
1 
 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР’ЄРОЮ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

1.1 Сутність та види ділової кар’єри 

    Успіх будь-якої організації на ринку значною мірою залежить від 

ефективності використання людських ресурсів, адже саме раціональне 

використання трудового потенціалу обумовлює результативність організації, що 

виявляється у високопродуктивному використанні й розвитку матеріальних 

засобів виробництва, задоволенні потреб і очікувань клієнтів. 

    На сучасному етапі соціально-економічного розвитку проблеми 

управління персоналом стають особливо актуальними. Людські ресурси все 

більше визначаються не кількісними, а якісними характеристиками, тому курс 

на підсилення всієї системи управління персоналом тісно пов‘язаний з 

кардинальним вирішенням проблем набору, підготовки і раціонального 

використання кадрів і проблемі сприянню діловій кар‘єрі співробітників 

зокрема. 

    В умовах сучасного ринку зростає значення регулювання внутрішнього 

ринку праці, різного виду переміщень працівників, яке здійснюється за 

допомогою кадрового планування і виступає альтернативою стихійному 

переміщенню. Планування переміщення працівників забезпечує раціональне 

використання трудового потенціалу робочої сили, створює умови для 

самореалізації особистості у вигляді досягнення певної кар‘єри. 

Протягом усього життя людина прагне до особистісного зростання. Не 

менш важливе значення має також професійне зростання яке реалізується в її 

діловій кар‘єрі. Тому важливим завданням кожного керівника є правильна 

організація власної кар‘єри та кар‘єри своїх співробітників, а також формування 

злагодженої команди яка буде ефективно працювати для досягнення 

встановлених цілей. 

Наукового обґрунтування сутності поняття кар‘єри і кар‘єрного процесу у 

нашій країні немає. Тому часто в суспільстві кар‘єра розглядається як 
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відхилення від соціальної норми - кар‘єризм. В Україні таке ставлення має 

історичне коріння. 

    Щоб дати визначення поняттю „кар‘єра‖, потрібно розглянути декілька 

варіантів даного визначення . Одні вважають, що кар‘єра – це успішне 

просування в службовій, науковій чи виробничій діяльності, в досягненні слави, 

більш високого статусу, влади, матеріальних цінностей. 

    Інші вважають, що кар‘єра – це результат свідомої позиції і поведінки 

людини в галузі трудової діяльності, пов‘язаної з посадовим або професійним 

зростанням протягом трудового життя людини. Це є самовираження, зміна 

навиків, знань, здібностей, просування вперед шляхом обраної діяльності, як у 

межах організації, так і поза нею. кар‘єра це не тільки просування по роботі, 

життя людини поза робочим місцем має значний вплив на кар‘єру, є її 

частиною. 

    Кар‘єра – це суб‘єктивно осмислені, визначені, власні судження 

працівника про своє трудове майбутнє, шляхи самовираження та задоволеності 

працею, на які він сподівається. Це переміщення працівника по ланках 

службової ієрархії чи послідовна зміна занять, як у рамках окремої організації, 

так і на протязі всього життя, а також сприйняття людиною цих етапів. 

    Кар‘єризм – це гонитва за кар‘єрою, прагнення до особистого 

благополуччя, просування на службі в особистих інтересах. Це прагнення 

викликане корисними цілями в ущерб інтересів суспільної справи. 

    Отже, змістовною складовою поняття кар‘єри є просування, тобто рух 

уперед. Кар‘єру людина створює сама, враховуючи особливості внутрішнього і 

зовнішнього середовища, реальність, власні цілі, бажання й здібності. 

    Успіх в кар‘єрі можна розглядати, як просування від однієї посади до 

іншої, більш високої, і як оволодіння суміжною професією, новими знаннями, 

досвідом, навичками. 

    Виділяють такі види кар‘єри: професійну, внутрішньо організаційну і 

міжорганізаційну. 

    Професійна кар‘єра – підвищення знань, вмінь, навичок. 
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    Кожний працівник у процесі трудової діяльності проходить різні стадії 

розвитку: навчання, професійне зростання, підтримка індивідуальних 

професійних здібностей і вихід на пенсію. Професійна кар‘єра може проходити 

по лінії спеціалізації (поглиблення в одній сфері, обраній на початку 

професійного шляху), або транс професіоналізації (оволодіння іншими сферами 

діяльності). 

    Внутрішньо організаційна кар‘єра – це траєкторія руху персоналу в 

організації, тобто поступовий перехід працівника від функцій виконавця до 

функцій керівника. Внутрішньоорганізаційна – означає, що конкретний 

працівник у процесі своєї професійної діяльності проходить всі стадії розвитку: 

від навчання та прийому на роботу до виходу на пенсію. Ці стадії працівник 

проходить безпосередньо в стінах однієї організації. 

  Внутрішньо організаційна кар‘єра може здійснюватись за трьома 

напрямками: 

- вертикальному – професійне та посадове зростання в основній сфері 

діяльності, по сходинках зростання; 

- горизонтальному – просування в іншу функціональну сферу діяльності, в інші 

підрозділи одного рівня, або виконання визначеної функціональної ролі на 

сходинці, яка не має жорсткого формального закріплення в організаційній 

структурі. 

- центральному – просування, наближення до ядра керівництва, участь у 

прийнятті рішень. 

    Міжорганізаційна - означає, що конкретний працівник у процесі своєї 

професійної діяльності проходить всі стадії розвитку: від навчання та прийому 

на роботу до виходу на пенсію. Ці стадії він проходить на різних організаціях. 
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Ділова кар’єра 

  

   

Внутрішньоорганізаційна  Зовнішньоорганізаційна 

   

  

   

Професійна спеціалізована  Професійна не 

спеціалізована 

   

  

    

Вертикальна Горизонтальна Прихована Сходинкова 

 

Рис. 1.1. Види ділової кар‗єри 

 

   Планування та контроль ділової кар‘єри полягає в том, що з моменту 

прийняття на роботу в організацію та до можливого звільнення працівника 

необхідно організувати планомірне горизонтальне та вертикальне переміщення 

робітника по системі посад та робочих місць. Працівник повинен знати не лише 

свої короткострокові та довгострокові перспективи, а й те, яких результатів він 

повинен досягти, щоб розраховувати на підвищення. 

   Службове підвищення може виконуватись відповідно до таких принципів, як 

результативність праці; компетентність та потенціальні можливості; здатність 

добре організувати формальну сторону справи; старшинство (уміння дочекатись 

своєї ―зоряної години‖); загальні здібності.  

   Переміщення покращують морально-психологічний клімату, тому що довге 

спілкування керівників та підлеглих призводить до зникнення офіційності у 

відношеннях між ними, послабленню дисципліни, виникненню панібратства, а 

отже, зниженню ефективності роботи.  
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   Існують шість основних типів кар‘єрного процесу, за допомогою яких можна 

простежити особливості його виникнення, направленості і внутрішньо 

організованості, зовнішніх зв‘язках, взаємодіях щодо інших процесів. 

Таблиця.1.1 

Типи кар‘єрного процесу 

№ 

п

/п 

Типи 

кар‘єрного процесу 

Характеристика 

1

. 

Прогресивний Це розвиток вперед на 

вищу ступінь ієрархії. Кожна 

ступінь змін відрізняється від 

попередньої більш високим 

рівнем здібностей і 

можливостей. 

2

. 

Регресивний Це спади стану різної 

протяжності. Це рух кар‘єрного 

процесу вниз при 

невідповідності здібностей та 

активності людини вимогам його 

статусу. 

3

. 

Лінійний Кар‘єрні процеси 

розвиваються безперервною 

послідовністю. Це процес 

постійного зростання. 

4

. 

Нелінійний Кар‘єрні процеси 

проходять стрибками або 

проривами після довгого періоду 

кількісного зростання. Це 

проходження сходинками вгору 

чи вниз. 

5

. 

По спіралі Кар‘єрні процеси 

проходять послідовним 

освоєнням посад при просуванні 

за ієрархічною градацією. 

6

. 

Стагнація Це окремі випадки 

кар‘єрних процесів, коли в них 

не відбуваються суттєві зміни. 
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    Планування і контроль кар‘єри починається з моменту найму працівника в 

організацію, та триває аж до його звільнення, з визначенням просування його за 

системою посад або робочого місця. Це сприяє визначенню цілі професійної 

діяльності, міри динамічності, а найголовніше – специфіки мотивації. 

Формування трудової кар‘єри здійснюється поетапно. Виділяють шість 

взаємопов‘язаних етапи, тривалість кожного з яких залежить від індивідуальних 

особливостей. 

1) До робочий попередній етап (до 25 років). Охоплює навчання в 

загальноосвітній школі, навчання в середніх та вищих навчальних закладах, 

практичне навчання на виробництві. В цей період людина може змінити 

декілька видів діяльності в пошуках такої, яка б найкраще її задовольняла. 

2) Етап адаптації, затвердження (до 30 років). Це період освоєння здобутої 

професії, набуття досвіду, навичок. На цьому етапі формується кваліфікація, 

виникає необхідність незалежності. За цей час фахівці проявляють себе і 

організація бачить їх службову перспективу, або з часом працівники переходять 

на іншу роботу в тій чи іншій організації. 

    Однак досягнення ними незалежності супроводжуєься певними 

проблемами психологічного і професійног плану. На цьому етапі втрачають 

перспективу ті, хто не має необхідних фахових умінь для творчої і самостійної 

роботи. Успішне подолання етапу затвердження дуже важливе для майбутньої 

кар‘єри. 

3) Етап просування по службі (до 45 років). В цей період відбувається 

процес росту, все більше виявляється самостійність у роботі, прагнення довести 

власну конкурентоспроможність в обраній сфері діяльності. Фахівці на цій 

стадії стають наставниками тих, хто перебуває на початковій робочій стадії, 

розширюють сферу інтересів за межами організації. Оснвну увагу професіонали 

зосереджують на навчанні і взаємодії з іншими, виявляють високу 

відповідальність за роботу інших. На цьому етапі можливі і відчутні 

психологічні стреси, а тому деякі особи, які не можуть справитися з новими 

вимогами, можуть повернутися до попереднього етапу. Інші намагаються 
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якомога довше залишатися на етапі просування, докладаючи неабияких зусиль 

для стабілізації досягнутих здобутків. Повага і самореалізація стають їх 

найважливішими потребами. В особистому плані у них нерідко постає 

„мистецький‖ період, ознаками якого є прагнення прилучитися до культурних 

надбань, оскільки психологічні та фінансові потреби вже задоволені. 

4) Етап збереження (до 60 років) характеризується діями закріплення 

досягнутих результатів. Настає найвищий рівень удосконалення кваліфікації, 

знань, умінь, майстерності. Людина досягає вершин незалежності і 

самовираження. На цьому етапі професіонали концентрують увагу на 

формуванні стратегій розвитку підприємства, довгостроковому плануванні, 

виконуючи ролі менеджерів, підприємців і нагромаджувачів ідей. Головний їх 

обов‘язок – визначення і сприяння кар‘єрі своїх послідовників, взаємодія з 

важливими фігурами інших організацій, підбір персоналу. Професіонали на 

даному етапі впливають на діяльність організації такими методами, як генерація 

ідей, відбір персоналу й організаційні зміни. 

5) Завершальний етап (60-65 років). Пошук заміни, підготовка до виходу на 

пенсію. Особи, які завершили одну кар‘єру, можуть переходити до іншої. 

Пенсіонери само реалізуються в діяльності, яку не могли реалізувати, доки 

працювали. Загалом пенсійний вік може бути присвячений задоволенню 

психологічних потреб, у тому числі в потреб передавання свого життєвого 

досвіду. Тому багато організацій залишають своїх колишніх вищих керівників-

пенсіонерів у ролі консультантів, почесних президентів. 

    Успішна кар‘єра часто є результатом досягнення визначеного етапу 

кар‘єри до визначеного віку. У дійсності не всі працівники проходять класичні 

етапи кар‘єри: початковий, становлення, просування, збереження і 

підтримування досягнутого, завершення, вихід на пенсію. 

    В управлінні кар‘єрою існує концепція, яка називається ―плато кар‘єри‖. 

Плато – це точка в кар‘єрі, коли імовірність подальшого просування вгору стає 

дуже малою. Цією точкою закінчується вихідна частина кар‘єри. 
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Таблиця 1.2 

Модель кар‘єрного плато. 

Рівень  Імовірність прогресу Майбутнього 

показників Низька Висока 

Високий „Солідні‖ „Зірки‖ 

Низький „Задоволені‖ „Новатори‖ 

 

   „Новатори‖ – це особи з високим потенціалом для успішного просування; 

   „Зірки‖ – сумлінні працівники, які ймовірно будуть просуватися далі; 

   „Задоволені‖ – особи з обмеженим потенціалом для успішного просування 

далі, показники яких нижчі очікуваних норм; 

   „Солідні‖ – найкращі виконавці, які ймовірно, просуватися не будуть.хміль] 

   Практика показала, що працівники часто не знають своїх перспектив у даному 

колективі. Це говорить про погану постанову роботи з персоналом, відсутність 

планування і контролю кар‘єри в організації. 

    Люди, чиє просування по службі йде не в ногу з їх етапом життя, мають 

відносно низьку продуктивність у роботі і напруження у відносинах в колективі. 

    Як свідчать дослідження і спостереження, для досягнення високого 

становища в організації, тобто успішної кар‘єри, потрібні певні об‘єктивні 

передумови та особисті якості індивіда. Успіх кар‘єри залежить від ряду 

чинників: 

- випадок, який дав людині реальний шанс; 

- ретельний підхід до вибору діяльності; 

- можливості, що створюються в сім‘ї (освіта, зв‘язки); 

- добре знання своїх слабких і сильних сторін; 

- чітке планування. 

   Будь-яка людина планує своє майбутнє керуючись своїми потребами і 

враховуючи соціально-економічні умови. Тому вона хоче мати повну 

інформацію про перспективу свого службового росту і можливостей 

підвищення кваліфікації в даній організації, а також умови, які вона повинна 

для цього виконати. В іншому випадку мотивація поведінки зменшується, 
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людина працює не в повну силу, не намагається підвищити кваліфікацію і 

розглядає організацію, як місце де можна почекати деякий час перед переходом 

на нову, більш перспективну роботу. 

    При влаштуванні на роботу людина ставить перед собою визначені цілі, 

але оскільки організація, приймаючи її на роботу також ставить визначені цілі, 

то робітнику необхідно уміти реально оцінювати свої ділові якості, вміти їх 

зіставляти з тими вимогами, які ставить перед ним організація або його робота. 

   Правильна самооцінка своїх ділових якостей дає змогу правильно 

визначити цілі кар‘єри. 

    Цілі кар‘єри можуть змінюватися як з віком, так і по мірі того, як 

змінюється людина з підвищенням кваліфікації і місця роботи. Передусім, 

працівникові, що має певну високу ціль, потрібно докласти чимало зусиль для її 

реалізації. Задля цього йому доведеться цілеспрямовано працювати над 

підвищенням свого професійного рівня, утвердження себе в обраній ролі, що 

вимагає відмови від багатьох. Як правило, в кожній великій організації є 

стандартні кар‘єрні сходинки, які ведуть до Планування та контроль ділової 

кар‘єри полягає в том, що з моменту прийняття на роботу в організацію та до 

можливого звільнення працівника необхідно організувати планомірне 

горизонтальне та вертикальне переміщення робітника по системі посад та 

робочих місць. Працівник повинен знати не лише свої короткострокові та 

довгострокові перспективи, а й те, яких результатів він повинен досягти, щоб 

розраховувати на підвищення. 

    Службове підвищення може виконуватись відповідно до таких 

принципів, як результативність праці; компетентність та уподобань, занять 

тощо. Для професійних керівників характерна сконцентрованість на службових 

проблемах навіть на шкоду сімейним стосункам. 

    Ефективність кар‘єри оцінюється як індивідами, так і організаціями. 

Ефективна кар‘єра обов‘язково відповідає таким критеріям, як характеристики 

кар‘єри, ставлення особистості до кар‘єри, відповідність якостей особистості 

вимогам кар‘єри. 
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    До оснвних характеристик кар‘єри належать посада і відповідний їй 

посадовий оклад. Особа з кращими кар‘єрними показниками швидше досягає 

більшого окладу і піднімається на вищий рівень ієрархії. Досягаючи успіхів, 

вона перебирає на себе відповідальніші обов‘язки. Правильному оцінюванню 

ефективності кар‘єри заважають відсутність чітких показників, за якими 

працівники можуть бути винагороджені більшими окладами і підвищенням у 

посадах, а також поширена невідповідність очікувань організацій щодо осіб і їх 

особистих цілей або можливостей. Тому інколи особа може бути задоволена 

показниками власної кар‘єри, а організація – ні, що зумовлено ставленням особи 

до своєї кар‘єри, яке полягає у способі її сприйняття та оцінювання. 

    З досвіду видно, що чим позитивніше ставлення працівника до кар‘єри, 

тим ефективнішою вона буде. Адже осіб із позитивним ставленням до кар‘єри 

вважають в організаціях зацікавленими у досягненні загальних організаційних 

цілей. 

   Для успішної ділової кар‘єри потрібні належна фахова підготовка й 

особистісні якості, які б відповідали обраному виду діяльності. Однак навіть 

диплом з відзнакою престижного навчального закладу не гарантує успішної 

кар‘єри. Адже більшість сучасних професій ґрунтується на використанні нових 

технологій та інформації, що потребує оволодіння новими знаннями і вміннями. 

Особи не здатні пристосуватися до цих змін, використати їх собі на користь, не 

зможуть зробити кар‘єр. 

    Кар‘єра потребує постійного навчання і навіть підпорядкування їй 

способу життя. Вона неминуче пов‘язана з удосконаленням стилю роботи, 

досягненням кращих результатів у роботі, більшого окладу, вищого статусу, 

престижу і влади, перебиранням на себе масштабних і відповідальних 

обов‘язків. 

 

1.2 Планування та реалізація ділової кар’єри 

    Існують два основних методи управління кар‘єрою – це планування і 

реалізація (розвиток) кар‘єри. 
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    Планування кар‘єри – це визначення цілей розвитку працівника і шляхи 

їх реалізації. Планування кар‘єри передбачає наукове обґрунтування 

раціонального віку і нормативних термінів обіймання посади з врахуванням 

побажань і особистих якостей працівника. 

   Реалізація плану розвитку кар‘єри передбачає, з одного боку, професійний 

розвиток працівника, тобто набуття ним потрібної для обіймання бажаної 

посади кваліфікації через професійне навчання, стажування, підвищення 

кваліфікації, а з іншого - послідовне обіймання посад, досвід роботи на яких 

потрібен для роботи на цільовій посаді. Як правило, в кожній великій 

організації є стандартні кар‘єрні сходинки, які ведуть до кар‘єрного зросту. 

   Для особистості кар‘єрна стежка (сходинки кар‘єри) – це послідовність 

робіт задля досягнення особистих і кар‘єрних цілей. Рух сходинками кар‘єри 

відображає просування у професії або у функціональній сфері. 

    Кар‘єрна стежка працівника передбачає: 

1.горизонтальне просування (пониженя і підвищення) відповідно до потреб 

організації; 

2.гнучкість характеристик в оцінюванні особи; 

3.специфічну діяльність на певному рівні кар‘єрної стежки з максимальним 

використанням набутих знань, досвіду, а не просто з огляду  на диплом, вік чи 

робочий стаж. [28] 

    Планування та контроль ділової кар‘єри полягає в том, що з моменту 

прийняття на роботу в організацію та до можливого звільнення працівника 

необхідно організувати планомірне горизонтальне та вертикальне переміщення 

робітника по системі посад та робочих місць. Працівник повинен знати не лише 

свої короткострокові та довгострокові перспективи, а й те, яких результатів він 

повинен досягти, щоб розраховувати на підвищення. 

    Службове підвищення може виконуватись відповідно до таких принципів, 

як результативність праці; компетентність та потенціальні можливості; 

здатність добре організувати формальну сторону справи; старшинство (уміння 
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дочекатись своєї ―зоряної години‖); загальні здібності. Відповідно до цього, 

можна сформулювати кар‘єрну стратегію, яка має здійснюватись поетапно. 

     Кар‘єрна стратегія є мистецтвом послаблення або усунення дії гальмівних 

чинників для досягнення поетапних цілей соціального або посадового статусу 

людини у стратегічному періоді. 

    Метою кар‘єрної стратегії є забезпечення стійкості кар‘єрного процесу. За 

індивідуального просування використовуються принципи безперервності, 

осмислення, швидкості, маневреності, економічності, примітності.    Розглянемо 

кожний з них: 

Принцип безперервності. Ознаки принципу: жодна з досягнутих цілей у 

кар‘єрі не може бути остаточною або стати приводом для зупинки, відповідність 

обійманій посаді або статусу  має підтверджуватись процесом реалізації 

службових очікувань або вимог, просування по службі може уповільнюватись 

або перетинатись з труднощами, що виникли внаслідок призового стану 

розвитку суспільства [28]. 

Принцип осмислення. Ознаки принципу: будь – які кар‘єрні дії повинні 

бути цілеспрямовані і здійснюватись відповідно до індивідуальних та загальних 

цілей, кар‘єрний рух має забезпечувати оптимальність вибору маршруту й 

тактики його проходження, необхідна об‘єктивна оцінка  досягнутого 

становища, рівня здібностей і можливостей руху до вищих цілей. 

Принцип маневреності. Ознаки принципу: прямолінійний рух можливий 

тільки на вільному від інших рухів шляху, а таких шляхів у кар‘єрі не буває. 

Спроби рухатись тільки прямо на великій швидкості можуть спричинити 

зіткнення з іншими або катастрофу, кар‘єрний маневр передбачає пом‘якшення 

сили зіткнення через компроміс, ―пропуск уперед‖ на небезпечній ділянці, 

―обхід бар‘єра‖ без зміни маршруту, знання ―обхідних‖ шляхів та їх 

використання з поверненням на основну лінію руху, рух ―зигзагом‖ на крутому 

підйомі, вихід на інший службовий маршрут, усі названі та інші способи 

маневру треба вміло використовувати як кар‘єрне мистецтво. 
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Принцип швидкості. Ознаки принципу: швидкість просування по службі 

підтверджується порівнянням із загальним рухом, у будь – якому русі є лідери і 

відсталі, успішна кар‘єра – це просування у групі лідерів, кар‘єрне просування 

командою вважається надійнішими. 

Принцип економічності. Ознаки принципу: на конкретному кар‘єрному 

шляху має переваги той спосіб діяльності, який дає найкращий результат за 

найменших витрат ресурсів, кар‘єрний шлях дуже довгий, і для багатьох 

тягнеться все життя, треба вміло розподіляти сили на кар‘єрному шляху, завжди 

порівнювати свої прагнення з реальними можливостями. 

Принцип примітності. Ознаки принципу: людина, яка використовує 

названі вище принципи рано чи пізно буде поміченою, але чим раніше, тим 

краще, талановиті люди завжди мають невдачі у кар‘єрі через непримітність, 

чим більше визнається людина і потреба у її праці, тим більше кар‘єрне поле 

цієї людини. 

    Переміщення покращують морально-психологічний клімату, тому що 

довге спілкування керівників та підлеглих призводить до зникнення офіційності 

у відношеннях між ними, послабленню дисципліни, виникненню панібратства, а 

отже, зниженню ефективності роботи.  

    Планування й управління розвитком кар‘єри вимагає від організації і 

працівників зусиль і разом з тим надає цілий ряд переваг як працівнику, так і 

організації. Для працівників це означає: 

- потенційно більш високу міру задоволення від своєї роботи в організації, 

можливість професійного росту і підвищення рівня життя; 

- більш чітке бачення особистих професійних перспектив і можливість 

планувати інші аспекти власного життя. Працівник повинен знати не тільки 

свою перспективу на короткий і довгий термін, але й те яких показників він 

повинен досягнути, щоб розраховувати на просування по службі: 

- можливість цілеспрямованої підготовки до майбутньої професійної діяльності; 

- підвищення його конкурентоспроможності на ринку праці. 

    Організація ж одержить:  
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- мотивованих і лояльних працівників, які пов‘язують свою професій діяльність 

з організацією, і це забезпечує зниження плинності працівників і зростання 

продуктивності праці; 

- можливість планувати професійний розвиток працівників і всієї організації з 

врахуванням їх особистих інтересів; 

- плани розвитку кар‘єри окремих працівників дозволяють визначити потребу в 

професійному розвитку; 

- групу зацікавлених у професійному рості, підготовлених, мотивованих 

працівників для просування на важливі посади. 

    Ділова кар‘єра перетворилась на об‘єкт управління. Вона зводиться до 

сукупності заходів, що проводяться кадровими службами та консалтинговими 

фірмами, які дозволяють працівника розкрити свої здібності та використати їх 

найбільш гідним способом.  

    Кадрові служби планують схему можливих переміщень з урахуванням 

очікуваних вакансій та стимулюють планування особистої кар‘єри. Наприклад: 

- підвищення чи пониження на посаді з розширенням кола обов‘язків та прав. 

- підвищення рівня кваліфікації, що супроводжується дорученням більш 

складних завдань, збільшенням заробітної плати, але збереженням посади. 

- заміна кола завдань та обов‘язків без підвищення на посаді та зросту 

заробітної платні, тобто ротація. 

    Програма розвитку кар‘єри повинна забезпечувати підвищення рівня 

зацікавленості працівників, визначення осіб із високим потенціалом. В 

організації потрібен постійний аналіз можливостей розвитку кар‘єри та 

регулярне заповнення форм, що відображує результативність праці, оцінку 

кваліфікації, знань, професійних навичок, тощо. 

    Планування кар‘єри може бути загальним і конкретним. Загальні кар‘єр 

програми являють собою перелік декількох можливих направлень службового 

росту спеціаліста або групи спеціалістів, а конкретні – чіткий графік заміщення 

посад і відповідного навчання. 

    Плануванням кар‘єри працівника займаються: 



15 
 

- сам працівник; 

- менеджер з персоналу; 

- лінійний менеджер. 

    Кожен з них передбачає для конкретного працівника заходи щодо 

планування його кар‘єри. 

    Сам працівник передбачає такі заходи: 

- первинне орієнтування в організації;  

- вибір структурного підрозділу і майбутньої посади; 

- виконання роботи на призначеній посаді; 

- оцінка перспектив і проектування зростання; 

- реалізація заходів зростання. 

   Менеджер з персоналу виконує такі функції: 

- оцінка працівника при прийманні на роботу; 

- визначення робочого місця працівника; 

- оцінка праці і потенціалу працівника; 

- відбір у резерв на посаду; 

- додаткова підготовка працівника; 

- розробка програми роботи з резервом; 

- просування працівника по службі. 

   Лінійний менеджер виконує такі функції; 

- оцінка результатів праці ; 

- організація професійного розвитку; 

- оцінка мотивації; 

- внесення пропозицій щодо стимулювання; 

- внесення пропозицій про просування по службі. 

    Планування кар‘єри здійснюється на основі поступової функціональної і 

організаційної підготовки. Базою планування кар‘єри є досвід просування 

працівників за посадовими рівнями. Зміст функцій кожної посади передбачено у 

посадових інструкціях. 
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    На основі моделей ділової кар‘єри спеціалістів і менеджерів, перспектив 

розвитку структур управління, штатних розкладів, аналізу динаміки зростання 

потреб в кваліфікованих кадрах, розробляють картки посадового просування 

персоналу в межах організації. 

   Відділ управління людськими ресурсами відіграє роль професійного 

консультанта і одночасно здійснює загальне управління процесом розвитку 

кар‘єри в організації. 

    Після прийняття на роботу спеціалісти з відділу людських ресурсів 

проводять навчання нового співробітника основам планування і розвитку 

кар‘єри, роз‘яснюють принципи партнерства, відповідальність і можливості 

сторін, що приймають в ньому участь. Навчання має дві основні цілі: 

1) сформувати зацікавленість співробітників в розвитку кар‘єри; 

2) надати їм інструменти для початку управління власною кар‘єрою. 

    Наступним етапом є розробка плану розвитку кар‘єри. Співробітник 

повинен визначити власні професійні інтереси і методи їх реалізації, тобто 

посаду (посади), які б він хотів зайняти в майбутньому. Після цього йому 

необхідно співставити свої можливості з вимогами до цікавлячих його посад і 

визначити чи є даний план розвитку кар‘єри реалістичним і, якщо так, то 

продумати, що йому потрібно для реалізації цього плану. На даному етапі 

працівник потребує кваліфікованої допомоги з боку відділу людських ресурсів і 

особливо керівника, перед усім, для визначення своїх можливостей і недоліків, а 

також методів розвитку. Багато організацій проводять спеціальне тестування 

для виявлення сильних і слабких сторін своїх співробітників, результати 

котрого надають суттєву допомогу в плануванні кар‘єри. Участь в плануванні 

керівника в процесі планування кар‘єри дозволяє не тільки провести перевірку 

на відповідність реальності кар‘єрних очікувань працівника, але і залучити 

керівника до процесу розвитку кар‘єри даного працівника з самого початку і 

тим самим заручитися його підтримкою. 
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    Реалізація плану кар‘єри залежить перш за все від самого працівника, 

оскільки успішність виконання ним посадових обов‘язків є важливою 

передумовою підвищення. 

    В багатьох організаціях і підприємствах практикують поетапне посадове 

просування персоналу в рамках лінійних і функціональних служб, прив‘язане до 

стажу роботи на певному етапі. Працівник що не відповідає вимогам чергового 

етапу в обумовлений термін, позбавляється можливості подальшого службового 

зростання. Працівник повинен демонструвати набуті знання, навички і досвід, 

ефективно співпрацювати з керівництвом. 

    В свою чергу, керівництво має забезпечити розуміння інтересів кожного 

працівника, його навичок і цінностей для майбутнього спрямування його 

кар‘єри, починаючи з першого призначення на посаду. При цьому треба 

враховувати, що перші кроки нового працівника в організації відіграють 

вирішальну роль у подальшому розвитку його кар‘єри. В цей період його надії і 

цілі порівнюються з реальним життям організації і власними можливостями. 

    Шок від реальності є дуже типовою ситуацією. Він виникає у молодого 

спеціаліста, що сподівався на складну і творчу роботу, а зіткнувся з рутиною 

роботою, на якій він не може спричинити неприємностей під час 

випробувального терміну. Для того щоб пом‘якшити цей удар дійсності, 

керівництво організації має забезпечити нових працівників цікавими першими 

завданнями, які б заохотили працювати ефективніше і в подальшому допомогли 

розвиткові кар‘єри. Керівник постає в якості наставника або спонсора 

працівника. Його підтримка необхідна для успішного розвитку кар‘єри, 

оскільки він розпоряджується ресурсами, управляє розподіленням робочого 

часу, атестує працівника. 

    Важливим компонентом процесу управління розвитком кар‘єри є оцінка 

досягнутого прогресу, в якій беруть участь всі три сторони: працівник, керівник, 

відділ людських ресурсів.Оцінка проводиться періодично, один раз на рік (часто 

разом з атестацією працівника, хоча останнім часом більшість організацій 

намагаються розділити ці події) під час зустрічі працівника і керівника, а потім 
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підтверджується відділом людських ресурсів. Оцінюється не тільки прогрес в 

реалізації плану, а і реалістичність самого плану в світлі подій, що відбулися на 

протязі року, ефективність його підтримки збоку керівника іорганізації вцілому. 

Результатом обговорення стає скорегований план розвитку кар‘єри. 

    Деякі організації використовують випробовування для оцінки і виявлення 

працівників, що потребують підвищення. Рішення про підвищення може бути 

прийняте на основі компетенції або залежно від стажу роботи. 

    Якщо керівництво вирішує підвищити працівника на основі його 

компетентності, то треба вирішити яким буде процес – формальним чи 

неформальним. 

   Формальний метод – це гласна політика і процедура кар‘єрного зросту, 

на основі конкурсу. Вона формує у свідомості працівників уявлення, що 

прсуванняп о службі пов‘язане з добросовісною роботою. 

    Неформальний метод – негласна політика і процедура кар‘єрного росту. 

    Управління розвитком кар‘єри – дуже складний процес, що потребує 

значних ресурсів. Нажаль, само по собі наявність цього процесу не гарантує 

реалізації професійних амбіцій всім співробітникам організації. Однак його 

відсутність викликає незадоволеність працівників, підвищену плинність кадрів, 

абсентеїзм, а також обмежує здатність організації ефективно заповнювати 

вакантні посади. Одночасно практика показує, що затрати на створення системи 

розвитку кар‘єри здійснюють позитивний вплив на прогрес організації в 

довгостроковій перспективі. 

   Як всякий організаційний процес розвиток кар‘єри потребує воцінці 

ефективності. Оскільки цей процес направлений, перед усім, на підвищення 

ефективності організації вцілому, її результати (успіх в досягненні 

організаційних цілей) показують наскільки ефективною є робота в області 

управління кар‘єрою. Більш специфічними показниками, характеризуючи ми 

управління розвитком кар‘єри в організації є: 
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1) плинність персоналу (порівняння показників для співробітників, що 

приймають участь в плануванні і розвитку кар‘єри, і працівників, які не 

приймають участь в цьому процесі); 

2) посадове просування (порівняння процентних показників (відношення 

співробітників, що отримали підвищення до загального числа співробітників в 

групі) для співробітників, які приймають участь в плануванні і розвитку 

кар‘єри, і не приймаючих участь в цьому процесі); 

3) отримання звільнившихся ключових посад співробітниками організації і 

прийнятими зі сторони; 

4) проведення опитувань співробітників, що приймають участь в плануванні і 

розвитку кар‘єри. 

    Системи розвитку кар‘єри почали виникати в Сполученх Штатах ще в 

кінці 50х років і широко розповсюдилися по світу до початку 80х, ставши на той 

час практично обов‘язковим елементом системи управління персоналом. Однак 

сьогодні вчені і керівники починають задаватися питанням ефективності і 

доцільності даного методу управління. Така зміна відношення до розвитку 

кар‘єри пов‘язана, перед усім, з двома факторами: збільшенням швидкості змін 

зовнішнього і внутрішнього середовища організації і змінами відносин між 

співробітниками і організацією. Прискорення процесу змін робить традиційне 

планування просування по службовим сходинкам виключно складним 

процесом, оскільки часто організація не знає, що може статися знею через 

декілька місяців, не кажучи вже про роки. 

    З іншого боку, багато співробітників не розглядають свої відносини з 

організацією інакше як тимчасовий союз, який триває рівно стільки, скільки це 

вигідно обом сторонам. При такому погляді співробітники намагаються 

планувати свою кар‘єру в глобальному масштабі, а роботу в рамках окремої 

організації розглядають як один з кроків до кінцевої мети. Їх інтерес полягає в 

підвищенні майстерності, надбанні нових знань і навичок, збільшенні власної 

вартості на зовнішньому ринку праці. Звичайно, що довгострокове планування 

кар‘єри всередині організації в такому випадку практично безглузде.[31] 
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1.3. Особливості професійного навчання та підвищення кваліфікації 

на підприємствах України та за кордоном  як передумова кар’єрного росту 

 

У сучасних організаціях професійне навчання являє собою комплексний 

безперервний процес, що включає в себе кілька етапів. Управління процесом 

професійного навчання починається з визначення потреб, що формуються на 

основі потреб розвитку персоналу організації, а також необхідності виконання 

працівниками організації своїх поточних професійних обов'язків. 

В основі професійного навчання і розвитку персоналу в цілому, лежать 

наступні принципи: 

- всебічний розвиток особистості за сферами людської діяльності; 

- цільова інтенсивна підготовка на базі широкого набору навчальних 

модулів; 

- використання методів інтенсивного навчання; 

- залучення висококваліфікованих вчених, викладачів і керівників, 

орієнтація навчання на особистість викладача; 

- гнучкий сторонній зв'язок зі слухачами; 

- комплексна оцінка потенціалу слухачів; 

- індивідуально-груповий метод навчання; 

- автоматизація навчального процесу з використанням технічних засобів – 

комп‘ютерів, навчального телебачення, аудіовізуальних технічних засобів, 

запрограмованого навчання. 

На даному етапі існує величезна, відкрита і майже незаповнена область 

освіти - підвищення кваліфікації і перепідготовка дорослого населення. 

Вітчизняна система освіти відповідно до Закону України «Про освіту» базується 

на основі «піраміди»: внизу – випускники ліцеїв і коледжів, далі - випускники 

вузів, на вершині - аспірантура і докторантура. Але в умовах ринкової економіки 

кожна людина і випускник вузу, і випускник коледжу повинен мати можливість 

постійно вчитися, тобто мати доступ до післядипломної освіти. 
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У наш час післядипломна освіта в Законі України «Про освіту» віднесена 

до додаткової освіти. В перспективі це величезний прошарок освіти, якому вже 

на даному етапі необхідно надати певної структури його організації, інтегрувати 

в загальну систему освіти [50]. 

Безперервне навчання персоналу пов'язане зі значними матеріальними 

витратами, тому формування і контроль за виконанням бюджету є 

найважливішими елементами управління процесом професійного розвитку. Існує 

два основні фактори, що впливають на величину бюджету – потреби компанії в 

навчанні і її фінансове становище. При розрахунку бюджету підвищення 

кваліфікації необхідно врахувати усі компоненти витрат. У більшості своїй 

організації підраховують тільки прямі витрати - компенсацію інструкторам, 

витрати на оренду навчальних приміщень, придбання матеріалів і устаткування і 

т.п., і намагаються скоротити їх за рахунок використання у ролі інструкторів 

працівників компанії або проведення навчання у власних приміщеннях, 

ігноруючи інші види витрат, пов'язані з відсутністю працівників на робочому 

місці, і т.д. Тільки наявність повної інформації про пов'язані з професійним 

навчанням витрати дає можливість керівництву організації прийняти 

раціональне рішення про шляхи підвищення кваліфікації працівників організації. 

Концепція професійного розвитку базується на створенні системи 

організаційних знань, які розвиваються завдяки знанням кожного працівника і 

включають цілий спектр принципів, навичок, правил, методів, що забезпечують 

ділову активність організації і її кадровий потенціал. Структура організаційних 

знань включає практичні, теоретичні, стратегічні, комерційні, виробничі знання. 

Вони складають інтелект організації, заснований на інформаційних технологіях, 

технологіях рішень і швидкості сприйняття нововведень. Інтелектуальна 

організація добуває інформацію, вибудовує висновки і генерує нові знання з 

метою додати нову якість продукції, що випускаються, для задоволення 

інтересів споживача. 

Підвищення кваліфікації фахівців та управлінців на підприємствах 

проводиться шляхом організації: лекцій (систематичний, послідовний виклад 
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навчального матеріалу), семінарів (обговорення повідомлень, доповідей, 

результатів навчальних досліджень), тренінгів (розвиток навичок, виконання 

тренувальних вправ), розгляду ситуаційних вправ (аналіз і групове обговорення 

конкретних ситуацій), дискусій у складі невеликих груп, ділових ігор, 

самостійного навчання. 

На відміну від традиційних методів професійного розвитку при 

комп'ютеризованому навчанні основні витрати пов'язані з розробкою, а не з 

реалізацією програм навчання. Однак після того, як програма розроблена, 

навчання має мінімальні витрати для організації, тому що для її використання не 

потрібно ні інструкторів, ні приміщень, ні навчальних матеріалів. Тому при 

достатньо великому числі слухачів, комп'ютеризовані програми можуть бути 

економічно вигідними. 

За об'єктом професійного навчання керівників, спеціалістів і службовців 

можна класифікувати як навчання вищої управлінської ланки, навчання 

середньої ланки і навчання безпосередніх виконавців. Навчання різних категорій 

працівників підприємств повинно бути засновано на різних цілях. Наприклад, 

навчання виконавців призведе, в першу чергу, до підвищення якості продукції й 

економічної і технічної безпеки організації. Навчання середньої управлінської 

ланки сприяє ефективному проведенню змін у компанії. Навчання вищої ланки 

управління змінить загальні аспекти управління підприємством. 

За суб'єктом навчання розрізняють підвищення кваліфікації із залученням 

тренера і без залучення. В більшості випадків заняття проводяться із залученням 

тренера (виробничий інструктаж, читання лекцій, проведення ділових ігор, 

розбір конкретних виробничих ситуацій, проведення конференцій і семінарів), 

але присутність професіонала-тренера зовсім необов'язкова. У цьому випадку 

застосовують наступні методи: зміна робочого місця, формування груп по 

обміну досвідом, створення кружків якості й інших методів [54]. 

Слід зазначити наступну закономірність, властивому сучасному 

українському суспільству. Висока мотивація до освіти і самоосвіти властива 

вищій управлінській ланці і вона поступово падає. Тобто чим нижче місце 
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працівника в організаційній ієрархії, тим менш його мотивація до освіти і 

самоосвіти. Таким чином, варто приділяти тим більше уваги освіті працівників, 

чим більш низьке положення в організації й у суспільстві і більш низький рівень 

освіти вони мають. 

Система професійного розвитку керівників, спеціалістів і службовців на 

підприємствах більш ефективна при дотриманні принципу наступності навчання 

і наступного раціонального використання кадрів з урахуванням набутих ними 

знань і навичок. Щоб підвищити відповідальність кадрів і зацікавити їх у 

безперервному підвищенні своєї кваліфікації, необхідно забезпечити 

взаємозв'язок результатів підвищення кваліфікації, атестації, посадових 

переміщень і оплати праці працівників з якістю знань і ефективністю їхнього 

практичного використання. 

Підвищення кваліфікації має велике значення як для підприємства, яке 

досягає своїх основних цілей, у тому числі максимізації прибутків, так і для 

самих працівників, які беруть участь у ньому. Тобто підвищення кваліфікації є 

одним із основних ресурсів підприємства, яке полягає в оновленні теоретичних і 

практичних навичок, знань відповідно до вимог, які постійно змінюються. 

В Україні відродження і розвиток професійного навчання кадрів 

безпосередньо на виробництві — це дуже важлива умова як забезпеченості 

виробництва висококваліфікованими кадрами, так і підвищення його 

ефективності. Прикладом можуть слугувати такі підприємства, як 

"Криворіжсталь", об'єднання "Азот", суднобудівний завод ім. 61 комунара, Ново-

Краматорський машинобудівний завод, для яких характерною є саме стратегія 

розвитку професійного навчання всього персоналу. 

На сьогодні вітчизняна система професійного навчання кадрів на 

виробництві залишається в недорозвинутому стані і потребує розбудови. 

Особливістю діяльності значної кількості українських підприємств є відсутність 

чіткої стратегії розвитку персоналу, а відповідно і стратегії інвестування коштів 

на ці цілі. Поки що у нашій країні, в умовах економічної та соціальної 

нестабільності, відсутності тенденцій інтенсивного розвитку 
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високотехнологічних галузей економіки та реальних стимулів для активного 

впровадження сучасних технологій на більшості підприємств господарського 

комплексу, людський капітал є недостатньо привабливим для інвестування з 

боку роботодавців, які орієнтовані передусім на вирішення поточних проблем. 

Наразі діє багато факторів, які стримують професійне навчання кадрів на 

виробництві. Це, зокрема, відсутність економічної зацікавленості підприємств та 

організацій вкладати кошти у підготовку кадрів. 

Об'єктивна потреба інноваційного розвитку вимагає розробки нової 

концепції підготовки кадрів на виробництві, в основу якої повинен бути 

покладений такий принцип: ставитися до професійного навчання кадрів на 

виробництві не як до витрат на працівників, а як до довгострокових інвестицій, 

необхідних для розвитку підприємства.  

Згідно з аналітичними даними у США збільшення інвестицій на навчання 

на 10% збільшує продуктивність праці на 8,5%, водночас збільшення 

капіталовкладень на 10% збільшує продуктивність праці на 3,9%. На кожен 

долар, вкладений у розвиток виробництва в США, припадає 85 центів на 

розвиток робочої сили [51].  

Тому провідні західні фірми, зважаючи на досвід США, все більше коштів 

інвестують у професійний розвиток персоналу. Провідні зарубіжні компанії 

витрачають на професійне навчання і підготовку кадрів на виробництві великі 

кошти — від 2 до 10 % фонду оплати праці. Так, у Великобританії витрати на 

проведення професійного навчання становлять 3,6 % ВВП, у Франції середні 

витрати підприємств на підвищення рівня кваліфікації працівників становлять 

3% фонду заробітної плати і продовжують зростати. Періодичність професійного 

навчання працівників у розвинених країнах складає не більше 3-х років (в Японії 

– 1 - 1,5 року) [52]. 

Одна з сучасних тенденцій у підготовці кадрів в компаніях США — це 

створення системи неперервного навчання робітників і службовців для адаптації 

до нових технологій та нових форм організації праці. Наприклад, після відкриття 

підприємства по виробництву вантажних автомобілів у Форт Уейні фірма 
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"Дженерал Моторс" провела перепідготовку 3 тис. робітників. Кожен з них 

прослухав 633 годинний курс, присвячений освоєнню нової техніки і групового 

(бригадного) методу роботи. З середини 90-х років минулого століття на 

професійно-технічну підготовку кадрів корпорація "Форд" витрачає 25 % своїх 

капіталовкладень, компанія "Крайслер" — 35 % [40]. 

При цьому американські компанії керуються тим, що навчання персоналу 

повинне: 

- давати конкретні знання і навички, які потім будуть використані в 

роботі; 

- носити достатньо універсальний характер, щоб отримана 

кваліфікація могла бути використана на різних ділянках виробництва; 

- сприяти реалізації стратегічних цілей фірми; 

- розглядатися як подвійні інвестиції - в людину і у виробництво. 

Формування національних систем професійного навчання в країнах 

Західної Європи відбувалося протягом тривалого часу і сьогодні ці системи 

відображають всі соціально-економічні ринкові умови, що супроводить їх 

розвиток. Багато країн мають свої власні, відмінні від інших, системи 

професійного навчання персоналу, що варіюють від ліберальних 

(Великобританія) та неокооперативних моделей (Данія) до моделей державного 

втручання (Франція) і дуальних систем професійного навчання персоналу 

(Німеччина). Кожна з цих систем має власний набір моделей фінансування, в 

яких державі та іншим соціальним партнерам, зокрема підприємствам і окремим 

особам, відведені різні ролі. 

У Великобританії діє так звана ліберальна система. Компанії мають 

цілковиту свободу встановлювати обсяги і якість початкового і безперервного 

професійного навчання, а держава лише визначає рівні кваліфікаційних 

стандартів для випускників [47]. Національний стандарт "Інвестори в людей" 

став творчою ініціативою, яка мала забезпечити ще більшу організаційну 

спрямованість на збільшення інвестицій підприємств у розвиток персоналу. 

Стандарт "Інвестори в людей" — це національний еталон для інтегрування 
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навчальних та господарських видів діяльності, які використовуються в межах 

організації із стратегією бізнесу. Цей стандарт пропонує низку фундаментальних 

принципів, яких мають дотримуватися роботодавці. Серед основних принципів є 

й такі: зобов'язання, планування, взаємовідносини й виконання. Багато 

організацій використовують цей стандарт як платформу для впровадження 

стандартів ISO 9001 та ISO 14001 [37]. 

У Данії застосовується неокооперативна модель професійного навчання. 

Початкова професійна освіта надається громадянам навчальними закладами, 

компаніями і міжфірмовими центрами навчання. Неперервне навчання в Данії 

відрізняється співробітництвом між державою і соціальними партнерами. Ця 

взаємодія стосується як визначення спрямованості змісту навчання і розробки 

відповідних курсів, так і питань фінансування заходів, що здійснюються для 

вирішення завдань розвитку кваліфікацій зайнятих і безробітних громадян. 

Пріоритетом у роботі роботодавців з персоналом є професійне навчання 

працівників. 50% працюючих приймають участь у системі професійного 

навчання. Темпи змін технологій високі, тому вже через 2 роки кваліфікації 

стають застарілими, щорічно змінюються 60 тис. видів робіт. На основі 

положень укладених колективних трудових угод між урядом, роботодавцями та 

профспілками створено фонди сприяння навчанню, які формуються з 

відрахувань роботодавців, професійних спілок та урядових субсидій. Значна 

увага приділяється навчанню працівників малих підприємств. Цим питанням у 

країні опікується Міністерство освіти. Обов'язки по використанню коштів 

відповідних фондів для потреб професійного навчання працівників розподілені 

між державою та соціальними партнерами. Навчання для ринку праці 

здійснюється Організацією національного ринку праці, а кошти надаються 

державою. Однак витрати уряду щорічно відшкодовуються Активізаційним 

фондом (одним з трьох фондів ринку праці) із коштів 8%-го податку на валовий 

фонд оплати праці роботодавців і працівників. Із цього фонду надаються гранти 

для фінансування навчання як працюючих, так і безробітних громадян [3]. 



27 
 

У Франції реалізується модель державного втручання, коли держава 

розробляє систему навчання кадрів у співпраці з соціальними партнерами. 

Система професійної освіти персоналу фінансується державою, регіонами і 

компаніями. Фірми оподатковуються двома податками на фонд заробітної плати: 

податком на "учнівство" (кошти від якого спрямовуються в центри, що 

реалізовують відповідні програми) і збором на потреби альтернативного 

навчання, який насамперед йде на оплату навчання працівників. Другий податок 

повинен бути сплачений в кінці року в тому випадку, якщо роботодавець не 

може представити доказів використання коштів, рівних сумам податків, на 

навчання. Із податку на "учнівство" роботодавці мають право надавати гранти 

професійним училищам. Свою частину витрат компанії покривають за рахунок 

виплати "податку на учнівство" ("taxe d'apprentissage"), що дорівнює 0,5 % від 

валового фонду заробітної плати. Цим податком обкладаються всі підприємства, 

що займаються промисловою, комерційною, ремісничою діяльністю і сільським 

господарством, незалежно від кількості їх службовців і грошового обороту. За 

особливих умов компанії звільняються від сплати податку — якщо вони беруть 

на своє підприємство одного або більше учнів. Крім цього, деякі види платежів 

можуть бути звільнені від сплати цього податку [69].  

Податок на "учнівство" складається з двох частин: 0,5 % фонду заробітної 

плати йдуть на витрати за програмою "Учнівство" та на заробітну плату особам, 

що навчаються, або на гранти центрам навчання. Ще 0,1 % фонду заробітної 

плати повинно бути витрачено на навчання молоді, що раніше не працювала. До 

дозволених витратних статей також відносяться оплата інструкторів (один 

інструктор на 10 осіб, що навчаються), стипендії та інструменти для учнів. Із 

суми цього податку також виплачуються обов'язкові внески підприємств в 

Торговельно-промислові палати і до Національного Фонду компенсації, який 

займається розвитком програми "Учнівство" на малих підприємствах [3].  

Із загальної суми збору на потреби альтернативного навчання (1,5 % від 

фонду заробітної плати) 0,4 % призначаються на державні програми для молоді, 

яка раніше не працювала, 0,2 % — на оплату навчальних відпусток і лише 0,9 % 
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дозволяється використовувати на навчання співробітників. Роботодавці, що 

приймають молодь на програму "Альтернативне навчання", можуть 

вираховувати із відповідних сум 50-60 франків за годину на одну особу, що 

навчається. Невеликі фірми з малими сумами податку вважають за краще 

платити відповідним організаціям, які здійснюють навчання, а не організовувати 

його власними силами. Для розпорядження фондами в рамках колективних 

договорів створені спільні організації, так звані Уповноважені об'єднані 

управління зі зборів (УОУЗ). Вони діють як навчальні фонди і управляються 

радами, в які входить рівне число представників роботодавців і профспілок. Ці 

фонди є юридичними особами, що здійснюють діяльність під керівництвом 

національних органів управління професійним навчанням, і мають право на 

отримання державних субсидій, дарів та спадщини. На національному рівні 

створена асоціація для управління фондами "Альтернативного навчання", яка 

відповідає за вирівнювання (перерозподіл) коштів між УОУЗ. 

До системи професійної освіти Німеччини організаційно належить її 

складова "професійна самоосвіта". Під терміном "професійна самоосвіта" слід 

розуміти всі організовані та інституціолізовані навчальні процеси, що пов'язані з 

професійною кваліфікацією і продовженням освіти, одержаної в рамках дуальної 

системи чи в результаті багаторічного професійного досвіду. Відповідно до 

цього визначення до форм професійної самоосвіти належать також 

перепідготовка та професійна реабілітація. Контингентом системи професійної 

самоосвіти Німеччини є наймані працівники (в Україні вони є категорією 

професійного навчання кадрів на виробництві). У цілому професійна самоосвіта 

передбачає короткотермінове навчання працівників безпосередньо на 

підприємствах або в навчальних закладах за направленням підприємств; у 

спеціалізованих школах; у народних інститутах відповідно до законодавства 

федеральних земель про освіту дорослих; в академіях та на курсах для 

державних службовців відповідно до Закону "Про державну службу". 

Перепідготовка працівників здійснюється в спеціальних центрах перепідготовки 

та на підприємствах за сприяння регіональних управлінь праці. Професійна 
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реабілітація кадрів проводиться лише на підприємствах, яким федеральна чи 

земельна влада доручила підвищення кваліфікації працівників за конкретною 

групою професій. Основні завдання щодо навчання працівників у системі 

професійної самоосвіти покладені на підприємства. Проте навчальні заклади 

також залучені до організації та проведення професійної самоосвіти громадян 

[24].  

Що стосується професійної освіти молоді, то найбільш престижним для неї 

залишається навчання в державних навчальних закладах в рамках дуальної 

системи. В середньому дві третини молоді випускного віку одержали професійну 

освіту саме в цій системі. За визначенням Німецького комітету з питань освіти і 

виховання дуальна система це «система одночасного навчання на підприємстві і 

в професійній школі». У Німеччині базова структура фінансування професійного 

навчання досить проста: компанії, що надають навчання, беруть на себе витрати 

по розвитку кваліфікацій осіб, що навчаються, а держава (федеральний "Lander", 

що за Конституцією відповідає за освіту і культуру) несе витрати по супутньому 

навчанню в професійних училищах із неповною формою навчання [69].  

Особлива увага в Німеччині приділяється забезпеченню високої якості 

професійної освіти та навчання як обов'язкової умови економічного зростання 

країни. Організації роботодавців переконані, що підприємства, які вони 

представляють, мають кращі можливості для якісного професійного навчання 

працівників, ніж державні школи. Дуальна система дає можливість своєчасно 

реагувати на замовлення конкретних підприємств і установ за рахунок гнучкого 

штатного розкладу: 1/3 викладацького складу працює на постійній основі у 

штатному розкладі закладу, 2/3 складу працюють на контрактній основі, за 

договорами з підприємствами. 

Світовий досвід свідчить, що впровадження дуальної освіти сприяє 

кардинальному економічному зростанню. Вона активно практикується у 

багатьох країнах Європи, де у системі дуальної освіти навчається 50 % осіб, що 

здобувають освіту. Дуальна освіта дала новий імпульс розвитку таким країнам 
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Східної Азії, як Південна Корея і Китай, де вона охоплює 33 % осіб, що 

навчаються [24,с.24]. 

Будь-яка схема фінансування в зарубіжних країнах передбачає вибір між 

урядом і роботодавцями як платниками, між ціною і податками як джерелами 

коштів, між загальним і цільовим оподаткуванням та між такими способами 

вдосконалення ринку людського капіталу, як податкові пільги і позики з одного 

боку, і значна диференціація умінь — з іншого. 

Зарубіжній досвід свідчить, що професійне навчання кадрів на 

виробництві доцільно відносити до компетенції підприємств, а не держави. 

Система фінансування професійного навчання повинна передбачати пряму 

участь підприємств у професійній освіті. Підприємства повинні надавати 

можливість для практичного навчання і нести всі пов'язані з цим витрати. У 

свою чергу, навчальні заклади на паритетній основі співпрацюють з 

підприємствами, на базі яких здійснюється виробниче навчання чи виробнича 

практика. 

У зарубіжних країнах для залучення роботодавців до участі у виробничому 

навчанні використовуються такі механізми:  

- державні субсидії роботодавцям, що створюють додаткові навчальні 

місця для виробничого навчання і навчання на робочому місці; 

- створення фондів, куди роботодавці перераховують певний відсоток 

від фонду заробітної плати, для відшкодування роботодавцям, що здійснюють 

навчання співробітників, більшої частині витрат на допомогу під час навчання 

(таким чином відбувається перерозподіл засобів на користь компаній, які 

займаються навчанням); 

- створення в рамках колективних договорів навчальних фондів, 

активи яких формуються або з податку на фонд заробітної плати, або за рахунок 

державних дотацій; 

- надання позик для організації курсів перенавчання і перепідготовки 

висококваліфікованих працівників з метою подолання браку кваліфікованих 

кадрів, необхідних для розвитку високотехнологічної промисловості; 
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- державні дотації на навчання на робочому місці; 

- податкові пільги підприємствам і т. ін. 

На рівні Європейського Союзу особлива увага приділяється ролі 

соціальних партнерів у сприянні професійному навчанню персоналу на 

виробництві. 

Зарубіжний досвід свідчить про те, що уряд повинен контролювати 

інвестиції у розвиток людських ресурсів на національному рівні. У зв'язку з цим 

слід стимулювати підприємства займатися професійним навчанням шляхом 

ухвалення відповідного законодавства і використання певних фінансових 

механізмів. 

Запровадження в організаціях дійової системи стимулювання 

професійного навчання персоналу за активної участі соціальних партнерів 

обумовить активізацію роботи суб'єктів менеджменту персоналу з виробничої 

адаптації працівників, оцінювання персоналу, планування його трудової кар'єри 

та інших напрямів розвитку персоналу. Використання зарубіжного досвіду буде 

сприяти удосконаленню системи професійного навчання персоналу на 

виробництві, підвищенню якості та конкурентоздатності робочої сили в Україні. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР’ЄРОЮ  

В ТОВ «ГЛОБАЛ БІЛГІ» 

 

2.1   Організаційно-економічна характеристика діяльності ТОВ 

«Глобал білгі». 

 

Свою діяльність «Глобал білгі» почала в жовтні 2008 року і на сьогодні в 

компанії працює більш ніж 700 співробітників. Компанія «Глобал Білгі» є 

компанією, що динамічно розвивається і як результат на сьогоднішній день є 

одним із лідерів у сфері контактних центрів в Україні, маючи 4 локації по всій 

країні. Операційні центри «Глобал білгі» розташовані в Києві, 

Дніпропетровську, Сумах і в Харкові. В 2015 році компанія вийшла на ринок 

Росії, в 2017 році відкрила свій перший представницький офіс у Москві, а в 2018 

році – у Смоленську. Головний офіс знаходиться в м. Київ.  

Першим клієнтом «Глобал білгі» в Україні став мобільний оператор life:) у 

2008 році. Бізнес стратегія компанії - максимальне задоволення клієнта, при 

цьому компанією використовуються найефективніші, якісні та сучасні процеси. 

Для забезпечення своїм клієнтам повної інформаційної безпеки, процедури 

компанії повністю приведені до стандартів ISO 27002 (ISO 17799).  

ТОВ «Глобал Білгі» надає широкий спектр послуг і рішень провідним 

компаніям в таких галузях як телекомунікації, фінанси, медіа, FMCG тощо. 

До основних напрямків діяльності компанії, слід віднести: 

 телемаркетинг; 

 продажі по телефону; 

 обслуговування клієнтів; 

 back office; 

 управління якістю; 

 управління скаргами. 



33 
 

Телемаркетинг. Телемаркетинг формує у клієнтів розуміння продуктів та 

послуг, підвищує рівень впізнаванності бренду і, за умови правильного підходу, 

підвищує рівень продажів і лояльність клієнтів до компанії. У сфері 

телемаркетингу компанія надає наступні послуги: 

 реклама продуктів/послуг клієнтам Замовника; 

 інформування клієнтів Замовника про акції і останні новини з життя 

компанії Замовника; 

 проведення анкетування і опитування. 

Продажі по телефону. В рамках даного напрямку компанія здійснює 

організацію продажу по телефону продуктів телекомунікаційних компаній, 

банківські продукти, товарів по каталогу, послуг та сервісів для B2B ринку, 

інших послуг/товарів, які мають чіткий злагоджений процес продажу і доставки 

його кінцевому споживачу.   

У сфері організації продажів по телефону компанія також надає наступні 

послуги: 

 призначення зустрічі клієнтам в офісі компанії Замовника (наприклад, 

якщо це банк або будь-яка інша компанія, яка має широку мережу відділень); 

 планування візиту спеціаліста компанії Замовника; 

 запрошення на заходи; 

 пошук контактних осіб для подальших переговорів. 

 збір бази потенційних клієнтів із заданим списком обов'язкової 

інформації. 

Обслуговування клієнтів. Компанія надає комплексне обслуговування 

клієнтам Замовника: 

 підтримка клієнтів Замовника в необхідний час, у тому числі в 

режимі 24*7; 

 обслуговування клієнтів Замовника за допомогою різних каналів: 

вхідні дзвінки, e-mail, чат, автоінформатор тощо; 

 спілкування з клієнтом з ручною для нього мовою: російською, 

українською, англійською; 
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 опитування клієнтів Замовника, пропозиція їм додаткових послуг, 

акцій; 

 аналіз звернень клієнтів Замовника і надання статистику з 

коментарями і дзвінками клієнтів; 

Back office. Компанія пропонує високоякісні послуги Бек-офісу: 

 введення та поновлення даних, друк; 

 обробка вхідної та вихідної кореспонденції; 

 відправка і отримання факсів; 

 послуги та сервіси для B2B ринку; 

 управління документообігом відповідно до потреб Замовника; 

 рішення заявок клієнтів Замовника за рахунок розширеного доступу 

до систем Замовника. 

Управління якістю. Компанія здійснює внутрішню оцінку сервісу відділом 

якості за параметрами стандартів обслуговування; дослідження рівня 

задоволеності клієнтів тощо. 

Управління скаргами. Компанія надає послуги по організації управління 

скаргами, а саме: 

 робота з клієнтами, які залишають скарги; 

 аналіз тематик скарг клієнтів і надання статистики з коментарями і 

дзвінками клієнтів в розгорнутих звітах.  

 інформування клієнтів Замовника про рішення ситуації дзвінком або 

sms-повідомленням. 

Окрім того, ТОВ «Глобал Білгі» працює по наступних напрямах: 

 залучення клієнтів. Компанія пропонує оптимальні рішення для 

управління базами нових клієнтів, генерування заявок, продажів по телефону і 

маркетингу, призначення зустрічей; 

 технічна підтримка товарів та послуг Замовника після продажу; 

 управління лояльністю клієнтів. Реалізація програм з повернення тих 

клієнтів, які припинили користуватися послугами компанії Замовника; 
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 управління соціальними медіа: медіа-моніторинг, продажі, звітність 

та служба реагування, а також управління взаємовідносинами з клієнтами через 

соціальні медіа; 

 послуги консалтингу в галузі управління контактним 

центром. Розробка рішень з досягнення максимальної продуктивності, високої 

якості обробки викликів, а також ефективного управління процесами, 

пов'язаними з діяльністю контактних центрів; 

 benchmarking. Проведення дослідження з контактних центрів 

конкурентів і контактного центру Замовника та визначення, що звикли 

отримувати при обслуговуванні клієнти конкурентів Замовника і які послуги 

може впровадити Замовник; 

 оцінка дзвінків через IVR; 

 дилерська підтримка. Компанія організовує лінії із спрощеним 

дозвоном для партнерів Замовника і надання їм оперативної інформаційної 

підтримки. 

ТОВ «Глобал Білгі» має дивізійну організаційну структуру управління, яка 

базується на поглибленні поділі управлінської праці. На підприємстві 

відбуваються процеси децентралізації оперативних функцій управління, 

здійснюваних виробничими структурними ланками (напів автономне 

функціонування локацій у регіонах), і централізації загально корпоративних 

(стратегічні рішення, маркетингові дослідження, фінансова діяльність) функцій, 

які зосереджуються у вищих ланках адміністрації інтегрованих підприємницьких 

структур. Схема організаційної структури представлена на рис. 2.1.  

 

Рис. 1.1 Організаційна структура ТОВ «Глобал білгі»  
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Кожен виробничий підрозділ підприємства має власну достатньо 

розгалужену структуру управління, що забезпечує його автономне 

функціонування. Лише стратегічні функції управління централізовано на 

корпоративному рівні.  

Варто відзначити, що саме дивізійна структура управління обрана 

підприємством невипадково. В першу чергу такий вибір обумовлений наявністю 

підрозділів у віддалених один від одного регіонах, а саме у містах Харків, Київ, 

Суми та Дніпропетровськ. Головний офіс розташований у м. Києві.  

Дивізійна організаційна структура управління ТОВ «Глобал Білгі» 

дозволяє гнучко реагувати на зміни в зовнішньому середовищі, а також сприяє 

швидкому прийняттю управлінських рішень та поліпшенню їхньої якості, хоча, у 

свою чергу потребує збільшення чисельності апарату управління і витрат на його 

утримання. 

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого 

розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно 

зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, 

оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку 

шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності. 

Для оцінки фінансового стану компанії необхідно здійснити аналіз 

виробничо-господарської діяльності за основними техніко-економічними 

показниками: динаміка доходів від реалізації послуг, рівня собівартості послуг, 

валового прибутку, рентабельності підприємства та чистого прибутку його 

діяльності. Динаміка показників виробничо-господарської діяльності 

підприємства ТОВ «Глобал білгі» за 2015 -2018 рр. наведена у табл. 2.1.  

Згідно данних таб. 2.1 за період з 2015р. по 2018р. спостерігається 

зростання доходу від реалізації послуг ТОВ «Глобал білгі». У порівнянні з 

2015р. дохід зріс на 79,3% і у 2018 р. склав 104 859 тис.грн. Чистий прибуток в 

аналізованому періоді також зріс на 98,9% і становив 15 688 тис.грн., тільки у 

2016 р. відбулося його зменшення на 495 тис.грн., за рахунок росту 

адміністративних витрат на 1610 тис.грн. Зростання собівартості послуг 
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спричинило зменшення рівня зростання прибутків і рентабельності, особливо у 

2016 році.  

Таблиця 2.1 

Динаміка показників виробничо-господарської діяльності  

ТОВ «Глобал білгі» 

Показники 2015 2016 2017 2018 
2018 у % 

до 2015 

Дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг), тис. грн. 
58480 63673 86199 104859 179,3 

Податок на додану вартість, тис. грн. 9462 10302 13947 16966 179,3 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), тис. грн. 
49018 53371 72252 87893 179,3 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг), тис. грн. 
30720 33417 46264 55189 179,7 

Валовий прибуток, тис. грн. 18298 19954 25988 32704 178,7 

Рентабельність, % 16,1 13,8 16,4 17,8 110,6 

Адміністративні витрати, тис. грн. 5210 6820 7301 8640 165,8 

Фінансові результати від звичайної 

діяльності до оподаткування, тис. грн. 
9408 8818 14162 18716 198,9 

Фінансові результати від звичайної 

діяльності: прибуток, тис. грн. 
7886 7391 11871 15688 198,9 

Чистий прибуток, тис. грн 7886 7391 11871 15688 198,9 

 

Зменшення адміністративних витрат та ріст собівартості послуг у 2017 

році на рівні росту доходу від реалізації послуг дало можливість збільшити 

валовий прибуток на 6 716 тис.грн. у порівнянні до попереднього року. 

Собівартісь продукції зростала протягом усього аналізованого періоду, результат 

2018 р. перевищує результат 2015 р. на 79,7%.  



38 
 

Дані про стан активів компанії ТОВ «Глобал білгі» за основними 

показниками (стан та динаміка змін власного та статутного капіталів, 

необоротних та оборотних активів) за 2015 – 2018 рр. надані в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2  

Динаміка активів ТОВ «Глобал білгі» за основними техніко-економічними 

показниками 

Показники 2015 2016 2017 2018 2018 у % до 2015 

Власний капітал, тис. грн. 24523 22764 22009 22009 89,7 

Статутний капітал, тис. грн. 19455 19445 19455 19455 100,0 

Необоротні активи, тис. грн. 17687 18330 19430 18845 106,5 

Оборотні активи, тис. грн. 12541 11449 10507 11414 91,0 

Власний капітал компанії мав тенденцію до зниження у 2015-2017 рр., а в 

2018 році залишився на рівні 2017 року. Статутний капітал за данний період 

склав 19455 тис. грн. Необоротні активи в аналізованому періоді зросли на 6,5% 

порівняно з 2015 р. Оборотні активи зменшувались з 2015 по 2017 рр., лише у 

2018 р. відбулося зростання.  

Важливим напрямом загальної оцінки фінансового стану суб‘єктів 

господарювання є аналіз їх майнового стану. З метою його аналізу проведемо 

оцінку даних, наведених у табл. 2.1 і 2.2.  

                                                                                     Таблиця 2.3 

  Показники майнового стану ТОВ «Глобал білгі» 

Показники 

Рік Відхилення 

2015 2016 2017 2018 
2018 до 2015 

+/- % 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,566 0,576 0,570 0,583 0,017 3,000 

Коефіцієнт придатності основних 

засобів 
0,434 0,424 0,430 0,417 -0,035 -3,900 
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Показники майнового стану підприємства відображають загальну вартісну 

оцінку активів, які перебувають на балансі підприємства. Зростання цього 

показника свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства.  

Проведемо аналіз ділової активності ТОВ «Глобал білгі» (табл..2.4). 

Оцінка ділової активності характеризує можливості підприємства мобілізувати 

фінансові ресурси з різних джерел та ефективно їх використовувати, маючи на 

меті зростання прибутку та капіталу.                                                                                                 

    Таблиця 2.4 

Показники ділової активності ТОВ «Глобал білгі" 

Показники 

Рік Відхилення 

2015 2016 2017 2018 

2018 до 

2015 

+/- % 

Коефіцієнт оборотності активів 1,62 1,79 2,41 2,9 1,28 79,0 

Коефіцієнт оборотності власного 

капіталу 
2,0 2,34 3,28 3,99 1,99 99,5 

Коефіцієнт оборотності основних 

засобів (фондовіддача) 
1,20 1,24 1,60 1,95 0,75 1,63 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 
12,07 6,95 14,37 14,11 2,04 1,17 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 
8,59 7,61 9,12 10,65 2,06 23,98 

Строк погашення дебіторської 

заборгованості, днів  
55,34 91,22 81,90 84,34 2,44 2,98 

Строк погашення кредиторської 

заборгованості, днів  
86,79 118,84 64,78 75,24 10,46 16,15 

 

Як видно з даних таблиці 2.4, на протязі всього періоду з 2015 до 2018 рр. 

спостерігається збільшення темпу приросту оборотності активів (рис. 2.3), 

зокрема у 2018р. по відношенню до 2015р. на 79,0%, що є позитивною 

тенденцією.  

Позитивну динаміку діяльності підприємства відображає коефіцієнт 

оборотності власного капіталу, значення якого зросло від 2,0 до 3,99. У 2018 р. 

даний показник збільшився до 3,99, тобто 1 грн. власного капіталу стала 

приносити на 1,99 грн. чистого доходу більше, ніж у 2015 р.  
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Показник фондовіддачі характеризує оборотність іммобілізованих 

основних засобів. Позитивним явищем є зростання даного показника у 2015- 

2018 рр. від 1,20 до 1,95, що свідчить про зростання чистого доходу на одиницю 

основних засобів. У 2018 р.  по відношенню до 2017р. фондовіддача збільшилася 

на 35 коп. і склала 1,95 грн. на 1 грн. основних фондів компанії.  

Коефіцієнт рентабельності діяльності характеризує ефективність 

господарської діяльності компанії. В аналізованому періоді цей показник зріс від 

16,1% в 2015р. до 17,8% в 2018р. 

Щодо зовнішньоекономічної діяльності, то основними країнами з якими 

співпрацює компанія є Туреччина та Росія. Споживачами послуг є  компанії, 

діяльність яких зосереджена в сфері телекомунікацій, туризму, фінансів. 

Загальний обсяг наданих послуг наведено в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Загальний обсяг експорту послуг ТОВ «Глобал білгі» 

Замовники 
Обсяг імпорту послуг 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Росія, млн. грн 3,265 7,698 18,512 33,076 

Туреччина, млн. грн - - 5,379 8,301 

 

Таким чином, можна зробити висновок, що у 2015 р. було експортовано 

послуг на суму 3,265 млн. грн, у 2016 р.  на суму 7,698 млн. грн, у 2017 р. на 

суму 23,891 млн грн, і в 2018 р на суму 41,377 млн грн. З кожним роком 

спостерігається збільшення обсягу продажу послуг ТОВ «Глобал білгі» за 

кордон, за рахунок збільшення попиту на послуги компанії через високу якість 

наданих послуг порівняно з конкурентами.  

Аналіз діяльності ТОВ «Глобал білгі» свідчить, що існує ряд проблем на 

сьогодні, основними з яких є як внутрішні - високий рівень зносу основних 

засобів так і зовнішні - щорічне підвищення цін на ресурси. В цілому, 

підприємство є платоспроможним, прибутковим, з достатньо стабільним 

фінансовим становищем.  
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2.2   Аналіз кадрової політики ТОВ «Глобал білгі» 

 

Робота з кадрами - це сукупність принципів, методів, форм організаційного 

механізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, 

створення оптимальних умов праці, її мотивації та стимулювання. Кадрова 

політика визначає генеральну лінію і принципові настанови в роботі з 

персоналом на довготривалу перспективу. 

Можна виділити наступні особливості кадрової політики ТОВ «Глобал 

білгі»: 

 всі нові співробітники проходять співбесіду, як з представником HR, 

так і з провідними фахівцями того відділу в якому працюватиме співробітник; 

 всі нові співробітники проходять випробувальний термін 3 місяці; 

 використовується багаторівнева мотивація персоналу: оплата 

співробітника складається із ставки, а також з особистих показників кожного 

працівника; 

 проводяться корпоративні заходи; 

 проводиться навчання персоналу; 

Результати даної політики - успішний і досвідчений топ-менеджмент і 

кваліфікований персонал на всіх рівнях. 

Одна з складових успіху компанії на ринку - це чітка організаційна 

структура і грамотний розподіл обов'язків і функцій між співробітниками. 

Управління персоналом є стратегічним питанням для керівництва 

компанії. Згідно стратегії, прийнятої в компанії, високий професіоналізм 

персоналу - це гарантія успішної роботи компанії на ринку. 

Компанія використовує відкриту кадрову політику, яка характеризується 

тим, що організація є прозорою для потенційних працівників будь-якого рівня, 

можна прийти і починати роботу як із низької посади, так і з найвищої. 

Організація готова прийняти на роботу будь-якого спеціаліста, якщо він має 
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відповідну кваліфікацію без врахування досвіду роботи. Основні джерела 

залучення персоналу ТОВ «Глобал білгі» у 2018р. наведено у табл.2.6. 

Таблиця 2.6 

Результати дослідження джерел найму персоналу ТОВ «Глобал білгі» за 2018 р. 

Найменування джерела Питома вага, % 

Товариші, знайомі, родичі співробітників 26,3 

Інтернет 47,8 

Ярмарки вакансій 18,4 

Колишні співробітники 7,5 

Всього 100 

 

Отже, якщо розглянути основні джерела прийнятих у 2018 році 

працівників (табл.2.9), то основна частка прийнятих людей належить джерелу 

Інтернет (47,8%), тобто тим людям, що виявили бажання працювати в компанії 

не за направленням, а з власної ініціативи. Також значну частку (26,3%) мають 

співробітники підприємства і товариші, знайомі, родичі співробітників 

підприємства.  

Розглянемо вікову структуру персоналу ТОВ «Глобал білгі»: 

Таблиця 2.7 

Вікова структура персоналу ТОВ «Глобал білгі» у 2018 р. 

Вікова група % від загальної кількості 

18 – 25 років 74,4% 

26 – 30 років 16,2% 

31 - 45 років 5,1% 

46 - 59 років 4,3% 

 

У компанії Глобал білгі працює значна кількість молодих працівників, до 

25 років, що становить 74,4% від загальної кількості персоналу (табл. 2.7). 

Середній вік персоналу в компанії – 24 роки.  

Розрахуємо основні показники руху персоналу на базі даних з таблиці 2.8. 
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Таблиця 2.8 

Показники чисельності персоналу ТОВ «Глобал білгі» 

Показники 
Роки 

Відхилення 2018 

до 2016 

2016 2017 2018 +/- % 

Середньооблікова чисельність персоналу, 

осіб 
647 700 773 126 119,47 

Чисельність звільнених працівників з 

роботи, осіб 
9 12 21 12 233,33 

Чисельність працівників, що звільнилися 

за власним бажанням, осіб 
63 77 84 21 133,33 

Чисельність прийнятих працівників за 

календарний рік, осіб 
125 162 184 59 147,20 

 

Коефіцієнт обороту по прийому персоналу розраховуємо за формулою (2.1.) 

                                     Коеф.пр = (Чпр / Чсер )* 100                              (2.1.) 

де Чпр - чисельність прийнятих працівників за календарний рік; Чсер - 

середньооблікова чисельність персоналу, осіб. 

(2016) Коб.пр = (125/647) * 100 = 19,31 (%) 

(2017) Коб.пр = (162/700) * 100 = 23,14 (%) 

(2018) Коб.пр = (184/773) * 100 = 23,80 (%). 

Коефіцієнт обороту по звільненню розраховуємо за формулою (2.2.) 

                                                   Коб.зв = Чзв / Чсер                                          (2.2.) 

де Чзв - чисельність працівників, що звільнилися за власним бажанням. 

(2016) Коб.зв = (63/647) *100 = 9,73 (%) 

(2017) Коб.зв = (77/700) *100 = 11,00 (%) 

(2018) Коб.зв = (84/773) *100 = 10,80 (%), 

Коефіцієнт загального обороту персоналу розраховуємо за формулою (2.3.) 

                                 Ко = 100 * (Чпр + Чзв) / Чсер                                         (2.3.) 

(2016) Ко = 100 * (125 + 63) / 647 = 29,05 (%) 
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(2017) Ко = 100 * (162 + 77) / 700 = 34,14 (%) 

(2018) Ко = 100 * (184 + 84) / 773 = 34,67 (%) 

Коефіцієнт плинності персоналу розраховуємо за формулою (2.4.) 

                                  Кп = 100 * (Чсвб + Чстд) / Чсер                                      (2.4) 

де Кп – коефіцієнт плинності, %; Чсвб – число службовців, що звільнилися за 

власним бажанням; Чстд – число службовців, звільнених з ініціативи компанії. 

(2016) Кп = 100 * (63 + 9) / 647 = 11,12 (%) 

(2017) Кп = 100 * (77 + 12) / 700 = 12,71 (%) 

(2018) Кп = 100 * (84 + 21) / 773 = 13,58 (%) 

Результати розрахунків коефіцієнтів наводяться в табл.2.9. 

Таблиця 2.9 

Динаміка руху персоналу ТОВ «Глобал білгі» 

Показники 
Роки Відхилення 2018 до 2016 

2016 2017 2018 +/- % 

Коефіцієнт обороту по прийому, % 19,31 23,14 23,80 4,49 123,25 

Коефіцієнт обороту по звільненню, % 9,73 11,00 10,80 1,07 110,99 

Коефіцієнт загального обороту персоналу, % 29,05 34,14 34,67 5,62 119,34 

Коефіцієнт плинності персоналу, % 11,12 12,71 13,58 2,46 122,12 

 

Виходячи з розрахунків коефіцієнт обороту по прийому у 2018р. 

збільшився на 23,25% у порівнянні з 2016р.. Це говорить про збільшення 

кількості робочих місць та розширення виробничої діяльності. Коефіцієнт 

обороту по звільненню збільшився у 2018 р. на 10,99% у порівнянні з 2016 р. Це 

говорить про збільшення звільнень працівників. Коефіцієнт плинності персоналу 

збільшився у 2018 р. на 22,12% у порівнянні з 2016 р. Служба управління 

персоналом ТОВ «Гобал білгі» повинна розробити й впровадити низку заходів, 

спрямованих на попередження причин підвищення обороту кадрів, а також 

розробити систему подальшого мотивування працівників для зменшення 

плинності кадрів.  
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Нижче наводяться показники ефективності процесу професійного підбору 

персоналу на ТОВ «Глобал білгі» у 2016-2018 роках (табл.2.10). 

Таблиця 2.10 

Показники ефективності процесу професійного підбору персоналу ТОВ 

«Глобал білгі» у 2016-2018 рр. 

Показники 2016 2017 2018 

Відхилення 

2018 до 2016 

+/- % 

Частка працівників, які не пройшли 

випробувальних термін від загального числа 

прийнятих на роботу, % 

3,2 2,5 2,1 -1,1 65,62 

Частка працівників, які звільнились за власним 

бажанням у перший місяць роботи від 

загального числа прийнятих на роботу, % 

10,4 11,2 14,7 4,3 141,34 

Рівень порушень трудової дисципліни серед 

нових працівників, середня кількість годин на 

рік 

85 78 60 -25 70,58 

Кількість скарг з боку споживачів, 

постачальників з вини нових працівників, 

середня кількість разів на рік 

254 246 221 -33 87,00 

 

З даної таблиці видно, що частка працівників, які не пройшли 

випробувальних термінів від загального числа прийнятих на роботу з кожним 

роком зменшувалась, різниця між 2018 і 2016 рр. складає 65,62%. Рівень 

порушення трудової дисципліни зменшився, що свідчить про збільшення 

мотивації та зацікавленість працівників у своїй роботі. Частка працівників, які 

звільнились за власним бажанням у перший місяць роботи з кожним роком 

навпаки збільшується. Це свідчить про недоліки в системі підбору персоналу та 

недостатню адаптацію новачків.  

Розглянемо процес підбору персоналу в ТОВ «Глобал білгі». В компанії 

«Глобал білгі» процес підбору персоналу відбувається за схемою, зображеною 

на рис. 2.8. 
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Рис. 2.2 Процес підбору персоналу 

Визначення потреб у персоналі є початковим етапом кадрового 

планування, на його основі визначають скільки працівників, якої кваліфікації і 

на якому місці будуть потрібні. В рамках планів визначають поточну і 

довгострокову потребу в кадрах. 

Поточна потреба — це потреба в кадрах на даний час, що пов'язана з 

рухом персоналу, звільненням за своїм бажанням, відпустками по догляду за 

дитиною. 

Довгострокова потреба — це потреба в персоналі на майбутні періоди. Ця 

потреба визначається за даними прогнозу, який ґрунтується на аналізі вікової 

структури, коефіцієнті плинності кадрів, розвитку підприємства, зміні 

виробничої програми. 

Наступним етапом є формування профілю кандидата. Профіль містить 

докладний опис посади, параметри оцінки ефективності роботи співробітника, 

він є стандартом посади, узгодженим на всіх рівнях управлінців, які мають 

відношення до цієї посади. Профіль дозволяє побачити ті ключові вимоги до 

здібностей та якостей, які повинні бути виражені в співробітників у конкретній 

мірі і ступені.  

Складання профілю посади може здійснюватися в такій послідовності: 

Адаптація персоналу 

Відбір персоналу 

Пошук персоналу 

Формування профілю кандидата 

Визначення потреби 
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1. Вивчення завдань посади та середовища, в якому необхідно буде 

працювати новому співробітнику. Опрацювання цих питань дасть загальне 

уявлення про те, який саме кандидат зможе бути ефективний, працюючи у 

команді. 

2. Визначення кола осіб, які братимуть участь у його складанні. Найбільш 

результативною є командна робота. У ній, як правило, беруть участь 

співробітник HR-підрозділу і безпосередній керівник. 

3. Визначення місця, ролі та значення посади в загальній організаційній 

структурі компанії. На даному етапі слід визначити порядок підпорядкованості 

та взаємодії співробітника з колегами. 

4. Опис посадових обов'язків. Чим повніше буде розкритий цей розділ, тим 

точніше можна сформулювати кваліфікаційну карту і карту компетенцій. 

5. Складання кваліфікаційної карти і карти компетенцій. Розстановка серед 

них пріоритетів, тобто, що важливо знати і вміти, а що – бажано. 

6. Опис формальних вимог (стать, вік, загальний стаж роботи, досвід за 

фахом тощо). Відповідно до законодавства, такі вимоги можуть мати відтінок 

дискримінації кандидатів, тому їх потрібно вказувати тільки як бажані. 

Кандидатів треба розглядати комплексно і, головне, не відмовляти в прийомі на 

роботу за даними критеріями. 

Зрозок профілю посади наведено у Додатку А. Як приклад розглянемо 

посаду фахівця з обслуговування клієнтів.  

В наведеному профілі не в повній мірі висвітлені компетенції, які є 

важливими для підбору кваліфікованих фахівців.  

Далі відбувається пошук персоналу. В залежності від специфіки вакансії 

можливе використання внутрішніх та зовнішніх джерел підбору. У випадку 

використання внутрішніх джерел до кандидатів висуваються наступні вимоги: 

 стаж роботи в компанії не менше 6 місяців; 

 результати роботи за останні 3 місяці не нижче 80% виконання плану; 

 відсутність дисциплінарних порушень; 
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 додаткові умови, які можуть бути встановлені відповідно до вимог 

вакансії.  

Внутрішній конкурс проходить в декілька етапів: 

 анонсування вакансії. Анонс відправляється на всіх потенційних 

учасників незалежно від локації, для якої підбирається співробітник. Список 

потенційних учасників формується відповідно до первинних вимог до досвіду 

конкурсантів; 

 прийом заявок/резюме. На цей етап виділяють не менше трьох 

календарних днів, щоб всі бажаючі мали можливість відправити заявку; 

 перевірка рекомендацій. Керівник відправляє коротку 

характеристику кандидата та результати його роботи; 

 завдання. Майбутній керівник готує завдання, на виконання якого 

дається три календарних дні. Якщо за результатами виконання завдання учасник 

не проходить на наступний етап, рекрутер відправляє лист, у якому вказані 

помилки, що були допущені у завданні. 

 індивідуальна співбесіда. На співбесіді обов‘язково присутні 

рекрутер та майбутній керівник.  

 надання зворотного зв‘язку всім учасникам конкурсу. Під час 

зворотного зв'язку рекрутер і керівник пояснюють сильні сторони і зони 

розвитку кандидата. На особисту зворотний зв'язок обов'язково запрошується 

керівник конкурсанта. 

Якщо ж використовується зовнішнє джерело підбору відбувається 

формування опису вакансії для розміщення в мережі інтернет. Оголошення 

оформлюється відповідно до загальнокорпоративних вимог до дизайну і включає 

в себе наступні елементи: 

 найменування організації; 

 найменування вакансії; 

 вимоги до кандидата; 

 функції; 

 пропозиції (переваги роботи в компанії); 
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 довідкова інформація (посилання на сайт компанії, контактні данні); 

На цьому ж етапі відбувається скринінг (підбір резюме) – це комплекс дій 

щодо підбору резюме з власної бази даних, Інтернет та інших джерел. 

Наступним етапом є відбір персоналу, який включає в себе телефонні 

інтерв‘ю та оцінка кандидатів методом асесмент-центру, який являє собою 

комплексний метод оцінки компетенцій, необхідних для роботи на конкретній 

посаді (підприємстві), заснований на моделюванні ключових моментів 

професійної діяльності. Метод асесмент-центру дозволяє оцінити реальні якості 

кандидатів, їхню кваліфікацію і психологічні особливості, відповідність вимогам 

посадових позицій, а також виявити потенційні можливості фахівців шляхом 

імітування реальних робочих ситуацій. Після проведення асесмент-центу 

формується рішення про наймання.  

З метою забезпечення найбільш комфортного процесу введення 

працівника у посаду та ефективного пристосування до нових умов роботи, в 

компанії передбачена процедура адаптації нових працівників. Дана процедура 

розповсюджується на всіх нових працівників Компанії упродовж перших трьох 

місяців роботи. Процедура включає в себе наступні етапи: 

1. Знайомство з Компанією, колективом. На цьому етапі відбувається 

розсилання повідомлення по електронній пошті про нового співробітника, з 

зазначенням його посади, обов'язків і короткого резюме.  

2. Знайомство нового співробітника з робочим місцем та офісом. 

Безпосередній керівник знайомить нового співробітника з планом офісу, з 

функціональним розташуванням приміщень, з його робочим місцем. 

3. Проведення орієнтаційної програми, видача інформаційного буклету. 

Співробітник відділу персоналу проводить орієнтаційну програму у вигляді 

презентації, яка містить у собі історію компанії, місію, корпоративні цінності, 

перелік компетенцій, стандарти і правила роботи у компанії та Групі Компаній, 

знайомить з політиками та процедурами, структурою Компанії та департаменті. 

На цю зустріч фахівець з персоналу запрошує всіх нових працівників, що 

приєдналися до Компанії впродовж останніх 6 тижнів, а також щонайменше по 1 
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представнику з кожного департаменту. Представники департаментів мають 

зробити коротку презентацію свого підрозділу, розповісти про основні завдання, 

плани, особливості роботи. Новий працівник отримує інформаційний буклет та 

Список популярних контактних осіб Компанії для зручності.  

4. Ознайомлення зі специфікою роботи та безпосередніми обов'язками. 

Безпосередній керівник знайомить нового працівника зі структурою, цілями, 

завданнями відділу/департаменту, специфікою роботи та посадовими 

обов'язками.  

5. Ознайомлення з системою оцінки і винагороди. Безпосередній 

керівник знайомить нового співробітника з системою оцінювання та винагороди, 

яка прийнята в Компанії.  

6. Формування завдань на випробувальний термін. Безпосередній 

керівник разом з новим працівником формує завдання на випробувальний 

термін. Підписаний співробітником варіант завдань має бути переданий до 

департаменту управління персоналом.  

7. Бесіда про те, як пройшов перший тиждень роботи, які питання чи 

проблеми виникли. Співробітник відділу персоналу проводить з новим 

працівником коротку зустріч, під час якої з‘ясовує, як пройшов перший тиждень 

роботи, які питання виникли.  

8. Проведення оцінки за результатами проходження випробувального 

терміну та надання співробітнику зворотного зв'язку. Протягом всього 

випробувального терміну безпосередній керівник має надавати регулярний 

зворотній зв'язок новому працівнику, щонайменше один раз на місяць, 

цікавитися результатами роботи та допомагати йому. Після закінчення 

випробувального терміну безпосередній керівник письмово повідомляє відділ 

персоналу про результати проходження його новим працівником, заповнивши 

форму оцінки.  
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2.3.   Оцінка забезпечення кар’єрного росту працівників у ТОВ 

«Глобал білгі» 

 

Ефективне функціонування будь-якої організації насамперед визначається 

ступенем розвитку її персоналу. В умовах сучасного швидкого старіння 

теоретичних знань, умінь та практичних навичок спроможність організації 

постійно підвищувати фаховий рівень своїх працівників є одним із 

найважливіших факторів забезпечення конкурентоспроможності її на ринку, 

оновлення і зростання обсягів виробництва товарів чи надання послуг. 

Професійний розвиток персоналу — це цілеспрямований і систематичний 

вплив на працівників за допомогою професійного навчання протягом їхньої 

трудової діяльності в організації з метою досягнення високої ефективності, 

підвищення конкурентоспроможності персоналу на ринку праці, забезпечення 

виконання працівниками нових складніших завдань на основі максимально 

можливого використання їхніх здібностей та потенційних можливостей. 

З метою забезпечення ефективного росту та розвитку працівників в 

компанії «Глобал білгі» регулярно проводяться програми, направлені на 

кар‘єрний розвиток. Навчальний процес поділяється на дві категорії, включаючи 

адміністративних співробітників і операторів. Відповідно до загальної практики, 

нещодавно найняті адміністративні співробітники проходять програму адаптації 

протягом перших 3 місяців і розвиток компетенцій відповідно до тренінгової 

матриці. Нещодавно найняті або переведені оператори повинні пройти 

Технічний тренінг до початку періоду обслуговування. Тренінг компетенцій 

повинен плануватися відповідно до тренінгового процесу.  

Тренінги, передбачені для операторів, розділені на 4 категорії, включаючи 

Pre-Service Тренінг, In-Service Тренінг, Competency тренінги та тренінги з 

саморозвитку. 

Pre-Service Тренінг - це тренінгова програма, яку проходять нещодавно 

найняті оператори. Вона надається аудиторно або за допомогою альтернативних 

тренінгових каналів. Період навчання і методи оцінки змінюються в залежності 
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від операційної діяльності, і може змінюватися в залежності від таких критеріїв, 

як число учасників, сегмент і місце знаходження.  

Під час програми Pre-Service тренінгу учасники оцінюються тренерами. 

Результати оцінки та відгуки учасників надаються Тім Лідерам до закінчення 

тренінгу. Під час тренінгу здаються тематичні іспити, з метою моніторингу 

тренінгів і оцінюються шляхом підрахунку отриманих балів. Ті, хто отримав 80 

балів і вище, можуть бути залучені до процесу оцінки Тім Лідером, якщо це 

передбачено робочим процесом. Оператори, що набрали від 70 до 80 балів, 

також можуть бути залучені до даного процесу за ініціативи Спеціаліста з 

тренінгів та Тім Лідера. Оператори, що набрали менше 70 балів, виключаються з 

тренінгового процесу і не можуть бути допущені до роботи.  

Впродовж процесу оцінки Тім Лідером, мають бути прослухані та оцінені 

мінімум 1 і максимум 5 дзвінків. Оператори, що отримали позитивні результати 

оцінки, можуть починати здійснювати та приймати дзвінки. Оператори, що не 

пройшли перший етап оцінки, підлягають другому. В разі, якщо він\вона не 

проходять і другий етап, тренер або Тім Лідер мають повідомити про це 

електронною поштою Спеціаліста з персоналу. Результат оголошується 

оператору Спеціалістом з персоналу. Тренінг про Захист Даних також 

проводиться в рамках pre-service тренінгу. В разі змін процедур та вимог до 

захисту даних компанії, може бути спланований повторний тренінг для всіх 

співробітників. Усі тренінги плануються у співпраці з Департаментом 

Планування, звітності та моніторингу (PRM), та проводиться іспит з метою 

оцінки знань учасників після тренінгу. 

In-Service Тренінг включає в себе технічні тренінги, такі як тренінги з 

оновлення знань, перехід на новий проект, новий продукт, послуги і т.д., що 

потрібні Операторам протягом всього року. Іспит проводиться при необхідності 

в кінці тренінгового процесу.  

Тренінг з компетенцій проводиться з метою розвитку поведінки, що 

відповідає цілям та стратегії компанії. В разі відсутності Оператора на 

обов‘язковому тренінгу, він має бути внесеним до Звіту про відсутність (Absense 
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Report). Такі дані Фахівець з проведення тренінгів надсилає до Відділу 

Планування, Моніторингу та Звітності.  

Тренінг з саморозвитку проводяться для операторів, які успішно пройшли 

усі обов‘язкові тренінги і мають принаймні 6 місяців досвіду роботи в Глобал 

Білгі. Назви та кількість таких тренінгів може змінюватись відповідно до змін у 

Дипломній Програмі.  

Відповідно до Дипломної Програми кожен оператор, котрий успішно 

пройшов усі обов‘язкові тренінги має отримати Диплом Оператора, який є 

демонстрацією рівня знань та навиків співробітника і може виступити 

аргументом у процесі зміни позиції. Кожен Оператор, котрий успішно пройшов 

тренінги з саморозвитку, має отримати Диплом «Експерта з обслуговування 

клієнтів» (―Customer Excellence Diploma‖), що є показником додаткових навичок 

і може бути аргументом у процесі зміни позиції.  

Тренінги для адміністративних співробітників поділяються на 3 категорії і 

складаються з тренінгу компетенцій, функціонального та орієнтаційного. 

Тренінги компетенцій включають тренінги для розвитку фундаментальних 

компетенцій компанії, розуміння бачення, місії та цінностей компанії; і розвитку 

відповідної їм поведінки. Функціональні тренінги Включають тренінги, що 

проводяться з метою розширення та підвищення функціональної компетентності 

співробітників. Також співробітникам надається можливість вивчати іноземні 

мови. 

З метою ефективного управління кадрами в компанії «Глобал білгі» існує 

система управління діяльністю. Суть цієї системи полягає у щорічному 

формуванні індивідуальних цілей для кожного працівника компанії, крім 

операторів. Формування цілей відбувається за принципом «SMART» (рис. 2.9). 

Якщо планується збільшити об‘єми продажів, необхідно вказати точну 

ціль, на скільки ми плануємо збільшити об‘єм, а також одиниці виміру. 

Наприклад: 

Ціль: Збільшити об‘єм продажу до кінця 2018 р. на 30% порівняно з 2017р.  

Оцінка: 
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• Незадовільно <15% збільшення; 

• Погано -   15-25% збільшення; 

• Добре -   26-35% збільшення; 

• Відмінно -   36-40% збільшення; 

• Неперевершено > 40% збільшення. 

 

Рис. 2.3 Принцип формування цілей "SMART" 

Таким чином формуються чіткі цілі та градація оцінки їх досягнення. За 

результатами виконання індивідуальних цілей кожен співробітник займає своє 

місце в «матриці талантів» (рис. 2.10): 

 

Рис. 2.4 Матриця талантів 

Визначення категорії відбувається за наступними принципами: 

S Specific Конкретна 

M Measurable Вимірна  

A Achievable Досяжна 

R Relevant Значуща 

T Time-bound Зі встановленими 
строками 

Move 

Stretch Jump 

Grow 

Improve 
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 якщо оцінка діяльності ≥4,00 категорія відповідно до матриці 

талантів –  STRETCH; 

 якщо оцінка діяльності ≤ 2,99 категорія відповідно до матриці 

талантів – IMPROVE; 

 всі проміжні результати потрапляють до категорії GROW; 

 керівник має право внести зміни на 1 крок вгору або вниз; 

Кожна категорія має наступне значення: 

Jump – працівник дуже успішний на поточній позиції і готовий перейти на 

наступний рівень позиції протягом 12 місяців при наявності відповідної вакансії.  

Stretch – працівник дуже успішний на поточній позиції, але не готовий 

перейти на наступний рівень позиції протягом 12 місяців, або воліє залишитися 

на поточному рівні; 

Grow – працівник демонструє успішну діяльність на поточній позиції, при 

підвищенні результатів є потенціал для розширення сфери відповідальності 

протягом 12 місяців; 

Improve – на займаній посаді є сторони, які потребують розвитку або 

порівняно низькі результати діяльності враховуючи результати всього 

підрозділу; 

Move – співробітник не відповідає займаній посаді і не має потенціалу для 

відповідності в майбутньому. Співробітнику може бути запропонована інша 

позиція, більш відповідна можливостям і компетенціям, або співробітник може 

зайняти позицію в іншій компанії.  

Таким чином, матриця талантів дає можливість не тільки впливати на 

мотивацію персоналу, а ще й на особисте зростання кожного співробітника.  

Для операторів застосовується інша система кар‘єрного розвитку. За умови 

успішного виконання цілей, відсутності скарг та дисциплінарних порушень 

оператори мають можливість пройти тренінги та стажування у департаментах 

компанії. За умови успішного проходження стажування співробітник 

зараховується в резерв кандидатів, які можуть претендувати на відповідні 

позиції за умови відкриття вакансії у відповідному департаменті.  
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В основі навчання і формування резерву покладені принципи актуальності 

програм, безперервності підвищення кваліфікації, сполучення теорії і практики в 

питаннях навчання управлінню. Специфікою навчання резерву кадрів є 

розходження в підготовці резерву перед призначенням на першу керівну посаду 

(базова підготовка) і на конкретну наступну керівну посаду (передпосадова 

підготовка). 

Особливістю підготовки резерву також є принцип конкурсності при 

навчанні кандидатів резерву, відповідно до якого на керівні посади 

призначаються не всі кандидати, відібрані і ті, хто пройшов навчання, а тільки ті 

з них, хто домігся кращих успіхів при підготовці і навчанні.  

У процесі підготовки резерву керівників приділяється увага виробленню 

навичок, необхідних при виконанні майбутньої посади, формування 

психологічної готовності до нової соціальної ролі, до більшої професійної 

відповідальності. Насамперед мова йде про вироблення уміння спілкуватися з 

людьми, уміння слухати і розуміти іншу людину, уміння вести діалог, уміння 

приховати, чи навпаки, підкреслити емоційний стан у процесі спілкування. 

Важливе значення має вироблення навичок виховної роботи, уміння здійснювати 

єдність виробничої, організаторської і виховної роботи. 

При комплектуванні кадрового резерву необхідно приймати до уваги 

наявність у кандидатів опорних здібностей, на базі яких можна розвинути інші 

професійно важливі якості. До таких здібностей відносяться: здатність до 

навчання, уваги до людей, організаторські здібності і спеціальні знання. 

Кадровим органам ТОВ «Глобал білгі» необхідно мати на увазі, що підвищення 

творчої зацікавленості працівника у роботі нині стає одним із головних важелів у 

ефективності виробництва. 

Найбільш прийнятним на практиці є шлях заміщення кадрів керівників і 

фахівців за рахунок висування працівників свого підприємства. Він дає 

можливість усебічної перевірки придатності кандидата до нової посади, 

підготовки його до виконання функціональних обов'язків на новій посаді. У 

цьому випадку кандидату легше ввійти в курс життя колективу і розв'язуваних 
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їм задач. Звичайно відомі і позитивні якості і визначені недоліки кандидата, що 

розширює можливості їхнього обліку, особливо при підборі кандидатів на 

керівну посаду. Такої ж якості, властивим кандидатам ззовні, не завжди повною 

мірою відомі керівнику і колективу даного підприємства. 

Проаналізуємо показники кар‘єрного зростання серед працівників компанії 

у 2016-2018 рр. (табл. 2.11).  

Таблиця 2.11 

Динаміка показників кар’єрного зростання працівників ТОВ «Глобал білгі» 

 

Показники 2016 2017 2018 

Відхилення 

2018 до 2016 

+/- % 

Адміністративні працівники, які успішно 

пройшли професійне навчання, осіб 
15 9 25 10 66,6 

Оператори, які успішно пройшли професійне 

навчання, осіб 
35 42 51 16 45,7 

Адміністративні працівники, які успішно 

пройшли всі етапи співбесід і отримали 

підвищення, осіб 

6 4 11 5 83,3 

Оператори, які успішно пройшли всі етапи 

співбесід і отримали підвищення, осіб 
5 7 11 6 120 

Частка працівників, які пройшли професійне 

навчання та отримали підвищення, % 
22 21,5 28,9 6,9 31,3 

Адміністративні працівники, які звільнились за 

власним бажанням, з числа тих хто пройшов 

професійне навчання, осіб 

- 1 3 3 - 

Оператори, які звільнились за власним 

бажанням, з числа тих хто пройшов 

професійне навчання, осіб 

8 12 16 8 100 

 

З таблиці видно, що компанія витрачає значні ресурси на професійне 

навчання свої співробітників. З кожним роком помітне зростання кількості 

співробітників, які успішно пройшли професійне навчання, у 2018 р. їх кількість 

серед адміністративних працівників збільшилась на 166,6%, серед операторів – 

на 145,7% у порівнянні з 2016 р.. Частка осіб, з числа працівників, які пройшли 
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професійне навчання і отримали підвищення також зростає, і у 2018 р. складає 

28,9%, що на 6,9% більше ніж у 2016р.. Це говорить про неуміле використання 

резерву в ТОВ «Глобал білгі». Необхідно вчасно визначити момент, коли 

резервіст повинний бути висунутий на ту посаду, на якій він принесе найбільшу 

користь. Також ТОВ «Глобал білгі» слід запровадити додаткові заходи для 

утримання і мотивації серед осіб, які пройшли професійне навчання.  
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ 

КАР’ЄРОЮ В ТОВ «ГЛОБАЛ БІЛГІ» 

 

3.1. Напрями вдосконалення системи управління персоналом 

Більшість організацій в індустрії туризму не надає належної уваги 

управлінню персоналом, вважаючи персонал допоміжним компонентом. Проте 

це невірний підхід, оскільки люди є щонайменше частиною компанії і все більше 

частиною самого  продукту, за який організації і одержують свій основний дохід. 

В перспективі відбуватиметься переорієнтація управління шляхом 

підвищення ефективності використовування персоналу, що викликано рядом 

причин:  

- компанія, що не має сильних кадрів, в умовах ринку не витримує 

конкуренцію; 

- ведення бізнесу в умовах жорсткої конкурентної боротьби примушує 

організацію підвищувати вимоги до співробітників. Між компаніями 

існує конкуренція за "кращих працівників"; 

- зростає самостійність компаній в роботі з персоналом, оскільки не стало 

міністерств і єдиних нормативних актів, які уніфікували роботу з кадрами 

на абсолютно різних за профілем підприємствах 

Організація кадрової роботи у великій мірі залежить від самої компанії, від 

ініціативи і компетентності її керівництва. Тому багато організацій в світі вже в 

даний час, у тому числі і ТОВ «Глобал білгі», визнають, щоб бути 

конкурентоздатними на ринку, необхідно мати професіонально підготовлених 

співробітників і серйозно займатися питаннями управління персоналом. 

Сьогодні головна задача кадрової роботи компанії ТОВ «Глобал білгі»  - 

пошук, залучення і утримання «якісних працівників», створення умов для 

повного розкриття їх потенціалу. 
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Виходячи з цієї задачі визначаються функції кадрової служби компанії, до 

основних з яких можна віднести наступні:  

- формування кадрової політики компанії і створення системи документів, 

що відображають цю кадрову політику і окремі її складові; 

- проектування посад, визначення структури персоналу і вимог до 

працівників; 

- підбір персоналу; 

- оцінка і атестація персоналу, вивільнення і переміщення працівників; 

- навчання і професійний розвиток працівників;  

- вдосконалення системи оплати і стимулювання праці;  

- формування корпоративної культури компанії, управління психологічним 

кліматом і нематеріальна мотивація працівників;  

- забезпечення в роботі з кадрами вимог чинного трудового законодавства;  

- кадрове діловодство. 

Управління персоналом за змістом набагато ширше, ніж просто вирішення 

кадрових проблем. Воно орієнтується на визначення майбутніх потреб і розвиток 

потенціалу працівника, а також на усвідомлення кожним працівником власних 

задач, створення сприятливого трудового клімату, що мотивує персонал на 

досягнення поставленої мети. 

Мета управління персоналом полягає в тому, щоб мотивувати службовців 

на надання клієнтам якісного і задовольняючого їх обслуговування. А це 

неможливо без відповідної координації дій персоналу, мотивації і формування 

корпоративної культури, що підвищує лояльність споживачів до організації.  

Для того щоб покращити організацію роботи з персоналом слід покращити 

структуру взаємовідносин в ТОВ «Глобал білгі», яка складається із компонентів, 

які тісно пов‘язані з одним із основних стратегічних ресурсів, а саме, кадровим 

потенціалом.  

Досліджуючи питання професіоналізму персоналу ТОВ «Глобал білгі»  слід 

звернути увагу на те, що професіоналізм - це, насамперед, здатність персоналу 

визначати з урахуванням умов і реальних можливостей найбільш ефективні шляхи 
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та способи реалізації поставлених перед ними завдань у межах нормативного 

визначення повноважень. 

 Професіоналом можна вважати персонал, який: 

– успішно вирішує завдання, згідно із своїми службовими обов‘язками 

та прихильний до професії, має мотивацію до роботи в ній, задоволений працею; 

– досягає бажаних сьогодні для суспільства результатів при виконанні 

своїх функцій; 

– освоює норми, еталони професії та намагається індивідуалізувати 

свою працю, а також свідомо розвиває свою індивідуальність засобами професії; 

– досягає вже сьогодні необхідного рівня професійних особистісних 

якостей, знань і вмінь; 

– має і усвідомлює перспективу, зону свого майбутнього 

професіонального розвитку, роблячи все можливе для її реалізації; 

– відкритий для професійного навчання, накопичення досвіду, змін та 

збагачує досвід професії за рахунок особистого творчого внеску. 

Всі ці властивості повинні перевірятися, тому керівництво повинно 

організовувати (можливо за допомогою старшої медичної сестри) неформальні 

зустрічі, пов‘язані з навчанням та тестуванням працівників. В загалі робота 

адміністрації має йти в напрямку підвищення рівня кваліфікації персоналу.  

Неформальні зустрічі не повинні затягуватися на години, чи відбуватися 

стихійно. Її повинен ретельно готувати директор, щоб знати, яка атмосфера 

склалося у робочому колективі на даний момент. Чого можна очікувати, 

конфлікту, або не бажання працювати. Визначивши ситуацію керівникові легше 

управляти, в свою чергу краще управляти якістю, так як атмосфера в колективі 

впливає на надання якісних послуг. Можна впровадити систему тестування 

персоналу в ТОВ «Глобал білгі». Звичайно, тести не відображають усю 

багатогранність будь-якого індивідуума, проте вони являють собою певну 

систему орієнтирів, за допомогою яких можна побачити власні перваги та 

недоліки, проаналізувати свою поведінку.  



62 
 

Можно протестувати кожного працівника, для виявлення рівня 

конфліктності особистості.  

1) Чи характерно для вас прагнення до домінування? 

а) ні; б) коли як; в) так. 

2) Чи є у вашому колективі люди які вас побоюються? 

а) так; б) важко відповісти; в) немає 

3) Хто ви є більшою мірою? 

а) пацифіст; б) принциповий; в) підприємливий. 

4) Як часто вам доводиться виступати з критичними судженнями? 

а) часто; б) періодично; в) рідко. 

5) Що для вас було б найхарактернішим, якби ви очолили новий для вас 

колектив? 

а) розробив би програму роботи колективу на рік; б) визначив би лідерів і 

установив би з ними контакт; в) частіше радився з людьми. 

6) У випадку не вдач є для вас найхарактернішим?  

а) песимізм; б) поганий настрій; в) образа на самого себе. 

7) Чи є для вас характерним прагненням відстоювати традиції вашого 

колективу? 

а) так; б) скоріше за все, так; в) ні. 

8) Чи відносите ви себе до людей, якім ліпше сказати гірку правду в очі, 

ніж промовчати 

а) так; б) скоріше за все, так; в) ні. 

9) З трьох особистісних якостей, з якими ви боретеся, найбільша 

намагаєтеся викоренити у собі? 

а) дратівливість; б) уразливість; в) нетерпимість до критики з боку інших. 

10) Хто ви є більшою мірою? 

а) незалежний; б) лідер; в) генератор ідей. 

11) Якою людиною вважають вас друзі? 

а) екстравагантною; б) оптимістичною; в) наполегливою. 

12) Проти чого вам найчастіше доводиться боротися? 
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а) несправедливості; б) бюрократизму; в) егоїзму. 

13) Що для вас є найхарактернішим? 

а) недооцінка своїх здібностей; б) досить об‘єктивна оцінка своїх 

здібностей; в) переоцінка своїх здібностей. 

14) Що найчастіше призводить вас до зіткнення та конфлікту з людьми? 

а) зайва ініціатива; б) зайва критичність; в) зайва прямолінійність. 

Скористаємося при підрахунку балів таблицею 3.1-3.2. 

Можливими передумовами, що впливають на вповільнення темпів 

розвитку корпоративної культури ТОВ «Глобал білгі» , можуть бути: 

- неправильний підбор кадрів;  

- невиконання посадових обов‘язків;  

- неправильне делегування повноважень;  

- помилкове визначення стратегічних і тактичних завдань по наданню 

торгівельних послуг.  

Тому вповільнення темпів розвитку корпоративної культури ТОВ «Глобал 

білгі» необхідно вирішувати з погляду системного аналізу, діагностики етапу 

розвитку організації, розробки оптимальних механізмів корекції діяльності 

організації у бік її розвитку.  

Для досягнення цієї мети можуть використатися різні методи й 

процедури, специфічні для різних етапів розвитку організації. Але практично 

жоден напрямок кадрової роботи не може обійтися без оцінки кадрів. Процедури 

оцінки персоналу є базовими для багатьох конкретних аспектів кадрової роботи. 

Зокрема, при прийомі на роботу в ТОВ «Глобал білгі»  необхідно оцінити 

ступінь готовності кандидата для роботи на посаді, визначити наявність або 

відсутність у нього необхідних для успішної роботи якостей, дати опис його 

особливостей. При просуванні необхідно оцінити, наскільки він підготовлений 

до виконання нових функцій. 
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Таблиця 3.1 

Підсумкова таблиця тестування працівників  

Посада Набраний бал Рівні розвитку конфліктності 

менеджер 37 високий 

менеджер 30 середній 

керівник відділу 20 нижче за середній 

керівник відділу 33 трохи вище за середній 

керівник відділу 29 середній 

менеджер-консультант 28 середній 

менеджер-консультант 25 середній 

маркетолог 33 трохи вище за середній 

юрист 30 середній 

виконавчий директор 21 нижче за середній 

технічний персонал 27 середній 

технічний персонал 24 трохи нижчій за середній 

 

При навчанні необхідно оцінити: 

- рівень професійної компетенції, виявити перелік знань, звичок, 

якими необхідно опанувати; 

- стереотипи мислення, що заважають ефективно працювати або 

управляти, які необхідно перебороти; 

- визначити напрямки, по яких повинно йти навчання й розвиток. 

Таблиця 3.2 

Ключ до тесту 

Питання 
Оцінні бали 

відповідей 
Рівні розвитку конфліктності 

Сумарне число 

балів 

1 а) 1; б) 2; в) 3 1 – дуже низький 14-17 

2 а) 3; б) 2; в) 1 2 – низький 18-20 

3 а) 1; б) 3; в) 2 3 – нижче за середній 21-23 

4 а) 3; б) 2; в) 1 4 – трохи нижчій за середній 24-26 

5 а) 3; б) 2; в) 1 5 – середній 27-29 

6 а) 2; б) 3; в) 1 6 – трохи вищий за середній 30-32 
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Продовження таблиці 3.2 

7 а) 3; б) 2; в) 1 7 – вище за середній 33-35 

8 а) 3; б) 2; в) 1 8 – високий 36-38 

9 а) 2; б) 1; в) 3 9 – дуже високий 39-42 

10 а) 3; б) 1; в) 2 2 – низький 18-20 

11 а) 2; б) 1; в) 3 8 – високий 36-38 

12 а) 3; б) 2; в) 1 4 – трохи нижчій за середній 24-26 

13 а) 2; б) 1; в) 3 5 – середній 27-29 

14 а) 1; б) 2; в) 3 2 – низький 18-20 

 

Існує велика кількість різних підходів до оцінки персоналу, але всі вони 

характерні загальними недоліками - суб‘єктивністю, оскільки остаточне рішення 

багато в чому залежить від того, хто використає метод, або того, кого залучають 

до оцінки як експерт.  

Оцінні технології повинні бути побудовані так, щоб персонал був 

оцінений об‘єктивно, надійно, з можливістю прогнозу, доступно. Необхідно, 

щоб у ході оцінних заходів не створювалася стресова ситуація для колективу, 

здатна дезорганізовувати роботу. Такі заходи повинні ввійти в загальну систему 

кадрової роботи організації таким чином, щоб сприяти її розвитку й 

удосконалюванню.  

Прикладом найбільш прийнятної оцінної технології, що задовольняє 

наміченим вимогам, може служити технологія «Центр оцінки» (Assessment 

Center). 

Метод Assesment Center вважається у світовій практиці управління 

людськими ресурсами найбільш точним й ефективним методом оцінки ділових й 

особистісних якостей персоналу, особливо керівників. 

Цей метод застосовується звичайно у двох випадках: 

1. Оцінка наявних у організації персоналу (найчастіше керівників 

середньої й вищої ланки) для рішення завдань: 

- оптимізація розміщення кадрів (висування, переміщення, висновок);  

- обґрунтованого формування кадрового резерву;  

- планування кар‘єри персоналу організації;  
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- формування індивідуальних планів навчання й професійному росту.  

2. Оцінка групи претендентів на ті або інші посади в організації з метою 

обґрунтованого й надійного відбору тих, хто найбільше повно відповідає 

пропонованим вимогам. 

Суть методу полягає в тому, щоб створити вправи, що моделюють 

ключові моменти діяльності оцінюваного, у яких виявилися б наявні в нього 

професійно значимі якості. Ступінь їхньої виразності оцінюється 

підготовленими фахівцями, і на підставі цієї оцінки робляться висновки про 

ступінь придатності людини до даної роботи, просуванню по службі, 

необхідності індивідуальних психологічних консультацій, психокорекції або 

соціально-психологічного тренінгу. 

Метод Assesment Center дозволяє створити організаційний план 

проведення процедур оцінки, сформулювати вимоги й обмеження, а також 

дозволяє досягти більше глибокого розуміння особливостей діяльності 

оцінюваних персоналу, специфіки організаційної культури й схем взаємодії, 

використовуваних в ТОВ «Глобал білгі». 

Звичайно, в управлінні, що здійснюється жінками є свої особливості. 

Поводження жінки більшою мірою залежить від її настрою й психічного стану в 

цілому, обтяженості сімейними проблемами. Жінка-керівник, як правило, менш 

урівноважені, персонал ТОВ «Глобал білгі»  найчастіше сприймаються крізь 

призму особистих симпатій й антипатій керівника. Однак чоловічий стиль 

керівництва - неупереджений, прямий, що апелює до кар‘єрних амбіцій 

персоналу, що прагне об‘єктивно оцінювати й раціонально прораховувати 

ситуацію, маючи свої достоїнства, має й недоліки. Жінка-керівник здатна 

інтуїтивно враховувати ірраціональні, неусвідомлені мотиви в поводженні 

персоналу і це допомагає влагодити конфлікти в робітничому середовищі, 

досягти взаєморозуміння, компромісу. Взагалі схильність жінки приділяти 

більше увагу психологічній сфері дуже важлива в умовах невеликого колективу 

відділення ТОВ «Глобал білгі». 
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Як й у випадку з половою приналежністю керівника, кожна вікова 

категорія має свої «плюси». Адміністративний працівник зі стажем має більший 

досвід й в медичній галузі, і в області управління кадрами; молодий же керівник 

може виявитися більше гнучким і мобільним; він більш активно йде на 

експерименти, впроваджує нові методи продажів, знайомить із сучасними 

підходами до керівництва. 

Крім соціальних факторів, при виборі керівника важливо враховувати 

особистісні, індивідуальні якості, які роблять людину успішним керівником. 

Важливо враховувати не тільки розумові, ділові, але також вольові й етичні 

якості керівника. Нажаль, компетентність, досвід, практична кмітливість, 

аналітичне мислення можуть «не спрацювати», якщо високий інтелектуальний 

розвиток керівника сполучається з недоліком упевненості в собі, відсутності 

мотивації до досягнення успіхів і відсутністю інших якостей, необхідних для 

ефективного керівництва. У цьому випадку існує ризик залишитися без 

курівника. Найчастіше такий керівник прислухається до рекомендацій осіб, яких 

уважає більше компетентними; у результаті відсутня чітка стратегія просування, 

власна лінія керівника. 

Невпевнені у своєму інтелекті керівники, побоюючись за свій авторитет, 

часто уникають конкуренції більш розумного персоналу і намагаються або 

позбутися від них, або уповільнити їхній посадовий ріст, таким чином, керівник 

може виявитися без ділового помічника, який би компенсував слабкі сторони 

начальника. Безумовно, це шкодить справі. 

Також негативною може бути емоційна нестриманість, некоректність у 

спілкуванні з персоналом. 

Отже, на основі оглянутих особливостей керівників різного типу 

визначимо ідеальний психологічний портрет керівника ТОВ «Глобал білгі»: 

1) якості мислення 

- гарна пам‘ять, 

- гнучкість, 

- глибина, 
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- широта й швидкість мислення, 

- практична кмітливість; 

2) вольові якості 

- цілеспрямованість, 

- наполегливість, 

- самовладання, 

- самостійність, 

- відповідальність; 

3) емоційні якості: 

- стійкість емоцій, 

- самоконтроль, 

- здатність до правильних дій в умовах стресу, 

- здатність до емоційного настрою й співпереживанню в спілкуванні; 

4) мотивація:  

- прагнення до лідерства;  

- матеріальним благам. 

Об‘єкт управління керівника - колектив, який, як правило, відрізняється 

двома особливостями: він нечисленний й, в основному, представлений жінками. 

Зрозуміло, наскільки важливий сприятливий морально-психологічний 

клімат у будь-якому структурному підрозділі ТОВ «Глобал білгі».  

Усе, що було розглянуто щодо значення статевої й вікової приналежності 

керівника, відноситься й для рядових працівників ТОВ «Глобал білгі». Оскільки 

більшість із них - жінки, керівнику із самого початку варто звернути увагу на 

зручність робочого графіка: для більшості матерів можливість вчасно забрати 

дитину з дитячого садка або зі школи становить левину частку привабливості 

даної роботи. Важлива також доступність телефону. Більшу роль грає й 

можливість заміни іншим персоналом: на випадок екстреної ситуації. Чим 

менше протиріч між професійним й сімейним життям жінки, тим оптимальніший 

психологічний клімат жіночого колективу відділення ТОВ «Глобал білгі». 

Обов‘язок керівника - подбати про максимально зручні й здорові умови 
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праці для персоналу.  

Формування колективу - самий відповідальний момент його існування. 

На початковій стадії люди придивляються один до одного й до керівника. 

Персонал адаптується до умов праці, вимог керівника. На цьому етапі особливо 

важливо, щоб керівник не пустив на самоплив формування відносин у колективі, 

вчасно помітив негативні тенденції й запобіг небажаним наслідкам. 

У структурі будь-якого колективу поряд з формальними відносинами 

можливе виникнення так званих неформальних груп. Добре, коли неформальна 

група збігається з формальною. Але частіше буває навпаки. Тісне особисте 

спілкування практично неминуче. Роль неформальних груп може бути як 

позитивною, так і негативною. 

Якщо згуртовані в організацію персонал за рахунок спілкування один з 

одним одержують більше задоволення від роботи, допомагають один одному 

підвищити кваліфікацію - це не може не позначитися на продуктивності праці, і 

будь-який керівник може впевнено шукати підтримку в такої неформальної 

групи. 

Але бувають й «шкідливі» неформальні групи, які відволікають увагу й 

енергію персоналу, породжують гострі конфлікти й знижують ефективність 

роботи в цілому. Ще гірше, коли така група явно або поволі протистоїть 

керівникові. На неформальну групу можна успішно впливати й навіть 

використати в конструктивних цілях. Насамперед варто проаналізувати, що 

об‘єднало людей у групу. Можливо, їх не влаштовує загальний психологічний 

клімат ТОВ «Глобал білгі». 

Зрозумівши й усунувши причину, по якій утворилася некерована 

неформальна група, можна одержати вірного союзника в її особі. 

Конфлікт є граничний момент загострення протиріч. Практично будь-який 

колектив, так чи інакше, проходить через стадію конфлікту, що виявляє слабкі 

місця в організації роботи, характерах і здібностях людей. Щоб керівництву ТОВ 

«Глобал білгі»  було простіше розібратися з рішенням конфліктів, поділимо їх на 

3 групи: 
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1. Ділові. Це конструктивні конфлікти, коли предмет розбіжностей - 

безпосередньо трудова діяльність (наприклад, організація праці). Такі конфлікти 

- показник зрілості, дієздатності колективу, його готовності брати активну 

участь у подіях. При знаходженні оптимального рішення розбіжності 

закінчуються. Небезпека ділового конфлікту в тім, що, затягшись, він може 

перерости в емоційний. 

2. Емоційні. Це міжособистісні конфлікти, причина яких лежить в 

індивідуальних якостях опонентів. Такі конфлікти - однозначно деструктивні. 

Вони гальмують і саму роботу, і прийняття конструктивних рішень. Важливо 

вміти побачити суб‘єктивний, емоційний компонент конфлікту, навіть якщо як 

привід до конфлікту використаються ділові розбіжності. Тільки коли мова йтиме 

про щирий предмет конфлікту (у цьому випадку - особисті відносини), його 

можна буде дозволити. 

3. Внутрішньоособистісні. Це прояв внутрішнього напруження, 

викликаного протиріччям між потребами і їхнім задоволенням. Наприклад, 

медичний працівник випробовує невдоволення самим характером праці, 

заробітною платою, стилем керівництва. Це неминуче відбивається на 

відношенні до роботи й інших персоналу. Тому керівникові корисно знати 

конкретні причини незадоволеності, щоб допомогти підлеглому досягти бажаної 

гармонії інтересів і реальних можливостей. 

Як уже було сказано, будь-який конфлікт допомагає діагностувати 

ситуацію й змінити умови роботи. 

Однак, при всіх позитивних плодах конфлікту, бажано по можливості його 

запобігти. Адже конфлікт неминучий тільки тоді, коли негативна ситуація вже 

допущена, і її не вдалося дозволити безконфліктним способом. 

В ТОВ «Глобал білгі» можна використовувати наступні методи 

профілактики конфліктів: 

- правильний підбор і розміщення кадрів; 

- увага до умов праці й життя підлеглих; 

- постійне вдосконалювання оплати праці, гнучка система заохочень; 
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- строге дотримання прав й обов‘язків персоналу, що не залишає приводів 

для порушення дисципліни; 

- уважне ставлення до морального клімату, дрібним сваркам, слухам, 

пліткам, які звичайно й створюють ґрунт для конфлікту. Якщо конфлікт не 

вдалося запобігти, керівник може й повинен його спинити. 

В ТОВ «Глобал білгі» можна використовуватися такий алгоритм 

припинення конфлікту: 

1. Визначення динаміки й зони конфлікту. 

2. Вживання заходів для обмеження числа свідків конфлікту для 

зменшення зайвих відомостей і думок. На цьому етапі слід опанувати ситуацією, 

стати господарем становища. Учасники конфлікту повинні зрозуміти, що тепер 

рішення приймається керівником. 

3. Аналіз конфлікту і його обставин: 

- роздільне опитування конфліктуючих сторін і свідків конфлікту; 

- вивчення конфліктуючих суб‘єктів і свідків (їхніх звичок, професійних 

якостей, досвіду роботи, побутових умов, мотивів вступу в конфлікт і дій 

конфліктуючих); 

- виявлення причини, приводу, тривалості конфлікту на основі отриманої 

інформації, відносини колективу до предмета, мотивам, суб‘єктам конфлікту; на 

цьому етапі потрібно продумати різні варіанти рішення конфлікту, щоб спів 

ставити картину, отриману на основі інформації, з реальними подіями. 

4. Розробка й аналіз варіантів дозволу конфлікту. Вибір оптимального 

методу, прийому, форми, засобу й умов дозволу конфлікту. 

5. Реалізація обраного й перевіреного рішення конфлікту. 

6. Розголос результатів реалізованого рішення конфлікту. 

7. Якщо в результаті припинення конфлікту одна зі сторін почуває себе 

переможеною, необхідно усунути це відчуття за допомогою моральної 

підтримки, відновлення в колективі доброзичливої атмосфери. 

Отже, слід завжди пам‘ятати, що поганим буває не сам конфлікт, а 

неправильне поводження в конфліктній ситуації. Поводження в конфліктній 
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ситуації визначається стилем керівництва. Стиль керівництва - це 

індивідуальний спосіб використання різних методів управління. 

У кожному разі корисно бачити в підлеглому - хоча б потенційно - творчу 

особистість, якій для оптимальної продуктивності просто необхідна адекватна 

система мотивації. 

Психологічна й соціологічна аксіома: людина зовсім відмовляється 

працювати, якщо її не мотивувати до праці. Ціль повинна надихати персонал 

ТОВ «Глобал білгі», у ній повинен бути закладений мотивуючий аспект. 

Деякі фахівці пропонують розділяти фактори мотивації й фактори 

демотивації. Як не дивно, до останніх ставляться саме ті фактори, якими 

прийнято спонукувати людину до продуктивної праці. Наприклад, пристойна 

зарплата або наявність розумного керівника - здавалося б, ці фактори повинні 

спонукати й надихати людину. Але цими факторами - самими по собі - не можна 

в достатній мірі мотивувати людину; навпроти, вони найчастіше стають 

джерелом невдоволення. Залишається тільки звести до мінімуму їхній 

негативний вплив, забезпечивши можливо більше комфортні умови на цьому 

рівні. Але це не значить, що заробітну платню слід мінімізувати. Матеріальне 

стимулювання повинно бути достатнім, щоб не демотивувати людину: 

дотримувати рівня зарплати, починаючи з якого людина погоджується 

працювати. А продуктивність його роботи залежить від зовсім інших причин. 

Фактори-мотиватори - це насамперед характер самої роботи, можливість 

кар‘єрного росту, відносини в колективі ТОВ «Глобал білгі». 

 

3.2. Розробка методів оцінки управлінських кадрів 

Робота ТОВ «Глобао білгі» неминуче пов'язана з необхідністю 

комплектування штату. Добір нових працівників не тільки забезпечує режим 

нормального функціонування підприємства, але і закладає фундамент 

майбутнього успіху.  

Пошук і добір персоналу є продовженням кадрової політики, реалізованої 

підприємством, і одним із ключових елементів системи управління персоналом, 
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тісно пов'язаним практично з всіма основними напрямками роботи кадрової 

служби у цій сфері. Тому основну увагу фахівців кадрової служби  сьогодення 

ТОВ «Глобао білгі» необхідно в першу чергу звернути саме на питання добору 

високваліфікованого персоналу. 

Підприємству слід інтенсифікувати власні зусилля у таких напрямках 

роботи з персоналом: 

 Кадрове планування. Відбиваючи політику і стратегію підприємства, 

визначається якісна і кількісна потреба у персоналі. Кадрове планування 

задає чіткі орієнтири, що стосуються професійної приналежності, 

кваліфікації і чисельності працівників, що вимагається.  

 Аналіз роботи, нормування праці й оцінка виконання. Дозволяють 

виробити вимоги і критерії, відповідно до яких будуть відбиратися 

кандидати на конкретні вакантні посади. З іншого боку, оцінка робочих 

показників нових працівників після деякого періоду їхньої роботи в 

організації дозволяє визначити ефективність самого процесу добору. 

 Система стимулювання. Дає можливість виробити політику стимулювання 

праці і набір стимулів, спрямованих на залучення кандидатів, що 

відповідають усім необхідним вимогам, а також сприяє утриманню вже 

найнятих працівників. 

 Організаційна культура. Порядки, норми поводження і трудові цінності, 

які культивуються на підприємстві, враховуються при встановленні 

критеріїв, використовуваних при пошуку і доборі нових працівників. 

Укомплектувати організацію працівниками, здатними прийняти діючі в ній 

норми, цінності, правила, не менш важливо, чим знайти професіоналів, що 

володіють необхідними знаннями, досвідом, навичками і діловими 

якостями. Досвід багатьох всесвітньо відомих фірм, що домоглися 

видатних успіхів у своїй сфері бізнесу, показує, що успіх організації 

залежить від уміння знайти людей з потрібним складом розуму, з 

потрібним відношенням до справи, готових з повною віддачею сил 

працювати для досягнення організаційних цілей. 
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 Система заходів для адаптації нових працівників до роботи на 

підприємстві і до трудового колективу. Є прямим продовженням процесу 

пошуку і добору кадрів. Важливо не тільки відібрати кращих працівників, 

але і забезпечити їхнє м'яке входження до підприємства і швидкий вихід на 

необхідний рівень робочих показників. 

 Навчання – це продовження процесу добору й адаптації нових працівників. 

Воно направлено як на освоєння новачками необхідних для успішної 

роботи знань і навичок, так і на передачу їм установок і пріоритетів, що 

складають ядро організаційної культури.  

Однак для того, щоб зв'язок між основними функціональними напрямками 

процесу управління персоналом і роботою по пошуку і добору персоналу для 

заповнення вакансій, що є на підприємстві, не була декларована лише на папері, 

необхідна визначена структура кадрової служби підприємства. Коли в єдину 

службу управління персоналом поєднуються відділ кадрів, відділ праці, відділ 

навчання і психологічна служба процес управління персоналом є ефективним.  

Крім того фахівці підрозділів кадрової служби мають організовувати свою 

роботу: 

- разом з керівниками інших структурних підрозділів підприємства 

розробляти кадрову політику і плани її реалізації з урахуванням 

конкретних умов на майбутній період і вносити пропозиції на розгляд 

керівництва;  

- періодично (раз у рік або за вимогою) представляти керівництву 

підприємства аналітичні записки про кадрову ситуацію з виявленням 

проблем і пропозиціями щодо їх рішення. Разом з фінансовим 

підрозділом проводить аналіз матеріальних і соціальних стимулів для 

максимально повної реалізації потенціалу кожного працівника. 

Контактувати з адміністративно-господарською службою з питань, 

пов'язаних із задоволенням соціально-побутових потреб працівників 

(оперативне медичне обслуговування, харчування, постачання 

промисловими і продовольчими товарами, транспорт та ін.);  
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- спільно зі службою безпеки розробляти пропозиції щодо попередження 

витоку комерційної інформації підприємства, перевірки лояльності 

працівників, забезпечення безпечних умов праці, вирішення питань, що 

виникають в екстремальних ситуаціях.  

Подальше удосконалення організації роботи з кадрами на підприємстві 

повинно базуватися на розробці моделі менеджера кадрової служби (рис. 3.1). 

При пошуку і доборі кадрів аналізованому підприємству важливо 

дотримуватися декількох принципів, що не тільки дозволять вибрати кращих 

кандидатів на заповнення наявних вакансій, але і будуть сприяти їх більш 

легкому входженню до ТОВ «Глобао білгі» і швидкий вихід на рівень робочих 

показників, що відповідають установленим вимогам. 

Пошук і добір кадрів не повинні розглядатися як просте перебування 

придатного кандидата для виконання конкретної роботи; пошук і добір повинні 

бути пов'язані з загальним контекстом програм, реалізованих у сфері управління 

персоналом, покликаних забезпечити досягнення цілей підприємства й успіх у 

реалізації стратегії, розробленої керівництвом. 
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Рис.3.1. Модель фахівця кадрової служби ТОВ «Глобао білгі» 

 

Необхідно приймати до уваги не тільки рівень професійної компетентності 

кандидатів, але і, те, як нові працівники будуть вписуватися в культурну і 

соціальну структуру підприємства. Підприємство більше втратить, чим придбає, 

якщо найме на роботу технічно грамотну людину, але не здатного 

встановлювати добрі взаємини з товаришами по роботі, з клієнтами чи 

постачальниками що підриває встановлені норми і порядки. 

Керівництву підприємства «Глобао білгі» слід також більше уваги 

приділяти такому заходу як планування кар‘єри робітника. Планування кар'єри – 

один з напрямків кадрової роботи на підприємстві, орієнтоване на визначення 

стратегії й етапів розвитку і просування фахівців.  

Це процес зіставлення потенційних можливостей, здібностей і цілей 

людини, з вимогами підприємства, стратегією і планами її розвитку, що 

Фахівець кадрової служби повинен: 

бути: провідником кадрової соціальної 
політики в трудовому колективі; 
соціальним лідером колективу; його 
перспективним еталоном  

мати: високі моральні якості; 
спрямовуватись на роботу з людьми; вищу 
освіту; спеціальну психолого-педагогічну 
підготовку; досвід роботи у кадровій сфері 

знати: цілі, задачі, проблеми 
підприємства; перспективи його розвитку; 
принципи кадрової політики; форми і 
методи планування і організації роботи з 
кадрами; нормативно-правові основи; 
основи психології, педагогіки, соціології 
праці 

володіти: методами організації і технікою 
управління кадрами; методами оцінки 
кадрів; питаннями практичного 
використання основ законодавства у 
роботі з кадрами;методами організації 
виховної роботи у колективі 

мати чітке уявлення: про методи 
дослідження і аналізу соціально-
психологічних процесів на підприємстві; 
про використання ПЕОМ в управлінні 
кадрами і соціальні процеси у трудовому 
колективі 
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виражається в складанні програми професійного і посадового росту. Перелік 

професійних і посадових позицій на підприємстві (і поза ним), що фіксує 

оптимальний розвиток професіонала для заняття їм визначеної позиції на 

підприємстві, являє собою кар'єрограму, формалізоване представлення про те, 

який шлях повинний пройти фахівець для того, щоб одержати необхідні знання 

й опанувати потрібними навичками для ефективної роботи на конкретному 

місці.  

Плануванням кар'єри в на ТОВ «Глобао білгі» займається переважно 

кадрова служба (відділ навчання і розвитку) та керівники підприємства. 

Просування по службі повинне визначатися не тільки особистими 

якостями працівника (освіта, кваліфікація, відношення до роботи, система 

внутрішніх мотивацій), але й об'єктивними.  

Кадрова служба ТОВ «Глобао білгі» серед об'єктивних умов кар'єри виділяє:  

- вища точка кар'єри – вища посада, що існує на підприємстві;  

- довжина кар'єри – кількість позицій на шляху від першої позиції, 

займаної індивідуумом на підприємстві, до вищої крапки;  

- показник рівня позиції – відношення числа осіб, зайнятих на 

наступному ієрархічному рівні, до числа осіб, зайнятих на тім 

ієрархічному рівні, де знаходиться індивідуум у даний момент своєї 

кар'єри;  

- показник потенційної мобільності – відношення (у деякий визначений 

період часу) числа вакансій на наступному ієрархічному рівні до числа 

осіб, зайнятих на тім ієрархічному рівні, де знаходиться індивідуум. 

У залежності від об'єктивних умов внутріорганізаційна кар'єра може бути 

перспективною чи навпаки безвихідною – у співробітника може бути або довга 

кар'єрна лінія, або дуже коротка. Фахівці відділу кадрів вже при прийомі 

кандидата повинні спроектувати можливу кар'єру й обговорити її з кандидатом 

виходячи з індивідуальних особливостей і специфіки мотивації. Та сама кар'єрна 

лінія для різних співробітників може бути і привабливою, і нецікавою, що 

істотно позначиться на ефективності їхньої подальшої діяльності.  
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Отже, задачами відділу стимулювання відділу кадрів на підприємстві 

«Глобао білгі» є: 

- проведення активної кадрової політики; 

- забезпечення умов для ініціативної і творчої діяльності працівників з 

урахуванням їхніх індивідуальних особливостей і професійних навичок; 

- розробка разом з фінансово-економічним відділом матеріальних і 

соціальних стимулів, 

- організація медичного обслуговування, організації суспільного 

харчування, розвитку фізкультури і спорту, соціального захисту 

окремих категорій працюючих. 

На нарадах і планерках керівники повинні оцінювати роботу різних 

підрозділів і груп. При позитивних результатах виражати подяку як окремим 

працівникам, так групам. Система заохочення працівників підприємства містить 

у собі моральну і матеріальну винагороду. 

Демографічна політика підприємства повинна бути спрямована на 

«омолодження» колективу й особливо кадрового складу керівників і фахівців. 

Стратегія управління персоналом на ТОВ «Глобао білгі» відбиває розумне 

сполучення економічних цілей підприємства, потреб і інтересів працівників 

(гідна оплата праці, задовільні умови праці, можливості розвитку і реалізації 

здібностей працівників тощо). В даний час розробляються умови для 

забезпечення балансу між економічною і соціальною ефективністю 

використання трудових ресурсів. Уже розробляється на підприємстві система 

оплати праці, що не обмежена мінімальними і максимальними розмірами і 

залежить від результатів роботи колективу в цілому і кожного працівника 

зокрема. Для окремих працівників і груп працівників установлені градації якості 

для того, щоб працівники могли побачити, чого вони можуть досягти у своїй 

роботі, тим самим, заохочуючи їх до досягнення необхідної якості.  

Для послідовного підвищення кваліфікації робітників, одержання ними 

технічних знань, необхідних для оволодіння передовою технікою, 

високопродуктивними методами виконання складних і відповідальних робіт, за 
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більш високими розрядами даної спеціальності, пропонуємо організувати: 

- виробничо-технічні курси; 

- курси цільового призначення; 

- навчання робітників іншим і суміжним професіям; 

- економічне навчання. 

Також щорічно укладається колективний договір, у якому відбиваються 

підвищення ефективності виробництва і напрямок використання прибутку, 

принципи трудового колективу і забезпечення зайнятості, організації праці і 

заробітної плати, житлово-побутове обслуговування, соціально-економічні 

гарантії, умови роботи, охорона і безпека праці, організація соціально-

медичного, санітарно-курортного лікування і відпочинку працівників.  

Виходячи з принципу «кадри вирішують все», кадрова служба «Глобао 

білгі» постійно демонструє роботу з задоволення вимог і очікувань персоналу 

підприємства показуючи перспективу просування по службі наділяючи найбільш 

перспективних співробітників додатковими повноваженнями, надаючи усім рівні 

стартові можливості. Активно заохочується участь працівників підприємства в 

прийнятті управлінських рішень методом проведення загальних і 

диференційованих зборів, створенням спеціальних робочих груп, орієнтованих 

на рішення чітко поставлених задач і досягнень визначених цілей. Як, вже 

зазначалося у попередньому розділі, на підприємстві «Глобао білгі» значна увага 

приділяється підготовці й освіті персоналу. Отже, продовжують укладатися 

договори з різними навчальними закладами, виділяються безпроцентні позички 

на кілька років. 

Для підтримки рівня кваліфікації працівників, через виробничу 

необхідність, повинна проводитися щорічна атестація кадрів. А за результатами 

атестації розроблятися план організації підвищення кваліфікації і перепідготовки 

персоналу, що в результаті дасть можливість здійснити ефективну ротацію 

кадрів. 
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3.3. Удосконалення роботи кадрової служби в аспекті планування ділової 

кар’єри працівників 

 

Розробимо проект підвищення ефективності функціонування кадрової 

служби підприємства з приводу підбору кадрів.   

1. Проблеми, на вирішення яких спрямований проект:  

1. Неякісне виконання роботи і незадоволення професійних вимог через 

невідповідність діяльності природним здібностям.  

2. Невідповідність природних даних людини обраній професії.  

3. Неадекватне сприйняття інформації під час спілкування.  

4. Утворення несприятливого клімату в робочих колективах.  

5. Нереалізація потенціалу працівників через виконання діяльності, що не 

відповідає вродженим здібностям.  

6. Конфлікти в колективах.  

7. Плинність кадрів.  

8. Суспільні проблеми невдоволення, роздратування, психосоматичних 

розладів через незнання власної природи і законів інформаційних взаємодій між 

людьми.  

9. Перешкоди становленню особистості і її самореалізацій у суспільстві.  

В нашому суспільстві підприємства не рентабельні не лише з економічних 

причин, але й тому, що більшість людей не можуть працювати з повною 

віддачею, часто займаючись не своєю справою, тому й не здатні виконувати 

поставлене перед ними завдання, та через тягар конфліктів у колективах і у 

власних сім‘ях. Плинність робочої сили відбувається через невідповідність 

обраної професії природженим даним людини. 

Конкретна діяльність за своїм змістом вимагає певних якостей психіки. 

Розкриваючи в людині природжені психічні якості ми допомагаємо віднайти 

свою справу, де вона почуватиметься впевнено, зможе максимально використати 

свої здібності, відчуваючи себе на своєму місці. Улюблена справа дає людині 

наснагу до життя, розвиває творчі здібності і бажання виконувати все 
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найкращим чином. Виконання роботи, яка відповідає особливостям психіки 

людини природно відбувається найпродуктивнішим способом, а внесок кожного 

працівника підвищує продуктивність праці всього підприємства. Якісне 

виконання роботи приведе до позитивних зрушень в економіці. Вирішити ці 

проблеми можливо тільки через визначення соціонічних типів. 

З часом відпаде потреба в перекваліфікації і проблема плинності кадрів. 

Знання соціонічних типів працівників і керівників дасть можливості:  

1. Розкрити вроджений потенціал, індивідуальність і направити до 

конкретного виду діяльності в будь-якій професії.  

2. Розкрити закономірності стосунків для свідомого пошуку взаємодій з 

іншими, що створить комфортність у відносинах у робочих колективах, у сім‘ї.  

3. Підбирати кадри на основі наукових законів.  

4. Безпомилково призначати людей на керівну посаду.  

5. Серйозно підходити до вибору супутника життя.  

6. Створити і задіяти Всеукраїнську Соціонічну Базу Даних для сприяння 

якісному розвитку суспільства.  

2. Користь роботи: 

для працівників:  

1)правильний вибір професії;   

2)реалізація природних задатків і здібностей;  

3) задоволення від роботи;  

4) підвищення якості роботи у комфортному колективі;  

5) посилення потенційних можливостей кожного працівника;  

6) стимуляція щодо якості роботи через заняття справою до душі;  

7) поліпшення як психічного, так і фізичного стану здоров'я;  

8) запобігання психічно-фізичної втоми під час роботи завдяки 

підвищенню зацікавленості в роботі;  

9) сприятливий моральний клімат буде оздоровлювати і підвищувати 

продуктивність праці;  

10) придбання впевненості в собі, самостійності;  
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11) будуть мати власну позицію, зможуть досягти кращих результатів  

12) зможуть менше допускати помилок у житті;  

13) правильно будуть обирати супутника життя;  

14) збережуть здоров'я завдяки створенню комфортного клімату в родині й 

у колективі.  

  Для керівників:  

1) будуть знати характер працівників, особливості їхньої поведінки і 

реакцій;  

2) будуть розуміти причини тих чи інших проявів працівників;  

3) будуть висувати реальні вимоги до працівників;  

4) будуть знати, кому які давати доручення, щоб бути впевненими у якості 

їх виконанні;  

5) будуть знати міжособові стосунки між працівниками;  

6) зможуть формувати комфортні робочі групи;  

Всеукраїнський Центр Соціоніки пропонує науковий підхід до підбору 

персоналу відповідно природжених особливостей інтелекту та психіки, у виборі 

керівництва та в створенні комфортних ефективних робочих колективів. Тоді 

кожен виконуватиме свої обов‘язки з максимальною віддачею, енергія 

працівників буде збережена і направлена на продуктивність праці і підприємство 

стане рентабельнішим, тобто злагоджений колектив виконуватиме своє завдання 

спокійно, найкращим способом і з найменшими зусиллями. 

3. Чи існують інші шляхи вирішити цю проблему. 

Ні в психології, ні в психотерапії і психіатрії не існує точних знань про 

природу людини, структуру і закономірності функціонування психіки. Звідси 

складність роботи практичних психологів. Психологічні тести, які у деяких 

організаціях застосовують при підборі кадрів, не дають бажаних результатів. 

Можна зробити деякі порівняння підбору кадрів, фахівців різних професій за 

технологіями, що існують у Центрі Соціоніки з методами інших організацій, що 

користуються психологічними тестами, один із яких має 300 питань, другий 80, 

третій 40, плюс співбесіда хвилин на 15-20. Тести не виправдують себе, бо не 
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дають правильності у відповідях, тому що людина завжди буде орієнтуватися на 

власні відчуття, досвід, настрій, самопочуття, і пошук подібного варіанту з 

життєвих ситуацій. А на деякі питання дає відповіді навмання, якщо їх не знає. 

Та й що виявляють подібні тести? Рівень професійної підготовки, знань, 

ерудиції, кмітливість. Але жоден з них не виявляє вроджену здатність людини до 

визначеної професії і її реальні можливості. Людина може придбати знання, але 

бути нездатною в силу своїх вроджених особливостей до виконання певного 

виду роботи. 

Попит в інформації психологічного напрямку в населення великий, але, не 

задовольняючи його, люди часто помиляються, потрапляючи в релігійні секти, 

эзотеричені чи вузьконаправлені психологічні клуби. 

4. Обґрунтування, чому реалізація саме цього проекту буде сприяти 

вирішенню зазначеної проблеми. 

Реалізація проекту базується на визначенні соціонічного типу. Це дає 

можливість безпомилково знати вроджені здібності кожного окремого 

працівника. Керівник, знаючи здатності працівника, буде корегувати певні 

вимоги до них відповідно до їх природних здібностей. Знаючи соціонічні типи 

працівників, можна знати причини виникнення тих чи інших взаємодій між ними 

і впливати на них у потрібному напрямку, уникаючи конфліктів. 

Знаючи власні сильні якості, людина стає впевненою в собі, має 

можливість їх розвивати і свідомо робити вибір у житті, зменшити кількість 

помилок, досягти успіху, максимально реалізувавши свої природні здібності, 

жити насичено, цікаво, щасливо. 

Будь-яка робота, яка повністю відповідає природним якостям людини, 

робиться якісно і продуктивно. Й сама людина на своєму місці оздоровлюється - 

робота до душі дає наснагу в житті й відчуття впевненості. Цьому сприяє ще й 

дуальність: найгармонійніші стосунки при психічному доповненні партнерів. А 

колектив, сформований згідно природних законів соціонної організації буде поза 

конкуренцією, бо в силі вирішувати будь-які завдання. 

Планування вивільнення чи скорочення персоналу. Планування роботи з 
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персоналом, що звільняється базується на класифікації видів звільнень, 

критерієм якого є ступінь добровільності уходу працівника з організації. 

Головним завданням служб роботи з персоналом у випадку переходу працівника 

в іншу виробничу, професійну, особисту, соціальну ситуацію, є сприяння 

максимальному пом‘якшенню цього переходу. 

Планування використання кадрів виконується через розробку плану заміни 

штатних посад. При визначенні місця роботи необхідно ураховувати 

кваліфікаційні ознаки, психічні та фізичні якості та можливості претенденту.  

Також потрібно поставити такі вимоги, щоб уникнути професійних 

захворювань, інвалідності, виробничого травматизму.  

Планування навчання персоналу охоплює заходи по організації навчання 

на підприємстві, за його межами та самопідготовка. Планування навчання 

персоналу дозволяє використовувати потенціал своїх працівників без 

додаткового пошуку висококваліфікованих кадрів та зовнішньому ринку праці. 

Окрім цього цей вид планування створює умови до мобільності, мотивації та 

саморегуляції працівника, а також прискорює процес адаптації працівника до 

умов виробництва, що періодично змінюються на одному та самому робочому 

місці. 

Планування витрат на персонал. Потрібно ураховувати такі статті витрат: 

основна та додаткова заробітна платня, відрахування на соціальне страхування; 

витрати на командировки та службові відрядження; витрати на підготування, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів; витрати пов‘язані з доплатами 

на харчування, житлово-побутове обслуговування, культурою та фізичним 

вихованням, охороною здоров‘я та відпочинком; тощо. Також потрібно 

планувати витрати на охорону праці та навколишнього середовища, створення 

більш сприятливих умов для праці, здорового психологічного клімат, витрати на 

організацію робочих місць. 
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ВИСНОВКИ 

 

    Ефективність управління забезпечується дотриманням принципу 

індивідуального та диференційованого підходу, згідно з яким вибір завдань і 

контроль за їх виконанням здійснюється з урахуванням рівня професійної 

компетентності кожного працівника. 

    У суспільстві, що розвивається за рахунок нових знань, де усе більше 

працівників займається інтелектуальною працею, питання кар‘єри постає 

особливо гостро. Переосмислюється суть знань, ставлення до доброти, 

специфіка власне роботи і такі фундаментальні поняття, як влада, довіра, 

кооперація. Тому менеджмент у професіограмі будь-якого підприємства 

відіграє особливу роль. 

Кар‘єра – це суб‘єктивно осмислені, визначені, власні судження 

працівника про своє трудове майбутнє, шляхи самовираження та 

задоволеності працею, на які він сподівається. Це переміщення працівника по 

ланках службової ієрархії чи послідовна зміна занять, як у рамках окремої 

організації, так і на протязі всього життя.  

     Роль колективу у кар‘єрному плануванні та просуванні робітників та 

зазначили основні риси менеджера, який планує кар‘єрне зростання своїх 

підлеглих та, в свою чергу, сам бажає підвищення по службовій драбині. 

     Менеджери мусять мати такі риси: найвищий професіоналізм, 

поєднання в собі рис адміністратора і лідера, вміння враховувати інтереси 

всіх сторін, що беруть участь у бізнесі, широкий інтелектуальний кругозір, 

висока моральність, ініціативність, наполегливість, комунікабельність, 

уміння бути стратегом, вивчати і аналізувати своє оточення, спроможність 

акумулювати інформацію – вибирати з неї найважливішу для даного 

моменту й на перспективу, використовувати можливості наявності 

інформаційної мережі, добувати інформацію, аналізувати погані новини з 

більшою увагою, ніж добрі, перетворювати факти в інформації а, її – у 

знання, визначити важливість, цінність інформації, її багатоаспектність, 
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відчувати перспективу, знати, що потрібно сьогодні, а що завтра, мати 

інтуїцію, вміння переконувати підлеглих у потребах, справах та в 

реалістичності свого бачення перспективи розвитку фірми, цінувати таланти 

працівників і позбуватися баласту, коректним шляхом, уміти слухати інших, 

чути навіть те, що не сказано  в голос, спонукати людей своїм прикладом, 

керуватися правилом: якщо два працівники думають однаково, то один із них 

зайвий, прагнути до широкого аспекту думок, бути чесним, по скільки без 

цього немає довіри, гнучким, поступливим у думках і діях, не переступати 

грані, за якою настає порушення етики, норм моралі, бути доброзичливим, 

добропорядним, об‘єктивним, неупередженим, мати високо розвинуте 

почуття справедливості, щиро сприяти загальному успіху фірми, взяти на 

озброєння такі риси: акуратність, точність, діловитість, скромність, простота, 

чуйність, твердість, рішучість. 

Свою діяльність «Глобал білгі» почала в жовтні 2008 року і на 

сьогоднішній день є одним із лідерів у сфері контактних центрів в Україні. До 

основних напрямків діяльності компанії, слід віднести: телемаркетинг, продажі 

по телефону, обслуговування клієнтів, back office, управління якістю, управління 

скаргами. 

Можна виділити наступні особливості кадрової політики ТОВ «Глобал 

білгі»: 

 всі нові співробітники проходять співбесіду, як з представником HR, 

так і з провідними фахівцями того відділу в якому працюватиме співробітник; 

 всі нові співробітники проходять випробувальний термін 3 місяці; 

 використовується багаторівнева мотивація персоналу: оплата 

співробітника складається із ставки, а також з особистих показників кожного 

працівника; 

 проводяться корпоративні заходи; 

 проводиться навчання персоналу. 

Основна частка прийнятих працівників належить джерелу Інтернет 

(47,8%), тобто тим людям, що виявили бажання працювати в компанії не за 
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направленням, а з власної ініціативи. Середній вік персоналу в компанії – 24 

роки. 

ТОВ «Глобал білгі» використовує відкриту кадрову політику, яка 

характеризується тим, що компанія є прозорою для потенційних працівників 

будь-якого рівня, можна прийти і починати роботу як із низької посади, так і з 

найвищої. Коефіцієнт обороту по прийому у 2018р. збільшився на 23,25% у 

порівнянні з 2016р. Коефіцієнт обороту по звільненню збільшився у 2018 р. на 

10,99% у порівнянні з 2016 р.  Плинність кадрів збільшилась на 22,12% у  2018р. 

порівняно з 2016р. Збільшується частка працівників, які звільнились за власним 

бажанням у перший місяць роботи, що свідчить про недоліки в системі підбору 

персоналу.    

В компанії «Глобал білгі» процес підбору персоналу відбувається 

наступним чином: спочатку визначають поточну та довгострокову потребу в 

кадрах, потім формується профіль кандидата, який містить докладний опис 

посади, параметри оцінки ефективності роботи співробітника. Далі відбувається 

пошук персоналу з використанням внутрішніх і зовнішніх джерел підбору. 

Наступним етапом є відбір персоналу, який включає в себе телефонні інтерв‘ю 

та оцінка кандидатів методом асесмент-центру. З метою забезпечення найбільш 

комфортного процесу введення працівника у посаду та ефективного 

пристосування до нових умов роботи, в компанії передбачена процедура 

адаптації нових працівників. З метою забезпечення ефективного росту та 

розвитку працівників у ТОВ «Глобал білгі» регулярно проводяться програми, 

направлені на кар‘єрний розвиток. 

Підвищення ефективності діяльності кадрової служби з оптимізацією 

співвідношень адміністративних працівників, удосконалюванням підготовки й 

підвищенням кваліфікації персоналу, зміцненням трудової дисципліни, 

зменшенням витрат робочого часу. 

 


