєння знань і навичок при одночасному збільшенні питомої ваги 

працівників, що пройшли професійне навчання або скороченні періодичності 

підвищення кваліфікації персоналу підприємства [23]. 

Виходячи із того, що до складу І кластера увійшло шість підприємств-

лідерів металургійної та машинобудівної галузей Донецької області, які є 

схожими за тими процесами, що відбуваються у сфері професійного розвитку 

персоналу, проте мають різний ступінь їх інтенсивності та результативності, 

нормативні рівні досліджуваних показників мають бути встановленими у 

діапазоні зміни значень кожного з них у межах кластеру від мінімуму до 

максимуму, табл. 3.11. Так, у межах зони якісної оцінки найменший рівень 

узгодженості навчальної програми з виробничими потребами спостерігався в 

умовах ПАТ «Харцизький трубний завод» і дорівнював 53 бали. 

Мінімальний рівень відповідності навчальної програми можливостям 

сприйняття працівників був характерним також для ПАТ «Харцизький 

трубний завод» і дорівнював 42 бали. Найменший рівень засвоєння нових 

знань і навичок спостерігався в умовах ПАТ «Енергомашспецсталь» – 

70 балів. У межах зони кількісної оцінки мінімальний рівень питомої ваги 

працівників, що пройшли професійне навчання був характерним для 

ПАТ «Харцизький трубний завод» і дорівнював 49,5%. Мінімальний рівень 

питомої ваги інвестицій у людський капітал від загального фонду оплати 
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праці спостерігався на ПАТ «Маріупольський завод важкого 

машинобудування» і складав 0,67%. Найбільш незадовільний рівень 

періодичності підвищення кваліфікації був характерним для 

ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» та ПАТ «Дружкiвський 

машинобудiвний завод» – 3,5 роки. Отже, найгірша ситуація із якістю 

професійного розвитку персоналу у межах І кластеру спостерігалася в умовах 

ПАТ «Харцизький трубний завод», так як підприємство має три мінімальні 

рівні показників із шести можливих. 

 

Таблиця 3.11 

Нормативні значення показників оцінки якості професійного розвитку 

персоналу для підприємств I кластеру 

Показники оцінки якості  

професійного розвитку 

Нормативний рівень показника 

мінімальний середній максимальний 

Рівень узгодженості навчальної програми з 

виробничими потребами, балів 
53 79 95 

Рівень відповідності навчальної програми 

можливостям сприйняття працівників, балів 
42 72 85 

Рівень засвоєння нових знань і навичок, балів 70 77 84 

Питома вага працівників, що пройшли 

професійне навчання, % 
49,5 59,2 74,4 

Відсоток інвестицій у людський капітал до 

загального фонду оплати праці, % 
0,67 1,04 1,33 

Середня періодичність підвищення 

кваліфікації, років 
3,5 2,5 2,0 

 

У межах зони якісної оцінки максимальний рівень узгодженості 

навчальної програми з виробничими потребами спостерігався в умовах 

ПАТ «Енергомашспецсталь» і дорівнював 95 балів. Найвищий рівень 

відповідності навчальної програми можливостям сприйняття працівників був 

характерним для ПАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» і 

дорівнював 85 балів. Найвищий рівень засвоєння нових знань і навичок 

спостерігався в умовах ПАТ «Маріупольський комбінат «Азовсталь» – 

84 бали. У межах зони кількісної оцінки найбільший рівень питомої ваги 

працівників, що пройшли професійне навчання був характерним для 

ПАТ «Енергомашспецсталь» і дорівнював 74,4%. Максимальний рівень 
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питомої ваги інвестицій у людський капітал від загального фонду оплати 

праці спостерігався також на ПАТ «Енергомашспецсталь» і складав 1,33%. 

Найбільш задовільний рівень періодичності підвищення кваліфікації був 

характерним для ПАТ «Енергомашспецсталь» та ПАТ «Маріупольський 

завод важкого машинобудування» – 2,0 років. Отже, можна зробити 

висновок, що ПАТ «Енергомашспецсталь» є лідером І кластеру, так як має 

чотири максимальних рівні факторних показників якості професійного 

розвитку персоналу з шести можливих. Саме завдяки значним зусиллям, які 

докладає ПАТ «Енергомашспецсталь» у сфері професійного розвитку 

персоналу, підприємство стало безперечним лідером і за результуючими 

показниками – саме йому належать всі три максимальних рівні показників 

зони оцінки результативності професійного розвитку персоналу. 

Для здійснення розрахунку прогнозних значень показників 

результативності професійного розвитку персоналу для підприємства 

III кластеру ТОВ «Мегатекс» спочатку мають бути встановлені нормативні 

значення факторних показників. Виходячи з того, що в якості нормативних 

рівнів звичайно приймаються найкращі досягнуті значення показника або 

найбільш високі його рівні, досягнуті у галузі, то, враховуючи незадовільний 

стан і низьку результативність професійного розвитку персоналу 

ТОВ «Мегатекс», за базу пропонується прийняти нормативні рівні 

показників зон кількісної та якісної оцінки підприємств I кластеру. За умови 

досягнення даним підприємством навіть мінімальних нормативних рівнів 

ТОВ «Мегатекс» потрапило би до складу І кластеру. 

При цьому, визначення нормативних значень показників має 

встановлюватися окремо для кожної із зон оцінки професійного розвитку 

персоналу, що пов’язано із досягнутим фактичним рівнем окремих 

показників кожної зони. Отже, для умов ТОВ «Мегатекс» як мінімальний 

нормативний рівень для зон якісної та кількісної оцінки було прийнято 

максимальне фактичне значення кожного із показників, що спостерігалося у 

період дослідження протягом 2008-2013 рр. Водночас максимальний 
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нормативний рівень для зони якісної оцінки було прийнято на рівні 

середнього нормативного значення показників підприємств I кластеру, а для 

зони кількісної оцінки – на рівні мінімального нормативного значення 

відповідних показників, табл. 3.12. 

 

Таблиця 3.12 

Нормативні значення показників оцінки якості професійного розвитку 

персоналу для підприємства ІII кластеру 

Показники оцінки якості  

професійного розвитку 

Нормативний рівень показника 

мінімальний середній максимальний 

Рівень узгодженості навчальної програми з 

виробничими потребами, балів 
48 63,5 79 

Рівень відповідності навчальної програми 

можливостям сприйняття працівників, балів 
60 66 72 

Рівень засвоєння нових знань і навичок, балів 74 75,5 77,0 

Питома вага працівників, що пройшли 

професійне навчання, % 
14,4 31,95 49,5 

Питома вага інвестицій у людський капітал 

від загального фонду оплати праці, % 
0,27 0,47 0,67 

Періодичність підвищення кваліфікації, років 9,0 5,5 2,0 

 

При цьому слід зазначити, що побудовані під час дослідження моделі 

можуть бути використаними не лише для визначення напрямів перспективної 

зміни стратегії розвитку персоналу певного підприємства, а також і для 

прогнозування можливих рівнів показників оцінки результативності 

професійного розвитку персоналу, що дозволить надати обраній стратегії 

вагомості та доцільності. 

 

 3.3 Прогнозування якості професійного розвитку персоналу 

промислового підприємства 

 

Виконане у першому підрозділі даного розділу дослідження дозволило 

за допомогою кластерного методу аналізу групувати промислові 

підприємства Донецької області відповідно до досягнутих кожним із них 

значень показників оцінки якості професійного розвитку персоналу. У 

результаті було створено чотири однорідних кластери підприємств. Далі, у 
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другому підрозділі даного розділу було здійснено економіко-математичне 

моделювання можливої зміни рівнів результуючих показників залежно від 

зміни значень показників зон якісної та кількісної оцінки якості 

професійного розвитку персоналу підприємств І та ІІІ кластерів. Враховуючи 

це, подальші дослідження мають бути спрямованими на встановлення 

конкретних прогнозних рівнів зміни результуючих показників оцінки якості 

професійного розвитку персоналу підприємств І та ІІІ кластерів та 

обґрунтування для кожного досліджуваного підприємства стратегії 

досягнення прогнозного рівня показників.  

Прогнозування рівнів зміни результуючих показників оцінки якості 

професійного розвитку персоналу кожного кластера має базуватися на 

певному підґрунті. Таким підґрунтям має стати обґрунтування нормативних 

рівнів зміни показників зон якісної та кількісної оцінки якості професійного 

розвитку персоналу. Для цього у роботі пропонується виокремлювати три 

нормативних рівні – мінімальний, максимальний і середній (було визначено 

алгебраїчним шляхом). Визначення таких рівнів у межах певного кластера 

дозволить кожному підприємству, орієнтуючись та прагнучи за лідерами, 

підвищувати якість професійного розвитку персоналу. Підвищення 

сумарного рівня якості професійного розвитку персоналу підприємств даного 

кластеру позитивно позначиться на підвищенні сумарного рівня 

ефективності діяльності промислових підприємств регіону і країни. При 

цьому прогнозування зміни результуючих показників оцінки якості 

професійного розвитку персоналу при досягненні окремим підприємством 

кожного з нормативних рівнів буде слугувати сильним мотивуючим 

чинником на досягнення найкращих результатів.  

Розрахунок прогнозних значень результуючих показників оцінки якості 

професійного розвитку персоналу пропонується здійснити за кожною із 

обґрунтованих економіко-математичних моделей шляхом підстановки 

відповідних нормативних значень факторних показників. При цьому, для 

підприємств, фактичне значення факторного показника яких знаходиться у 
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межах між мінімальним і середнім нормативним рівнем, для розрахунку 

прогнозних значень у якості факторних мають бути використаними середні 

нормативні значення і відповідно, максимальні нормативні значення мають 

бути використаними для підприємств, значення показників яких знаходяться 

у інтервалі між середнім та максимальним нормативними рівнями. Таким 

чином, розраховані прогнозні значення дозволять відобразити можливі межі 

підвищення рівня показників результативності професійного розвитку 

персоналу за рахунок відповідного збільшення якісних та/або кількісних 

показників оцінки якості професійного розвитку персоналу. 

Результати розрахунку прогнозних даних для підприємств І кластеру, 

визначених за моделями, що відображають окремо вплив зон якісної і 

кількісної оцінки наведено у табл. 3.13. Результати розрахунку прогнозних 

даних для підприємств І кластеру, визначених за моделями, що відображають 

одночасно вплив зон якісної і кількісної оцінки наведено у табл. 3.14. 

 

Таблиця 3.13 

Прогнозні значення показників результативності для підприємств  

І кластеру, розраховані за моделями, що відображають окремо вплив 

зон якісної і кількісної оцінки якості професійного розвитку персоналу 

Нормативний 

рівень 

факторного 

показника 

Показники зони якісної 

оцінки (моделі №7 і 8) 

Показники зони кількісної оцінки 

(моделі №10-12) 

коефіцієнт 

плинності 

перспективних 

працівників,  

% 

коефіцієнт 

фінансової 

ємності 

інвестування 

у людський 

капітал,  

% 

коефіцієнт 

плинності 

перспективних 

працівників,  

% 

коефіцієнт 

фінансової 

ємності 

інвестування 

у людський 

капітал, % 

коефіцієнт 

ефективності 

інвестування 

у 

професійний 

розвиток 

персоналу, 

% 

Середній 0,1933 1,0907 0,1799 1,0103 106,3697 

Максимальний 0,1429 1,3510 0,1423 1,1539 108,1037 

 

Прагнення підприємствами І кластеру досягти максимального 

нормативного рівня факторних показників може бути розглянуто як 

позитивний процес використання ними стратегії слідування за лідером, коли 
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підприємство випробує новітні технології, вже розроблені й впроваджені 

лідерами у цій сфері та воліє до інноваційного розвитку реакційного 

характеру, тобто до швидкої реакції на зміни у зовнішньому середовищі, 

зокрема на інновації конкурентів [78; 118; 150]. Самому ж лідеру даного 

кластеру слід прагнути або за безпосередніми лідерами галузі, або за 

національними та світовими лідерами у даній сфері.  

 

Таблиця 3.14 

Прогнозні значення показників результативності для підприємств  

І кластеру, розраховані за моделями, що відображають одночасно вплив 

зон якісної і кількісної оцінки якості професійного розвитку персоналу 

№ 

моделі 

Показники зон якісної та 

кількісної оцінки 

професійного розвитку 

персоналу 

Нормативний 

рівень 

показника 

Прогнозні значення  

коефіцієнт 

плинності 

перспективних 

працівників,  

% 

коефіцієнт 

фінансової ємності 

інвестування у 

людський капітал,  

% 

6 

Х - Рівень узгодженості 

навчальної програми з 

виробничими потребами, 

балів 

Y - Питома вага працівників, 

що пройшли професійне 

навчання, %  

середній - 0,9982 

максимальний - 1,1777 

7 

Х - Рівень відповідності 

навчальної програми 

можливостям сприйняття 

працівників, балів 

Y - Питома вага працівників, 

що пройшли професійне 

навчання, %  

середній - 0,9953 

максимальний - 1,1755 

8-9 

Х - Рівень узгодженості 
навчальної програми з 
виробничими потребами, 
балів 
Y - Питома вага інвестицій у 
людський капітал від 
загального фонду оплати 
праці, % 

середній 0,1866 0,9952 

максимальний 0,1243 1,1757 

10 

Х - Рівень відповідності 
навчальної програми 
можливостям сприйняття 
працівників, балів 
Y - Питома вага інвестицій у 
людський капітал від 
загального фонду оплати 
праці, % 

середній - 0,9942 

максимальний - 1,1664 
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Аналіз прогнозних значень, отриманих за моделями, що ілюструють 

окремо вплив кожної з двох досліджуваних зон, дозволив встановити, що 

регулювання значень показників кількісної оцінки дозволить підприємствам 

І кластеру отримати не лише більший за розміром, а ще і більш 

масштабніший ефект у вигляді очікуваного напряму зміни показників 

результативності професійного розвитку персоналу. Що стосується 

прогнозування за допомогою моделей, які одночасно враховують вплив 

показників двох зон оцінки, то найкращі прогнозні результати для 

коефіцієнта фінансової ємності інвестування у людський капітал зі всіх 

можливих варіантів було отримано за допомогою моделей 6 та 7. А 

прогнозування значення коефіцієнта плинності перспективних працівників 

можна здійснити виключно за моделлю 8. При цьому одночасний вплив 

показників двох зон оцінки дозволяє при їх максимальному нормативному 

рівні отримати більш високі результати, натомість при досягненні окремим 

підприємством І кластеру середнього нормативного рівня показників більш 

доцільно використовувати моделі, що відображають окремий вплив зон 

якісної і кількісної оцінки якості професійного розвитку персоналу [27]. 

Наочно дію запропонованої методики можна побачити шляхом 

заповнення картки і матриці оцінки якості професійного розвитку персоналу 

для прогнозованих рівнів. Проілюструємо яким чином зміниться якість 

професійного розвитку персоналу при досягненні ПАТ «Харцизький трубний 

завод», яке за фактичними даними мало найгіршу якість професійного 

розвитку персоналу серед всіх підприємств І кластеру, середніх та 

максимальних нормативних рівнів показників зон кількісної та якісної оцінки 

і відповідних прогнозованих результуючих показників професійного 

розвитку, рис. 3.10-3.12. 

Переважна більшість фактичних значень факторних показників 

професійного розвитку персоналу підприємства потрапляли до 

незадовільного або задовільного рівнів, що у результаті дозволило отримати 

середню  якість  професійного  розвитку  персоналу  при  її  кількісному рівні 
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80-100 

Рівень відповідності 

навчальної програми 

можливостям сприйняття 

працівників, балів (РЯ2) 

 

0-49 
50-79 80-100 

Рівень засвоєння нових 

знань і навичок, балів (РЯ3) 
0-49 50-79 80-100 
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и
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) 

Питома вага працівників, які 

пройшли професійне 

навчання, % (РК1) 

0-29 

 

30-49 50-100 

Відсоток інвестицій у 

людський капітал до 

загального фонду оплати 

праці, % (РК2) 

 

0-0,39 

 

0,40-1,30 > 1,30 

Середня періодичність 

підвищення кваліфікації, 

років (РК3) 

> 5 3-5 1-3  
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н
а
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и
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и
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о
ст
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О
Р

) Коефіцієнт плинності 

працівників, які пройшли 

професійне навчання, % 

(РР1) 

> 3,00 
 

0,30-3,00 

 

0-0,29 

Коефіцієнт фінансової 

ємності інвестування у 

людський капітал, % (РР2) 

0-0,59 

 

0,60-1,00 > 1,00 

Коефіцієнт ефективності 

інвестування у професійний 

розвиток персоналу, % (РР3) 

0-99 100-110 > 110 

Рис. 3.10. Картка оцінки якості професійного розвитку персоналу ПАТ «ХТЗ» 

при досягненні середнього нормативного рівня факторних показників 
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Показники 

Рівень показника 

 незадовільний 

(1) 

задовільний 
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високий 

(3) 
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и
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) 

Рівень узгодженості 

навчальної програми з 

виробничими потребами, 

балів (РЯ1) 

0-49 50-79 

 

80-100 

Рівень відповідності 

навчальної програми 

можливостям сприйняття 

працівників, балів (РЯ2) 

0-49 50-79 80-100 

Рівень засвоєння нових 

знань і навичок, балів (РЯ3) 
0-49 50-79 80-100 

З
о

н
а
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іл
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іс

н
о

ї 
о

ц
ін

к
и

 (
З
К

О
) 

Питома вага працівників, які 

пройшли професійне 

навчання, % (РК1) 

0-29 30,0-49 

 

50,0-100,0 

Відсоток інвестицій у 

людський капітал до 

загального фонду оплати 

праці, % (РК2) 

0-0,39 0,40-1,30 

 

> 1,30 

Середня періодичність 

підвищення кваліфікації, 

років (РК3) 

> 5 3-5 1-3  

З
о
н
а
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ц
ін

к
и
 р

ез
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ьт
а

т
и
вн

о
ст

і 
(З

О
Р

) Коефіцієнт плинності 

працівників, які пройшли 

професійне навчання, % 

(РР1) 

> 3,00 0,30-3,00 

 

0-0,29 

Коефіцієнт фінансової 

ємності інвестування у 

людський капітал, % (РР2) 

0-0,59 

 

0,60-1,00 

 

>1,00 

Коефіцієнт ефективності 

інвестування у професійний 

розвиток персоналу, % (РР3) 

0-99 100-110 > 110 

Рис. 3.11. Картка оцінки якості професійного розвитку персоналу ПАТ «ХТЗ» 

при досягненні максимального нормативного рівня факторних показників 
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РР1 

         

РР2 
         

РР3 
         

  
Фактичний рівень 

Середній нормативний 

рівень 

Максимальний 

нормативний рівень 

  РЗЯО 5 середня РЗЯО 6 середня РЗЯО 9 висока 

  РЗКО 7 висока РЗКО 8 висока РЗКО 9 висока 

  РЗОР 6 середня РЗОР 8  висока РЗОР 8 висока 

  Рсер 5,94 середня Рсер 7,27 висока Рсер 8,65 висока 
 

Рис. 3.12. Матриця оцінки якості професійного розвитку персоналу 

ПАТ «ХТЗ» при різних прогнозованих рівнях показників  

 

5,94. За умови, що підприємство завдяки впровадженню дієвих заходів зможе 

досягти середнього нормативного значення показників зон кількісної та 

якісної оцінок, то залежно від тих моделей, за допомогою яких було 

здійснено прогнозування показників результативності професійного розвитку 

персоналу, рівень якості може зрости до 7,27, що вже буде його 

характеризувати як високий. Досягнення підприємством максимального 

нормативного рівня факторних показників дозволить збільшити 

підприємству рівень якості професійного розвитку персоналу до 8,65. 
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Водночас, навіть після досягнення максимальних нормативних рівнів 

показників зон якісної і кількісної оцінки, у підприємства залишаються 

реальні потенційні можливості для підвищення якості професійного розвитку 

персоналу – спочатку шляхом доведення інтегрального рівня якості до 9,0, а 

потім шляхом оптимізації значень кожного з дев’яти складових показників 

даної методики. 

Результати розрахунку прогнозних даних показників для підприємства 

ІІІ кластеру, визначених за моделями, що відображають окремо вплив зон 

якісної і кількісної оцінки наведено у табл. 3.15. Результати розрахунку 

прогнозних даних показників для підприємства ІІІ кластеру, визначених за 

моделями, що відображають одночасно вплив зон якісної і кількісної оцінки 

наведено у табл. 3.16. 

 

Таблиця 3.15 

Прогнозні значення показників результативності для підприємства  

ІII кластеру, розраховані за моделями, що відображають окремо вплив 

зон якісної і кількісної оцінки якості професійного розвитку персоналу 

Нормативний 

рівень 

факторного 

показника 

Показники зони якісної оцінки  

(моделі №7-9) 

Показники зони кількісної оцінки 

(моделі №10-12) 

коефіцієнт 

плинності 

перспективних 

працівників,  

% 

коефіцієнт 

фінансової 

ємності 

інвестування 

у людський 

капітал,  

% 

коефіцієнт 

ефективності 

інвестування 

у 

професійний 

розвиток 

персоналу, 

% 

коефіцієнт 

плинності 

перспективних 

працівників,  

% 

коефіцієнт 

фінансової 

ємності 

інвестування 

у людський 

капітал,  

% 

коефіцієнт 

ефективності 

інвестування 

у 

професійний 

розвиток 

персоналу,  

% 

Середній 2,7361 0,6812 84,6551 1,5287 0,5407 84,8350 

Максимальний 2,6505 0,7242 92,0938 0,4824 0,6508 93,3295 

 

Аналіз прогнозних даних результуючих показників професійного 

розвитку персоналу, розрахованих за моделями, що відображають окремо 

вплив показників певної зони, дозволив встановити, що на значення 

коефіцієнта фінансової ємності інвестування у людський капітал найбільшим 

чином   впливають   показники   зони   якісної    оцінки,    а    на    два    інших 
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Таблиця 3.16 

Прогнозні значення показників результативності для підприємства  

ІII кластеру, розраховані за моделями, що відображають одночасно вплив 

зон якісної і кількісної оцінки якості професійного розвитку персоналу 

№ 
моделі 

Показники зон якісної 
та кількісної оцінки 

професійного розвитку 
персоналу 

Нормативний 
рівень 

показника 

Прогнозні значення 

коефіцієнт 
плинності 

перспективних 
працівників,  

% 

коефіцієнт 
фінансової 

ємності 
інвестування у 

людський 
капітал, % 

коефіцієнт 
ефективності 

інвестування у 
професійний 

розвиток 
персоналу, % 

1 

Х - Рівень узгодженості 
навчальної програми з 
виробничими 
потребами, балів; 
Y - Періодичність 
підвищення 
кваліфікації, років 

середній 1,3484 - - 

максимальний 0,2514 - - 

2, 4, 8 

Х - Рівень засвоєння 
нових знань і навичок, 
балів; 
Y - Питома вага 
працівників, що 
пройшли професійне 
навчання, % 

середній 2,7929 0,3662 82,6752 

максимальний 2,6078 0,3864 88,6656 

3, 5, 9 

Х - Рівень засвоєння 
нових знань і навичок, 
балів; 
Y - Періодичність 
підвищення 
кваліфікації, років 

середній 2,3790 0,4459 78,1672 

максимальний 2,3621 0,4466 79,6682 

6 

Х – Рівень відповідності 
навчальної програми 
можливостям 
сприйняття працівників, 
балів 
Y - Питома вага 
працівників, що 
пройшли професійне 
навчання, % 

середній - - 86,1575 

максимальний - - 95,7558 

7 

Х - Рівень відповідності 
навчальної програми 
можливостям 
сприйняття працівників, 
балів 
Y - Питома вага 
інвестицій у людський 
капітал від загального 
фонду оплати праці, % 

середній - - 84,8734 

максимальний - - 92,7895 

 

результуючих коефіцієнта – показники зони кількісної оцінки. Оцінка 

прогнозних рівнів результуючих показників за всіма отриманими моделями 

дозволила зробити такі висновки: найкращій рівень коефіцієнта плинності 

перспективних працівників можна отримати за допомогою моделі 1, що 

відображає одночасно вплив зон якісної і кількісної оцінки якості 
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професійного розвитку персоналу; найвищий рівень коефіцієнта фінансової 

ємності інвестування у людський капітал можна досягти при використанні 

моделі 8, що відображає вплив виключно зони якісної оцінки; максимальне 

значення коефіцієнта ефективності інвестування у професійний розвиток 

персоналу можливо досягти при використанні моделі 8, що відображає 

одночасно вплив зон якісної і кількісної оцінки якості професійного розвитку 

персоналу досліджуваного підприємства.  

Ілюстрацію дії запропонованої методики можна здійснити шляхом 

заповнення картки і матриці оцінки якості професійного розвитку персоналу 

для кожного з прогнозованих рівнів показників. Проілюструємо яким чином 

зміниться рівень якості професійного розвитку персоналу при досягненні 

ПАТ «Мегатекс» середніх та максимальних нормативних рівнів показників 

зон кількісної та якісної оцінки і відповідних прогнозованих результуючих 

показників професійного розвитку, рис. 3.13-3.16. 

Використання запропонованої у другому розділі роботи методики 

оцінки якості професійного розвитку персоналу для умов ПАТ «Мегатекс» 

дозволило встановити фактичний рівень якості – 3,91, що характеризує його 

як низький, що і було однією з основних причин потрапляння підприємства 

до ІІІ кластеру. Якщо підприємство зможе мобілізувати всі можливості та 

докласти зусиль, щоб досягти середніх нормативних рівнів факторних 

показників зон якісної та кількісної оцінки якості професійного розвитку 

персоналу, то середній рівень якості зросте від 4,93 до 5,31,  що характеризує 

його вже як середній. За умови досягнення максимальних для даного 

підприємства нормативних значень факторних показників, середній рівень 

якості буде дорівнювати 5,94, що також визначається, як середній. І у 

першому, і у другому випадках наявність двох сценаріїв розвитку подій 

пояснюється вибором тієї чи іншої моделі, за допомогою яких було здійснено  

прогнозування значень результуючих показників професійного розвитку 

персоналу ПАТ «Мегатекс». При цьому досягнення встановлених для 

ІІІ кластеру максимальних нормативних рівнів факторних показників надасть  
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Рис. 3.13. Картка оцінки фактичної якості професійного розвитку персоналу  

для умов ПАТ «Мегатекс» 
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0-99 100-110 > 110 

Рис. 3.14. Картка оцінки якості професійного розвитку персоналу 

ПАТ «Мегатекс» при досягненні середнього нормативного рівня показників 
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0-99 100-110 > 110 

Рис. 3.15. Картка оцінки якості професійного розвитку персоналу 

ПАТ «Мегатекс» при досягненні максимального нормативного рівня показників 
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  РЗЯО 5 середня РЗЯО 6 середня РЗЯО 6 середня 
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  Рсер 3,91 низька Рсер 
5,31 

(4,93) 
середня Рсер 5,94  середня 

 

Рис. 3.16. Матриця оцінки якості професійного розвитку персоналу 

ПАТ «Мегатекс» при різних прогнозованих рівнях показників  

 

можливість підприємству потрапити до складу І кластера і надалі, 

використовуючи стратегію слідування за лідером, постійно підвищувати 

якість професійного розвитку персоналу. 

Із метою досягнення нормативних рівнів показників зон кількісної та 

якісної оцінки професійного розвитку персоналу кожне із досліджуваних 

підприємств має докладати певні зусилля які можуть бути вираженими як 

конкретними заходами і напрямами діяльності, так і окремою стратегією 
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розвитку підприємства на найближчий час. Критичний аналіз фактичних 

рівнів кожного з шести факторних показників оцінки якості професійного 

розвитку персоналу для десяти досліджуваних підприємств дозволив 

запропонувати основні стратегічні напрями досягнення підприємствами 

прогнозованих рівнів результуючих показників професійного розвитку 

персоналу (Додаток К). Пропонований перелік напрямів є орієнтовним і має 

постійно доповнюватися та коригуватися фахівцями з управління персоналом 

відповідного підприємства виходячи з наявної ситуації, що склалася із 

професійним розвитком персоналу і тими тенденціями, що у конкретний 

момент спостерігаються у цій сфері на лідируючих підприємствах галузі. 

При цьому тим підприємствам, що на період дослідження мають вже 

достатньо високу якість професійного розвитку персоналу, виходячи з досить 

мінливих і нестійких умов ринкового середовища і швидкого знецінювання 

професійних знань і навичок у наслідок постійного нарощування темпів 

науково-технічного прогресу, рекомендовано стратегічно переорієнтуватися 

від подальшого простого нарощування обсягів і рівнів кожного з шести 

факторних показників на всебічне наближення моменту не лише соціальної, а 

здебільшого економічної окупності від коштів, інвестованих у професійний 

розвиток персоналу.   

Із метою забезпечення промислових підприємств дієвим уніфікованим 

арсеналом управлінських заходів, спрямованим на підвищення якості 

професійного розвитку персоналу, для кожного з можливих рівнів якості 

професійного розвитку запропоновано впровадження відповідних стратегій, 

табл. 3.17. Так, якщо за результатами оцінки було встановлено низький 

рівень якості професійного розвитку персоналу, то рекомендовано 

застосовувати стратегію активізації, яка спрямована на мобілізацію всіх 

ресурсів та залучення всіх напрямів професійного розвитку персоналу.  Якщо 

було встановлено середній рівень якості, то пропонується придержуватися 

стратегії оптимізації, спрямованої на підтримку досягнутого рівня якості 

професійного  розвитку та  його подальше  поступове збільшення.  Якщо ж  
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Таблиця 3.17 

Стратегії та заходи щодо підвищення якості професійного розвитку  

персоналу підприємства  

Рівень якості  

професійного 

розвитку  

персоналу 

Рівень впровадження 

вища та середня  

ланки управління 

кадрові служби 

загального 

призначення 

спеціалізовані служби 

професійного 

розвитку персоналу 

працівники 

підприємства 

Низький 

Стратегія активізації 

1. Розробити 

довгострокову 

програму 

професійного 

розвитку персоналу 

відповідно до 

стратегії розвитку 

підприємства. 

2. Створити умови 

для використання 

знань та навичок, 

отриманих під час 

навчання 

1. Запровадити 

багатоступеневу 

процедуру відбору 

кандидатів на 

вакантні посади та 

вільні робочі місця 

відповідно до вимог 

щодо початкового 

рівня компетенцій. 

2. Створити за умови 

необхідності штат 

викладачів та коуч-

тренерів 

1. Здійснювати 

моніторинг змісту 

навчальних програм 

із залученням 

керівників 

структурних 

підрозділів. 

2. Визначати 

кількісну та якісну 

потребу підрозділів 

у професійному 

розвитку персоналу 

за професіями 

1. Розробити 

положення щодо 

стимулювання 

набутих нових 

знань, умінь і 

навичок. 

2. Анкетувати 

працівників на 

початку, під час та 

після проходження 

навчання, своєчасно 

коригувати 

навчальні програми 

Середній 

Стратегія оптимізації 

1. Виділити 

достатній бюджет 

професійного 

розвитку персоналу.  

2. Запровадити 

моніторинг якості 

професійного 

розвитку персоналу 

виробничих і 

адміністративних 

підрозділів 

1. Охопити 

професійним 

навчанням 

працівників усіх 

сфер діяльності та 

професій. 

2. Розробити 

оперативний та 

перспективний 

плани-графіки 

професійного 

розвитку персоналу 

1. Запровадити 

новітні засоби, 

методи та технології 

передачі інформації 

та знань. 

2. Посилити 

зворотній зв'язок у 

навчальних групах 

щодо питань 

професійного 

розвитку 

1. Мотивувати 

працівників до транс-

ляції та тиражування 

нових знань у 

трудовому колективі; 

створити атмосферу 

наступності знань. 

2. Створити матері-

альну зацікавленість 

персоналу в профе-

сійному розвитку 

Високий 

Стратегія підтримки 

1. Запровадити 

систему безперервно-

го професійного 

навчання персоналу, 

створити умови 

організації, що 

самонавчається.  

2. Запровадити 

моніторинг економіч-

ної та соціальної 

віддачі інвестицій у 

людський капітал 

1. Залучити зовніш-

ніх викладачів та 

коуч-тренерів для 

набуття працівника-

ми професійних 

компетенцій. 

2. Залучити 

передових 

працівників для 

передачі 

професійного 

досвіду 

1. Активізувати 

використання 

зовнішніх форм 

професійного 

розвитку, впровадити 

навчання на базі 

спеціалізованих 

навчальних закладів, 

для керівних кадрів 

використовувати 

зарубіжне спеціалі-

зоване стажування 

1. Створити 

атмосферу 

позитивного 

конкурування та 

продуктивного 

змагання. 

2. Створити «гуртки 

якості» та 

активізувати участь 

у них працівників 

усіх сфер діяльності 

та професій 

 

було діагностовано високий рівень якості професійного розвитку персоналу, 

то рекомендується придержуватися стратегії підтримки, спрямованої на 

закріплення у часі досягнутого рівня якості професійного розвитку та 



173 

 

1
7
3
 

поступове його підвищення, орієнтуючись на лідируючі підприємства галузі. 

При цьому основним орієнтиром стратегії підтримки має бути досягнення 

окупності від інвестицій, спрямованих на професійний розвиток персоналу.  

Кожна запропонована стратегія супроводжується переліком 

конкретних, мінімально необхідних заходів, які безпосередньо пропонується 

для вищої та середньої ланок управління, кадрових службах загального 

призначення, спеціалізованих службах професійного розвитку персоналу та 

на рівні трудового колективу, тобто працівників підприємства. Склад заходів 

має бути збільшеним менеджером по персоналу на підставі ретельного 

аналізу вихідної інформаційної бази. Використання запропонованих 

стратегій дозволить промисловим підприємствам підвищити рівень якості 

професійного розвитку персоналу за рахунок впровадження ефективних 

управлінських дій та заходів. 

Заходи, спрямовані на поступове підвищення якості професійного 

розвитку персоналу та орієнтування загальної політики управління 

персоналом кожного підприємства на швидке і тривале у часі досягнення 

окупності інвестицій у людський капітал дозволить з мінімальними 

витратами та втратами подолати будь-які кризові стани та підвищити 

фінансово-економічну результативність виробничо-господарської діяльності. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Необхідність забезпечення вимог універсальності та уніфікованості 

щодо висновків відносно досягнутого рівня якості професійного розвитку 

персоналу будь-якого промислового підприємства у роботі була реалізована 

шляхом вибору ієрархічного методу кластерного аналізу як бази для 

здійснення подальших розрахунків. Кластерізацію десяти різних за розміром 

підприємств машинобудівної та металургійної галузі Донецької області було 

здійснено за дев’ятьма показниками оцінки якості професійного розвитку 

персоналу, а саме: трьома показниками якісної, трьома показниками 
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кількісної та трьома показниками результуючої оцінки. Використання 

графічного інструментарію кластерного аналізу шляхом побудови 

дендограми результатів поєднання підприємств дозволило встановити 

наявність чотирьох кластерів за рівнем якості професійного розвитку. До 

складу І, найбільш потужного, результативного та розвинутого кластеру, 

увійшло шість із десяти досліджуваних підприємств, які характеризуються 

найбільш оптимальними рівнями всіх обраних як критерії оцінки показників. 

До ІІ кластеру за результатами аналізу потрапило два підприємства, що 

мають середній рівень показників якості професійного розвитку персоналу. 

ІІІ і ІV кластери представлені по одному підприємству кожний, що 

характеризуються незадовільним рівнем більшості з аналізованих показників 

та розрізняються рівнем нагромадження наявного людського потенціалу й 

ступенем його фактичного використання. Специфіка професійного розвитку 

підприємств кожного окремого кластера має бути врахованою при 

обґрунтуванні конкретних заходів щодо підвищення якості професійного 

розвитку персоналу. 

2. Використання економіко-математичного моделювання дозволило 

здійснити прогнозування значень показників зони результативності 

професійного розвитку персоналу виходячи з наявних рівнів факторних 

показників зон якісної і кількісної оцінки. Базою дослідження було обрано 

два різних за результативністю функціонування і кількісним складом 

кластера – І і ІІІ, що дозволило всебічно проілюструвати пропоновану у 

роботі методику. Для обраних кластерів за допомогою регресійного аналізу 

було здійснено оцінку ступеня впливу та обґрунтовано формалізовані моделі 

залежності результуючих показників оцінки якості професійного розвитку 

персоналу від показників окремо зон якісної і кількісної оцінки та від їх 

одночасного врахування. Було встановлено, що для підприємств І кластеру 

найбільші можливості для моделювання існують для коефіцієнта фінансової 

ємності інвестування у людський капітал, тоді як значенням коефіцієнта 

ефективності інвестування у професійний розвиток персоналу найбільш 
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важко управляти. Діаметрально протилежною виявилася ситуація із 

моделюванням цих показників для ІІІ кластеру – найбільш широкі 

можливості існують для регулювання коефіцієнта ефективності інвестування 

у професійний розвиток персоналу. 

3. Обґрунтовані моделі впливу показників зон якісної і кількісної 

оцінки на результуючі показники якості професійного розвитку персоналу 

було покладено в основу визначення прогнозованих значень коефіцієнтів 

плинності перспективних працівників, фінансової ємності інвестування у 

людський капітал та ефективності інвестування у професійний розвиток 

персоналу. Основою для визначення прогнозних значень результуючих 

показників було обрано нормативні рівні (мінімальний, середній та 

максимальний) кожного із шести факторних показників зон якісної і 

кількісної оцінки. Для умов І кластеру нормативні рівні кожного показника 

встановлено у діапазоні між мінімальним і максимальним фактичним їх 

значеннями. За мінімальні нормативні рівні показників зон якісної і 

кількісної оцінки для ІІІ кластеру прийнято їх максимальні фактичні 

значення, а за максимальні – мінімальний нормативний рівень кожного 

показника, встановлений для підприємств І кластеру. Отже, досягнення 

ТОВ «Мегатекс» максимальних нормативних рівнів факторних показників 

дозволить йому значно покращити якість професійного розвитку персоналу 

та надасть можливість перейти з ІІІ до І кластеру. За умови, що 

ПАТ «Харцизький трубний завод» досягне середніх і максимальних 

нормативних значень факторних показників, якість професійного розвитку 

персоналу зросте із середнього рівня до високого. Досягнення 

ТОВ «Мегатекс» середніх і максимальних нормативних значень показників 

зон якісної і кількісної оцінки буде сприяти підвищенню його якості 

професійного розвитку персоналу із низького до середнього рівня. Із метою 

забезпечення можливості досягнення нормативних значень факторних 

показників та прогнозних рівнів результуючих показників оцінки якості 

професійного розвитку персоналу для кожного з десяти досліджуваних 
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підприємств розроблено конкретні стратегічні напрями і заходи. 

Результати проведеного у третьому розділі дисертаційної роботи 

дослідження опубліковано у таких наукових працях (нумерація відповідно до 

списку використаних джерел): [23; 27; 58; 64].  
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ВИСНОВКИ 

 

 У дисертаційній роботі вирішено важливе науково-практичне завдання 

щодо управління якістю професійного розвитку персоналу промислових 

підприємств та розроблено відповідне методичне забезпечення, що 

дозволило зробити такі висновки. 

1. У ході дослідження було встановлено, що процес розвитку 

персоналу є складним поняттям, що комплексно відображає всі його етапи, 

ключовим із яких виступає професійне навчання. Більш предметне 

дослідження змістовної різниці між такими економічними поняттями, як 

«професійний розвиток» і «професійне навчання» показало, що професійний 

розвиток працівників слід характеризувати як всебічне підвищення 

професійної компетентності персоналу через професійне навчання із метою 

досягнення у найближчому майбутньому стратегічної мети та затверджених 

цілей діяльності підприємства. Для забезпечення достатнього рівня якості 

даного процесу мають бути чітко визначеними входи і виходи, роль яких 

відіграє персонал до та після процесу навчання, необхідні ресурси та 

управляючі дії. Виходячи з того, що і підприємство, і безпосередньо 

персонал від процесу професійного розвитку отримують певні, досить 

значущі соціально-економічні переваги, то забезпечення достатньої якості 

даного процесу буде слугувати ключовою умовою для набуття 

підприємством реальних можливостей підвищення рівня його 

конкурентоспроможності. Із метою створення умов для забезпечення 

достатнього рівня якості професійного розвитку персоналу у роботі 

запропоновано відповідний алгоритм, що охоплює всі підпроцеси даного 

процесу і конкретизує вхідні та вихідні дані на кожному з його етапів.  

2. Встановлено, що на якість професійного розвитку персоналу 

підприємства впливає багато факторів, які умовно було поділено на 

внутрішні та зовнішні. Внутрішні фактори пов’язані з якісними 

характеристиками персоналу (досвід, знання, здібності та навички; мотивація 
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до особистого розвитку; здатність до саморозвитку тощо), а зовнішні 

визначають якість засобів забезпечення його професійного розвитку 

(викладацький склад; матеріально-технічна база; обсяг фінансування тощо). 

Із метою своєчасної нейтралізації негативних суб’єктивних та об’єктивних 

впливів наявних факторів керівництво підприємства та менеджери по 

персоналу мають чітко додержуватися певних наукових принципів 

забезпечення якості професійного розвитку персоналу. Склад таких 

принципів було обґрунтовано на основі поєднання принципів здійснення 

двох суміжних процесів – професійного навчання та управління якістю. 

Виокремленні вісім наукових принципів (інноваційності, безперевності, 

практичного спрямування, обґрунтування доцільності, оцінки 

результативності навчання, стратегічної узгодженості, зовнішнього зв’язку та 

мотивації особистого професійного розвитку) носять комплексний характер і 

охоплюють всі аспекти процесу забезпечення якості професійного розвитку 

персоналу на підприємстві.  

3. Вдосконалено систему показників оцінки якості професійного 

розвитку персоналу шляхом уточнення змісту та розробки критеріїв оцінки 

існуючих і обґрунтування доцільності впровадження нових показників, 

використання яких дозволить максимально наблизитися до реалізації 

принципу оцінки результативності навчання. Запропонована система 

показників охоплює всі підпроцеси професійного розвитку персоналу та 

дозволяє встановити такі характеристики професійного навчання, як 

інтенсивність, достатність, результативність та ефективність. Для кожного із 

показників, які входять до складу системи, у роботі було наведено методику 

розрахунку, розроблено критерії оцінки та визначено особливості її 

проведення. Формалізоване представлення більшості показників було 

адаптовано для використання в умовах промислового підприємства, а окремі 

показники викликали необхідність обґрунтування формули розрахунку. 

Процедуру оцінки ефективності професійного навчання доповнено двома 

новими показниками – коефіцієнтом продуктивної віддачі від професійного 
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навчання та коефіцієнтом ефективності інвестування у професійний розвиток 

персоналу. Із метою скорочення витрат на здійснення моніторингу якості 

професійного розвитку персоналу обґрунтовано вибір мінімально достатньої 

кількості показників для здійснення оцінки на кожному етапі професійного 

розвитку персоналу.  

4. Проведено діагностику якості та результативності професійного 

розвитку персоналу промислових підприємств на національному і 

регіональному рівнях протягом 2009-2013 рр., що дозволило встановити 

реальний стан діючої системи професійного навчання та підвищення 

кваліфікації, а саме, наявність таких негативних тенденцій, як підвищена 

інтенсивність вибуття промислового персоналу та скорочення питомої ваги 

працівників, що пройшли професійне навчання. Було також встановлено, що 

негативні тенденції посилюються перевищенням темпів зростання заробітної 

плати над темпами зростання виробітку одного працівника при поступовому 

зростанні питомої ваги працівників із вищою освітою. Тобто, доведено, що 

на практиці спостерігаються тенденції формального зростання професійного 

рівня працівників підприємств України, незалежно від виду їх діяльності та 

форми власності, при фактичному падінні реального рівня кваліфікації та 

скороченні професійної компетентності персоналу.  

5. Здійснено оцінку наявного стану професійного розвитку персоналу 

на мікрорівні на прикладі трьох різних підприємств машинобудівної та 

металургійної галузі Донецької області, кожне з яких входить до десятки 

лідируючих підприємств відповідної сфери діяльності: ПАТ «Донецький 

завод гірничорятувальної апаратури» (ПАТ «ДЗГА»), ПАТ «Харцизький 

трубний завод» (ПАТ «ХТЗ») та ТОВ «Мегатекс». За результатами 

дослідження було з’ясовано наявність різної за обсягом і напрямом зміни 

динаміки інтенсивності та достатності процесів професійного розвитку 

персоналу. При цьому здебільшого спостерігались негативні тенденції зміни 

більшості досліджуваних показників, що пов’язано зі значною кількістю 

внутрішніх і зовнішніх причин. За цих умов навіть достатнє за розміром та 
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інтенсивністю інвестування у людський капітал не зможе забезпечити 

очікувані значення показників результативності та ефективності 

професійного розвитку персоналу. 

6. Задля забезпечення можливості здійснення комплексної оцінки 

якості професійного розвитку персоналу запропоновано використання 

відповідних картки та матриці, перевагами яких є наочність, простота та 

багатоаспектність діагностики. Процедура пропонованої оцінки складається з 

розрахунку трьох блоків показників – показників зони якісної оцінки (рівень 

узгодженості навчальної програми з виробничими потребами, рівень 

відповідності навчальної програми можливостям сприйняття працівників, 

рівень засвоєння нових знань і навичок), показників зони кількісної оцінки 

(питома вага працівників, що пройшли професійне навчання, питома вага 

інвестицій у людський капітал від загального фонду оплати праці, 

періодичність підвищення кваліфікації) та показників зони оцінки 

результативності професійного розвитку персоналу (коефіцієнт плинності 

перспективних працівників, коефіцієнт фінансової ємності інвестування у 

людський капітал, коефіцієнт ефективності інвестування у професійний 

розвиток персоналу). Здійснення моніторингу якості професійного розвитку 

персоналу за допомогою запропонованої методики дозволяє встановити не 

лише її середній досягнутий рівень, а й виявити наявність дисбалансу між 

зонами оцінки, що необхідно для своєчасного коригування політики та 

стратегії управління персоналом на підприємстві.  

7. Використання кластерного методу аналізу надало можливість за 

дев’ятьма обґрунтованими раніше показниками оцінки якості професійного 

розвитку персоналу виявити однорідні групи підприємств серед десяти 

провідних промислових підприємств Донецької області. За результатами 

дослідження було побудовано дендрограму, що дозволило виокремити 

оптимальну кількість кластерів, а саме чотири. До складу І кластеру було 

віднесено шість підприємств, що мають високий рівень результативності та 

якості професійного розвитку персоналу: ПАТ «Харцизький трубний завод», 
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ПАТ «Єнакієвський металургійний завод», ПАТ «Дружкiвський 

машинобудiвний завод», ПАТ «Енергомашспецсталь», ПАТ «Металургійний 

комбінат «Азовсталь» та ПАТ «Маріупольський завод важкого 

машинобудування». ІІ кластер представлено двома підприємствами із 

середнім рівнем якості та результативності професійного розвитку персоналу 

– ПАТ «Донецький завод гірничорятувальної апаратури» та 

ПАТ «Дружківський завод металевих виробів». До ІІІ та IV кластерів 

увійшло по одному підприємству, відповідно ТОВ «Мегатекс» та 

ПАТ «Донецький металургійний завод», результативність і якість 

професійного розвитку персоналу яких можна охарактеризувати здебільшого 

як незадовільну. Для кожного кластера мають бути розробленими спеціальні 

рекомендації щодо підвищення якості професійного розвитку персоналу.  

8. Використання стандартних пакетів аналізу даних Excel та системи 

STATISTICA дозволило побудувати та перевірити на щільність зв’язку всі 

можливі варіанти кореляційних залежностей показників зони оцінки 

результативності від зміни показників зон якісної та кількісної оцінки 

професійного розвитку персоналу як для окремої дії кожної зони, так і для 

сумісної їх дії. За результатами дослідження було отримано економіко-

математичні моделі для підприємств І та ІІІ кластерів та визначено ті 

факторні показники, управляючий вплив на які дозволить здійснити 

найбільш ефективну дію на результуючі показники професійного розвитку 

персоналу. Цю інформацію має бути використано при удосконаленні 

затвердженої стратегії управління персоналом кожного підприємства, яке 

входить до складу певного кластера. 

9. Для підприємств І та ІІІ кластерів за кожною із обґрунтованих у 

роботі економіко-математичних моделей здійснено розрахунок прогнозних 

значень результуючих показників оцінки якості професійного розвитку 

персоналу. При цьому для кожного кластеру було обґрунтовано спеціальний 

методичний підхід до визначення нормативних значень факторних 

показників оцінки якості професійного розвитку персоналу. У межах 
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І кластера для кожного показника зони якісної та кількісної оцінки було 

визначено мінімальний та максимальний фактичний рівні з шести наявних, 

які і було прийнято за відповідні нормативні рівні. Середній нормативний 

рівень було отримано математичним шляхом. Як мінімальний нормативний 

рівень кожного з показників зони якісної і кількісної оцінки для ІІІ кластеру 

було прийнято найбільший його фактичний рівень, а максимальним було 

встановлено мінімальний або середній рівень відповідного показника, 

прийнятий для підприємств І кластера. Прогнозовані результати, які отримає 

кожне із досліджуваних підприємств при досягненні відповідного 

нормативного рівня факторних показників проілюстровано шляхом 

повторного заповнення пропонованих у роботі картки і матриці оцінки якості 

професійного розвитку персоналу і розрахунку середнього її рівня. Із метою 

практичного досягнення кожним із десяти досліджуваних підприємств 

прогнозних рівнів результуючих показників оцінки якості професійного 

розвитку персоналу у роботі обґрунтовано конкретні стратегічні напрями дій. 
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Додаток А 

Система принципів професійного навчання 

Таблиця А.1 

Узагальнена система принципів професійного навчання 

Автор, 

джерело 

О.П. Єгоршин 

[49, c.185-186] 

Л.У. Стаут 

[179, c.451-457] 

В.А. Савченко 

[158, c.53] 

М.І. Магура, 

М.Б. Курбатова  

[112, c.78] 

Ю.Є. Мелихов, 

П.О. Малуєв 

[119, c.122] 

О.В. Крушельницька, 

Д.П. Мельничук 

[99, c.107-108] 

Г.І. Кругліков 

[97, с.32] 

1 2 3 4 5 6 7 8 
             Рівень ви-    
             значення 
             принципів 
 
Узагальнені 
принципи 

Принципи 

підвищення 

кваліфікації 

Принципи 

ефективного 

навчання 

Принципи 

навчання 

Принципи, що 

лежать в основі 

ефективного 

навчання 

Принципи 

навчання 

Принципи 

організації 

навчання 

Дидактичні 

принципи 

професійного 

навчання 

Використання 

сучасних 

технологій 

навчання 

Автоматизація 

навчального 

процесу з 

використанням 

сучасних 

технічних засобів 

Індивідуальність 

навчання 
    

Навчання, що 

засноване на 

наочності 

Створення мережі 

спеціалізованих 

навчальних центрів 

  
Цільова 

інтенсивна 

підготовка на базі 

широкого набору 

навчальних 

модулів 

Складання навчаль-

них програм, що 

враховують індиві-

дуальні особливості 

працівників  
Індивідуалізація 

програм  навчання 

Регулярність та 

поступовість 

навчання 

Активні методи 

навчання 

Використання 

методів активного 

навчання  
Інструментарій 

викладача 

Участь 

працівника у 

навчальному 

процесі  
   

Застосування 

активних методів і 

скорочення термінів 

навчання 

Принцип свідомої 

і активної участі в 

процесі навчання 

Використання 

індивідуально-

групових методів 

навчання 

Повторення 

вивченого 

матеріалу 

Принцип 

доступності і 

посильності 
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2
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Продовження табл. А.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Зв’язок теорії з 

практикою 
  

Тісний зв’язок 

навчання з 

практикою 

  

Практична обробка 

отриманих знань та 

навичок  

Навчання, що 

засноване на 

сучасному стані 

справ на 

виробництві  
Підпорядкованість 

навчання 

вирішенню 

загальних 

виробничих і 

кадрових завдань 

Принцип зв’язку 

теорії з 

практикою, 

навчання з 

життям  

Перенесення 

набутих знань і 

навичок у робочі 

умови 

Навчання, що 

акцентоване на 

продуктивності 

праці 

Принцип 

оперативності 

знань Запитаність 

результатів 

навчання 

Науковість 

навчання 

Всебічний 

розвиток 

особистості за 

сферами людської 

діяльності 

Навчання – це 

робота  Актуальність 

навчального 

матеріалу 

     

Принцип 

науковості 

навчання Принципи 

необхідності 

Врахування 
початкового 

рівня знань та 
досвіду 

працівника 

Комплексна 

оцінка потенціалу 

працівника 

  

Врахування 

попереднього 

досвіду 

працівника 

Врахування 

початкового рівня 

знань та досвіду 

працівника 

    

Принцип 

систематичності 

та послідовності 

Зворотній 

зв’язок з 

працівниками 

Гнучкий 

зворотній зв’язок 

з працівниками 

Навчання, 

засноване на 

взаємовідносинах 

Обернений 

зв’язок з 

викладачем 

Забезпечення 

працівників повним 

та своєчасним  

зворотнім зв’язком 

    

Принцип свідомої 

та активної участі 

в процесі 

навчання 

Формування 

мотивації до 

навчання 

  

Принципи 

«заразливого» 

навчання 

(створення 

сприятливої 

атмосфери) 

  

Формування та 

підтримка високої 

мотивації до 

навчання 

      

Контроль 

засвоєння знань 

Комплексна 

оцінка трудового  

потенціалу 

працівника 

   

Контроль за 

освоєнням знань 

працівників 

 
Принцип міцності 

знань 

1
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Додаток Б 

Показники оцінки якості процесу розвитку персоналу 

Таблиця Б.1 

Показники оцінки якості процесу розвитку персоналу на підприємстві 

Підпроцес Показник 
Одиниця 

виміру 
Методика розрахунку Критерії та особливості оцінки 

1 2 3 4 5 

1. Планування, 

організація, 

набір та відбір 

персоналу 

1.1. Коефіцієнт якості 

набору персоналу 

[133; 213] 

% Кяк = (K1 + К2 + К3) / n, 

де К1 – усереднений показник якості 

виконуваної роботи прийнятими на 

підприємство працівниками (за 

результатами атестації), %; 

    К2 – питома вага нових працівників, які 

просунулися по службі протягом 

останнього року, %; 

    К3 – питома вага нових працівників, які 

залишилися працювати після одного року 

праці на підприємстві, %; 

    n   –  загальне число показників, використаних  

при розрахунку (1≤n≤3) 

0% ≤Кяк≤100% 

Кяк=0% – спостерігається або повна відсутність прийому 

персоналу протягом останнього року, або дуже 

низька якість підбору персоналу, яка не 

дозволила досягти новим працівникам 

достатніх результатів праці та просунутися по 

службі; 

Кяк=100% –  характеризує досить високу якість підбору 

персоналу, в результаті чого спостерігається 

поступове зростання результативності 

виконуваних робіт та стовідсоткова 

закріплюваність працівників на підприємстві 

зі швидким їх просуванням по службі. 

Показник має розраховуватися щорічно за результатами 

останньої атестації персоналу. Зростання значення 

показника у часі буде свідчити про первісно високу 

якість підбору персоналу, а також про поступове 

покращення умов праці на підприємстві та достатню 

ефективність створеної системи мотивації персоналу 

1.2. Рівень  

укомплектованості 

робочих місць 

персоналом [5] 

- 
,

М

Ч
У

р

п
пп   

де Чп –  фактична чисельність персоналу у 

підрозділі, осіб; 

    Мр –  число робочих місць у  підрозділі, од. 

Упп=1   –  повне забезпечення робочих місць персоналом; 

Упп>1   –  запроваджено багатозмінний режим праці на 

підприємстві або це пов’язано із 

технологічними особливостями обслуговування 

робочих місць, низьким рівнем забезпеченості 

персоналу підприємства робочими місцями; 

Упп<1  –   характеризує розширення зон діяльності 

персоналу, багатоверстатне обслуговування та 

сполучення професій. 
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Продовження табл. Б.1 
1 2 3 4 5 

    Тенденція до скорочення значення показника у часі, при 

умові наявності технологічних можливостей та зростанні 

обсягів виробництва продукції підрозділу, буде свідчити 

про підвищення професійно-кваліфікаційного рівня 

персоналу, набуття працівниками полівалентної 

кваліфікації, підвищення рівня їх професійної компетенції 

1.3. Коефіцієнт обороту 

з прийому [62] 

% 
100%

Ч

О
К

об

п
пр   або 100%

Ч

О
К

кп

п
пр  , 

де  Оп    – чисельність прийнятих протягом 

року працівників, осіб; 

     обЧ – середньооблікова чисельність 

персоналу, осіб; 

      Чкп   – чисельність персоналу на кінець 

досліджуваного періоду, осіб 

0% ≤Кпр≤100% 

Кпр=0% – повна відсутність на підприємстві прийому 

нових працівників протягом звітного періоду; 

Кпр=100% –  повне оновлення персоналу підприємства 

або розширення виробництва, що викликало 

необхідність набору додаткового персоналу. 

В окремих випадках рівень показника може 

перевищувати 100%. 

При здійсненні оцінки значення показника, значну увагу 

слід приділити професійно-кваліфікаційному рівню, віку 

та накопиченому досвіду попередньої роботи працівників, 

яких було прийнято на підприємство. Позитивною є 

тенденція зростання чисельності молодого, досвідченого 

та компетентного персоналу у віці до 35 років 

1.4. Коефіцієнт обороту 

з вибуття [62] 

 
100%

Ч

О
К

об

в
в   або 100%×

Ч

О
=К

пп

в

в
, 

де  Ов    – чисельність працівників, звільнених 

з підприємства  за  всіма причинами  

протягом  звітного  періоду, осіб; 

        Чпп   – чисельність персоналу на початок 

досліджуваного періоду, осіб 
 

0% ≤Кв≤100% 

Кв=0% – повна відсутність на підприємстві вибуття 

персоналу протягом звітного періоду; 

Кв=100% – закриття підприємства і повне вивільнення 

всього персоналу, що може бути викликане 

банкрутством підприємства або іншими 

причинами аналогічного характеру. 

При здійсненні оцінки значень даного показника 

доцільно враховувати причини звільнення найбільш 

досвідчених та висококваліфікованих працівників, а 

також працівників, у професійний розвиток яких 

протягом останніх трьох років було інвестовано кошти. 

Якщо такі причини було встановлено, то підприємство 

має ретельно розробити та впровадити заходи щодо їх 

подальшого запобігання 

1.5. Коефіцієнт  

заміщення  персоналу 

[62] 

% 
100%

О

О
К

в

п
з   

0% ≤Кз≤100% 
Кз>100% – заміщення робочої сили і створення нових 

робочих місць; 
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Продовження табл. Б.1 
1 2 3 4 5 

Кз=100% – чисельність персоналу у звітному періоді не 
змінилася, водночас можуть спостерігатися 
інтенсивні процеси оновлення персоналу; 

Кз<100% – кількість робочих місць на підприємстві 

скорочується або запроваджено неефективну 

систему підбору персоналу на вакантні робочі 

місця і посади. 

При аналізі динаміки рівня показника велике значення 

має співставлення професійно-кваліфікаційного рівня та 

досвіду практичної роботи звільнених і прийнятих 

працівників, що значним чином може позначитися на 

трудовому потенціалі підприємства (як шляхом його 

покращення, так і погіршення). Тому більш 

обґрунтованим є розрахунок показника для окремих 

професійно-кваліфікаційних груп персоналу 

1.6. Коефіцієнт  

оновлення  персоналу 

[62] 

% 
%,100×

Ч

O
=К

об

он

он
 

де Оон –  чисельність звільнених працівників, 

замість яких протягом найближчого 

часу потрібно  буде  прийняти  на 

підприємство  нових  працівників  у 

зв’язку з виробничою необхідністю, 

осіб  

0% ≤Кон≤100% 

Кон=0% – повна відсутність на підприємстві процесів 

вибуття та оновлення персоналу протягом 

звітного періоду або у випадку наявності 

вивільнення персоналу, скорочення робочих 

місць; 

Кон=100% – повне оновлення персоналу підприємства за 

рахунок зовнішнього набору. 

При аналізі значення показника увагу слід приділити 

співставленню професійно-кваліфікаційних та вікових 

характеристик працівників, за рахунок яких відбулося 

оновлення персоналу. Крім того, якщо значення 

показника у періоді значно менше, ніж значення 

коефіцієнта обороту з вибуття, то доцільно встановити 

причини такого стану (неефективна система підбору 

персоналу, низький рівень заробітної плати, неефективна 

система маркетингу, низький рівень конкурентоспро-

можності продукції, кризові явища в економіці країни 

або, навпаки, розширення зон діяльності, 

багатоверстатне обслуговування та сполучення професій) 

1.7. Коефіцієнт 

використання облікової 

чисельності [54] 

% 
%,100×

Ч

Ч
=К

об

яв

воч
 

0% ≤Квоч≤100% 
Квоч=0% –  характеризує ситуацію, коли на роботу не 

вийшов жоден працівник облікового складу. 
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Продовження табл. Б.1 
1 2 3 4 5 

де явЧ – середньоявочна чисельність, 

осіб 

Може спостерігатися у випадках страйків; 

Квоч→100% – чим ближче значення до 100%, тим більш 

ефективно використовується облікова 

чисельність працівників підприємства. 

При виконанні аналізу доцільно встановити причини 

відхилення значення середньоявочної чисельності 

персоналу від середньооблікової його чисельності. Якщо 

було встановлено наявність причин суб’єктивного 

характеру, то керівництво підприємства має ретельно 

розробити і впровадити заходи щодо їх подальшого 

запобігання 

2. Профорієн-

тація та 

адаптація 

персоналу 

2.1. Коефіцієнт 

абсентеїзму [54] 

- 

роб

п

п×Ч

Д
=А    або   ,

Т

Т
=А

р

н  

де Дп  –   число робочих днів, втрачених в 

аналізованому періоді через 

відсутність працівників на робочому 

місці з поважних причин та без них, 

люд.-дн.; 

      nр   –  число робочих днів у періоді, дн.; 

      Тн – загальний фонд невідпрацьованого 

часу, люд.-год.; 

      Тр   –  загальний фонд відпрацьованого часу 

за графіком, люд.-год. 

0 ≤А≤Аmax 

А=0 – повна відсутність втрат робочого часу як з 

поважних причин, так і без них; 

А=Аmax – значення показника обмежується питомою 

вагою всіх видів втрат робочого часу 

персоналу підприємства від загального фонду 

відпрацьованого часу. 

Зростання значення показника у часі можна трактувати 

як негативну реакцію працівників (протест) на 

незадовільні умови праці, погіршення стану їх здоров’я 

у зв’язку з цим, низький рівень мотивації персоналу 

внаслідок недосконалої системи адаптації працівників 

до наявних умов праці на підприємстві 

2.2. Коефіцієнт сталості 

кадрів [35] 

% 
%,100×

Ч

Ч
=К

об

вр

ст
 

де Чвр – чисельність працівників, що 

відпрацювали на підприємстві 

протягом одного року, осіб 

0% ≤Кст≤100% 

Кст=0%  –  характеризує повну відсутність прийому 

персоналу протягом двох останніх років, або 

навпаки, на підприємстві спостерігається 

дуже високий рівень плинності нових кадрів;  

Кст=100% –  може спостерігатися виключно для нового 

підприємства (тривалість функціонування 

до 2-х років) за умови повної відсутності 

протягом цього періоду вивільнення 

персоналу.  

Рівень показника обмежується значенням коефіцієнта 

обороту з прийому, скорегованого на чисельність 

працівників, яких було прийнято протягом минулого року, 

проте термін праці яких на підприємстві на момент оцінки 
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не перевищує одного року. Зростання значення показника 

у часі буде свідчити про покращення умов праці, 

підвищення рівня лояльності персоналу до підприємства 

та використання керівництвом дієвих методів адаптації 

персоналу 

2.3. Коефіцієнт 

стабільності кадрів [35] 
% 

%,100×
Ч

Ч
=К

об

пост

ск
 

де Чпост – чисельність працівників зі стажем 

роботи на даному підприємстві 

п’ять і більше років, осіб 

       

0% ≤Кск≤100% 

Кск=0% – низький ступінь лояльності працівників до 

підприємства, повна незадоволеність оплатою й 

умовами праці, трудовими і соціальними 

пільгами, що супроводжується надмірною 

плинністю кадрів;  

Кск=100%  – максимальна лояльність працівників до 

підприємства, висока задоволеність оплатою 

й умовами праці, трудовими і соціальними 

пільгами. 

Зростання значення показника у часі є позитивною 

тенденцією, що свідчить про високий рівень 

ефективності попередньої профорієнтаційної роботи та 

подальшу результативну адаптацію персоналу до умов 

виробництва при їх поступовому покращенні. Водночас є 

небезпека поступового збільшення середнього віку 

працівників та уповільнення темпів зростання 

продуктивності праці через відсутність процесів 

омолодження персоналу 

2.4. Рівень стабільності 

кадрів [38] 
- 

об

в
ск

Ч

О
-1Р   

 

0≤Рск≤1 

Рск=0  – закриття підприємства і повне вивільнення 

всього персоналу; 

Рск=1  – повна відсутність протягом досліджуваного 

періоду процесів вибуття персоналу.  

Рівень показника характеризує питому вагу працівників, 

що залишилися працювати на підприємстві у звітному 

періоді, а його зростання у часі можна трактувати як 

позитивний процес через скорочення розміру коштів, які 

підприємству необхідно спрямовувати на цілі пошуку, 

відбору та навчання нового персоналу. Проте досягнення 

показником максимального рівня є небажаним через 

необхідність здійснення процедур оновлення та 

омолодження персоналу для найкращої реалізації 

1
2

3
 



 

 

2
1
6
 

Продовження табл. Б.1 
1 2 3 4 5 

принципів стратегічного розвитку підприємства 

2.5. Коефіцієнт 

плинності кадрів [62] 

% 
100%,

Ч

Ч
К

об

пл
пл   

де Чпл –  чисельність працівників, яких було 

звільнено за причинами плинності (за 

власним бажанням, за порушення 

трудової дисципліни, у зв’язку з 

карним переслідуванням, за 

невідповідність кваліфікації 

персоналу вимогам робочого місця), 

осіб 

0% ≤Кпл≤100% 

Кпл=0% – повна відсутність протягом досліджуваного 

періоду процесів вибуття персоналу;  

Кпл=100% – закриття підприємства і повне вивільнення 

всього персоналу за причинами плинності. 
Один і той же рівень плинності кадрів може бути 
оптимальним для одних підприємств та неприйнятним 
для інших. Так, для виробничих підприємств 
оптимальним є рівень плинності 5-7%, у сфері 
ресторанного та страхового бізнесу – 25-30%, а для 
підприємств роздрібної торгівлі може сягати 80%. Рівень 
плинності також залежить від місця розташування 
підприємства: у крупних містах він є більшим за 
розміром, а у невеликих – значно нижчим через те, що 
працівники більше цінують свою роботу через 
відсутність альтернативних варіантів 

2.6. Коефіцієнт 

внутрішньовиробничого 

обороту персоналу [64; 

76] 

% 
,100%

Ч

О
К

об

вв
вв   

де Овв – загальний внутрішньовиробничій 

оборот робочої сили (сумарна 

чисельність працівників, що взяли 

участь у внутрішньовиробничому русі 

незалежно від числа зроблених змін у 

їх посадових позиціях), осіб 

 

0% ≤Квв≤100% 
Квв=0% – повна відсутність на підприємстві процесів 

внутрішньовиробничого руху персоналу; 
Квв=100% – така ситуація, коли кожен працівник 

підприємства протягом досліджуваного періоду 
взяв участь у внутрішньовиробничому русі 
персоналу. Проте досягти такого рівня 
практично неможливо й недоцільно. 

Оптимальний рівень показника встановлюється окремо 
на кожному підприємстві. При аналізі динаміки значень 
даного показника доцільно здійснити оцінку напрямів 
посадових переміщень працівників у 
внутрішньовиробничому русі, тобто встановити наявний 
характер і напрям змін у посадових позиціях таких 
працівників. Якщо у внутрішньовиробничому русі 
переважає процес горизонтальної і вертикальної ротації 
персоналу, і, у першу чергу, працівників у молодому віці, 
то це може свідчити про дотримання підприємством 
кадрової стратегії зростання 

2.7. Повний період 

змінюваності персоналу 

[62] 

- 

в

з
К

100
П   

Мінімальне значення показника – 1 рік, що свідчить про 
закриття підприємства і повне вивільнення всього 
персоналу. Така ситуація може бути викликаною 
банкрутством підприємства або іншими причинами 
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аналогічного характеру. 
Максимальне значення показника не може бути 

обмежено певним значенням і залежить від фактичного 

рівня коефіцієнта обороту з вибуття – чим він менше, тим 

більшим є значення показника. 

Показник доцільно визначати за окремими категоріями 

працівників і професійними групами. Тривалий період 

змінюваності свідчить про більш стабільний стан 

функціонування підприємства. Водночас поступове 

щорічне зростання рівня показника свідчить про 

недостатній рівень оновлення й омолодження персоналу, 

що з часом може негативно позначитися на загальній 

ефективності діяльності підприємства 

3. Оцінка 

персоналу 

3.1. Коефіцієнт стажу 

керівних працівників на 

посаді [3] 

- 

,
60×Ч

П
=К

у

фп

стаж
 

де Пфп – сумарна фактична тривалість праці 

управлінського персоналу на посаді, 

люд.-міс.; 

     уЧ  – середньооблікова чисельність 

адміністративно-управлінського 

апарату, осіб 

Кстаж=1 – середній стаж адміністративно-управлінського 

персоналу на підприємстві дорівнює 5 рокам, 

що відповідає нормативним вимогам; 

Кстаж>1 – середній стаж адміністративно-управлінського 

персоналу перевищує 5 років, що свідчить про 

високий рівень обізнаності керівництва щодо 

специфіки та проблем діяльності підприємства 

та непрямо може охарактеризувати задовільний 

рівень створених на підприємстві умов праці, 

соціального забезпечення та мотивації 

персоналу; 

Кстаж<1 – середній стаж адміністративно-управлінського 

персоналу не перевищує 5 років, що свідчить 

про те, що підприємство є досить молодим та 

природно існує на ринку менше п’яти років, або 

його кадрова політика спрямована на постійне 

оновлення адміністративно-управлінського 

персоналу, шляхом зовнішнього залучення 

високопрофесійних управлінських кадрів із 

великим досвідом роботи. 

Зростання значення показника у часі буде свідчити про 

високий рівень закріплення управлінського персоналу на 

підприємстві, що є позитивним моментом у тому випадку, 

коли одночасно спостерігається щорічне підвищення 

результуючих показників його діяльності. Проте, значне 

1
2

3
 



 

 

2
1
8
 

Продовження табл. Б.1 
1 2 3 4 5 

перевищення нормативного терміну перебування керівних 

працівників на посаді буде негативним чином позначатися 

на іх мотивації на досягнення високих результатів 

підрозділом. Водночас слід також ретельно досліджувати 

динаміку середнього віку управлінського персоналу для 

вчасного запобігання досягнення його критичних значень 

3.2. Питома вага 

працівників із вищою 

освітою у загальному 

складі персоналу 

підприємства [208] 

% 
100%,

Ч

Ч
d

об

во

во   

де Чво – чисельність працівників, що мають 

повну вищу освіту, осіб 

0% ≤dво≤100% 

dво=0% – повна відсутність працівників із вищою освітою 

у загальному складі персоналу підприємства, 

що може бути викликано технологічними 

особливостями виробництва, проте є 

негативним явищем для подальшого розвитку 

та підвищення якості праці працівників;  

dво=100%  –  чисельність працівників із вищою освітою 

дорівнює загальній чисельності працівників 

підприємства, що має бути викликано 

виробничою необхідністю та буде свідчити 

про високу професійну компетентність 

персоналу. 

Зростання значення показника у часі буде свідчити про 

підвищення рівня компетентності персоналу, що має 

супроводжуватися покращенням якості продукції та 

виконуваних робіт, підвищенням продуктивності праці та 

економічної ефективності діяльності підприємства 

3.3. Середній вік 

працівників [3; 6] 

роки 

,

Ч

)d(Ч

В
n

1i

вi

n

1i

івв

с

∑








  

де Чві – чисельність працівників у і-му віковому 

діапазоні, осіб; 

      dві – середина і-го вікового діапазону, років; 

      n  –  кількість вікових діапазонів, од. 

Значення даного показника не має перевищувати певної 

граничної межі, яку кожне підприємство залежно від 

специфіки виробничо-господарської діяльності, 

професійно-кваліфікаційної категорії персоналу та виду 

виконуваної роботи має встановлювати та чітко 

дотримуватися. При цьому особливу увагу слід приділяти 

динаміці питомої ваги молодих працівників у віці до 

35 років 

3.4. Коефіцієнт 

відповідності 

кваліфікації працівників 

[6] 

% 

100%,
Ч

ЧЧ
К

2
об

дос

кв 


  

де   Чос –   чисельність працівників, що мають 

0% ≤Ккв≤100% 

Ккв=0% – повна невідповідність фактичного досвіду 

практичної роботи та професійної кваліфікації 

працівників підприємства вимогам робочого 
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необхідний рівень освіти для 

виконання робіт та обіймання 

відповідної посади, осіб; 

         Чд –   чисельність працівників, що мають 

необхідний досвід практичної роботи 

для виконання робіт та обіймання 

певної посади, осіб 

місця;  

Ккв=100% – повна відповідність фактичного досвіду 

практичної роботи та професійної 

кваліфікації працівників підприємства 

вимогам робочого місця. 

Зростання значення показника у часі обумовлене 

інтенсифікацією інвестування у людський капітал та має 

супроводжуватися підвищенням якості продукції, 

виконанням встановлених термінів здачі робіт та 

підвищенням рівня продуктивності праці 

3.5. Середній тарифний 

розряд робітників [5, 6] 

розряд 

,
Ч

ЧР

Р
р

n

1і

ріі

робітників

∑




  

де  Рi  –  і-й тарифний розряд; 

Чрi  –  чисельність робітників і-го розряду, 

осіб; 

Чр  –  загальна чисельність робітників, осіб 

Зростання значення показника у часі буде свідчити про 

позитивну тенденцію підвищення професійного рівня 

робітничого персоналу та достатню результативність 

сформованої на підприємстві системи підвищення 

кваліфікації 

 4.Професійне 

навчання 

персоналу 

 

4.1. Питома вага  

працівників, які 

пройшли професійне 

навчання [157; 158; 216] 

% ,100%
Ч

Ч
d

об

пн
пн 

 
де Чпн – чисельність працівників, що пройшли 

професійне навчання у звітному 

періоді, осіб

 

0%≤dпн≤100% 

dпн=0%  – протягом досліджуваного періоду повністю 

відсутній професійний розвиток персоналу на 

підприємстві, що буде негативним чином 

впливати на якість праці і відповідно на якість 

продукції, що виготовляється; 

dпн=100%  – протягом досліджуваного періоду всі 

працівники підприємства пройшли певний 

вид професійного навчання. 

Зростання у часі показника буде свідчити про підвищення 

професійного рівня працівників підприємства, що має 

супроводжуватися покращенням якості продукції і 

виконуваних робіт, підвищенням продуктивності праці та 

зростанням фінансово-економічних показників діяльності 

підприємства при умові досягнення соціально-

економічної ефективності інвестованих коштів у 

професійне навчання персоналу 

4.2. Періодичність 

підвищення кваліфікації 

років 
,

Ч/)100×Ч(

100
=

d

100
=П

обпкпк

пк
 

Значення даного показника характеризує середню 

тривалість періоду, що проходить між двома 
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[4; 158] де dпк  – питома вага працівників, що протягом 

досліджуваного періоду підвищили 

рівень власної професійної 

кваліфікації, %; 

    Чпк  – чисельність працівників, що протягом 

досліджуваного періоду підвищили 

рівень власної професійної 

кваліфікації, осіб 

послідовними процедурами підвищення кваліфікації 

одним середньообліковим працівником підприємства. В 

Україні, згідно із діючим «Положенням про професійне 

навчання кадрів на виробництві», періодичність 

професійного навчання робітників на курсах підвищення 

кваліфікації і довгострокового підвищення кваліфікації 

керівних працівників та фахівців має установлюватися 

залежно від виробничої потреби, але не рідше ніж один 

раз на п’ять років. Фактичне скорочення періодичності 

професійного навчання та його наближення до 

нормативного рівня буде свідчити про підвищення 

інтенсивності інвестування у людський капітал та має 

супроводжуватися зростанням результативності та 

ефективності інвестицій у людський капітал [146] 

4.3. Коефіцієнт 

освітнього рівня 

персоналу [4; 54; 158] 

- 

,
Ч

)Ч(Б

К
об

n

i

ii

ор

 

  

де Бi –  бал, що відповідає і-му рівню освіти 

(незакінчена середня освіта – 1; середня 

– 2; середня професійна – 3; середня 

спеціальна – 4; вища – 5); 

     Чi –  чисельність працівників, що мають і-ий 

рівень освіти, осіб; 

     Np – загальна чисельність працівників, осіб; 

     n –  кількість і-их освітніх рівнів на 

підприємстві 

1≤Кор≤5 

Значення Кор=2 є граничним для робітничого персоналу. 

Значення Кор=4 є граничним для керівників, спеціалістів 

та службовців. 

Кор=1÷2 –  освітній рівень робітників відповідає 

кваліфікаційним вимогам робочого місця; 

Кор=3÷5 –  освітній рівень фахівців свідчить про 

відповідність кваліфікаційного рівня та 

високий рівень професіоналізму. 

Зростання значення даного показника буде свідчити про 

підвищення освітнього рівня працівників та посилення їх 

професійної компетентності, що має позитивним чином 

позначитися на загальній результативності діяльності. 

Проте, виходячи з того, що при зростанні освітнього 

рівня має спостерігатися тенденція до підвищення рівня 

оплати праці, доцільно одночасно здійснювати 

моніторинг динаміки рівня продуктивної віддачі, 

отриманої з одиниці витрат на оплату праці персоналу 

4.4. Питома вага 

працівників, які мають 

суміжні професії та 

спеціальності [54; 157] 

% 100%,×
Ч

Ч
=d

об

псп

псп

 
де Чпсп –  чисельність працівників, які мають 

суміжні професії та спеціальності, 

осіб 

0%≤dпсп≤100% 

dпсп=0% – на підприємстві відсутній персонал, який має 

суміжні професії та спеціальності; 

dпсп=100% – весь персонал на підприємстві має суміжні 

професії та спеціальності. 

Зростання значення показника буде свідчити про 
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Продовження табл. Б.1 
1 2 3 4 5 

підвищення зацікавленості керівництва підприємства у 

професійному розвитку персоналу та набуття ним 

полівалентної кваліфікації. Така тенденція дозволить не 

лише підвищити результативність інвестованих у 

людський капітал коштів, а й провести оптимізацію 

чисельності персоналу та поступово набути стійку 

тенденцію зростання фінансово-економічних показників 

діяльності підприємства 

4.5. Чисельність 

робітників, що мають 

підвищити 

кваліфікацію у зв’язку 

з її недостатнім рівнем 

[14; 54] 

осіб 
рробітниківробітр Ч)Р-Р(Ч  , 

де робітР – середній тарифний розряд робіт 

      
 

ΔЧр =1 –  повна відповідність кваліфікації персоналу 

нормативним вимогам робочих місць та 

виконуваних робіт, що не має 

супроводжуватися необхідністю підвищення 

кваліфікації; 

ΔЧр>0 –   середній розряд робіт перевищує середній 

розряд робітників, що є негативним явищем та 

супроводжується перевитратою фонду оплати 

праці, падінням якості продукції тощо. У 

цьому випадку є необхідність у підвищенні 

кваліфікації працівників; 

ΔЧр<0 –   середній розряд робіт є меншим за середній 

розряд робітників, що призводить до 

нераціонального використання кваліфікації 

персоналу та різке скорочення мотивації до 

праці. Підвищення кваліфікації не потрібно. 

Розрахунок даного показника має здійснюватися 

систематично з метою обґрунтування чисельності різних 

професійно-кваліфікаційних категорій персоналу, що 

мають у звітному періоді пройти певний вид 

професійного навчання. Скорочення значення показника 

буде свідчити про підвищення професійно-

кваліфікаційного та компетентнісного рівня працівників 

(за умови відсутності процесів оновлення персоналу) 

4.6. Відсоток інвестицій 

у людський капітал до 

загального фонду 

оплати праці [37; 54] 

% 
%,100×

ФОП

І
=В

лк

ілк
 

де  Iлк –  обсяг коштів, які було інвестовано у 

людський капітал, грн.; 

ФОП – фонд оплати праці, грн. 

Як оптимальну межу значення даного показника можна 

використовувати його рівень, що спостерігається на 

великих підприємствах економічно розвинених країн світу 

від 0,1 до 8,0% фонду оплати праці [39, с.128-134; 82; 128; 

132; 139, с.183-194; 142, с.16; 143; 152; 160, с.77-79; 185]. 

Зростання    значення    показника    буде    свідчити    про 
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Продовження табл. Б.1 
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посилення позитивних тенденцій 

4.7. Питома вага 

інвестицій, 

спрямованих на 

професійний розвиток 

[14; 39] 

% 
100%,

I

І
d

лк

пр

іпр   

де Іпр – обсяг коштів, які було інвестовано у 

людський капітал на цілі професійного 

розвитку персоналу, грн. 

0% ≤dіпр≤100% 

dіпр=0% – інвестиції, спрямовані на професійний розвиток 

персоналу протягом досліджуваного періоду не 

здійснювалися; 

dіпр=100% – загальний обсяг інвестицій у людський 

капітал було повністю спрямовано на цілі 

професійного розвитку персоналу. 

Зростання значення показника буде свідчити про те, що 

підприємство здійснювало перерозподіл коштів, 

спрямованих на різні цілі інвестування у людський 

капітал на користь професійного розвитку персоналу, що 

має позитивно позначитися на рівні продуктивної віддачі 

від 1 грн. інвестицій 

4.8. Середній розмір 

інвестицій, 

спрямованих на 

професійний розвиток 

одного працівника [54] 

грн./люд. 

об

пр

пр
Ч

I
=I  

 

Зростання значення показника буде свідчити про 

збільшення розміру інвестицій, спрямованих на 

професійне навчання одного працівника та розширення 

можливостей підприємства щодо забезпечення 

достатньої якості організації та здійснення професійного 

розвитку персоналу 

4.9. Коефіцієнт 

пріоритетності 

інвестування [183; 216] 

- 
,

ОК

І
К лк

i



  

де  лкІ –  приріст інвестицій у людський 

капітал, грн.; 

    ОК –  приріст середньорічної вартості 

основного капіталу, грн. 

Кі = 1 –  підприємство протягом досліджуваного періоду 

приділяло однакову увагу як професійному 

розвитку персоналу, так і техніко-

технологічному розвитку виробництва;  

Кі > 1 –  протягом досліджуваного періоду підприємство 

нарощувало обсяги інвестицій у людський 

капітал більшими темпами, ніж обсяги коштів, 

які спрямовувалися на техніко-технологічний 

розвиток виробництва, що має поступово 

сприяти нагромадженню людського капіталу та 

підвищенню ефективності виробничо-

господарської діяльності;  

Кі < 1 –  протягом досліджуваного періоду підприємство 

акцентувало увагу більшою мірою на 

технологічному розвитку виробництва. 

Ескалація протягом тривалого періоду часу такої 

стратегії розподілу інвестиційних ресурсів 

керівництвом підприємства між різними 
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Продовження табл. Б.1 
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складовими його діяльності може призвести до 

небажаних наслідків скорочення ефективності їх 

використання у результаті відставання 

компетентісного та кваліфікаційного рівня 

персоналу від технічного рівня виробництва.  

Зростання значення показника є позитивною тенденцією 

та буде свідчити про підвищення пріоритетності 

інвестування у людський капітал (відносно розмірів 

коштів, спрямованих на оновлення основних фондів) у 

стратегії розвитку підприємства 

4.10. Питома вага 

робітників, які 

перевиконують норми 

часу (виробітку) [194] 

% %,100×
Ч

Ч
=d

об

пн

пн

 
де Чпн  –   чисельність працівників, які 

перевиконували норми праці 
протягом аналізованого періоду, осіб 

0%≤dпн≤100% 

dпн=0% – на підприємстві повністю відсутні працівники, 

що перевиконували норми праці протягом 

аналізованого періоду; 

dпн=100% –  весь персонал на підприємстві 

перевиконував норми праці протягом 

аналізованого періоду. 

Зростання значення показника буде свідчити про 

підвищення рівня професіоналізму та мотивації до праці 

робітничого персоналу або про низький рівень якості 

встановлених норм. Якщо перевищення норм часу 

спостерігається у працівників, які протягом останнього 

року пройшли курс професійного навчання, то можна 

констатувати про його високу результативність 

4.11. Питома вага  

працівників, які 

приймають участь в 

гуртках якості [84; 85] 

% ,100%×
Ч

Ч
=d

об

пгя

пгя

 
де Чпгя –   чисельність працівників, що 

приймають участь в гуртках якості, 
осіб

 

0%≤dпгя≤100% 

dпгя=0% – протягом досліджуваного періоду на 

підприємстві не працювали гуртки якості, 

тобто, спостерігається негативна тенденція 

щодо зниження інноваційної активності 

працівників; 

dпгя=100% – спостерігається повна активізація та 

інноваційна активність працівників 

підприємства через їх стовідсоткову участь у 

гуртках якості. 

Зростання у часі значення показника буде свідчити про 

посилення участі працівників у загальних процесах 

поліпшення якості, що сприятиме розвитку інноваційної 

складової діяльності, підвищенню якості продукції та 
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більш швидкому досягненню стратегічних цілей 

підприємства. Якщо при цьому більшість учасників 

гуртків якості проходили протягом трьох останніх років 

процедури професійного навчання та розвитку, то така 

тенденція зміни показника буде одночасно свідчити про 

високу якість даних процесів та підвищення соціально-

економічної віддачі від інвестицій у людський капітал 

4.12. Коефіцієнт 

плинності 

перспективних 

працівників [62] 

% 
100%,×

Ч

Ч
=К

об

пл.п

пл.п
 

де Чпл.п  –  чисельність перспективних 
працівників (у професійний та 
особистісний розвиток яких 
протягом трьох останніх років було 
інвестовано кошти), звільнених за 
причинами плинності, осіб 

Кпл.п=0% – протягом досліджуваного періоду повністю 

відсутня плинність працівників, у 

професійний розвиток яких протягом трьох 

останніх років було інвестовано кошти; 

Кпл.п>0% – спостерігається скорочення рівня 

зацікавленості перспективних працівників 

працею на підприємстві та наявність більш 

цікавих пропозицій від конкурентів, що 

підвищує рівень їх плинності. 

Скорочення значення показника буде свідчити про 

підвищення рівня закріплення перспективних 

працівників на підприємстві (через задоволення 

створеними умовами праці; лояльність до підприємства; 

бачення власних перспектив професійного становлення 

тощо), у результаті чого можна очікувати зростання 

результативності і ефективності інвестованих у 

професійний розвиток персоналу коштів 

4.13. Інтенсивність 

вибуття перспективних 

працівників [54] 

- 
,

Ч

Ч
d

п

в.п
вп   

де Чв.п. –  чисельність звільнених 
перспективних працівників, осіб; 

        Чп –  загальна чисельність перспективних 
працівників, осіб 

0≤ dвп≤ 1 

dвп=0 –  такий рівень може бути характерним або для 

умов відсутності звільнення перспективних 

працівників (що є досить позитивною тенденцією 

за умови не перевищення середнього віку 

перспективних працівників граничної вікової 

межі), або при відсутності на підприємстві 

перспективних працівників (що є досить 

негативною тенденцією, так як свідчить про 

нездійснення протягом останніх трьох років на 

підприємстві процедур професійного навчання та 

розвитку);  

dвп>0 –  недостатній рівень створених умов праці не 

дозволяє мотивувати перспективних працівників 
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до праці на підприємстві, що супроводжується 

підвищеним рівнем вивільнення.  

Скорочення значення даного показника буде свідчити 

про покращення умов праці та, як наслідок, про 

підвищення ступеня зацікавленості та задоволеності 

перспективних працівників у роботі на підприємстві. 

Позитивним результатом дії такої тенденції є 

забезпечення окупності інвестованих у людський капітал 

коштів та підвищення фінансово-економічних 

результатів діяльності підприємства 

4.14. Питома вага 

працівників, що 

одержали за свою 

працю матеріальну 

винагороду [54] 

- 
100%,×

Ч

Ч
=d

об

мв

мв
 

де Чмв –  чисельність працівників, що одержали 

за свою працю матеріальну 

винагороду (премії, винагорода за 

підсумками роботи за рік, матеріальна 

допомога працівникам, оплата путівок 

на лікування й відпочинок, оплата 

додатково наданих за колективним 

договором відпусток та ін.), осіб 

0%≤dмв≤100% 

dмв=0% – матеріальна мотивація на підприємстві є 

повністю відсутньою; 

dмв=100% – протягом досліджуваного періоду всі 

працівники підприємства одержали той або 

інший вид матеріальної винагороди. 

Зростання значення даного показника у часі є 

позитивною тенденцією та буде свідчити про 

покращення фінансових можливостей підприємства і 

планомірне дотримання керівництвом стратегії 

перспективного розвитку, одним із дієвих інструментів 

якої є забезпечення досить високого рівня матеріальної  

мотивації персоналу підприємства та його професійного 

розвитку. Якщо при цьому буде спостерігатися зростання 

чисельності перспективних працівників, то матеріальна 

мотивація буде мати підґрунтя, що створить умови для 

підвищення соціально-економічної ефективності 

інвестування у людський капітал 

4.15. Питома вага 

раціоналізаторів і 

винахідників [84; 85] 

- 

,
Ч

Ч
=d

об

рв

рв  

де Чрв – чисельність раціоналізаторів і 

винахідників, осіб 

0≤dрв≤1 

dрв=0 – протягом досліджуваного періоду на підприємстві 

працівники не приймали участі у 

раціоналізаторстві і винахідництві; 

dрв=1 – всі працівники підприємства приймають участь у 

раціоналізаторстві та винахідництві. 

Зростання значення даного показника буде свідчити про 

підвищення зацікавленості працівників у інноваційному та 

технологічному розвитку підприємства. Якщо дана 

тенденція додатково є підкріпленою зростанням професій-
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Продовження табл. Б.1 
1 2 3 4 5 

ного рівня персоналу через посилення інтенсивності 

процесів навчання, то результативність інноваційної праці 

буде постійно зростати, що має сприяти як забезпеченню 

окупності інвестицій у людський капітал, так і 

досягненню фінансово-економічної ефективності 

діяльності підприємства і зацікавленості персоналу  

4.16. Показник ROI 

(Return of investment) 

[81; 158; 211 ] 

% 
100%,

I

I-B
ROI

лк

лк   

де  В  –   збільшення економічних вигод 

(наприклад, прибутку) як результат 

навчання працівників, грн. 

ROI ≥20% – інвестиції у людський капітал є 

ефективними; 

ROI<20% –  скорочення ефективності інвестицій у 

людський капітал або навіть повна втрата 

інвестованих коштів. 

Зростання значення показника у часі буде свідчити про 

підвищення ефективності інвестицій у людський капітал, 

що сприятиме збільшенню економічних вигод для 

підприємства 

4.17. Рентабельність 

інвестування у 

людський капітал [158] 

% 
100%,

І

ЧП
R

лк

i   

де ЧП – чистий прибуток підприємства, який 

було отримано в результаті 

інвестування у людський капітал, грн. 

Зростання показника буде свідчити про наявність 

позитивних тенденцій, пов’язаних із настанням періоду 

окупності інвестованих у людський капітал коштів. При 

цьому особливістю даного виду інвестиційних витрат є 

досить тривалий період окупності порівняно з 

фінансовими інвестиціями 

4.18. Коефіцієнт 

результативності 

підготовки кадрового 

резерву [163] 

% 

%,100×
П

П
=К

вак

р

рпр
 

де Пр – кількість вакантних управлінських 

посад підприємства, які протягом 

аналізованого періоду було зайнято 

представниками кадрового резерву, 

од.; 

     Пвак – загальна кількість вакантних 

управлінських посад на підприємстві 

протягом аналізованого періоду, од. 

0% ≤Крпр≤100% 

Крпр=0% – використання кадрового резерву на 

підприємстві не відбувається; кадровий резерв 

не оновлюється або є неякісним; відсутнє 

оновлення управлінських посад на 

підприємстві;  

Крпр=100% –  висока результативність використання 

кадрового резерву на підприємстві, що 

свідчить про його достатність, якість 

підготовки та мобільність. 

Зростання значення показника у часі буде свідчити про 

підвищення ефективності інвестування у розвиток та 

підвищення кваліфікації представників кадрового 

резерву, що надалі буде основою підвищення рівня якості 

та результативності загального менеджменту 

підприємства 
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4.19. Коефіцієнт 

фінансової ємності 

інвестування у 

людський капітал [52] 

% 
%100

ЧП

І
К лк

фi   
Зростання у часі значення показника буде свідчити про 

підвищення рівня фінансової віддачі від інвестованих у 

людський капітал коштів 

4.20. Річний 

економічний ефект від 

зростання  

результативності праці 

у результаті 

професійного навчання 

персоналу [183] 

грн. ,
100

РЧ)П-(П
E

n

1i

НiПiнп1нп2

пн

ii





 
де

iнп1П ,
iнп2П  –   середня продуктивність праці 

персоналу i-ої професії, який 

відповідно не пройшов і 

пройшов навчання за 

затвердженою програмою 

підготовки, грн.; 

  ПiЧ  – чисельність працівників i-ої професії, 

які пройшли професійне навчання 

протягом досліджуваного періоду, 

осіб; 

   НiР  – рівень прибутку, отриманого у 

розрахунку на 1 грн. виготовленої 

продукції (наданих послуг) 

працівниками і-ої професії, % 

Показник характеризує той позитивний ефект, який 

отримає підприємство від професійного навчання 

персоналу протягом звітного періоду. Зростання 

значення показника у часі може одночасно свідчити про 

збільшення продуктивності праці персоналу, який 

пройшов професійне навчання, чисельності навчених 

працівників протягом досліджуваного періоду та рівня 

прибутковості продукції підприємства 

4.21. Коефіцієнт 

відносної ефективності 

продуктивного 

використання 

робочого часу [194] 

- 
,

І

НВ- НВ
К

лк

10
врч   

де НВ0, НВ1 – обсяг непродуктивних витрат та 
втрат робочого часу до та після 
здійснення інвестування у 
людський капітал, люд.-год. 

Кврч>0 – скорочення непродуктивних витрат та втрат 

робочого часу у розрахунку на одну грн. 

інвестованих у людський капітал коштів; 

Кврч<0 – падіння рівня ефективності використання 

робочого часу за рахунок зростання 

непродуктивних витрат та втрат робочого часу у 

розрахунку на 1 грн. інвестованих у людський 

капітал коштів; 

Кврч=0 – протягом досліджуваного періоду не 

відбувалося підвищення ефективності 

продуктивного використання робочого часу у 

розрахунку на 1 грн. інвестованих у людський 

капітал коштів. 

Зростання значення даного показника у часі буде 

свідчити про наявність позитивних тенденцій 
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підвищення результативності використання робочого 

часу в окремому підрозділі або на підприємстві в цілому 

внаслідок використання працівниками, які підвищили 

професійний рівень, прогресивних методів та способів 

організації праці, що, у свою чергу, має сприяти 

збільшенню ефективної віддачі від інвестованих у 

розвиток персоналу коштів 

4.22. Соціальна 

результативність 

інвестування у 

людський капітал [183] 

% 
100%,

І

ЗП- ЗП
СР

лк

01

і   

де 0ЗП , 1ЗП – рівень середньої заробітної 

плати до та після здійснення 

інвестування у людський 

капітал, грн. 

СРi>0 – збільшення рівня середньої заробітної плати у 

розрахунку на 1 грн. інвестованих у людський 

капітал коштів; 

СРi<0 – падіння рівня ефективності використання 

робочого часу за рахунок зростання рівня 

середньої заробітної плати у розрахунку на 

1 грн. інвестованих у людський капітал коштів; 

Кврч=0 – протягом досліджуваного періоду не 

відбувалося підвищення соціальної 

результативності у розрахунку на 1 грн. 

інвестованих у людський капітал коштів. 

Зростання у часі показника буде свідчити про підвищен-

ня рівня соціальної складової ефективності інвестування 

та має супроводжуватися посиленням лояльності 

працівників до підприємства та зростанням рівня їх 

мотивації на досягнення ще більших результатів праці 

4.23. Загальна 

результативність 

навчання  

персоналу [52; 194] 

% %,100
Ч

Ч
Р

нз

нр
  

де Чнр –  чисельність працівників, навчання 

яких оцінене як результативне 

(дорівнює  або перевищує 

встановлений норматив), осіб; 

     Чнз – загальна чисельність працівників, які 

пройшли навчання протягом 

досліджуваного періоду, осіб 

0% ≤Р≤100% 

Р=0% –  навчання персоналу є неефективним, 

результативність від навчання персоналу 

відсутня;  

Р=100% – максимальна ефективність навчання персоналу 

та висока мотивація персоналу до розвитку та 

досягнення очікуваних результатів. 

Зростання значення показника у часі буде свідчити про 

підвищення результативності навчання персоналу, що 

надалі має забезпечити високий ступінь окупності 

інвестованих у професійне навчання коштів та достатній 

рівень лояльності персоналу до підприємства та власного 

розвитку 
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АНКЕТА 

оцінки якісного рівня професійного розвитку персоналу  

(заповнюється працівником) 

 

ПІБ працівника____________________________________________________ 

Підрозділ, посада _________________________________________________ 

Тема навчання ____________________________________________________ 

Дата навчання ____________________________________________________ 

Тривалість навчання _______________________________________________ 

Місце проведення навчання  

(місто, навчальний заклад)__________________________________________ 

Оцініть якісний рівень професійного навчання за такою шкалою: 

Незадовільний рівень: 0-49 балів 

Задовільний: 50-79 балів 

Високий: 80-100 балів 

Показник Оцінка, балів Коментарі, зауваження 

1. Рівень узгодженості навчальної програми з виробничими потребами 

а) практична цінність матеріалу, можливість 

застосування у трудовій діяльності 
  

б) прогресивність навчальної програми   

в) достатність отриманих знань та навичок для 

вирішення наявних професійних проблем 
  

г) відповідність змісту курсу очікуванням 

працівника 
  

д) актуальність отриманих знань   

є) новизна отриманої інформації   

ж) достатність отриманих знань та навичок для 

професійного зростання 
  

 

Додаток В 

Анкета оцінки якісного рівня процесу професійного розвитку персоналу, 

що заповнюється працівником 
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2. Рівень відповідності навчальної програми можливостям сприйняття 

працівника 

а) викладацька майстерність інструктора   

б) якість підготовки курсу   

в) ефективність використання відведеного для 

навчання часу 
  

г) зрозумілість, доступність викладу матеріалу   

д) достатність обсягу матеріалу для 

максимально повного сприйняття 
  

3. Рівень засвоєння нових знань і навичок 

а) загальна задоволеність від навчання    

б) задоволеність отриманими матеріалами 

(документацією) 
  

в) наскільки навчання сприяло розвитку 

навичок? 
  

г) наскільки навчання сприяло вдосконаленню 

особистих якостей? 
  

д) можливість швидкого (негайного) 

практичного використання отриманих знань 

і навичок 

  

є) готовність до поширення отриманих знань 

та навичок серед членів трудового 

колективу 

  

ж) обсяг часу для відпрацювання отриманих 

знань на практиці 
  

 

 

  Дата     _____________     Підпис _____________ 

 

 

Дякуємо за оцінку! 
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Додаток Д 

Анкета оцінки якісного рівня процесу професійного розвитку персоналу, 

що заповнюється безпосереднім кервівником працівника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

оцінки якісного рівня професійного розвитку персоналу  

(заповнюється керівником) 

 

Підрозділ  _________________________________________________________ 

ПІБ керівника ______________________________________________________ 

ПІБ учасника навчання ______________________________________________ 

Посада учасника ____________________________________________________ 

Тема навчання ______________________________________________________ 

Оцініть якісний рівень професійного навчання за такою шкалою: 

Незадовільний рівень: 0-49 балів 

Задовільний: 50-79 балів 

Високий: 80-100 балів 

Показник Оцінка, балів Коментарі, зауваження 

1. Рівень узгодженості навчальної програми з виробничими потребами 

а) практична цінність знань, отриманих при 

навчанні для відділу/підрозділу 
  

б) ступінь виконання цілей, поставлених 

перед співробітником до навчання 
  

в) цінність внесених співробітником 

пропозицій щодо поліпшення роботи 

співробітника / підрозділу 

  

2. Рівень відповідності навчальної програми можливостям сприйняття працівника 

а) наскільки навчання сприяло розвитку у 

працівників необхідних для роботи 

навичок? 

  

б) наскільки навчання сприяло розвитку у 

працівників необхідних для роботи 

особистих якостей? 

  

в) наявність (поява) мотиву у працівника 

щодо застосування отриманих знань у 

виробництві 
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3. Рівень засвоєння нових знань і навичок 

а) загальна оцінка якості роботи працівника   

б) задоволеність керівника отриманою 

інформацією і матеріалами 
  

в) результативність навчання для виконання 

завдань підрозділу 
  

г) зміна рівня продуктивності праці в 

результаті навчання працівника 
  

д) зміна рівня продуктивності праці всього 

підрозділу в результаті навчання 
  

 

 

  Дата     _____________     Підпис _____________ 

 

 

Дякуємо за оцінку! 
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Додаток Ж 

Комплексне моделювання показників оцінки якості професійного 

розвитку персоналу підприємств І кластеру  

 

Таблиця Ж.1 

Рівні Р-значень отримані при моделюванні показників оцінки якості 

професійного розвитку персоналу, виконаного для підприємств І кластеру 

одночасно для зон якісної і кількісної оцінки 

Показники зон якісної та кількісної 

оцінки професійного розвитку 

персоналу 

Р-значення 

коефіцієнт плинності 

перспективних 

працівників,  

% 

коефіцієнт 

фінансової ємності 

інвестування у 

людський капітал, 

% 

коефіцієнт 

ефективності 

інвестування у 

професійний 

розвиток персоналу, 

% 

Y0 0,0645 0,02752 0,001 

Рівень узгодженості навчальної 

програми з виробничими потребами, 

балів (X1) 
0,7398 0,0148 0,2689 

Питома вага працівників, що пройшли 

професійне навчання, % (X2) 
0,2865 0,0060 0,0106 

Y0 0,0612 0,0402 0,0014 

Рівень відповідності навчальної 

програми можливостям сприйняття 

працівників, балів (X1) 

0,8132 0,0304 0,4113 

Питома вага працівників, що пройшли 

професійне навчання, % (X2) 
0,1303 0,0037 0,0148 

Y0 0,0310 0,0521 0,0008 

Рівень узгодженості навчальної 

програми з виробничими потребами, 

балів (X1) 

0,0205 0,0036 0,9824 

Питома вага інвестицій у людський 

капітал від загального фонду оплати 

праці, % (X2) 

0,0247 0,0061 0,1647 

Y0 0,0451 0,0191 0,0008 

Рівень відповідності навчальної 

програми можливостям сприйняття 

працівників, балів (X1) 
0,4967 0,0429 0,8093 

Питома вага інвестицій у людський 

капітал від загального фонду оплати 

праці, % (X2) 
0,0023 0,0239 0,0616 
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Додаток З 

Комплексне моделювання показників оцінки якості професійного 

розвитку персоналу підприємства ІІІ кластеру  

 

Таблиця З.1 

Рівні Р-значень отримані при моделюванні показників оцінки якості 

професійного розвитку персоналу, виконаного для підприємства 

ІІІ кластеру одночасно для зон якісної і кількісної оцінки 

Показники зон якісної та кількісної 

оцінки професійного розвитку 

персоналу 

Р-значення 

коефіцієнт плинності 

перспективних 

працівників,  

% 

коефіцієнт 

фінансової ємності 

інвестування у 

людський капітал, 

% 

коефіцієнт 

ефективності 

інвестування у 

професійний 

розвиток персоналу, 

% 

Y0 0,0006 0,4813 0,0014 

Рівень узгодженості навчальної 

програми з виробничими потребами, 

балів (X1) 

0,0019 0,0161 0,0208 

Періодичність підвищення 

кваліфікації, років (X2) 
0,0083 0,0507 0,9409 

Y0 0,4445 0,7330 0,0384 

Рівень відповідності навчальної 

програми можливостям сприйняття 

працівників, балів (X1) 

0,7285 0,8524 0,0466 

Питома вага працівників, що пройшли 

професійне навчання, % (X2) 
0,6159 0,6947 0,0506 

Y0 0,1723 0,8429 0,0247 

Рівень відповідності навчальної 

програми можливостям сприйняття 

працівників, балів (X1)  
0,4407 0,6112 0,0132 

Питома вага інвестицій у людський 

капітал від загального фонду оплати 

праці, % (X2) 
0,1123 0,1068 0,0149 

Y0 0,0001 0,0529 9E-06 

Рівень засвоєння нових знань і 

навичок, балів (X1) 
0,0005 0,0017 0,0004 

Питома вага працівників, що пройшли 

професійне навчання, % (X2) 
0,0298 0,0402 0,0006 

Y0 0,0004 0,0201 0,0011 

Рівень засвоєння нових знань і 

навичок, балів (X1) 
0,0012 0,0081 0,0092 

Періодичність підвищення 

кваліфікації, років (X2) 
0,0482 0,0255 0,0512 
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Додаток К 

Стратегічні напрями досягнення підприємствами прогнозованих рівнів результуючих показників  

професійного розвитку персоналу 

 

Таблиця К.1 

Шляхи забезпечення досліджуваними підприємствами нормативних значень показників зон якісної та кількісної 

оцінки, що надасть можливість досягти прогнозованих рівнів результуючих показників  

професійного розвитку персоналу 

№ 

п/п 

 

Підприємства 

Показники зони якісної оцінки Показники зони кількісної оцінки 

Рівень узгодженості 

навчальної програми з 

виробничими потребами, 

балів 

Рівень відповідності 

навчальної програми 

можливостям 

сприйняття працівників,  

балів 

Рівень засвоєння 

нових знань і 

навичок,  

балів 

Питома вага 

працівників, які 

пройшли професійне 

навчання,  

% 

Відсоток інвестицій 

у людський капітал 

до загального фонду 

оплати праці,  

% 

Середня 

періодичність 

підвищення 

кваліфікації,  

років 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
ПАТ «Харцизький 

трубний завод» 

1. Максимально 

наблизити навчальні 

програми до реальних 

умов праці та стовідсот-

кове урахування у них 

потреб виробництва. 

2. Впровадити 

обов’язкову апробацію 

отриманих теоретичних 

знань та практичних 

навичок в умовах 

реального виробництва. 

3. Забезпечити 

відповідність навчальної 

програми  

1. Забезпечити 

диференціацію 

навчальних програм 

(різні рівні складності) 

відповідно до наявного 

професійного рівня 

працівників та їх 

практичного досвіду і 

розумових здібностей. 

2. Запровадити 

обов’язкове тестування 

працівників на етапі їх 

запису на певний 

рівень складності 

навчальної програми. 

1. Впровадити у 

навчальний процес 

новітні засоби, 

методи та технології 

передачі інформації 

й знань (електронні 

бібліотеки, комп’ю-

терні телеконферен-

ції, сервіси MOO, 

MUD, IRC, WWW, 

FTP тощо). 

2. Оптимізувати 

чисельність 

навчальних груп 

таким чином, щоб  

1. За допомогою 

наявного матема-

тичного апарату 

обґрунтувати доці-

льну чисельність 

працівників за 

кожною навчаль-

ною програмою та 

наближува-ти 

фактичну чисель-

ність с працівників 

до розрахункового 

рівня. 

2. Створити умови 

для здійснення на 

безперервній основі 

Рівень даного 

показника 

наближується до 

максимального, 

тому, підприємству 

слід приділити 

основну увагу не 

стільки 

нарощуванню 

обсягів інвестицій у 

професійний 

розвиток персоналу, 

скільки 

наближенню 

моменту їх  

Законом «Про 

професійний 

розвиток 

працівників» 

рекомендована 

періодичність 

підвищення 

кваліфікації не 

більше 5 років [53]. 

Отже, даний 

показник 

знаходиться у 

допустимих межах, 

водночас, 

зменшення його 
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Продовження табл. К.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

кваліфікаційним 
вимогам до професій. 
4. Забезпечити 
відповідність навчальної 
програми стратегії 
перспективного 
розвитку підприємства 
та узгодження її зі всіма 
напрямами, політиками 
та складовими 
діяльності підприємства 

3. Проводити пробне 

використання нової 

навчальної програми, з 

метою визначення 

загального рівня 

сприйняття її 

працівниками. 

4. Забезпечити темпи 

викладу навчального 

матеріалу відповідні 

можливостям 

сприйняття працівників 

і ведення записів 

забезпечити дієвий 
зворотній зв'язок та 
активну взаємодію 
кожного працівника 
з викладачем, задля 
підвищення рівня 
засвоєння нових 
знань і навичок. 
3. Сформувати у 
працівників  
позитивну 
мотивацію до 
якісного та швидко-
го засвоєння навча-
льного матеріалу, 
набуття нових 
знань, вмінь і 
навичок шляхом 
морального та мате-
ріального заохочен-
ня, просування 
кар’єрними 
сходами. 
4. Створити умови 
для зовнішнього 
залучення або внут-
рішнього виховання 
якісного викладань-
кого складу та 
мотивувати його 
спроможність 
активізувати 
пізнавальну діяль-
ність працівників  

процесу 

професійного 

навчання персоналу. 

3. Забезпечити 

охоплення 

навчанням всіх без 

виключення сфер 

професійної діяль-

ності персоналу на 

підприємстві. 

4. Заохочувати 

працівників до 

отримання другої 

професії, 

опанування нового 

виду діяльності.  

5. Більш активно 

використовувати 

різні форми 

внутрішнього та 

зовнішнього 

навчання персоналу, 

обмін передовим 

досвідом 

окупності та 

сприянню її 

нагромадженню у 

часі 

рівня надасть 

підприємству 

додаткового 

позитивного ефекту 

і збільшить 

результативність 

професійного 

навчання персоналу. 

Основну увагу слід 

приділити мотивації 

персоналу та 

використанню 

різних форм 

професійного 

розвитку, у тому 

числі новітніх його 

форм 

2 

ПАТ «Донецький 

завод 

гірничорятувальної 

апаратури» 

1. Максимально 
наблизити навчальні 
програми до реальних 
умов праці та стовідсот-
кове урахування у них 
потреб виробництва. 
2. Впровадити 
обов’язкову апробацію 

1. Оптимізувати 

структуру навчальної 

програми з метою 

забезпечення 

достатньої кількості 

годин на практичне 

опрацювання 

1. Впровадити у 
навчальний процес 
новітні засоби, 
методи та технології 
передачі інформації 
й знань (електронні 
бібліотеки, комп’ю-
терні телеконферен-

Забезпечити 

тенденцію до 

поступового 

зростання рівня 

показника шляхом 

навчання 

працівників 

Забезпечити 

зростання значення 

показника та 

нарощення обсягів 

інвестицій у 

людський капітал 

шляхом ретельного 

Довести рівень 

показника до 

нормативних вимог 

(не більш 5 років) 

[53] шляхом 

створення атмосфе-

ри наставництва і 
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отриманих теоретичних 
знань та практичних 
навичок в умовах 
реального виробництва. 
3. Забезпечити 
відповідність навчальної 
програми 
кваліфікаційним 
вимогам до професій. 
4. Забезпечити 

відповідність навчальної 

програми стратегії 

перспективного 

розвитку підприємства 

та узгодження її зі всіма 

напрямами, політиками 

та складовими 

діяльності підприємства 

викладеного матеріалу.  

2. Посилити самостійну 

складову навчальної 

програми з метою 

більш досконалого 

опрацювання 

теоретичного 

матеріалу. 

3. Впровадити в 

навчальний процес 

активні імітаційні 

форми навчання 

(ділові, планові та 

рольові ігри, case-study, 

презентації, „мозковий 

штурм”, брейн-ринги 

та ін.), що дозволяють 

моделювати певні 

аспекті або окремі 

проблемні ситуації із 

виробничо-господарсь-

кої діяльності підпри-

ємства та здійснювати 

пошук варіантів 

практичного розв’я-

зання кожної з них 

ції, сервіси MOO, 
MUD, IRC, WWW, 
FTP тощо). 
2. Оптимізувати 
чисельність 
навчальних груп 
таким чином, щоб 
забезпечити дієвий 
зворотній зв'язок та 
активну взаємодію 
кожного працівника 
з викладачем, задля 
підвищення рівня 
засвоєння нових 
знань і навичок. 
Сформувати у 
працівників 
позитивну мотива-
цію до якісного та 
швидкого засвоєння 
навчального 
матеріалу, набуття 
нових знань, вмінь і 
навичок шляхом 
морального та мате-
ріального заохочен-
ня, просування 
кар’єрними 
сходами. 
4. Створити умови 

для зовнішнього 

залучення або внут-

рішнього виховання 

якісного викладань-

кого складу та 

мотивувати його 

спроможність 

активізувати 

пізнавальну діяль-

ність працівників 

суміжним і новим 

професіям (видам 

діяльності), що 

додатково 

дозволить досягти 

полівалентності 

персоналу. Для 

прискорення 

реалізації даного 

напряму 

рекомендовано 

використовувати не 

лише внутрішні, а й 

зовнішні форми 

професійного 

навчання 

(перейняття 

провідного досвіду 

лідируючих 

підприємств галузі, 

проходження 

відповідних курсів 

на базі 

спеціалізованих 

навчальних закладів 

тощо) 

обґрунтованого 

очікуваної соціаль-

но-економічної 

ефективності 

коштів, 

спрямованих у 

професійний 

розвиток персоналу 

порівняно з іншими 

видами інвестицій. 

Створювати умови 

для всебічного 

досягнення 

розрахункових 

рівнів окупності  

загальної наступ-

ності знань та 

прагнення поступо-

во перетворити 

підприємство в 

організацію що 

самонавчається 
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3 ТОВ «Мегатекс» 

1. Максимально 
наблизити навчальні 
програми до реальних 
умов праці та стовідсот-
кове урахування у них 
потреб виробництва. 
2. Впровадити 
обов’язкову апробацію 
отриманих теоретичних 
знань та практичних 
навичок в умовах 
реального виробництва. 
3. Забезпечити 
відповідність навчальної 
програми 
кваліфікаційним 
вимогам до професій. 
4. Забезпечити 

відповідність навчальної 

програми стратегії 

перспективного 

розвитку підприємства 

та узгодження її зі всіма 

напрямами, політиками 

та складовими 

діяльності підприємства 

1. Забезпечити 

диференціацію 

навчальних програм 

(різні рівні складності) 

відповідно до наявного 

професійного рівня 

працівників та їх 

практичного досвіду і 

розумових здібностей. 

2. Запровадити 

обов’язкове тестування 

працівників на етапі їх 

запису на певний 

рівень складності 

навчальної програми. 

3. Проводити пробне 

використання нової 

навчальної програми, з 

метою визначення 

загального рівня 

сприйняття її 

працівниками. 

4. Забезпечити темпи 

викладу навчального 

матеріалу відповідні 

можливостям 

сприйняття працівників 

і ведення записів  

1. Впровадити у 
навчальний процес 
новітні засоби, 
методи та технології 
передачі інформації 
й знань (електронні 
бібліотеки, комп’ю-
терні телеконферен-
ції, сервіси MOO, 
MUD, IRC, WWW, 
FTP тощо). 
2. Оптимізувати 
чисельність 
навчальних груп 
таким чином, щоб 
забезпечити дієвий 
зворотній зв'язок та 
активну взаємодію 
кожного працівника 
з викладачем, задля 
підвищення рівня 
засвоєння нових 
знань і навичок. 
Сформувати у 
працівників  
позитивну 
мотивацію до 
якісного та швидко-
го засвоєння навча-
льного матеріалу, 
набуття нових 
знань, вмінь і 
навичок шляхом 
морального та мате-
ріального заохочен-
ня, просування 
кар’єрними 
сходами. 
4. Створити умови 

для зовнішнього 

залучення або внут-

Забезпечити 

тенденцію до 

поступового 

зростання рівня 

показника шляхом 

навчання 

працівників 

суміжним і новим 

професіям (видам 

діяльності), що 

додатково 

дозволить досягти 

полівалентності 

персоналу. Для 

прискорення 

реалізації даного 

напряму 

рекомендовано 

використовувати не 

лише внутрішні, а й 

зовнішні форми 

професійного 

навчання 

(перейняття 

провідного досвіду 

лідируючих 

підприємств галузі, 

проходження 

відповідних курсів 

на базі 

спеціалізованих 

навчальних закладів 

тощо) 

Забезпечити 

зростання значення 

показника та 

нарощення обсягів 

інвестицій у 

людський капітал 

шляхом ретельного 

обґрунтованого 

очікуваної соціаль-

но-економічної 

ефективності 

коштів, 

спрямованих у 

професійний 

розвиток персоналу 

порівняно з іншими 

видами інвестицій. 

Створювати умови 

для всебічного 

досягнення 

розрахункових 

рівнів окупності  

Довести рівень 

показника до 

нормативних вимог 

(не більш 5 років) 

[53] шляхом 

створення атмосфе-

ри наставництва і 

загальної наступ-

ності знань та 

прагнення поступо-

во перетворити 

підприємство в 

організацію що 

самонавчається 
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Продовження табл. К.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

рішнього виховання 

якісного викладань-

кого складу та 

мотивувати його 

спроможність 

активізувати 

пізнавальну діяль-

ність працівників 

4 
ПАТ «Єнакієвський 

металургійний завод» 

1. Максимально 
наблизити навчальні 
програми до реальних 
умов праці та стовідсот-
кове урахування у них 
потреб виробництва. 
2. Впровадити 
обов’язкову апробацію 
отриманих теоретичних 
знань та практичних 
навичок в умовах 
реального виробництва. 
3. Забезпечити 
відповідність навчальної 
програми 
кваліфікаційним 
вимогам до професій. 
4. Забезпечити 

відповідність навчальної 

програми стратегії 

перспективного 

розвитку підприємства 

та узгодження її зі всіма 

напрямами, політиками 

та складовими 

діяльності підприємства 

1. Забезпечити 

диференціацію 

навчальних програм 

(різні рівні складності) 

відповідно до наявного 

професійного рівня 

працівників та їх 

практичного досвіду і 

розумових здібностей. 

2. Запровадити 

обов’язкове тестування 

працівників на етапі їх 

запису на певний 

рівень складності 

навчальної програми. 

3. Проводити пробне 

використання нової 

навчальної програми, з 

метою визначення 

загального рівня 

сприйняття її 

працівників. 

4. Забезпечити темпи 

викладу навчального 

матеріалу відповідні 

можливостям 

сприйняття працівників  

і ведення записів  

1. Впровадити у 
навчальний процес 
новітні засоби, 
методи та технології 
передачі інформації 
й знань (електронні 
бібліотеки, комп’ю-
терні телеконферен-
ції, сервіси MOO, 
MUD, IRC, WWW, 
FTP тощо). 
2. Оптимізувати 
чисельність 
навчальних груп 
таким чином, щоб 
забезпечити дієвий 
зворотній зв'язок та 
активну взаємодію 
кожного працівника 
з викладачем, задля 
підвищення рівня 
засвоєння нових 
знань і навичок. 
Сформувати у 
працівників 
позитивну 
мотивацію до 
якісного та швидко-
го засвоєння навча-
льного матеріалу, 
набуття нових 
знань, вмінь і 
навичок шляхом 

Рівень даного показ-

ника наближується 

до максимального 

значення, тому, 

підприємству слід 

продовжувати 

активну політику по 

заохоченню 

працівників до 

професійного 

розвитку персоналу, 

для чого 

рекомендовано 

використовувати 

здебільшого 

зовнішні форми 

професійного 

розвитку 

(перейняття 

провідного досвіду 

лідируючих 

підприємств галузі, 

проходження 

відповідних курсів 

на базі 

спеціалізованих 

навчальних закладів 

тощо)  

Рівень даного 

показника 

наближується до 

максимального, 

тому, підприємству 

слід приділити 

основну увагу не 

стільки 

нарощуванню 

обсягів інвестицій у 

професійний 

розвиток персоналу, 

скільки 

наближенню 

моменту їх 

окупності та 

сприянню її 

нагромадженню у 

часі 

Законом «Про 

професійний 

розвиток 

працівників» 

рекомендована 

періодичність 

підвищення 

кваліфікації не 

більше 5 років [53]. 

Отже, даний 

показник 

знаходиться у 

допустимих межах, 

водночас, 

зменшення його 

рівня надасть 

підприємству 

додаткового 

позитивного ефекту 

і збільшить 

результативність 

професійного 

навчання персоналу 
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морального та мате-
ріального заохочен-
ня, просування 
кар’єрними 
сходами. 
4. Створити умови 

для зовнішнього 

залучення або внут-

рішнього виховання 

якісного викладань-

кого складу та 

мотивувати його 

спроможність 

активізувати 

пізнавальну 

діяльність 

працівників 

5 

ПАТ «Дружкiвський 

машинобудiвний 

завод» 

Рівень даного показника 

наближується до 

максимального 

значення, тому 

рекомендовано 

додатково 

проаналізувати 

навчальну програму з 

метою виявлення 

можливостей для 

підвищення її якості 

Рівень даного 

показника 

наближується до 

максимального 

значення, тому 

рекомендовано 

проводити періодично 

опитування 

працівників із метою 

виявлення наявних 

«вузьких місць» у 

навчальних програмах 

для їх подальшого 

усунення 

Рівень даного 

показника 

наближується до 

максимального 

значення, тому 

рекомендовано 

поступово 

впроваджувати різні 

заохочувальні 

програми з метою 

підвищення ступеня 

засвоєння 

працівниками нових 

знань і навичок  

Рівень даного показ-

ника наближується 

до максимального 

значення, тому, 

підприємству слід 

продовжувати 

активну політику по 

заохоченню 

працівників до 

професійного 

розвитку персоналу, 

для чого 

рекомендовано 

використовувати 

здебільшого 

зовнішні форми 

професійного 

розвитку 

(перейняття 

провідного досвіду 

лідируючих 

Рівень даного 

показника 

наближується до 

максимального, 

тому, підприємству 

слід приділити 

основну увагу не 

стільки 

нарощуванню 

обсягів інвестицій у 

професійний 

розвиток персоналу, 

скільки 

наближенню 

моменту їх 

окупності та 

сприянню її 

нагромадженню у 

часі 

Законом «Про 

професійний 

розвиток 

працівників» 

рекомендована 

періодичність 

підвищення 

кваліфікації не 

більше 5 років [53]. 

Отже, даний 

показник 

знаходиться у 

допустимих межах, 

водночас, 

зменшення його 

рівня надасть 

підприємству 

додаткового 

позитивного ефекту 

і збільшить 

результативність 
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підприємств галузі, 

проходження 

відповідних курсів 

на базі 

спеціалізованих 

навчальних закладів 

тощо)  

професійного 

навчання персоналу 

6 
ПАТ «Донецький 

металургійний завод» 

1. Максимально 
наблизити навчальні 
програми до реальних 
умов праці та стовідсот-
кове урахування у них 
потреб виробництва. 
2. Впровадити 
обов’язкову апробацію 
отриманих теоретичних 
знань та практичних 
навичок в умовах 
реального виробництва. 
3. Забезпечити 
відповідність навчальної 
програми 
кваліфікаційним 
вимогам до професій. 
4. Забезпечити 

відповідність навчальної 

програми стратегії 

перспективного 

розвитку підприємства 

та узгодження її зі всіма 

напрямами, політиками 

та складовими 

діяльності підприємства 

1. Забезпечити 

диференціацію 

навчальних програм 

(різні рівні складності) 

відповідно до наявного 

професійного рівня 

працівників та їх 

практичного досвіду і 

розумових здібностей. 

2. Запровадити 

обов’язкове тестування 

працівників на етапі їх 

запису на певний 

рівень складності 

навчальної програми. 

3. Проводити пробне 

використання нової 

навчальної програми, з 

метою визначення 

загального рівня 

сприйняття її 

працівниками. 

4. Забезпечити темпи 

викладу навчального 

матеріалу відповідні 

можливостям 

сприйняття працівників 

і ведення записів  

5. Оптимізувати 

структуру навчальної 

1. Впровадити у 
навчальний процес 
новітні засоби, 
методи та технології 
передачі інформації 
й знань (електронні 
бібліотеки, комп’ю-
терні телеконферен-
ції, сервіси MOO, 
MUD, IRC, WWW, 
FTP тощо). 
2. Оптимізувати 
чисельність 
навчальних груп 
таким чином, щоб 
забезпечити дієвий 
зворотній зв'язок та 
активну взаємодію 
кожного працівника 
з викладачем, задля 
підвищення рівня 
засвоєння нових 
знань і навичок. 
Сформувати у 
працівників 
позитивну 
мотивацію до 
якісного та швидко-
го засвоєння навча-
льного матеріалу, 
набуття нових 
знань, вмінь і 
навичок шляхом 
морального та мате-

Забезпечити 

тенденцію до 

поступового 

зростання рівня 

показника шляхом 

навчання 

працівників 

суміжним і новим 

професіям (видам 

діяльності), що 

додатково 

дозволить досягти 

полівалентності 

персоналу. Для 

прискорення 

реалізації даного 

напряму 

рекомендовано 

використовувати не 

лише внутрішні, а й 

зовнішні форми 

професійного 

навчання 

(перейняття 

провідного досвіду 

лідируючих 

підприємств галузі, 

проходження 

відповідних курсів 

на базі 

Забезпечити 

зростання значення 

показника та 

нарощення обсягів 

інвестицій у 

людський капітал 

шляхом ретельного 

обґрунтованого 

очікуваної соціаль-

но-економічної 

ефективності 

коштів, 

спрямованих у 

професійний 

розвиток персоналу 

порівняно з іншими 

видами інвестицій. 

Створювати умови 

для всебічного 

досягнення 

розрахункових 

рівнів окупності  

Довести рівень 

показника до 

нормативних вимог 

(не більш 5 років) 

[53] шляхом 

створення атмосфе-

ри наставництва і 

загальної наступ-

ності знань та 

прагнення поступо-

во перетворити 

підприємство в 

організацію що 

самонавчається 
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програми з метою 

забезпечення 

достатньої кількості 

годин на практичне 

опрацювання 

викладеного матеріалу. 

6. Посилити самостійну 

складову навчальної 

програми з метою 

більш досконалого 

опрацювання 

теоретичного 

матеріалу. 

7. Впровадити в 

навчальний процес 

активні імітаційні 

форми навчання 

(ділові, планові та 

рольові ігри, case-study, 

презентації, „мозковий 

штурм”, брейн-ринги 

та ін.), що дозволяють 

моделювати певні 

аспекті або окремі 

проблемні ситуації із 

виробничо-господарсь-

кої діяльності підпри-

ємства та здійснювати 

пошук варіантів 

практичного розв’я-

зання кожної з них 

ріального заохочен-
ня, просування 
кар’єрними 
сходами. 
4. Створити умови 

для зовнішнього 

залучення або внут-

рішнього виховання 

якісного викладань-

кого складу та 

мотивувати його 

спроможність 

активізувати 

пізнавальну 

діяльність 

працівників 

спеціалізованих 

навчальних закладів 

тощо) 

7 

ПАТ «Дружківський 

завод металевих 

виробів» 

1. Максимально 
наблизити навчальні 
програми до реальних 
умов праці та стовідсот-
кове урахування у них 
потреб виробництва. 
2. Впровадити 

1. Забезпечити 

диференціацію 

навчальних програм 

(різні рівні складності) 

відповідно до наявного 

професійного рівня 

1. Впровадити у 
навчальний процес 
новітні засоби, 
методи та технології 
передачі інформації 
й знань (електронні 
бібліотеки, комп’ю-

Забезпечити 

тенденцію до 

поступового 

зростання рівня 

показника шляхом 

навчання 

Забезпечити 

зростання значення 

показника та 

нарощення обсягів 

інвестицій у 

людський капітал 

Законом «Про 

професійний 

розвиток 

працівників» 

рекомендована 

періодичність 
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обов’язкову апробацію 
отриманих теоретичних 
знань та практичних 
навичок в умовах 
реального виробництва. 
3. Забезпечити 
відповідність навчальної 
програми 
кваліфікаційним 
вимогам до професій. 
4. Забезпечити 

відповідність навчальної 

програми стратегії 

перспективного 

розвитку підприємства 

та узгодження її зі всіма 

напрямами, політиками 

та складовими 

діяльності підприємства 

працівників та їх 

практичного досвіду і 

розумових здібностей. 

2. Запровадити 

обов’язкове тестування 

працівників на етапі їх 

запису на певний 

рівень складності 

навчальної програми. 

3. Проводити пробне 

використання нової 

навчальної програми, з 

метою визначення 

загального рівня 

сприйняття її 

працівниками. 

4. Забезпечити темпи 

викладу навчального 

матеріалу відповідні 

можливостям 

сприйняття працівників 

і ведення записів  

5. Оптимізувати 

структуру навчальної 

програми з метою 

забезпечення 

достатньої кількості 

годин на практичне 

опрацювання 

викладеного матеріалу. 

6. Посилити самостійну 

складову навчальної 

програми з метою 

більш досконалого 

опрацювання 

теоретичного 

матеріалу. 

терні телеконферен-
ції, сервіси MOO, 
MUD, IRC, WWW, 
FTP тощо). 
2. Оптимізувати 
чисельність 
навчальних груп 
таким чином, щоб 
забезпечити дієвий 
зворотній зв'язок та 
активну взаємодію 
кожного працівника 
з викладачем, задля 
підвищення рівня 
засвоєння нових 
знань і навичок. 
Сформувати у 
працівників 
позитивну 
мотивацію до 
якісного та швидко-
го засвоєння навча-
льного матеріалу, 
набуття нових 
знань, вмінь і 
навичок шляхом 
морального та мате-
ріального заохочен-
ня, просування 
кар’єрними 
сходами. 
4. Створити умови 

для зовнішнього 

залучення або внут-

рішнього виховання 

якісного викладань-

кого складу та 

мотивувати його 

спроможність 

активізувати 

пізнавальну 

працівників 

суміжним і новим 

професіям (видам 

діяльності), що 

додатково 

дозволить досягти 

полівалентності 

персоналу. Для 

прискорення 

реалізації даного 

напряму 

рекомендовано 

використовувати не 

лише внутрішні, а й 

зовнішні форми 

професійного 

навчання 

(перейняття 

провідного досвіду 

лідируючих 

підприємств галузі, 

проходження 

відповідних курсів 

на базі 

спеціалізованих 

навчальних закладів 

тощо) 

шляхом ретельного 

обґрунтованого 

очікуваної соціаль-

но-економічної 

ефективності 

коштів, 

спрямованих у 

професійний 

розвиток персоналу 

порівняно з іншими 

видами інвестицій. 

Створювати умови 

для всебічного 

досягнення 

розрахункових 

рівнів окупності  

підвищення 

кваліфікації не 

більше 5 років [53]. 

Отже, даний 

показник 

знаходиться у 

допустимих межах, 

водночас, 

зменшення його 

рівня надасть 

підприємству 

додаткового 

позитивного ефекту 

і збільшить 

результативність 

професійного 

навчання персоналу 
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7. Впровадити в 

навчальний процес 

активні імітаційні 

форми навчання 

(ділові, планові та 

рольові ігри, case-study, 

презентації, „мозковий 

штурм”, брейн-ринги 

та ін.), що дозволяють 

моделювати певні 

аспекті або окремі 

проблемні ситуації із 

виробничо-господарсь-

кої діяльності підпри-

ємства та здійснювати 

пошук варіантів 

практичного розв’я-

зання кожної з них 

діяльність 

працівників 

8 
ПАТ «Енергомаш-

спецсталь» 

Рівень даного показника 

є максимальним для 

підприємств I кластеру. 

Рекомендовано і надалі 

створювати умови для 

максимального 

узгодження навчальної 

програми з виробничими 

потребами 

Рівень даного 

показника 

наближується до 

максимального 

значення, тому 

рекомендовано 

проводити періодично 

опитування 

працівників із метою 

виявлення наявних 

«вузьких місць» у 

навчальних програмах 

для їх подальшого 

усунення 

1. Впровадити у 
навчальний процес 
новітні засоби, 
методи та технології 
передачі інформації 
й знань (електронні 
бібліотеки, комп’ю-
терні телеконферен-
ції, сервіси MOO, 
MUD, IRC, WWW, 
FTP тощо). 
2. Оптимізувати 
чисельність 
навчальних груп 
таким чином, щоб 
забезпечити дієвий 
зворотній зв'язок та 
активну взаємодію 
кожного працівника 
з викладачем, задля 
підвищення рівня 
засвоєння нових 

Рівень даного 

показника є 

максимальним для 

підприємств 

I кластеру. 

Рекомендовано і 

надалі збільшувати 

питому вагу 

працівників, що 

пройшли 

професійне 

навчання як 

внутрішніми, так і 

зовнішніми його 

формами 

(перейняття 

провідного досвіду 

лідируючих 

підприємств галузі, 

Рівень даного 

показника є 

максимальним для 

підприємств 

I кластеру. 

Напрямом 

подальшого 

покращення 

ситуації є незмінний 

рівень показника, 

або навіть його 

зростання при 

збільшенні розміру 

загального фонду 

оплати праці. 

Основну увагу слід 

приділити рівню 

окупності коштів, 

інвестованих у 

Рівень даного 

показника є 

максимальним для 

підприємств 

I кластеру. 

Рекомендовано і 

надалі створювати 

умови для 

оптимізації 

періодичності 

підвищення 

кваліфікації 

працівників шляхом 

заохочування їх до 

постійного 

оновлення свої 

знань і навичок 

різними методами 

професійного 
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знань і навичок. 
Сформувати у 
працівників 
позитивну 
мотивацію до 
якісного та швидко-
го засвоєння навча-
льного матеріалу, 
набуття нових 
знань, вмінь і 
навичок шляхом 
морального та мате-
ріального заохочен-
ня, просування 
кар’єрними 
сходами. 
4. Створити умови 

для зовнішнього 

залучення або внут-

рішнього виховання 

якісного викладань-

кого складу та 

мотивувати його 

спроможність 

активізувати 

пізнавальну 

діяльність 

працівників  

проходження 

відповідних курсів 

на базі 

спеціалізованих 

навчальних закладів 

тощо) 

професійний 

розвиток персоналу 

розвитку 

9 

ПАТ «Металургійний 

комбінат 

«Азовсталь» 

Рівень даного показника 

наближується до 

максимального 

значення, тому 

рекомендовано 

додатково 

проаналізувати 

навчальну програму з 

метою виявлення 

можливостей для 

підвищення її якості 

Рівень даного 

показника 

наближується до 

максимального 

значення, тому 

рекомендовано 

проводити періодично 

опитування 

працівників із метою 

виявлення наявних 

«вузьких місць» у 

Рівень даного 

показника є 

максимальним для 

підприємств 

I кластеру. 

Рекомендовано і 

надалі всебічно 

зацікавлювати 

працівників до 

найбільш повного 

засвоєння нових 

Забезпечити 

тенденцію до 

поступового 

зростання рівня 

показника шляхом 

навчання 

працівників 

суміжним і новим 

професіям (видам 

діяльності), що 

додатково 

Забезпечити 

зростання значення 

показника та 

нарощення обсягів 

інвестицій у 

людський капітал 

шляхом ретельного 

обґрунтованого 

очікуваної соціаль-

но-економічної 

ефективності 

Законом «Про 

професійний 

розвиток 

працівників» 

рекомендована 

періодичність 

підвищення 

кваліфікації не 

більше 5 років [53]. 

Отже, даний 

показник 
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навчальних програмах 

для їх подальшого 

усунення 

знань і навичок дозволить досягти 

полівалентності 

персоналу. Для 

прискорення 

реалізації даного 

напряму рекомендо-

вано використову-

вати не лише внут-

рішні, а й зовнішні 

форми професій-

ного навчання 

(перейняття провід-

ного досвіду лідиру-

ючих підприємств 

галузі, проходження 

відповідних курсів 

на базі спеціалізо-

ваних навчальних 

закладів тощо) 

коштів, 

спрямованих у 

професійний 

розвиток персоналу 

порівняно з іншими 

видами інвестицій. 

Створювати умови 

для всебічного 

досягнення 

розрахункових 

рівнів окупності  

знаходиться у 

допустимих межах, 

водночас, 

зменшення його 

рівня надасть 

підприємству 

додаткового 

позитивного ефекту 

і збільшить 

результативність 

професійного 

навчання персоналу 

10 

ПАТ 

«Маріупольський 

завод важкого 

машинобудування» 

Рівень даного показника 

наближується до 

максимального 

значення, тому 

рекомендовано 

додатково 

проаналізувати 

навчальну програму з 

метою виявлення 

можливостей для 

підвищення її якості 

Рівень даного 

показника є 

максимальним для 

підприємств I кластеру. 

Рекомендовано і надалі 

сприяти забезпеченню 

відповідності 

навчальних програм 

можливостям 

сприйняття працівників  

1. Впровадити у 
навчальний процес 
новітні засоби, 
методи та технології 
передачі інформації 
й знань (електронні 
бібліотеки, комп’ю-
терні телеконферен-
ції, сервіси MOO, 
MUD, IRC, WWW, 
FTP тощо). 
2. Оптимізувати 
чисельність 
навчальних груп 
таким чином, щоб 
забезпечити дієвий 
зворотній зв'язок та 
активну взаємодію 
кожного працівника 
з викладачем, задля 
підвищення рівня 

Забезпечити 

тенденцію до 

поступового 

зростання рівня 

показника шляхом 

навчання 

працівників 

суміжним і новим 

професіям (видам 

діяльності), що 

додатково 

дозволить досягти 

полівалентності 

персоналу. Для 

прискорення 

реалізації даного 

напряму 

рекомендовано 

Забезпечити 

зростання значення 

показника та 

нарощення обсягів 

інвестицій у 

людський капітал 

шляхом ретельного 

обґрунтованого 

очікуваної соціаль-

но-економічної 

ефективності 

коштів, 

спрямованих у 

професійний 

розвиток персоналу 

порівняно з іншими 

видами інвестицій. 

Створювати умови 

Рівень даного 

показника є 

максимальним для 

підприємств 

I кластеру. 

Рекомендовано і 

надалі створювати 

умови для 

оптимізації 

періодичності 

підвищення 

кваліфікації 

працівників шляхом 

заохочування їх до 

постійного 

оновлення свої 

знань і навичок 

різними методами 
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засвоєння нових 
знань і навичок. 
Сформувати у 
працівників 
позитивну 
мотивацію до 
якісного та швидко-
го засвоєння навча-
льного матеріалу, 
набуття нових 
знань, вмінь і 
навичок шляхом 
морального та мате-
ріального заохочен-
ня, просування 
кар’єрними 
сходами. 
4. Створити умови 

для зовнішнього 

залучення або внут-

рішнього виховання 

якісного викладань-

кого складу та 

мотивувати його 

спроможність 

активізувати 

пізнавальну 

діяльність 

працівників 

використовувати не 

лише внутрішні, а й 

зовнішні форми 

професійного 

навчання 

(перейняття 

провідного досвіду 

лідируючих 

підприємств галузі, 

проходження 

відповідних курсів 

на базі 

спеціалізованих 

навчальних закладів 

тощо)  

для всебічного 

досягнення 

розрахункових 

рівнів окупності  

професійного 

розвитку 
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Додаток Л 

Документи про впровадження результатів 

дисертаційного дослідження 
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