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 Анотація. Метою статті є поглиблення теоретико-методичних положень та розроблення 
інструментарію для забезпечення якості трудового потенціалу промислових підприємств. 
Встановлено, що в основі розробки інструментарію забезпечення якості трудового 
потенціалу (в рамках розвитку промислових підприємств) лежить система цілей 
управлінської діагностики промислового підприємства, яка включає такі ключові 
діагностичні цілі, як: 1) діагностика ефективності контролінгу внутрішніх бізнес-процесів 
підприємства; 2) діагностика ефективності типової організаційної структури управління 
підприємства; 3) діагностика ефективності нормування праці лінійних та функціональних 
керівників і спеціалістів на підприємстві; 4) діагностика підприємства у сферах 
професійної освіти, трудової активності та мотивації, інноваційної праці та соціального 
розвитку; 5) діагностика політики керівництва у сферах соціальної відповідальності, 
інформаційної безпеки та охорони праці; 6) діагностика рівня конфліктності в колективі на 
підприємстві 7) діагностика ефективності використання інформаційних технологій в 
управлінні підприємством. З’ясовано, що ефективне управління якістю трудовим 
потенціалом персоналом (на основі його об’єктивної оцінки) є однією із ключових умов, 
що визначає успіх промислових підприємств. Перспективою подальших досліджень у 
даному напрямі є удосконалення системи діагностики та планування резервів підвищення 
якості трудового потенціалу промислового підприємства в кризових умовах. 

Ключові слова: промислові підприємства; якість трудового потенціалу; технологія 
менеджменту; інструментарій; управлінська діагностика; результат. 

 

Abstract. The purpose of the article is to deepen theoretical and methodological provisions and 
to develop tools for ensuring the quality of labor potential of industrial enterprises. It was 
established that the basis of the development of tools for quality assurance of labor potential 
(within the framework of the development of industrial enterprises) lies the system of goals of 
managerial diagnostics of an industrial enterprise, which includes such key diagnostic objectives 
as: 1) diagnostics of the effectiveness of controlling the internal business processes of the 
enterprise; 2) diagnostics of the effectiveness of the typical organizational structure of enterprise 
management; 3) diagnostics of the efficiency of standardization of the work of linear and 
functional managers and specialists at the enterprise; 4) diagnostics of the enterprise in the 
areas of vocational education, labor activity and motivation, innovation work and social 
development; 5) diagnostics of management policies in the areas of social responsibility, 
information security and labor protection; 6) diagnostics of the level of conflict in the team at the 
enterprise 7) diagnosis of the effectiveness of the use of information technology in the 
management of the enterprise. It was determined that effective management of the quality of 
labor potential of the personnel (on the basis of its objective assessment) is one of the key 
conditions that determines the success of industrial enterprises. The prospect of further research 
in this direction is improving the system of diagnostics and planning of reserves for improving the 
quality of labor potential of an industrial enterprise in crisis conditions. 

Keywords: industrial enterprises; quality of labor potential; management technology; toolkit; 
management diagnostics; result. 
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ВСТУП 

Сучасна практика ведення бізнесу доводить, 
що достатня забезпеченість потрібними тру-
довими ресурсами, їх раціональне викорис-
тання та оптимальний рівень якості трудово-
го потенціалу підприємства є основою для 
забезпечення його розвитку та формування 
перспективи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить про те, що вагомий науково-практичний 
внесок у вирішення окремих проблемних пи-
тань (аспектів) у сфері формування, викорис-
тання та розвитку трудового потенціалу зро-
били такі науковці, як Б. Буркинський [1], 
Г. Дмитренко [2], А. Качала [3], І. Корнієнко 
[4], О. Михайленко [5], В. Смолюк [6], 
О. Харчишина [7], А. Череп [8], Л. Швець [9], 
Л. Шовкун [10] та інші. Водночас, враховуючи 
інформацію у працях [11, 12, 13, 14] та відда-
ючи належне високому рівню наукових доро-
бок перелічених вище авторів, зазначимо, що 
недостатньо уваги приділено дослідженням 
щодо забезпечення якості трудового потен-
ціалу промислових підприємств. Все це обу-
мовлює актуальність та доцільність дослі-
дження у цьому напрямі. 

Тому метою статті є поглиблення теорети-
ко-методичних положень та розроблення ін-
струментарію для забезпечення якості тру-
дового потенціалу промислових підприємств. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Виходячи із аналізу літературних джерел, ви-
никає потреба в розкритті дефініції «якість 
трудового потенціалу». Однак для того, щоб 
розкрити сутність цього поняття, потрібно, 
перш за все, встановити, що розуміється під 
терміном «трудовий потенціал». 

Так, А. Череп та Я. Зубрицька [8] дотримують-
ся точки зору, що під трудовим потенціалом 
підприємства слід розуміти наявні та перспе-
ктивні можливості його працівників (управ-
лінського персоналу; робітників основного та 
допоміжного виробництва [15]) у кількісному 
та якісному вимірі задовольняти потреби пі-
дприємства (установи, організації) та реалі-
зовувати його цілі (стратегічні, тактичні, 
оперативні; термінові, важливі; функціону-
вання, розвитку) найефективнішим чином за 
наявності відповідного ресурсного забезпе-
чення з урахуванням системи логічних конс-

труктів визначення результату економічної 
діяльності підприємства, приведеної у [16]. 

З огляду на це і виходячи з результатів вико-
наних досліджень [16, 17, 18], на рис. 1 пред-
ставлено систему основних аналітичних за-
лежностей, що розкриває результативність 
діяльності підприємства (або система ре-
зультату «інформація – ресурсне забезпечен-
ня – час – можливості (загрози) у системі ме-
неджменту»). 

Тут варто наголосити (рис. 1), що трудовий 
потенціал окремого працівника рекоменду-
ється розглядати як структурну складову 
трудового потенціалу підприємства, який у 
складі трудового колективу повинен давати 
синергетичний ефект [8]. 

Поряд з тим, доцільно також звернути увагу 
на те, що науковцем В. Смолюк виділено такі 
ключові індикатори до оцінювання трудово-
го потенціалу підприємства (установи, орга-
нізації), які поділено на [6]: 

- якісні (фізичний потенціал, кваліфікаційний 
потенціал, морально-культурний потенціал, 
інноваційний потенціал, інтелектуальний 
потенціал та соціально-психологічний поте-
нціал); 

- кількісні (показник чисельності персоналу, 
показник вікового складу персоналу, показ-
ник кваліфікаційного складу персоналу, по-
казник вибуття працівників, показник при-
буття працівників, показник плинності пра-
цівників, показник використання фонду ро-
бочого часу, показник продуктивності праці, 
показник трудомісткості праці, показник фо-
ндоозброєності праці, частка оплати праці у 
собівартості продукції, частка прибутку на 
одного працівника) [6, 19]. 

Що стосується якості трудового потенціалу 
підприємства, то результати аналізу наукової 
праці [2] (Г. Дмитренко, Л. Ріктор) свідчать 
про те, що існує такі 2 основні точки зору (або 
2 підходи) щодо самого поняття «якість тру-
дового потенціалу»: 

1) якість розглядається як наявність суттєвих 
ознак, властивостей (характеристик), особ-
ливостей, що відрізняють один предмет чи 
явище від інших. Тут йдеться, передусім, про 
якість трудового потенціалу з позицій харак-
теристик (якостей) освітнього та вікового рі-
внів, показників здоров’я тощо, а також, зре-
штою, мотивації до ефективної праці; 



Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2017. Vol. 3, No 9  ISSN 2413-9009 

Section “Economics”   3011 

2) якість – це сукупність властивостей, що 
обумовлюють спроможність задовольняти 
певні потреби. Звідси очевидно, що якість 
трудового потенціалу підприємства 
пов’язана з його конкурентоспроможністю, 

тобто здатністю (можливістю) якомога най-
краще (ефективно, результативно) задово-
льняти певні (бажані) потреби і/або відпові-
дати необхідним стандартам [2]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Система основних аналітичних залежностей, що розкриває результативність діяльності 
підприємства [18] 

 
Тут варто також зауважити, що в контексті 
другого підходу (наближає перший підхід до 
сфери практичної діяльності в умовах ринку) 
під якістю трудового потенціалу промисло-
вого підприємства слід розуміти сукупність 
певних властивостей трудових ресурсів підп-

риємства, їх здатність і можливість задоволь-
няти конкретні потреби підприємства відпо-
відно до освітньо-кваліфікаційного рівня, фа-
хової підготовки, професійної придатності, 
статево-вікових ознак та стажу роботи, що є 
визначенням його вартості [4] (І. Корнієнко). 
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Інтенсивність (6) – 

співставлення очікуваних результатів 
функціонування підприємства (або 

очікувань користувача отриманих 
результатів) та фактичного часу 

роботи підприємства 

Технологічність (2) – 
співвідношення фактично 
витрачених економічних ресурсів 
підприємства до очікуваних 
результатів його функціонування 
(або очікувань користувача 
отриманих результатів) 

Швидкість (5) – 
співвідношення обсягів 
отриманих результатів 

діяльності підприємства 
та витрат часу на їх 

досягнення 

Ефективність (3) –  
співставлення отриманих 
результатів діяльності 
підприємства та обсягів 
витрат ресурсів, які зазнало 
воно у процесі досягнення 
цих результатів 

Доцільність (1) – 

співставлення фактично отриманих результатів діяльності підприємства і суспільно очіку-
ваних наслідків його функціонування (або очікувань користувача отриманих результатів) 

Своєчасність (4) – 

співставлення фактичного часу 
роботи підприємства та обсягів 
витрат його економічних ресур-
сів (за цей же період) 

М 
(можливості (загрози) у системі менеджменту) 
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У праці І. Нестерової розроблено методику 
розрахунку вартості трудових ресурсів, яка 
ґрунтується на формулі (1) [20]: 

 

  )/)/(( pstc DDTIKZPST , (1) 

 

де ZPc – середня заробітна плата; Kst – коефі-
цієнт стажу; T – термін корисного викорис-
тання знань, отриманих в процесі тренінгу; 
I – інвестиції підприємства в персонал; D – кі-
лькість робочих днів, відпрацьованих праців-
ником в періоді; Dp – кількість робочих днів в 
періоді. 

 

Науковці М. Ямков та А. Михайлов удоскона-
лили формулу (1) [21] – формула (2): 

 

  )/)/(( pkvstc DDTIKKZPST , (2) 

 

додавши коефіцієнт Kkv, який враховує ква-
ліфікацію і залежить від теоретичних знань 
та практичних навиків конкретного праців-
ника [17]. 

 

У цьому контексті на особливу увагу заслуго-
вує наукова праця [3] (А. Качала), у якій за-
значено, що багатогранність якості трудового 
потенціалу визначає широке коло таких його 
4-х параметрів, як: 1) ідейно-моральний па-
раметр; 2) інтелектуальний параметр; 3) 
професійно-кваліфікаційний параметр; 4) ет-
но-культурний параметр. 

Водночас з’ясовано, що: 1) ефективне управ-
ління якістю трудовим потенціалом персона-
лом (на основі його об’єктивної оцінки) є од-
нією із ключових умов, що визначає успіх під-
приємства; 2) керівники підприємства 
(управлінський персонал) несуть відповіда-
льність не тільки за підвищення трудової ак-
тивності працівників (виробничого персона-
лу) у цей час, але й за планування їхнього 
професійного зростання як резерву на перс-
пективу [17, 22]. 

Поряд з тим, враховуючи результати викона-
них досліджень [15, 17, 18, 22], встановлено, 
що: 

- удосконалення (розвиток) діяльності про-
мислових підприємств у системі організації 

праці та виробництва проходить у своєму ро-
звитку такі 3-и стадії, як: 1) усвідомлення та 
навчання; 2) розуміння; 3) розв’язання про-
блем і прийняття рішень; 

- пошуки досконалості в рамках розвитку 
промислового підприємства здійснюються на 
2-х рівнях: 1) задоволення вимог споживачів; 
2) забезпечення якості трудового потенціалу 
за отриманими результатами управлінської 
діагностики підприємства. 

В контексті цього варто зауважити, що ре-
зультати досліджень [6, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29] і практики діяльності промислових 
підприємств в Україні (зокрема НАК «Нафто-
газ України», ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укргаз-
видобування» та ін.) дали змогу дійти висно-
вку, що: 

1) управлінська діагностика підприємства (як 
часткова діагностична ціль системи цілей 
економічної діагностики підприємства) – це 
логічно-структурований процес комплексно-
го аналізу внутрішніх змінних-факторів (тех-
нології та ресурсів, структури, працівників) 
та можливостей (потенціалу) підприємства, 
який спрямований на оцінку їх наявності та 
відповідності цілям і завданням, на оцінку 
поточного стану, ефективності, тенденцій та 
перспектив розвитку підприємства на основі 
дослідження (постійного моніторингу, аналі-
зу, оцінки) його сильних і слабких сторін (по-
зицій) за відповідними бізнес-індикаторами 
(залежно від діагностичних цілей управлін-
ської діагностики) з метою виявлення (вста-
новлення) і усунення проблем (наявних, мо-
жливих) та недоліків системи менеджменту 
підприємства [18]; 

2) управлінська діагностика в системі мене-
джменту підприємства, як підфункція функції 
контролювання (загальної функції менедж-
менту), враховує такі 3-и складові (структур-
ні блоки), як: а) оцінювання (визначення 
ключових ознак, характеристик, певних па-
раметрів (показників, бізнес-індикаторів), 
особливостей, властивостей тощо); б) аналіз 
(економічний, системний) з аргументацією 
(ретельне дослідження місця, структури, ди-
наміки, тенденцій, взаємозв’язків і взаємодій 
(взаємовпливу) між елементами системи то-
що); в) ідентифікування (передбачає визна-
чення відхилень параметрів від оптимальних 
критеріїв і/або встановлених нормативних 
стандартів, формулювання загального ви-
сновку – діагнозу) (рис. 2) [18]. 
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Рисунок 2 – Місце управлінської діагностики в системі менеджменту з огляду на забезпечення якості 
трудового потенціалу підприємства [18] 

 
3) систему цілей управлінської діагностики 
промислового підприємства з огляду на за-
безпечення якості трудового потенціалу (див. 
рис. 2) формують такі ключові діагностичні 
цілі, як: D1 – діагностика ефективності конт-
ролінгу внутрішніх бізнес-процесів підприєм-
ства [23]; D2 – діагностика ефективності ти-
пової організаційної структури управління 
підприємства [24]; D3 – діагностика ефектив-
ності нормування праці лінійних та функціо-
нальних керівників і спеціалістів на підпри-

ємстві [25]; D4 – діагностика підприємства у 
сферах професійної освіти, трудової активно-
сті та мотивації, інноваційної праці та соціа-
льного розвитку [26]; D5 – діагностика полі-
тики керівництва у сферах соціальної відпо-
відальності, інформаційної безпеки та охоро-
ни праці [27]; D6 – діагностика рівня конфлі-
ктності в колективі на підприємстві [28]; D7 – 
діагностика ефективності використання ін-
формаційних технологій в управлінні підпри-
ємством [29]. 

2. Планування, 
виходячи із головної 

мети 2) 

Програмування 

Моделювання 

Прогнозування 

3. Дія як форма діяння 3) 

4. Координація і коригуючі дії 

1. Контролювання процесу 
з метою досягнення 

результатів 1) 

Система обліку 4) 

Управлінська діагностика 
(реальності і можливостей) 5) 

1) Оцінювання 

2) Аналіз 
(економічний, 
системний) з 
аргументацією 

3) Ідентифікація 

Примітка: 
1) Визначає перспективу та майбутній стан підприємс-
тва в системі «інформація – ресурсне забезпечення – 
час – можливості (загрози)”. 
2) Сприяє тому, щоб фактичні результати роботи підп-
риємства найбільше відповідали очікуваним; 
3) Базується на таких категоріях (аспектах): 
- повноваження: лінійні, функціональні; 
- правопорушення, відповідальність: юридична (кри-
мінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна, 
матеріальна), соціальна; 
- делегування. 
4) Включає такі обліки: бухгалтерський, статистичний, 
оперативно-технічний і управлінський. 
5) Здійснюється залежно від діагностичних цілей сис-
теми управлінської діагностики (D1, D2, D3, …, D7) з 
огляду на забезпечення якості трудового потенціалу 
підприємства. 

Конкретні функції менеджменту (управління постачанням, організацією праці та 
виробництвом, збутом, фінансами, підрозділами тощо) 

ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 
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За отриманими результатами управлінської 
діагностики формуються висновки (системне 
бачення) проблемних областей у сфері забез-
печення якості трудового потенціалу проми-
слового підприємства. Кінцевим результатом 
є прийняття управлінських рішень, які спря-
мовані на вирішення проблемної ситуації у 
цьому напрямі і/або професійний розвиток 
персоналу та формування резервів підви-
щення якості трудового потенціалу промис-
лового підприємства. 

Водночас з’ясовано, що професійний розви-
ток персоналу включає у себе процес: 1) пер-
винної професійної підготовки персоналу; 2) 
виробничої адаптації персоналу; 3) оціню-
вання й атестацію персоналу; 4) планування 
трудової кар’єри персоналу; 5) перепідготов-
ку та підвищення кваліфікації персоналу; 6) 
службово-професійно-кваліфікаційне просу-
вання керівників, фахівців і робітників; 7) 
формування резерву керівників [11]. Метою 
цього процесу є забезпечення якості трудово-
го потенціалу промислових підприємств, тоб-
то створення необхідних умов для ефектив-
ного і результативного виконання діючих 
і/або нових управлінських та виробничих 
функцій, завдань і обов’язків працівниками 
тощо. 

Беручи до уваги зазначене, доцільно також 
відмітити наукову роботу [9] (Л. Швець), в 
якій представлено класифікацію резервів пі-
двищення якості трудового потенціалу про-
мислового підприємства з точки зору ряду 
таких ознак: 1) за часом використання (пото-
чні та перспективні резерви); 2) за місцем ви-
явлення та використання (виробничі, поза-
виробничі та управлінські резерви); 3) за ка-
тегоріями персоналу (робітники, спеціалісти 
та управлінці); 4) за складовими якості тру-
дового потенціалу (розвиток персоналу, ви-
користання робочого часу, якісний склад пер-
соналу, фонд оплати праці, рівень продукти-
вності праці); 5) за характером впливових 
факторів (технічні, організаційні, економічні 
та соціально-психологічні); 6) за масштабом 
поширення результатів використаних резер-
вів (загальні та приватні резерви); 7) за дже-
релом зростання якості (інтенсивний ріст та 
екстенсивний ріст); 8) за проявом у процесі 
виробництва (реальні та потенційні резерви). 
Тут варто зауважити, що внутрішні резерви 
підвищення якості трудового потенціалу під-
приємства в умовах соціально-економічної 

кризи в кожний конкретний період здатні 
вплинути на економію праці за мінімальних 
витрат, і як наслідок спрямовані на максимі-
зацію бажаних результатів діяльності проми-
слового підприємства від їхнього викорис-
тання (див. рис. 1). 

Довідково: У 1991 р. Папа Римський Іоанн Па-
вло ІІ (англ. S. Ioannes Paulus PP. II) в одній з 
робіт зазначив, що раніше визначальними 
факторами виробництва були земля, потім, 
праця і т.д., а сьогодні – це людина та її знан-
ня, де знання – це ресурс, який забезпечує ви-
хід з економічної кризи, дозволяє збільшити 
прибуток підприємства тощо [17, 31]. 

 

ВИСНОВКИ 

Результати дослідження доводять, що в ос-
нові розробки інструментарію забезпечення 
якості трудового потенціалу (в рамках розви-
тку промислових підприємств) лежить сис-
тема цілей управлінської діагностики проми-
слового підприємства, яка включає такі клю-
чові діагностичні цілі, як: 1) діагностика ефе-
ктивності контролінгу внутрішніх бізнес-
процесів підприємства; 2) діагностика ефек-
тивності типової організаційної структури 
управління підприємства; 3) діагностика 
ефективності нормування праці лінійних та 
функціональних керівників і спеціалістів на 
підприємстві; 4) діагностика підприємства у 
сферах професійної освіти, трудової активно-
сті та мотивації, інноваційної праці та соціа-
льного розвитку; 5) діагностика політики ке-
рівництва у сферах соціальної відповідально-
сті, інформаційної безпеки та охорони праці; 
6) діагностика рівня конфліктності в колек-
тиві на підприємстві 7) діагностика ефектив-
ності використання інформаційних техноло-
гій в управлінні підприємством. З’ясовано, що 
ефективне управління якістю трудовим по-
тенціалом персоналом (на основі його 
об’єктивної оцінки) є однією із ключових 
умов, що визначає успіх промислових підпри-
ємств. 

Перспективою подальших досліджень у да-
ному напрямі є удосконалення системи діаг-
ностики та планування резервів підвищення 
якості трудового потенціалу промислового 
підприємства в кризових умовах. 
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