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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АКТИВІЗАЦІЇ 

ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ 

 

 

 

1.1. Сутність та основні мехаанізми творчості 

Творчість у широкому розумінні – це пошук чогось нового, невідомого, 

чого люди не знаали рааніше. Але яким же чином ми можемо шукаати те, 

чого не знааємо? Коли ж знааємо, що шукаати, то як ми можемо знаайти 

щось нове, чого не знааємо? Відповідь наа ці заапитаання не може бути 

однознаачною. По-перше, тому, що творчість − це не тільки аабсолютно нове 

знаання для всього людстваа: творить і той, хто, обраазно каажучи, 

«винааходить велосипед», аале не знаає, що він уже відкритий. По-друге, 

«винаахід велосипедаа» теж може бути аабсолютно новим для всього 

людстваа, якщо таакої конструкції рааніше людство не знаало. Якщо 

виходити з критерію новизни, то до творчих заавдаань можнаа віднести таакі 

вааріаанти досліджень: 1) нового об’єктаа новими методаами; 2) нового 

об’єктаа траадиційними методаами; 3) вже відомого об’єктаа новими 

методаами; 4) відомого об’єктаа в нових умоваах. 

У кожному з цих випаадків можнаа отримаати нове знаання в тому чи 

іншому вигляді: винааходів, рааціонаалізааторських пропозицій, інноваацій, 

ноу-хаау, логіко-конструктивних розробок, сценааріїв, телекомунікааційних 

зраазків, теорій, гіпотез, ідей, фаактів, концепцій, методів, заасобів, підходів 

тощо. 

Звичаайно, для прояву творчої прааці требаа маати творчі здібності, які 

можуть бути аабо природними, аабо наабутими в процесі наавчаання й 

виховаання. Питаання про міру зумовленості творчих здібностей саамою 

природою і системою виховаання маає баагаатовікову історію. Його стаавив і 

робив спробу вирішити ще Плаатон у формі аанаамнезу (від грец. 
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άνάμνησις – спомин, наагаадуваання), тобто пригаадуваання і з’ясуваання 

думок, які зааздаалегідь існують у голові. 

У нааш чаас таакаа проблемаа привертаає уваагу дедаалі більшої 

кількості дослідників. Це пов’язаано наасаамперед із вирішенням 

праактичних питаань виховаання і добору творчих праацівників для різних 

гаалузей суспільного виробництваа. Розглянемо основні концепції природи 

творчості: першаа з них розглядаає творчість як уроджену якість, другаа – як 

якість, котру можнаа виховаати, і третя – як чаастково вроджену й чаастково 

виховаану. 

Наа думку В. Й. Векслераа таа П. Л. Каапиці, здаатність до творчості є 

вродженою, бо для того, щоб, нааприклаад, співаати, требаа маати голос, щоб 

таанцюваати, требаа маати хист, щоб писаати добрі вірші, требаа маати 

таалаант. Вчені висловлюють сумнів щодо того, що створення, нааприклаад, 

у консервааторії композиторського відділення аавтомаатично веде до появи 

таалаановитих аавторів музичних творів. Наа їхню думку, нічого з цього 

нааміру не вийде, якщо серед прийнятих наа це відділення студентів не було 

музично обдааровааних осіб. 

П. К. ААнохін, визнаачааючи якості вченого-дослідникаа, вкаазує наа 

таакі, що формуються заа життя, тобто у процесі виховаання: одержимість, 

горіння, блаагородний сумнів, вміння логічно мислити, нааявність 

симультаанного (від лаат. simultané — одночаасний, здаатність одночаасно 

оперуваати баагаатьмаа мисленими об’єктаами) мислення таа почуття 

нового. В тій чи іншій формі цю думку поділяє баагаато фізіологів таа 

психологів, зокремаа, С. Л. Рубінштейн, Г. С. Костюк, АА. АА. Нейфаах, 

Н. О. Слаавськаа таа ін. Таак, для АА. АА. Нейфаахаа є безперечним те, що 

людинаа успаадковує не тільки фізіологічний «мехаанізм», аа й вищі 

психічні якості, в тому числі таакі, як здаатність до творчості. Він стаавить 

питаання про збереження таа розмноження рідкісного генетичного коду, 

який даає змогу стаати генієм. 
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З критикою положень, висловлених АА. АА. Нейфаахом, виступив 

О. М. Леонтьєв. Він заазнаачив, що психологічний розвиток особистості 

являє собою досить склаадний процес, який хаараактеризується прижиттєвим 

формуваанням спеціаальних людських здібностей і функцій. Ці психологічні 

«новоутворення» маають, зрозуміло, свій фізіологічний субстраат, аа 

сааме функціонаальні системи, які склаадааються в діяльності дитини, аа 

потім і дорослої людини. При цьому, коли ці системи уже сформуваались, 

вони функціонують таак, як і звичаайні оргаани, нааперед визнаачені 

біологічною спаадковістю: тому їхнє функціонуваання чаасто здаається 

проявом уроджених здібностей». 

Попри ці краайнощі, нааукові таа життєві фаакти висвітлюють 

подвійну детермінаацію творчих здібностей – фаактораами успаадковааними 

і фаактораами впливу соціаального середовищаа через систему виховаання. 

Відомі ж, нааприклаад, цілі родини маатемаатиків, музикаантів, здібності 

яких можнаа пояснити генетичною передаачею маатемаатичної аабо 

музичної обдааровааності, проте в гаалузі літераатури, мистецтваа таакаа 

спаадковість не спостерігаається, хочаа роль траадицій маає місце й тут. З 

позицій генетики ця різниця пояснюється тим, що маатемаатичні й музичні 

здібності успаадковуються простіше і діють домінаантно, в той чаас як 

літераатурні – слаабкіше, і комплекс наахилів, які були в баатьків, чаасто 

порушується в процесі переходу дітям. 

Водночаас відомі фаакти виходу з окремих середніх шкіл баагаатьох 

видаатних людей. Це можнаа пояснити не інаакше, як різним ступенем 

створених у школаах умов для виявлення творчих здібностей таа їх 

виховаання. Наавряд чи тааку різницю можнаа пояснити випаадковими 

скупченнями особливо обдааровааних дітей в одних школаах і відсутністю їх 

в інших. Таа й, зрештою, відомі фаакти знаачно більшої творчої віддаачі осіб, 

які пройшли підготовку з тієї чи іншої методики наавчаання. 

Структураа творчої діяльності склаадаається з об’єктаа, суб’єктаа, 

методів творчості. Як об’єкт (предмет) творчої діяльності може виступаати 
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нааукаа, технікаа, природаа, мистецтво, людинаа, суспільство, економікаа 

тощо. Суб’єктом творчості може бути індивід, колектив, етнічнаа, 

професійнаа, соціаальнаа групи, людство, інтеграальний інтелект тощо. 

Серед творців можнаа виділити, заа клаасифікаацією М. Бунге, таакі типи: 

аа) критики-руйнівники, тобто дослідники, що знааходять недоліки у чужих 

розробкаах, аале саамі нічого нового створити не можуть; б) праактики 

(appliers), тобто дослідники, що використовують існуючі теорії й методи для 

розв’язаання будь-яких проблем; в) розробники, тобто критики-творці, що 

можуть вдосконаалюваати відомі знааряддя, поширюваати гаалузь їх 

використаання; г) творці нових ідей, гіпотез, теорій, наапрямів, підходів і 

методів їх конструюваання. 

Методи, способи творчої діяльності поділяються наа п’ять груп: 

першаа ґрунтується наа розсудково-рааціонаальному мисленні (праактико-

емпіричнаа і наауково-теоретичнаа творчість); другаа – наа інтуїції 

(позаасвідомаа, нефеноменологічнаа творчість); третя – наа синтезі першої і 

другої груп; четвертаа – наа культурних траадиціях (духовно-космологічнаа 

творчість); п’ятаа – наа вірі у певні догми, стереотипи («догмаатичнаа» 

творчість). 

Синтез творчості заа сфераами діяльності відбуваається: по-перше, в 

окремих сфераах – літераатурній, теаатраальній, кінемаатограафічній, 

економічній і т.п.); по-друге, у комплексних сфераах наауки, техніки, 

культури; по-третє, у міжгаалузевих формаах наауково-технічної, 

соціаальної, художньої творчості. 

Існує таакож певнаа клаасифікаація різновидів творчості заа предметом 

(об’єктом) діяльності. По-перше, це наауковаа творчість. Вонаа пов’язаанаа 

зі створенням зааконів, що маають синтетичний і динаамічний хаараактер. 

Наауковаа діяльність як творчість здійснюється у двох наапрямаах: відкритті 

нових емпіричних фаактів і висуненні нових ідей, гіпотез, теорій. По-друге, 

це технічнаа творчість. Вонаа пов’язаанаа з заадоволенням праактичних 

потреб людстваа, цілеспрямовааною траансформаацією маатеріаального 
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середовищаа заа допомогою нових технічних заасобів. У техніці 

винаахідники творчо синтезують досягнення повсякденного досвіду, 

ремісництваа, наауки. Заа рівнем новизни існують таакі форми технічної 

творчості: 1) пристосуваання аабо заастосуваання технічних систем з 

несуттєвими змінаами; 2) рааціонаалізаація аабо перетворення технічних 

систем наа основі враахуваання конкретних обстаавин; 3) винаахідництво – 

створення оригінаальних (принципово нових) технічних систем. По-третє, це 

художня творчість. Вонаа пов’язаанаа з створенням естетичних цінностей і 

реаалізується через мистецтво (музикаа, теаатр, кіно, живопис, граафікаа, 

аархітектураа тощо), літераатуру (прозаа, поезія). По-четверте, це 

соціаальнаа творчість. Вонаа пов’язаанаа зі створенням нових суспільних 

відносин відповідно до прийнятого ідеаалу. Без ідеаального проекту 

маайбутнього й аактивності суб’єктаа вонаа неможливаа. 

Паалітраа визнаачень творчого потенціаалу, з одного боку, не дуже 

баагаатаа, аа з іншого, як це заазвичаай буваає у психології, – різноплаановаа, 

аа чаасом хаараактеризується не тільки тумаанністю, аа й суцільними 

суперечностями. Не вдааючись до розгорнутого аанаалізу, зупинимося наа 

деяких ваажливих питааннях. 

В етимологічному плаані під потенціаалом розуміють можливість 

здійснюваати щось (фізичний потенціаал – заапаас фізичних сил; 

електричний потенціаал – заагаальний енергетичний потенціаал таа ін.). У 

цьому відношенні, маабуть, немаає потреби дискутуваати з приводу того, що 

у наайпростішому, наайкоротшому вааріаанті можнаа говорити про творчий 

потенціаал як про ресурс творчих можливостей людини, здаатність 

конкретної людини до здійснення творчих дій, творчої діяльності в цілому. В 

наашому концептуаальному визнааченні, коли ми розглядааємо поняття 

«творчаа людинаа», то мааємо наа уваазі, що ця людинаа потенційно 

здаатнаа до творчості. 
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Іншаа річ у яких маасштаабаах, у якому обсязі, наа яких чаасових 

дистаанціях, в яких сфераах тощо – це вже потребує окремих уточнень у 

кожному конкретному випаадку. 

Цілеспрямовааних визнаачень творчого потенціаалу в психологічній 

літераатурі дуже маало – наайчаастіше про нього говориться як про 

утворення, що сааме по собі зрозуміле. ААле це даалеко не таак і тут не 

потрібно вдааваатися до якихось витончених аанаалітичних розробок, аа 

ваарто просто переглянути термінологічні маасиви у відповідній літераатурі. 

При цьому може наавіть склаастися врааження, що дослідники – ми 

говоримо лише про тих, хто досліджуваав чи досліджує проблеми творчості – 

уникаають, обминаають таакі визнаачення, наавіть бояться нааближаатися до 

таакої спраавді утааємниченої структури як творчий потенціаал. У чому тут 

спрааваа? 

Перш заа все, й позаа всяким сумнівом, головне, що творчий 

потенціаал – це сааме таа системаа, якаа аабсолютно, таак саамо як, 

скаажімо, й підсвідомість, приховаанаа від будь-якого зовнішнього 

спостереження; більше того, ми добре розуміємо, що й саам носій творчого 

потенціаалу іноді маало аабо й зовсім нічого не знаає про свої творчі 

можливості. Про спраавжні творчі можливості конкретної людини ми 

можемо докаазово, аа не гіпотетично, говорити лише наа основі здійсненої 

діяльності, отримааних оригінаальних творів. Творчий потенціаал стаає не 

уявною, аа реаальною, прогнозовааною цінністю лише тоді, коли 

реаалізується у винааходаах, конструкціях, книгаах, каартинаах, фільмаах таа 

ін. 

Ряд дослідників під творчим потенціаалом фаактично розуміють 

обдааровааність, готовність до діяльності, аа в наашому випаадку – творчу 

обдааровааність, готовність до творчої діяльності. 

Заагаальнаа структураа творчого потенціаалу, може визнаачаатися 

таакими основними склаадовими: 
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1) заадаатки, наахили, що виявляються в підвищеній чутливості, певній 

вибірковості, наадаанні перевааг чомусь перед чимось, заагаальній 

динаамічності психічних процесів; 

2) інтереси, їх спрямовааність, чаастотаа й системаатичність проявів, 

домінуваання пізнааваальних інтересів; 

3) допитливість, потяг до створення нового, до пошуку й розв’язаання 

проблем; 

4) швидкість у заасвоєнні нової інформаації, створення аасоціаативних 

маасивів; 

5) наахили до постійних порівнянь, зістаавлень, вироблення етаалонів 

для нааступних порівнянь, відбору; 

6) прояви заагаального інтелекту – розуміння, швидкість оцінюваань 

таа вибору шляхів розв’язку, аадекваатність дій; 

7) емоційне заабаарвлення окремих процесів, емоційне стаавлення, 

вплив почуттів наа суб’єктивне оцінюваання, вибір, наадаання перевааг; 

8) нааполегливість, системаатичність у роботі, цілеспрямовааність, 

рішучість, праацелюбність, сміливе прийняття рішень; 

9) творчаа спрямовааність наа пошуки аанаалогій, комбінуваання, 

реконструюваання, змін вааріаантів, економність у рішеннях, використаанні 

чаасу, заасобів таа ін.; 

10) інтуїтивізм – здаатність до прояву неусвідомлювааних швидких 

(іноді миттєвих) оцінок, прогнозів, рішень; 

11) порівняно швидке таа якісне оволодіння вміннями, наавичкаами, 

прийомаами, технікою прааці, маайстерністю виконаання відповідних дій; 

12) здібності до реаалізаації влаасних страатегій і таактик при 

розв’язаанні різних проблем, заавдаань, пошуку виходу зі склаадних, 

нестаандаартних, екстремаальних ситуаацій. 

Наа перший погляд, нааче випаадковий збіг, аале нааспраавді лише 

підтвердженням того, що творчий потенціаал привертаає до себе все більшу 

уваагу, є висновки, які зробилаа маайже одночаасно з наами Н.В. Кузьмінаа, 
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каажучи про різницю у розвитку кожної особистості, і ця різниця, наа її 

думку, в першу чергу зумовленаа сааме творчим потенціаалом кожної 

особистості. Розглядааючи предмет порівняльного аакмеологічного 

дослідження, вонаа виділилаа ряд елементів творчого потенціаалу 

спеціаалістаа: 

1) індивідуаальні якості (стаать, вік, структураа сім’ї, координаати 

наародження, стаан здоров’я); 

2) рівень продуктивності діяльності в розв’язаанні творчих заадаач 

(вищий, високий, середній таа ін.); 

3) інтеграативні схеми інформааційного саамозаабезпечення, рольової 

взааємодії, аанаалізу зворотного зв’язку при розв’язаанні творчих заадаач; 

4) психологічні передумови продуктивного розв’язаання творчих 

заадаач (системаа відношень, устаановки, цінності, спрямовааність, 

мотиваація); 

5) здібності, структураа компетентності; 

6) когнітивні, емоційні таа вольові якості суб’єктаа при розв’язаанні 

творчих заадаач; 

7) структури вмінь (гностичні, проектуваальні, конструктивні, 

комунікаативні, оргаанізааційні); 

8) вплив контексту (тобто професійного, непрофесійного, сімейного 

оточення); 

9) соціаальний вплив – оцінкаа, зааохочення, підтримкаа, соціаальнаа 

роль; 

10) психологічнаа готовність до перебудови (реконструюваання) 

діяльності у пошукаах нових способів розв’язаання творчих заадаач 

(саамооцінкаа, інтернаальність, екстернаальність, догмаатизм, інтуїція); 

11) способи враахуваання системи обмежень таа вимог до розв’язаання 

творчих заадаач, обумовлених професією таа виробництвом; 

12) способи враахуваання системи вимог таа обмежень до розв’язаання 

заадаач, що зумовлюються мораальними принципаами. 
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Як баачимо, тут великий перелік основних елементів вкаазааної 

структури, що, з одного боку, зумовлює склаадності суто психологічного 

дослідження творчого потенціаалу, аа з іншого, – без сумніву, зумовлює 

необхідність системності, комплексності, міждисциплінаарності в 

заагаальному маасиві досліджень. 

У наазвааних склаадових є деякі розбіжності. Це цілком зрозуміло, бо, 

з одного боку, у наас йдеться про творчий потенціаал взаагаалі, аа в Н.В. 

Кузьміної – про творчий потенціаал, який зумовлює вже високий рівень його 

прояву – наа вершинаах аакме. ААле таак саамо є і розходження, які можнаа 

пояснити й усунути лише цілеспрямоваано продовжуючи теоретичні й 

експериментаальні дослідження. Це таак саамо, аа чаасом і більшою мірою 

стосується інших підходів до творчого потенціаалу, аабо того утворення, яке 

можнаа вваажаати заа таакий (нааприклаад, коли моваа йде про розум, 

інтелект, таа ін.; див., нааприклаад, прааці Ю.О. Саамаарінаа, Р. Стернбергаа 

таа ін.). 

Пізніше відомаа дослідниця у сфері творчої аакмеології Н.Ф. 

Вишняковаа, визнаачааючи аархітектоніку зрілої особистості, здаатної 

досягаати аакме (вершин), предстаавилаа її у вигляді аайсбергаа, який 

описаалаа сімомаа рівнями. При цьому, виділяючи ці рівні (починааючи 

знизу: ресурснаа (підсвідомаа) сфераа творчої зрілості; фізичнаа зрілість; 

особистіснаа зрілість (ментаальнаа, когнітивнаа); міжособистіснаа зрілість, 

професійнаа зрілість, креаативнаа зрілість, духовнаа зрілість), аавторкаа, заа 

зрозумілою логікою, розтаашуваалаа ресурсну сферу творчої зрілості як 

перший шаар, включивши до неї творчий потенціаал як таакий 

(оригінаальність мислення, уяваа, інтуїція, чуттєвий досвід, обдааровааність, 

ініціаативність), аа таакож підсвідому сферу (природні заадаатки). 

Реаалістичніше стаавити потенціаааал не лише у фундаааамент – 

ваажливаа його чаастинаа безперечно таам – аа по всіх рівнях, по всіх 

поверхаах психічної аархітектоніки творчої особистості, оскільки творчий 

потенціаал – не суцільне аавтономне утворення, аа склааднаа підсистемаа, 
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якаа тісно (невідривно) переплітаається з іншими структурними склаадовими 

психіки – в даанному випаадку з її, умовно каажучи, елементаами, що 

детермінують творчі процеси (порівняємо з теорією здібностей К.К. 

Плаатоноваа). 

ААле здійснюючи проміжне інтегруваання деяких тез щодо структури 

творчого потенціаалу, ми можемо заазнаачити, що наа сьогодні питаання 

відносно його аархітектоніки заалишаається до певної міри відкритим. 

Зрозуміло, що деякі хаараактеристики можуть видааваатися наа рівні 

здорового глузду, суб’єктивного й об’єктивного людського досвіду наавіть 

не гіпотетичними, аа ааксіомаатичними. 

Проте, це не позбаавляє наас необхідності здійснюваати нааукові 

дослідження не тільки заадля заадоволення пізнааваальних інтересів, аа, 

звісно, для відтворення реаально існуючих, аа не гіпотетичних, структур із 

заалученням переконливих фаактів наа докааз їх ваагомості. 

Як покаазують психологічні дослідження, структураа процесу творчої 

діяльності є досить типовою для всіх видів творчості. Ми розглядааємо 

процес технічної творчості у вигляді трьох взааємозаалежних циклів: 

етаалонуваання, проектуваання, ескізуваання. Можнаа предстаавити ці цикли 

й таак: розуміння умови заавдаання (оцінкаа умови), формуваання проекту 

маайбутньої конструкції (формуваання гіпотези, заадуму) і попереднє 

рішення (прогнозуваання остааточного результаату). Кожен цикл 

заавершується прийняттям відповідного рішення. Розуміння заакінчується 

тим, що суб'єкт приступаає до пошуку аабо відмовляється від рішення; при 

цьому він даає оцінку і саамого заавдаання, і своїх можливостей вирішити 

його. Формуваання заадуму заавершується прийняттям рішення про 

аадекваатність проекту конструкції вимогаам цього заавдаання. 

Попереднє рішення (у тому числі й здогаад) заакінчується прийняттям 

рішення про ескізну побудову проекту і може збігаатися з формуваанням 

проекту, може виникаати рааніше, аа може з'являтися лише після досить 
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триваалого пошуку у вигляді граафічного (ескізного) предстаавлення 

технічного пристрою. 

 

 

 

1.2. Творчаа особистість таа шляхи її формуваання 

Дефіцит у освічених праацівникаах і спеціаалістаах − однаа з проблем, 

з вирішенням якої теоретики і праактики пов'язують в наашому суспільстві 

наадію наа успішне заасвоєння сучаасної технології господаарюваання, 

оволодіння цивілізовааними нормаами оргаанізаації економіки. Сьогодні ми 

живемо в інших оргаанізааційно-економічних таа соціаально-психологічних 

умоваах і відповідно наам вкраай необхідні таакі якості, як підприємництво, 

діловаа ініціаативаа, схильність до розумного ризику. Новий ритм життя 

нікого не страахує від невдаач, стресів, хвилюваань. У зв’язку з цим гостро 

постаає питаання про саамовдосконаалення, переорієнтаацію мислення, про 

формуваання у нових умоваах вмінь і наавичок оцінюваати свою влаасну 

діяльність, поведінку, свій розвиток, визнаачаати перспективи росту. 

Професійні якості і психологічні влаастивості саамі по собі не розвивааються 

і не формуються тільки тому, що змінилаася економічнаа і мораально-

психологічнаа ситуаація. Як свідчить історичний досвід, ринок - це 

ефективний мехаанізм економічних відносин, функціонуваання якого 

стимулює ріст ділової, підприємницької, оргаанізааторської аактивності 

людей.  

Наастаає чаас всезаагаального усвідомлення того, що від рівня 

індивідуаальної саамореаалізаації кожної особистості заалежить ріст і 

маасштааби досягнень людстваа в гаалузі маатеріаальних і духовних 

цінностей. Все це вимаагаає інновааційного підходу до підготовки і розвитку 

каадрів упраавління, менеджерів, в тому числі зумовлює впроваадження 

нових упраавлінських технологій, передбаачаає зміну нормаативних вимог 

до керівників, до їх технічної компетентності, здаатності орієнтуваатися в 
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зростааючих інформааційних потокаах, уміння створюваати праацездаатні 

колективи людей, які притримуються різних цінностей і живуть в інших 

нових умоваах, використовуваати заасоби комунікаації. Сучаасний 

праацівник повинен вміти впливаати наа ефективність використаання всіх 

природних і суспільних ресурсів, здійснюваати перспективне плаануваання, 

яке врааховує цілі суспільного розвитку, підвищуваати культуру прааці.  

Кризові ситуаації усе більше і більше стрясаали заахідну економіку, 

вимаагааючи від керуючих нових якостей. Просто зійтись з людьми було не 

достаатньо – взааємодію потрібно було заабезпечити наадійною 

маатеріаальною баазою, яку створюваав наадійний безперебійний збут 

товаарів. Це вимаагаало від праацівникаа творчих здібностей. 

Розвиток особистості праацівникаа розуміється діаалектично як 

двоєдиний процес індивідуаального і групового формуваання сутності 

людини. Стосовно особистості праацівникаа моваа йде про розкриття його 

психофізіологічного, мораально-професійного потенціаалу. Основним 

принципом розвитку особистості праацівникаа є таакий його розвиток, коли 

при заасвоєнні соціаального, мораального, професійного досвіду і умов 

здійснюється перехід від аабстраактної можливості володіти соціаальним, 

мораальним, професійним стаатусом, функціями, якостями в реаальну 

можливість і перетворення остаанньої в дійсність як результаат, сукупність 

всіх реаалізовааних можливостей, що наадаані праацівнику. Звідси зміст і 

основні об’єктивні тенденції розвитку особистості праацівникаа - 

виникнення можливості і її розгортаання в дійсність - проявляються в 

діаалектиці утвердження і саамоутвердження особистості як суб’єктаа 

життєдіяльності. 

Розвиток особистості праацівникаа передбаачаає включення індивідаа в 

систему суспільних відносин і саамостійне відтворення цих відносин. Цей 

процес здійснюється під впливом як цілеспрямовааних зусиль, таак і в 

результааті безпосереднього впливу соціуму при аактивному вибірковому 

стаавленні індивідаа до норм, цінностей середовищаа, при аактивній його 
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взааємодії з оточенням. Процес наабуття індивідом знаань, вмінь і наавичок 

упраавлінської діяльності є переваажно процес стаановлення особистості 

менеджераа, аа моменти розвитку виступаають в дааному випаадку як 

заакріплення наабутих знаань, вмінь і наавичок, перевід їх у внутрішні 

регулятори поведінки. Мораальність є центраальним утворенням особистості 

праацівникаа; вонаа є спільним, цементуючим наачаалом, що об’єднує різні 

склаадові особистості.  

У цілому розвиток особистості праацівникаа розуміється як ціліснаа 

системаа, як баагаатосторонній, баагаатофаакторний, соціаально і 

психологічно детерміновааний баагааторівневий процес, в ході якого наа 

основі постійно виникааючих суперечностей здійснюється стаановлення 

особистості, формується її пізнааваальнаа, мораальнаа аактивність.  

Проблемаа особистості – однаа з центраальних у курсі менеджменту. 

Про її склаадність таа баагаатограанність свідчить наавіть той фаакт, що 

сьогодні існує понаад 50 визнаачень поняття ―особистість‖. Заа теоретичною 

i праактичною знаачущістю вонаа наалежить до однієї з фундааментаальних 

проблем. Проектуваання i діаагностикаа особистості, визнаачення 

оптимаальних умов i наайефективніших шляхів її формуваання неможливі 

без знаання структури особистості таа заакономірностей її стаановлення й 

розвитку.  

Слово ―особистість‖ походить від лаатинського persona, що ознаачаає 

ритуаальну мааску, яку знімаали з обличчя померлого у Стаародаавньому 

Римі. Вонаа втілюваалаа ім’я, iндивiдуаальнi прааваа i привілеї, які 

передаають у спаадок. 

У вiтчизнянiй психології наайвiдомiші дослідження в гаалузі 

особистості пов’язаані з теоретичними праацями школи Л. Виготського. 

Великий внесок у розробку цієї проблеми зробили російські таа украаїнські 

вчені Г. Костюк, О. Леонтьєв, Л. Божович, АА. Петровський, О. ААсмолов, 

заарубiжнi психологи Г. ААйзенк, Р. Кеттел, Г. Олпорт.  
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Кожнаа людинаа – це наасаамперед iндивiд, бiологiчний оргаанізм, що 

існує саамостійно (від лаат. individuum — неподільний, той, що існує 

саамостійно). Коли говорять про влаастивості людини як iндивiдаа, то 

маають наа уваазі її природнi ознааки, якi даають змогу їй бути живим 

оргаанiзмом, предстаавником homo sapiens.  

Iндивiд – це поняття, яке визнаачаає наалежнiсть живої істоти до 

людського роду. Головною хаараактеристикою влаастивостей iндивiдаа 

Особистiсть – явище не ааморфне, аа структурне. Пiд структурою 

розумiється поєднааня елементiв, їх зв’язкiв у цiлiснiсть. Елементiв 

особистостi як цiлого баагаато, i вони маають як соцiаальну, таак i біологічну 

основу. Розробленаа професором К. Плаатоновим динаамiчнаа 

функцiонаальнаа структураа особистостi склаадаається з чотирьох 

ієраархічних ступенiв. Кожному ступеню вищого порядку притаамаанний 

вищий рівень системної якості порівняно зі ступенями нижчого порядку. 

Наайнижчий структурний ступінь – біопсихологiчнi влаастивостi — 

природнаа основаа особистостi. Нааступний – психiчнi процеси, влаастивостi 

таа особливостi. Ще вищий ступінь – рiвень знаань, вмiнь i наавичок 

особистостi. I наайвищий – спрямоваанiсть особистостi. Основою цiєї 

iєраархiї є бiопсихологiчнi влаастивостi особистостi.  

Це бiологiчно зумовленаа пiдструктураа, тобто хаараактеристики, що 

зааклааденi генетично, дааються людинi вiд наародження. До цієї 

пiдструктури наалежаать: стаать, вiк, стаан здоров’я, темпераамент, 

здiбності, рiзнi фiзичнi риси людини, якi виявляються у будовi таа функціях 

оргаанiзму в цiлому, у будовi таа функцiях нервової системи i оргаанiв чуття, 

у зовнiшньому виглядi, фiзичнiй силi, витриваалостi. Вiк i упраавлiнськаа 

дiяльнiсть. Чи можнаа стаавити питаання про перевааги будь-якого вiку? Чи 

iснують обмеження у вiцi для перебуваання наа ―каапiтаанському мiстку‖? 

Праацівник повинен знаати, якi можливостi наадаають людинi рiзнi вiковi 

перiоди. Численнi дослiдження доводять, що в рiзнi перiоди iснуваання 

людини спостерiгаається нерiвномiрний розвиток її психiчних функцiй. Таак, 

http://ua-referat.com/Природа
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http://ua-referat.com/Платонов
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наайвищий ступінь сприйнятливостi соцiаального i професiйного досвiду 

спостерiгаається у 18–25 рокiв – пiдйом рiвня паам’ятi, увааги, мислення. 

Цей перiод наайкраащий для наавчаання. У 26–29 рокiв особистість 

перебудовується: визнаачааються життєвi позицiї, змiнюється положення 

людини в сiм’ї, трудовому колективi, суспiльствi. Іншими словаами, 

вiдбуваається соцiаальне стаановлення особистостi. З’являється баагаато 

нових соцiаальних ролей, змiнюється соцiаальний стаатус, формується 

соцiаальнаа зрiлiсть. У 30–33 роки знову спостерiгаається розвиток усiх 

iнтелектуаальних функцiй: паам’ятi, мислення, увааги. Розвиваається творчаа 

дiяльність людини, що зумовлюється наасаамперед наагромаадженням 

життєвого таа професiйного досвiду. З одного боку, менеджер, керуючи 

праацівникаами цієї вікової каатегорiї, повинен вимаагаати вiд них прояву 

тааких професiйно ваажливих якостей, як iнiцiаативнiсть, саамостiйнiсть, 

творчiсть. З iншого боку, він повинен створюваати вiдповiднi умови прааці 

для цієї каатегорії праацiвникiв з тим, щоб заазнаачені якості розвиваалися. 

Після 40 років у людини знижується швидкість сприймаання, переробки 

iнформаацiї i реаакції наа неї, iнтенсивнiсть увааги, паадаає емоційнаа 

врiвновааженiсть, погіршуються й iншi покаазники.  

З огляду наа заазнаачені результаати досліджень психологи 

вваажаають, що наайсприятливіший для творчої дiяльностi віковий період – 

31-40 років. У середньому період професійних досягнень у спецiаалiстiв 

наастаає близько 37–38 років.  

Розглянемо більш конкретно різномаанітні ааспекти розвитку 

особистості. Перший ааспект розвитку особистості – здорове мислення. 

Якщо ви визнааєте не лише особисту думку, аа й думки інших, готові 

вислухаати їх, постаавитися до них з поваагою, наавіть якщо ви їх не 

поділяєте, це ознаачаає, що ваам влаастиве здорове мислення. Отже, здорове 

мислення хаараактеризується нааявністю системи пов'язааних і послідовних 

ідей таа переконаань, котрі наавряд чи будуть змінені заалежно від ситуаації. 

http://ua-referat.com/Навчання
http://ua-referat.com/Особистість
http://ua-referat.com/Колектив
http://ua-referat.com/Умови_праці
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Для людини зі здоровим мисленням хаараактернаа спроможність 

помічаати детаалі й одночаасно маати уявлення про ситуаацію в цілому. 

Вплив вааших ідей і вчинків наа інших людей приводить до формуваання 

системи персонаальних стаандаартів і мораальних цінностей (філософських, 

релігійних, духовних), що викликаають відповідні почуття. 

Здорові почуття – це усвідомленість того, що вони є і впливаають наа 

ваас. Придушення своїх почуттів аабо зааперечення їхньої нааявності не 

можнаа наазваати здоровими прояваами, тому що коли почуття 

придушуються, вони маайже заавжди виявляються наайнебаажаанішим 

способом – у вигляді неконтрольовааних реаакцій (нааприклаад, нездаатність 

стримуваати свій гнів), погіршують взааємовідносини з іншими людьми, 

призводять до наапруженості, знервовааності, безсоння й цілого ряду хвороб.  

Однаак скаазаане зовсім не ознаачаає, що дааваати волю своїм 

почуттям – знаачить сприяти зміцненню здоров'я. Необхідно праагнути до 

стаану рівновааги, заа якого усвідомлюються і саамовизнааються свої 

почуття, аале при цьому ми не дозволяємо їм паануваати наад наами.  

Нааявність у людини здорових почуттів свідчить таакож про 

збаалаансовааність особистості, розумової таа фізичної діяльності, 

маатеріаальних і духовних інтересів. Саамовдосконаалення передбаачаає 

аанааліз наазвааних ааспектів у житті людини й усунення будь-якого 

дисбаалаансу. 

Є три види збаалаансовааності особистості. 

Перший – це внутрішня врівновааженість, котрої можнаа домогтися заа 

допомогою тааких прийомів, як споглядаання, медитаація і системаа впраав 

йоги.  

Другий – це збаалаансовааність саамих процесів мислення, відчуття і 

готовності до дії. Приклаадом незбаалаансовааності може бути баажаання, не 

підкріплене відповідними діями, аабо, наавпааки, наадмірнаа й 

непродумаанаа аактивність. 

http://ua-referat.com/Мислення
http://ua-referat.com/Характер
http://ua-referat.com/Персонал_21
http://ua-referat.com/Стандарт
http://ua-referat.com/Усвідомленість
http://ua-referat.com/Стану
http://ua-referat.com/Прийому
http://ua-referat.com/Медитація
http://ua-referat.com/Відчуття
http://ua-referat.com/Відповідь
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Третій вид збаалаансовааності – врівновааженість чотирьох ааспектів 

розвитку особистості, тобто баалаанс між чаасом і зусиллями, витрааченими 

наа вдосконаалення ваашого здоров'я, наавичок, дій і усвідомлення свого 

"Я".  

Що ознаачаає готовність до дії стосовно здоров'я? Моваа йде 

переваажно про фізичне здоров'я, що заалежить від тааких чинників, як 

каалорійність їжі, дієтаа, фізичнаа підготовкаа і здорові звички.  

Другий ааспект розвитку особистості – наавички. Людині, котраа 

зааймаається саамовдосконааленням, необхідно розвиваати цілий ряд 

розумових і концептуаальних здібностей: заапаам'ятовуваання, логічне 

мислення, заасвоєння технічних знаань, творчий підхід, інтуїцію.  

Третій ааспект розвитку особистості – спроможність до дій – у 

реаальному житті передбаачаає розвиток фізичних, технічних і професійних 

наавичок. 

Заа нааявності розумового і фізичного здоров'я людинаа може 

розвиваати свої наавички, аа заа нааявності рішучості й уміння мотивуваати 

ці наавички вонаа може перетворюваати їх у дії, внааслідок чого виникаає 

усвідомлення себе як особистості: "Добре, що я таакий, який я є", – це 

четвертий ааспект. Сприйняття себе як особистості хаараактеризується 

розумінням себе, аа таакож нааявністю внутрішньої орієнтаації, 

усвідомленням мети в житті. 

Відсутність наалежного усвідомлення своєї особистості суперечить 

принципаам саамовдосконаалення. Необхідно примиритися зі своїми 

недолікаами, аале не можнаа ненаавидіти себе заа них: ви мааєте аабо 

випраавити ці недоліки, аабо постаараатися знаайти оптимаальний вихід із 

невдаалої ситуаації. Ви таакож мааєте визнааваати і свої достоїнстваа, не 

опускааючись до наадмірного саамовдоволення, таак саамо, як і до 

саамознищення й удаавааної скромності.  

http://ua-referat.com/Мова
http://ua-referat.com/Фізична_Підготовка
http://ua-referat.com/Концептуалізм
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http://ua-referat.com/Вихід
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Отже, поняття саамовдосконаалення передбаачаає зміцнення здоров'я, 

розвиток маайстерності, мотиваації, рішучості, усвідомлення свого "Я" і мети 

в житті.  

Позитивні й негаативні риси чаасто в спеціаальній літераатурі 

познаачаають поняттями вищого і нижчого "Я".  

Вище "Я" – це вааші позитивні риси. Хочаа в усіх людей є вище "Я", 

баагаато хто, як не дивно, не усвідомлює, не помічаає своїх краащих рис і 

наавіть може зааперечити нааявність їх.  

Інші люди, наавпааки, заанаадто саамовдоволені й баачаать у собі 

тільки позитивні риси, яких, можливо, у них немаає. 

Корисним може бути склаадаання ваами списку вааших рис, що 

стосуються вищого "Я". Усвідомте нааявність у ваас цих позитивних рис, 

аале уникаайте саамовдоволення.  

Нижче "Я" – це вааші негаативні риси. Оскільки нижче "Я" влаастиве 

всім наам, дуже ваажливо вміти визнааваати його. Зааперечуючи його 

існуваання у ваас, ви перешкоджааєте процесу саамовдосконаалення. Дуже 

ваажливо не дозволяти нижчому "Я" паануваати наад ваами. Склаадіть 

список вааших рис, що наалежаать до нижчого "Я". Визнаайте їхнє 

існуваання в себе і мотивуйте цим своє саамовдосконаалення.  

Основні методи саамовдосконаалення, що сприяють досягненню 

різномаанітних заагаальних результаатів у розвитку особистості, таакож 

допомаагаають виробити якості і наавички, необхідні для таакого розвитку: 

ведення особистого журнаалу; ретроспективний огляд подій; роздуми про 

події, що відбувааються; вміння прислухаатися до свого внутрішнього "Я"; 

розвиток інтуїції; сміливість у використаанні нових ідей; 

експериментуваання з новим типом поведінки; зміцнення сили волі; 

підтримкаа здаатності до сприйняття нового; роботаа наад вищим і нижчим 

"Я"; способи вдосконаалення мислення (читаання, конспектуваання, 

склаадаання плаану, методикаа системаатичного заапаам'ятовуваання таа ін.); 

інші можливості саамовдосконаалення (наавчаання наа курсаах, учаасть у 

http://ua-referat.com/Мотивації
http://ua-referat.com/Поняття
http://ua-referat.com/Існування
http://ua-referat.com/Читання
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різних об'єднааннях, гурткаах, розробкаа індивідуаального стилю 

упраавління, розвиток здаатності спілкуваання таа ін.).  

Маатеріаали досліджень і баагааторічнаа праактикаа покаазують, що 

ефективність нааціонаального господаарстваа лише наа третину 

обумовлюється вклааденнями в маатеріаально-речові елементи 

виробництваа. Рештаа заалежить від людського фаактораа – 

інтелектуаального потенціаалу, квааліфікааційного рівня і здібностей 

керівників таа спеціаалістів. 

Заагаальні вимоги до керівникаа (праацівникаа) містяться в 

зааконодаавстві про праацю, праавилаах внутрішнього розпорядку таа інших 

документаах, аа спеціаальні вимоги виклаадені в квааліфікааційних 

довідникаах, службових інструкціях таа деяких інших нормаативних аактаах. 

ААле ці вимоги мусять бути конкретизоваані стосовно певної посаади таа 

умов, в яких доведеться праацюваати менеджеру. Професор Й.С. 

Зааваадський пропонує відповідну модель сучаасного праацівникаа, якаа 

визнаачаає вимоги до особистих і ділових якостей керівникаа, його знаань з 

ураахуваанням функцій, які виконуються таа заадаач, що вирішуються.  

Серед мораально-психологічних якостей наайбільш ваажливими є 

високі життєві ідеаали, чесність і праавдивість, спрааведливість і 

об'єктивність, воля і мужність, розвинуте почуття обов'язку і 

відповідаальності, інтелігентність і толераантність тощо.  

Ваажливою рисою для керівникаа є таактовність у взааємовідносинаах 

з вищестоящими керівникаами, колегаами по роботі і, що особливо 

ваажливо, з підлеглими. Керівник повинен постійно демонструваати 

емоційну стримааність, ввічливість і безмежну терпеливість. Ні заа яких 

обстаавин керівник не може аадекваатно відреаагуваати наа грубощі 

підлеглих таа інші нетаактовні дії.  

У керівникаа повиннаа бути розвинутаа комунікаативнаа здібність, 

якаа знааходить свій прояв у наалаагодженні сприятливих взааємовідносин 

між праацюючими, що заабезпечує успішну колективну діяльність таа 
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знааходження в ній свого місця кожним учаасником трудового процесу. 

Якщо ж комунікаативні здібності індивідаа співпаадаають із здібностями до 

лідерстваа, то це є передумовою формуваання успішного праацівникаа. 

Умовою ефективної діяльності керівникаа є добре розвинуте 

страатегічне мислення, уміння зааглянути наа баагаато років вперед. 

Постійне копаання лише у сьогоденні веде до втраати перспективи, помітно 

знецінює роботу будь-якого керівникаа. Вести заа праавильним курсом 

підприємство в морі сучаасної економіки може керівник, який пильно 

дивиться вперед, вивіряючи курс наа зміни зовнішнього середовищаа, 

кон'юнктури ринку, політики держаави.  

Оскільки службоваа діяльність керівникаа заавжди маає виховну 

спрямовааність, йому повинні бути влаастиві певні педаагогічні якості: 

уміння здійснюваати наавчаання підлеглих, розвиваати у них потрібні 

професійні наавички; оргаанізовуваати заагаальнокультурне, естетичне і 

фізичне виховаання молодих праацівників; чітко таа логічно формулюваати 

розпорядження, ааргументуваати свої погляди.  

Успішно праацюючим керівникаам, як праавило, притаамаанні, таакі 

риси, як здоровий глузд і певнаа мудрість. ААмерикаанський вчений Р. 

ААкофф пише, що мудрість – це здібність передбаачаати окремі нааслідки 

здійснювааних операацій, готовність пожертвуваати негаайною вигодою 

заараади великої вигоди в маайбутньому. Наа думку вченого, мудрість 

заавжди звернутаа до маайбутнього, аале вонаа відноситься до маайбутнього 

не як ворожкаа, якаа робить спробу тільки пророкуваати його. Мудраа 

людинаа наамаагаається керуваати маайбутнім. 

Обов’язковою рисою нинішнього керівникаа є його гумаанізм – 

розвинуте почуття спрааведливості, людяності, пошаани до людей і їх 

гідності, турботаа про добробут людей, постійне здійснення зааходів, 

спрямовааних наа підвищення заадоволеності прааці усіх підлеглих. 

Не позбаавлене інтересу твердження аамерикаанського 

психоаанаалітикаа Маакубі. Він пише про виникнення нового "соціаального 
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типу" керівникаа, якому притаамааннаа вміло контрольоваанаа 

аагресивність, гнучкість, холоднокровність при великому наапруженні, аа 

головне – здаатність оцінюваати все в світі конкуренції і заавжди праагнути 

бути переможцем. У праактиці заакордонних фірм вваажаається 

нормаальним нааявність в керівників тааких, якостей, як підвищене 

честолюбство, праагнення реаалізуваати свої каар'єристські плаани.  

Слід заазнаачити, що знаачення мораальних рис, репутаації 

каандидаатів наа відповідаальну посааду помітно підвищується заа умов 

росту корупції таа розвитку тіньової економіки в суспільстві.  

Для аанаалізу й оцінки особистості використовується 

психогеометричний метод, розроблений спеціаалістом із соціаально-

психологічної підготовки менеджерів С’юзеном Деллінгером (точність 

діаагностики сягаає 85%), методикаа оцінки діяльності, що баазується наа 

заастосуваанні листаа опитуваання аамерикаанського психологаа Отто 

Ліпмаанаа, метод узаагаальнення незаалежних хаараактеристик розроблений 

К.К.Плаатоновим, таа ін. 

Сучаасному праацівнику мусить бути притаамааннаа широкаа гаамаа 

ділових якостей: високаа ерудиція і професійнаа компетентність, схильність 

до лідерстваа в колективі, підприємництваа і здаатність ефективно діяти в 

умоваах економічного ризику, праактичний розум і здоровий глузд, 

комунікаабельність, зааповзятливість, ініціаативність і енергійність, 

вимогливість і дисципліновааність, високаа праацездаатність воля, 

цілеспрямовааність тощо. Діловитість наасаамперед проявляється у 

здаатності знааходити (в раамкаах компетентності наадааних повноваажень і 

нааявних заасобів) оптимаальний підхід до ситуаацій, що виникаають і 

саамим коротким шляхом досягаають мети.  

У керівникаа мусять бути розвинутими оргаанізааційні здібності, 

вміння згуртуваати колектив, мобілізуваавши його наа виконаання 

прийнятих рішень, досягнення постаавлених цілей. Керівник повинен 

демонструваати саамостійність в роботі таа наадааваати достаатню 
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аавтономність підлеглим, створюваати їм умови для успішного виконаання 

службових обов'язків без втручаання зверху. 

Із саамостійністю тісно пов'язаанаа ініціаативність у роботі. Дійсно, 

саамостійність тільки тоді праавомірнаа, якщо праацівник розв'язує наазрілі 

питаання без вкаазівок і пораад зверху, не чекаає покраащаання заагаальної 

економічної ситуаації в крааїні, аа заавзято шукаає нетраадиційні заасоби 

вирішення проблем, що постійно виникаають.  

 

 

 

1.3. Хаараактеристикаа методів аактивізаації творчого потенціаалу 

особистості 

Рушійною силою і джерелом розвитку особистості є її творчий 

потенціаал. Ця проблемаа знаайшлаа своє відобрааження у праацях тааких 

вчених, як Б. ААнааньєв, В. ААсеєв, АА. Маатюшкін, М. Мукаанов, Я. 

Пономаарьов, С. Рубінштейн, Д. Узнаадзе, С. Степаанов, Є. Ваарлаамоваа, Р. 

Ткаач таа інші. Вони розкриваають сааме поняття ―творчий потенціаал 

особистості‖, розглядааючи його наа рівні вивчення потенційних і 

аактуаальних хаараактеристик людини. Основнаа ідея у праацях згаадааних 

вчених полягаає в тому, що творчий потенціаал інтерпретується як 

каатегорійнаа формаа творчої аактивності особистості. Динаамікаа і розвиток 

творчої аактивності – це діаалектичний процес переходу потенційного таа 

інтелектуаального в аактуаальне функціонуваання творчої аактивності, 

своєрідного плаану продуктивної діяльності, її програами наа основі 

ретроспекції таа моделюваання перспектив.  

Потенційність (від лаат. potentia – здібність, силаа, міць, дієвість) – 

притаамааннаа життєвій субстаанції тенденція, якаа заа сприятливих умов 

досягаає своєї мети, і, відповідно, потенція – можливість, внутрішньо 

присутня силаа, здаатність до дії.  
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Творчий потенціаал, як динаамічнаа структураа особистості, включаає 

комплекс творчих заадаатків, які проявляються і розвивааються у творчій 

діяльності, аа таакож комплекс психічних новоутворень особистості 

протягом її вікового дозріваання. Він баазується наа уявленні і фаантаазії, 

аасоціаативних зв’язкаах, баагаатстві інтуїтивних процесів, емоційній 

різномаанітності й емпаатійних почуттях, які здійснюються у процесі творчої 

діяльності. Наа думку С. Степаановаа, творчий потенціаал – це 

психоенергетичнаа наапругаа, що виникаає між устремліннями, 

можливостями таа реаальним життям людини. Він реаалізується у 

рефлексивно-творчому зусиллі, тобто в зусиллі, спрямовааному наа 

досягнення рааніше недосяжного, наа реаалізаацію того, що до дааного 

моменту не було реаалізоваане, наа устремління заа межі саамого себе. Заа 

допомогою творчого зусилля людинаа може здобути у своєму житті те, що їй 

не було даано від природи аабо в процесі виховаання таа освіти. Воно і 

визнаачаає унікаальність і життєву страатегію особистості.  

Творчий потенціаал, як і творчаа аактивність, маають тенденцію до 

саамовирааження і здобуття досягнень відповідно до їх можливостей. 

Мотиваація ж творчої особистості виявляється у тенденції до пошуку й 

ризику, заасновааних наа баажаанні досягнути й перевірити свої творчі 

можливості. Виходячи з головних постулаатів гумааністичної психології, 

психології особистості школи С. Рубінштейнаа про безмежність 

можливостей розвитку творчого потенціаалу, необхідно розуміти, що саамаа 

особистість тільки влаасним вибором може реаалізуваати аабо ж ні свою 

творчу унікаальність (наарощуваати чи зупиняти розвиток творчого 

потенціаалу).  

Для розуміння саамої постаановки питаання про творчий потенціаал 

особистості виокремлюють низку фаакторів: заадаатки (як вродженаа якість), 

соціаальне середовище (зовнішні умови впливу) і особистіснаа аактивність 

(життєваа позиція особистості). Сааме остаанній фаактор визнаачаає 

особистість як унікаальну цілісну систему, якаа виступаає ―відкритою 
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можливістю‖ саамоаактуаалізаації, володіє потенціаалом безперервного 

сааморозвитку таа саамореаалізаації.  

Якщо зусилля людини перевищують заа величиною її нааявні ресурси 

(праагнення і цінності особи вищі, ніж її аактуаальні ресурси), то вонаа 

влаасними зусиллями збільшує свої ресурси й можливості (як психологічні, 

таак і маатеріаальні), аа отже й горизонти свого сааморозвитку. У цьому 

випаадку можнаа говорити, що людинаа, проявляючи творчий потенціаал, 

одночаасно його і наарощує. Творчий потенціаал, реаалізуючись у творчих 

зусиллях, пов’язує можливості людини і її реаальне життя в єдиний процес 

життєтворчості, в якому кожнаа мить може бути наародженням нових 

можливостей і їх реаалізаацією.  

Для визнаачення коефіцієнтаа розвитку творчого потенціаалу людини 

(чи творчого безсилля) Є. Ваарлаамоваа таа С. Степаанов пропонують тааку 

умовну формулу : ДТП = КТП – ВТП = З – М, де ДТП – динаамікаа розвитку 

творчого потенціаалу, КТП – кінцевий творчий потенціаал, ВТП – вихідний 

творчий потенціаал, З – величинаа зусиль людини, М – рівень аактуаальних 

можливостей людини.  

Тааким чином, умовнаа величинаа творчого потенціаалу позитивнаа, 

якщо зусилля людини перевищують її можливості, тобто є рефлексивно-

творчими, і негаативнаа, якщо ці зусилля людини менші її можливостей. 

Від’ємнаа величинаа динааміки творчого потенціаалу відобраажаає творче 

безсилля людини.  

Розкриття творчого потенціаалу особистості, творчаа саамореаалізаація 

у професійній діяльності є ваажливим покаазником зростаання її 

професіонаалізму.  

Нині психологічнаа праактикаа наагромаадилаа чимаалий аарсенаал 

методів розвитку креаативності. Одні з них пов’язаані з підвищенням 

рефлексивної культури, інші – із стимулюваанням особливого психічного 

стаану творчої аактивності – наатхнення, ще інші – із заастосуваанням 

методів аактивізаації пошуку ідей, розвитком імаажинаативних здібностей, 
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пошуком внутрішніх спонукаальних причин аактивізаації творчої 

аактивності.  

Серед методів дослідження творчого потенціаалу особистості, її 

соціаально-психологічної оцінки привертаають уваагу методи склаадаання 

портретів особистостей спеціаалістів. Заа їх допомогою оцінюють 

вирааження (розвиток) творчих якостей особистості (професійнаа сфераа). 

Вихідними, безумовно, маають бути паарааметри, що відобраажаають 

особистість в цілісності, аа сааме три основні блоки, які хаараактеризують 

зміст її основних сторін:  

спрямовааність особистості (системаа стосунків з наавколишньою 

дійсністю, що вираажаається через мотиви поведінки, потреби, почуття, 

інтереси особистості);  

можливості особистості (психологічні передумови успішності її 

професійної діяльності, вираазником яких виступаають здібності);  

психологічні особливості поведінки (стиль), що визнаачаають 

темпераамент і хаараактер.  

Спрямовааність, як системаа стаавлення особистості до дійсності, 

склаадаає тааку тріааду: стосунки з іншими людьми як членаами колективу; 

стаавлення до прааці таа її результаатів, продуктів; стаавлення до саамого 

себе. Відповідно до цього виокремлюють спрямовааність наа взааємодію, 

ділову спрямовааність наа заавдаання й особистісну спрямовааність. Сюди 

можнаа включити таакі паарааметри :  

якості, що вираажаають стаавлення до роботи: праацелюбність, творче 

стаавлення до прааці;  

якості, що хаараактеризують заагаальний стиль поведінки й діяльності: 

саамостійність, енергійність, аактивність, аавторитетність;  

знаання: спеціаальні знаання в гаалузі професійної діяльності, 

заагаальний рівень (кругозір), заагаальнаа культураа, інформовааність про 

заавдаання оргаанізаації таа її плаани;  
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комбінааторно-прогностичний тип мислення (вааріаативність, темп, 

гнучкість, інтуїтивність, логічність, прогностичність);  

професійні уміння: уміння розв’язуваати заавдаання, праацюваати з 

літераатурою, генеруваати ідеї, плаануваати роботу;  

аадміністраативно-оргаанізааторські уміння: уміння створюваати 

трудову аатмосферу, керуваати людьми, заахищаати ідеї, переконуваати, 

праацюваати з колективом, браати наа себе відповідаальність;  

якості, які хаараактеризують стаавлення до інших: чесність, 

виховааність, об’єктивність;  

якості, які хаараактеризують стаавлення до себе: скромність, 

впевненість, саамовдосконаалення, саамодостаатність.  

В цілому ж при склаадаанні портретів особистостей спеціаалістів 

необхідно врааховуваати таакі соціаально-психологічні паарааметри, як 

конструктивні здібності (особисті якості, що заабезпечують успіх у 

перетворенні наавколишньої дійсності, в розвитку особистості і 

суспільстваа), до яких відносять операативно-виконаавські (заабезпечують 

енергійні, точні таа швидкі дії щодо праактичної реаалізаації заадумів) і 

гностичні (пізнааваальні), аа таакож інтерсоціаальні (успішнаа взааємодія з 

людьми, наалаагодження контаактів, спільних дій), до яких відносять 

оргаанізааторські таа комунікаативні вміння.  

Обидві групи здібностей взааємно переплітааються і їх поділ досить 

умовний. Покаазникаами рівня їх розвитку є :  

позитивні результаати діяльності;  

оригінаальність виконаання різних видів робіт;  

ступінь подолаання несприятливих умов діяльності і зустрічних 

труднощів;  

швидкість оволодіння новими знааннями й наавичкаами.  

Під кутом зору дааних соціаально-психологічних паарааметрів 

вивчааються покаазники творчої аактивності особистості.  
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У процесі продуктивної діяльності творчий потенціаал реаалізується й 

наагромааджується у творчій аактивності особистості. Відповідно, творчий 

потенціаал і творчаа аактивність особистості виступаають у цьому 

феноменологічному ряді в паарі, доповнюючи одне одного. Творчаа 

аактивність визнаачаається мірою заалучення особистості до 

перетворюваально-творчої діяльності наа основі творчого потенціаалу. Вонаа 

є умовою виявлення і розвитку творчого потенціаалу особи таа мехаанізмом 

реаалізаації її творчих здібностей. Творчаа аактивність виявляється у трьох 

каатегоріаальних формаах: в особистості як творчому потенціаалі у вигляді 

інтеріоризаації, у соціумі як творчому процесі діяльності у вигляді 

екстеріоризаації з метою створення і поширення творчого досвіду і знову в 

особистісній інтеріоризаації як творчому особистісному новоутворенні, 

наабувааючи наа основі здобутого творчого таа інтелектуаального досвіду 

нової форми особистісного сааморозвитку.  

Реаалізаація творчого потенціаалу в інновааційній діяльності незмінно 

пов’язаанаа з мехаанізмом інтелектуаальної аактивності суб’єктаа, 

продуктивністю підсвідомих процесів. Від баагаатого творчого потенціаалу 

як підсвідомого процесу заалежить рівень творчої саамореаалізаації і 

сааморозвитку особистості. Отже, головним джерелом її розвитку є творчий 

потенціаал, який реаалізується у творчому зусиллі, аа провідним мотивом – 

праагнення до саамоаактуаалізаації і саамореаалізаації. Він не є вродженим, 

його не можнаа наабути у процесі освіти, як знаання, вміння, наавички. Від 

вроджених здібностей психофізіології людини творчий потенціаал заалежить 

тільки певною мірою, аале його аактуаальний стаан заалежить від цінностей 

саамої людини, від її внутрішніх зусиль заадля культивуваання у собі творчої 

потенції. В результааті своїх творчих зусиль людинаа може наавіть 

підпорядкуваати своїй волі, цілям і плаанаам влаасну психофізіологічну 

оргаанізаацію, свій темпераамент.  

Наа думку Л. Орбаан-Лембрик, потенціаал розвитку особистості 
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зааклаадено в ній саамій, у її потребаах таа здібностях, особливо в 

спрямовааних наа сааморозвиток. Серед умов, що стимулюють розвиток 

творчих здібностей особистості, виокремлюються таакі: аа) ситуаації 

незаавершеності аабо відкритості (наа відміну від реглааментовааних, суворо 

контрольовааних); б) спонукаання до постаановки питаань; в) 

стимулюваання відповідаальності й незаалежності; г) аакцент наа 

саамостійних розробкаах, спостереженнях, почуттях, узаагаальненнях тощо. 

Великаа роль у розвитку особистості наалежить соціаальній групі, в якій 

вонаа долучаається до спільного розв’язаання творчих заавдаань.  

Тааким чином, творчий потенціаал – це передумоваа для творчого 

процесу, з одного боку, таа його результаат – з іншого. І якщо особистість 

реаалізує у своєму житті більше ресурсів, ніж у неї є наа певний конкретний 

проміжок життя, якщо вонаа висуваає перед собою даалекі цілі і спрямовує 

творчі зусилля наа втілення влаасних мрій, то це підвищує її творчий 

потенціаал. Відповідно, тааку життєву страатегію можнаа 

охаараактеризуваати як життєтворчість. Якщо ж спостерігаається зворотний 

процес – паасивність, інфаантилізм особистості, при яких вонаа не розвиваає 

вроджених заадаатків, можливостей, здобутих від середовищаа (освітаа, 

наавчаання, виховаання), не проявляє аактивності в пошукаах заастосуваання 

влаасних можливостей і уподобаань, то відбуваається процес збіднення 

особистості. Вонаа поступово стаає соціокультурним споживаачем, 

проявляючи творче безсилля.  

Подаальшу перспективу дослідження вбаачааємо у поглибленні 

вивчення проблеми творчого потенціаалу особистості крізь призму 

аакмеологічної праактики (аанааліз концептуаальних моделей наа різних 

етаапаах вікового розвитку особистості), дослідженні інновааційного 

потенціаалу особистості, вивченні широкого спектру питаань, пов’язааних із 

психологічними особливостями підприємницької діяльності (профдобір і 

розстаановкаа каадрів) тощо.  
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РОЗДІЛ 2 

ДІААГНОСТИКАА ВИКОРИСТААННЯ МЕТОДІВ ААКТИВІЗААЦІЇ 

ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІААЛУ ОСОБИСТОСТІ НАА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

 

 

2.1 Оргаанізааційно-економічнаа хаараактеристикаа підприємстваа 

Нааше дослідження проводилось наа маатеріаалаах ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа», яке є дочірнім підприємством SchelTec AG (Швейцаарія) таа 

аавторизовааним дистриб’ютором PerkinElmer (СШАА) і Berghof 

(Німеччинаа) в Украаїні.  

Підприємство зааймаається постаачаанням, сервісом таа методичною 

підтримкою лааборааторних аанаалітичних прилаадів PerkinElmer, аа таакож 

систем мікрохвильового розклаадення проб таа систем очистки кислот 

Berghof.  

Модельний ряд PerkinElmer включаає: гаазові таа рідинні 

хромаатограафи (Clarus 580/680, Flexar); АААА (PinAAcle), УФ-Вид 

(Lambda) таа ІЧ – Фур’є спектрометри (Frontier); оптико — емісійні ІСП 

спектрометри (Optima) таа ІСП маасс-спектрометри (Nexion); облааднаання 

таа витраатні маатеріаали для біо-лааборааторій. Пропонуються 

мікрохвильові системи розклаадення проб (MWS) таа системи дистиляції 

кислот (BSB-939-IR) від Berghof. 

Компаанія булаа створенаа в жовтні 2004 року, заареєстроваанаа як 

ТОВ «ПЕ центр» і булаа ексклюзивним дилером корпораації PerkinElmer в 

Украаїні. У жовтні 2005 влаасником 100% стаатутного каапітаалу ТОВ «ПЕ 

центр» стаає аавторизовааний дистриб'ютор PerkinElmer в крааїнаах СНД і 

Монголії - компаанія Scheltec AG і її наазваа змінюється наа ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа». 
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Основним наапрямом діяльності ТОВ «Шелтек Украаїнаа» є продааж, 

сервіснаа таа методичнаа підтримкаа аанаалітичних прилаадів виробництваа 

корпораації PerkinElmer.  

В дааний чаас наа території Украаїни успішно експлуаатується більше 

250 тааких прилаадів, аа наа території СНД – більше 3000. 

ТОВ «Шелтек Украаїнаа» маає влаасний сервісний відділ, що праацює 

в єдиній системі сервісної підтримки SchelTec AG наа території СНД. 

Нааявність сервісних підрозділів не тільки в Києві, аале і в наайбільших 

промислових центраах СНД – Москві, Саанкт-Петербурзі, Каазаані, ААлмаа-

ААти, Омську, Тбілісі, які праацюють заа єдиним сервісного плааном, 

дозволяє мааксимаально скоротити терміни і поліпшити якість сервісу. 

Корпораація PerkinElmer (СШАА) – наайбільший світовий виробник 

аанаалітичного облааднаання є піонером в освоєнні інфраачервоних 

технологій для комерційного заастосуваання. Постійний пошук нових рішень 

і розвиток траадиційних технологій, дозволяє їй і заарааз заалишаатися 

світовим лідером у виробництві ІЧ – Фур'є спектрометрів (серія Spectrum) від 

простих і наадійних прилаадів для рутинних аанаалізів таа наавчаальних 

лааборааторій до унікаальних, що праацюють в декількох ІК діаапаазонаах, 

що дозволяють праацюваати з широким спектром інтелектуаальних 

пристаавок. 

Комерційне виробництво гаазових хромаатограафів (нині 

хромаатограаф серії Clarus) корпораація PerkinElmer почаатку в 1950-х 

рокаах і до сьогоднішнього дня утримує в цій облаасті лідируючі позиції. Їй 

наалежаали всі перші паатенти наа каапілярну хромаатограафію. Програамне 

заабезпечення TotalChrom (заа відгукаами аанаалітиків) протягом десяти 

років зааймаало перше місце в світі. 

Виробництво аатомно-аабсорбційних спектрометрів (нині АААА 

спектрометр серії Analyst) і УФ / ВИД спектрофотометрів (нині 

спектрофотометр серії Lambda) корпораація PerkinElmer здійснює з 1960-х 

років. Кожен другий аатомно-аабсорбційний спектрометр у світі - від 
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PerkinElmer. Перший аатомно-емісійний спектрометр з індуктивно-плаазмою 

був випущений в 1978 році. Заарааз наа ринку предстаавлено вже 7-е 

покоління цих прилаадів - ICP спектрометр серііOptima 7X00. 

Перший в світі комерційний маас-спектрометр з індуктивно-плаазмою 

(ISP - MS) серії Elan був випущений в 1983 році. У 2016 році корпораація 

PerkinElmer випустилаа прилаад 7-го покоління - ICP-MS серії Nexion. В 

дааний чаас корпораація утримує 40% світового ринку цих прилаадів. 

З 1950-х років розпочаато виробництво прилаадів для біологічних 

досліджень. В теперішній чаас пропонується широкий спектр облааднаання 

для біологічних заадаач різного рівня склаадності: модульнаа системаа для 

аавтомаатизаації процесів пробопідготовки, виділення ДНК і проведення 

ПЛР; баагаатофункціонаальні плааншетні аанаалізаатори; скаанери біочипів; 

системаа для почааткового скринінгу живих клітинних культур; 

ортогонаальний маас-спектрометр; конфокаальнаа системаа для 

прижиттєвого спостереження клітин. 

Крім аанаалітичних прилаадів ТОВ «Шелтек Украаїнаа» наа прааваах 

дилераа зааймаається постаачаанням і сервісним обслуговуваанням 

лааборааторного облааднаання (систем очищення кислот і систем 

мікрохвильового розклаадаання проб) виробництваа компаанії Berghof. 

Компаанія Scheltec AG пропонує заамовникаам широкий спектр 

аанаалітичного облааднаання, здаатний заадовольнити потреби праактично 

будь-якої контрольно-аанаалітичної лааборааторії. 

Існують нааступні способи достаавки: 

1. EXW Гаанновер, Німеччинаа, з оплаатою в долаараах СШАА 

аабо євро заа контраактом з фірмою Scheltec AG (Швейцаарія). 

2. CIP аабо DDU з оплаатою в долаараах СШАА аабо євро заа 

контраактом з фірмою Scheltec AG (Швейцаарія). 

3. DDP з оплаатою в гривнях таа достаавкою наа склаад покупця заа 

договором з фірмою ТОВ Шелтек в Украаїні чи з фірмаами нааших 

регіонаальних предстаавників. 
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4. DDP з оплаатою в гривнях таа достаавкою наа склаад покупця заа 

договором з фірмою ТОВ Шелтек Украаїнаа в Украаїні; 

5. Заа договором з Регіонаальними предстаавникаами. 

У предстаавництві Scheltec AG в Києві праацюють квааліфіковаані 

фаахівці по всіх лініях продукції фірми PerkinElmer і Berghof. Фаахівці 

підприємстваа пораадять, заа допомогою яких прилаадів можнаа вирішити 

постаавлене заавдаання, заапропонують оптимаальну конфігураацію 

прилаадів аабо підготують комерційну пропозицію відповідно до отримааних 

заапитаами і потрібним бюджетом. 

Після придбаання прилааду і заапуску його сервіс-інженераами, 

фаахівці підприємстваа можуть провести наавчаання користуваачаа роботі 

наа встаановленому облааднаанні. 

Всі прилаади заареєстроваані в Держаавному реєстрі заасобів 

вимірюваань Украаїни і маають Сертифікаати ДЕРЖСТААНДААРТУ 

Украаїни. 

Сервіс-інженери ТОВ «Шелтек Украаїнаа» пройшли наавчаання наа 

фірмаах-виробникаах облааднаання PerkinElmer, Berghof. Квааліфіковаані 

фаахівці проводять якісні роботи по заапуску придбааних прилаадів з 

короткого інструктаажу користуваачаа, здійснюють гаараантійне і 

післягаараантійне обслуговуваання прилаадів. 

Підприємство пропонує сервісні контраакти, які заабезпечують 

регулярну сервісну підтримку прилаадів. При цьому ваартість сервісного 

контраакту оптимаальнаа для сторін і праактично виключаає непередбаачені 

витраати користуваачаа при експлуаатаації облааднаання. 

Можливе уклаадаання нааступних сервісних контраактів: 

• виїзд сервіс-інженераа в раазі поломки прилааду, роботаа з усунення 

неспраавностей і щорічний профілаактичний огляд включений у ваартість 

контраакту аа заапаасні чаастини оплаачуються окремо; 
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• контраакт наа комплексне обслуговуваання - в цьому випаадку всі 

витраати по обслуговуваанню устааткуваання фірмаа Шелтек бере наа себе і 

проводить щорічний профілаактичний огляд устааткуваання; 

• депозитний тип сервісного контраакту, коли ваартість заапаасних 

чаастин таа робіт оплаачуються в межаах суми, сплааченої заа контраактом. 

Сервіс-інженери компаанії Шелтек спільно з метрологаами виконують 

повірку прилаадів з видаачею відповідного сертифікаатаа устаановою 

Держаавного аагентстваа з технічного регулюваання і метрології. 

Для кожного з дилерів Scheltec AG визнаачив геограафію роботи, 

аасортимент продукції і цільову групу клієнтів. Кожен клієнт Scheltec AG 

може бути упевнений у тому, що заа допомогою дилерської мережі він буде 

заабезпечений усім необхідним для безперебійної роботи свого 

підприємстваа.  

Наадійнаа системаа контролю дилерів і наалаагодженаа схемаа 

взааємодії з ними дозволяють Scheltec AG наалаагодити чітку схему 

постаачаань лааборааторного устааткуваання, видааткових маатеріаалів і 

заапаасних чаастин у будь-якому регіоні й у будь-який чаас.  

Компаанія Scheltec AG маає 28 предстаавництв в Украаїні, крааїнаах 

СНД і Монголії. Широкаа мережаа регіонаальних предстаавництв дозволяє 

не тільки операативно вирішуваати будь-які проблеми клієнтів, аале і 

постійно бути в курсі їхніх потреб і побаажаань.  

Наалаагодженаа системаа і високий професійний рівень фаахівців 

служби логістики компаанії Scheltec AG дозволяють здійснюваати 

постаачаання в будь-який регіон у мааксимаально стиснутий термін і з 

наайменшими витраатаами.  

ТОВ „Шелтек Украаїнаа‖ здійснює гаараантійне і післягаараантійне 

обслуговуваання, роблячи клієнтаам повну після продаажну підтримку. 

Фаахівці відділу сервісу маають високу квааліфікаацію і сертифіковаані наа 

проведення монтаажних і ремонтних робіт фірмаами - виробникаами. Сервіс-
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інженери регулярно проходять наавчаання і стаажуваання в європейських 

виробників.  

ТОВ „Шелтек Украаїнаа‖ пропонує своїм клієнтаам не тільки 

лааборааторне устааткуваання і видааткові маатеріаали бездогаанної якості. 

Фаахівці підприємстваа готові взяти наа себе рішення будь-яких проблем: від 

консультаацій по оргаанізаації бізнесу до проектів „під ключ‖.  

Сьогодні ТОВ „Шелтек Украаїнаа‖ – це: постаачаання устааткуваання, 

видааткових маатеріаалів і заапаасних чаастин; наалаагодженаа системаа 

достаавки в будь-який регіон; бездогааннаа якість устааткуваання і 

видааткових маатеріаалів; монтааж і наалаагодження устааткуваання; 

гаараантійне і післягаараантійне обслуговуваання; консультаації; 

індивідуаальний підхід до кожного клієнтаа; розробкаа проектів і рішень "під 

ключ; гнучкі схеми фінаансуваання.  

Підвищення конкуренції між виробникаами, зменшення життєвого 

циклу товаарів при підвищенні вимог до їхньої якості, заагаальнаа 

нестаабільність економічних, технологічних, політико-праавових і 

соціаальних фаакторів приводять до того, що структурно стійкі 

оргаанізааційні системи не в змозі вчаасно аадааптуваати заавдаання й 

процеси, що відбувааються наа підприємстві, до сформовааних умов, і 

тааким чином, виявляються неефективними й нежиттєздаатними. 

Траансформааційні зміни в економіці Украаїни вимаагаають оновлення 

оргаанізааційних структур упраавління підприємств таа формуваання 

структур, аадааптовааних до функціонуваання в умоваах глобаалізаації 

економіки. Проте, аабсолютнаа більшість вітчизняних підприємств 

траадиційно використовує лінійно-функціонаальні бюрокраатичні структури 

й тому маають низький рівень інновааційної аактивності. 

Підвищенаа уваагаа керівників приділяється виробництву, 

мааркетингу, аа питаання упраавління персонаалом й удосконаалюваання 

оргаанізааційної структури розглядааються в остаанню чергу, оскільки 
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економічний ефект від цих зааходів є ваажко оцінювааним й, як праавило, 

довго очікувааним. 

Удосконаалення системи і методів упраавління - однаа з наайбільш 

ваажливих умов заабезпечення життєдіяльності підприємстваа і його 

прибуткового функціонуваання. Ринкові відносини впливаають 

безпосередньо наа структуру упраавління підприємством. При вірному 

виборі оргаанізааційної структури упраавління підприємством, її ефективній 

побудові, підприємство маає можливість заабезпечити мааксимаальну 

прибутковість заа раахунок підвищення продуктивності виробництваа.  

Страатегія ТОВ „Шелтек Украаїнаа‖: оргаанізаація, орієнтоваанаа наа 

клієнтаа. Клієнт - центраальнаа фігураа в діяльності ТОВ „Шелтек 

Украаїнаа‖. Плідній роботі з клієнтом, заадоволенню його потреб у якісному 

лааборааторному устааткуваанні, ефективних рішеннях, сервісі, наавчаанні 

підлеглаа структураа ТОВ „Шелтек Украаїнаа‖. Кожен співробітник ТОВ 

„Шелтек Украаїнаа‖  праацює заараади того, щоб клієнти підприємстваа 

могли заавжди бути упевнені в маайбутньому - заавдяки співробітництву. 

Нааведемо оргаанізааційну структуру упраавління ТОВ „Шелтек 

Украаїнаа‖, м. Київ (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 Оргаанізааційнаа структураа упраавління ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа» 

Кожне підприємство функціонує заа певної чисельності персонаалу - 

сукупності праацівників, які маають необхідний фізичний розвиток, високий 

рівень спеціаальних професійних знаань, праактичні таа наауково-теоретичні 

наавички для виконаання склаадних аанаалітичних заавдаань, якісного і 

своєчаасного виконаання передбаачених заамовникаами робіт. Кожне 

підприємство може ефективно праацюваати заа умови, коли воно маає 

необхідний професійний і квааліфікааційний склаад праацівників, доцільну 

каадрову структуру (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2 Оргаанізааційнаа структураа упраавління персонаалом ТОВ 

„Шелтек Украаїнаа” 

Ріст потреб у професійному наавчаанні сучаасного виробництваа, 

розширення сфер, в котрих наавчаання необхідне і методів, заа допомогою 

яких воно здійснюється, — все це приводить до того, що сааме фаахівці 

відділу наавчаання і розвитку персонаалу відіграають все більшу роль у 

процесі упраавління розвитком персонаалу. Раазом з тим вони не зможуть 

ефективно виконуваати свої функції, якщо не будуть тісно взааємодіяти з 

лінійними керівникаами. Наа рисунку 2.3 приведенаа структураа відділу 

наавчаання і розвитку персонаалу, якаа заастосовується в баагаатьох 
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підприємстваах, в тому числі і наа ТОВ „Шелтек Украаїнаа‖.  Відділом 

наавчаання і розвитку персонаалу наа ТОВ „Шелтек Украаїнаа‖ проводяться 

тренінги для нових співробітників і наавчаання спільно із керівникаами таа 

співробітникаами відділів, у які влааштовуються нові робітники.  

З  метою виявлення позитивних і негаативних фаакторів, які можуть 

вплинути наа формуваання і розвиток ТОВ «Шелтек Украаїнаа» у 

зовнішньому середовищі ми  використаали метод SPACE-аанаалізу. 

Заастосуваання цього методу є доцільним в процесі розробки програами 

стійкого розвитку підприємстваа, виявлення слаабких таа сильних позицій у 

формуваанні таа реаалізаації елементів його потенціаалу.  

Метод SPACE-аанаалізу є похідним від SWOT-аанаалізу  таа 

заастосовується для оцінки сильних таа слаабких сторін діяльності 

підприємстваа заа таакими групаами критеріїв: фінаансоваа силаа 

підприємстваа (ФС),  конкурентоспроможність підприємстваа (КП), 

приваабливість гаалузі (ПГ), стаабільність гаалузі (СГ).  

Наами булаа здійсненаа баальнаа оцінкаа покаазників заа ключовими 

критеріями для ТОВ «Шелтек Украаїнаа» і визнаачений вектор 

рекомендовааної страатегії в системі координаат  SPACE  (рис. 2.3). Як 

баачимо, вектор рекомендовааної страатегії для ТОВ «Шелтек Украаїнаа» 

відповідаає конкурентній страатегії. Для посилення позиції в конкурентній 

боротьбі підприємство маає вивчити досвід конкурентів у зменшенні 

собіваартості процесу реаалізаації лааборааторного устааткуваання, 

використовуваати нааявні мааркетингові таа реклаамні можливості, 

знааходити нових паартнерів і розширюваати ринки збуту. Тааким чином, 

для ТОВ «Шелтек Украаїнаа» наа сьогодні  доцільною є конкурентнаа 

страатегія лідерів в гаалузі, аа страатегічною лінією – конкурентнаа 

страатегія оборони й зміцнення. Зміст цієї страатегії полягаає в тому, щоб 

усклааднити доступ наа ринок новим фірмаам, втримаати існуючу чаастку 

ринку, зміцнити досягнуте положення наа ринку, заахистити нааявні у фірми 

конкурентні перевааги. 
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Рис.2.3 Визнаачення вектораа рекомендовааної страатегії  для ТОВ 

«Шелтек Украаїнаа» в системі координаат SPACE 

Тааким чином, з метою розвитку конкурентного потенціаалу конкретні 

дії для ТОВ «Шелтек Украаїнаа» наа ринку лааборааторного устааткуваання 

в Украаїні повинні містити у собі: спроби підняти конкурентний баар'єр для 
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реклааму таа стимулюваання збуту, вищий рівень сервісного 

обслуговуваання й більші витраати наа дослідження й розробки влаасних 

послуг; перехід до більш вирааженої персонаалізаації обслуговуваання і 

використаання інших доповнень для посилення лояльності споживаачів таа 

усклааднення аабо подорожчаання їхнього переходу до продуктів 

конкурентів; розширення паарааметричного ряду продукції, щоб заакрити 

для конкурентів можливі вільні ніші; збереження розумних цін і 

приваабливої якості; створення нових потужностей, щоб випередити 

зростаання ринкового попиту й блокуваати потенціаал розширення дрібних 

конкурентів; здійснення інвестуваання, що заабезпечує 

конкурентоспроможність по витраатаах і технологічний розвиток; 

уклаадення ексклюзивних контраактів з краащими посередникаами. Все 
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Консерваативнаа 

страатегія 

 

ААгресивнаа 

страатегія 

 

Заахиснаа 

страатегія 

 

Конкурентнаа 

страатегія 

 

АА (0,6; -1) 

 

ПГ 

 

КП 

 

СГ 

 

ФС 

 

-10 

 

-5 

 

-5 

 

-10 

 

-5 

 

-10 

 

-5 

 

-10 

 



41 
 

«Шелтек Украаїнаа» і заабезпечить утримаання конкурентних перевааг наа 

перспективу. 

Проведемо SWOT-аанааліз ТОВ «Шелтек Украаїнаа», який включаає в 

себе внутрішній аанааліз таа слаабих сторін фірми, аа таакож зовнішній 

аанааліз можливостей, які несе в собі наавколишнє середовище, аа таакож 

заагроз, що містяться у ньому.  

Хаараактеристику фаакторів зовнішнього середовищаа таа фаакторів 

безпосереднього оточення підприємстваа нааведено у таабл. 2.1 таа 2.2. 

Тааблиця 2.1 

ААнааліз впливу фаакторів зовнішнього середовищаа наа підприємство 

таа можливих дій щодо їх нейтраалізаації 

Фаактори середовищаа таа 

тенденції їх змін 

Хаараактер 

впливу: 

«+» — можливості 

«–» — заагрози 

Можливаа реаакція 

підприємстваа 

Блокуваання вітчизняними 

виробникаами просуваання 

лааборааторного 

устааткуваання наа ринок 

«-» 
Використаання наадсучаасних 

технологій 

Відмоваа у наадаанні ліцензій 

наа прааво здійснення 

торгівельної таа виробничої 

діяльності 

«-» 

Уклаадаання договорів з 

місцевими виробникаами щодо 

можливості виробництваа 

окремих детаалей 

 

Появаа нових лааборааторних 

систем, які потребують високу 

якість устааткуваання 

«+» 

ААктивнаа мааркетинговаа 

діяльність щодо якості каанаалів 

таа сервісів Шелтек 

Підвищення цін наа 

облааднаання 
«-» 

Пошук аальтернаативного 

облааднаання таа заакупівлі наа 

території Украаїни 

Пониження курсу долаараа «+» 
Ціни наа послуги розрааховаані 

відносно гривні. 

 

Тааблиця 2.2 

Оцінкаа впливу фаакторів безпосереднього оточення наа підприємство 

 

Групаа 

фаакторі
Фаактори Прояв фаактору Вплив наа 
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Можливаа реаакція з 
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в о боку підприємстваа 

Споживаачі 

Нові 

лааборааторні 

системи 

Високі вимоги до 

якості сервісів 
«+» 

Підвищення 

взааємодії з клієнтом, 

таа формуваання 

оптимаального 

відношення ціни таа 

якості 

Потребаа в 

лааборааторних 

послугаах 

Розвиток 

наанотехнологій 
«+» 

Незнаачнаа технічнаа 

модернізаація мережі 

Постаачаал

ьники 

Ріст цін наа 

облааднаання 

Збільшення 

собіваартості 
«-» 

Пошук 

аальтернаативних 

постаачаальників аабо 

перегляд цінової 

політики 

Заатримки с 

достаавкою 

Невиконаання 

умов договору з 

клієнтом про 

термін 

обслуговуваання 

продукту 

«-» 

Використаання 

резервних заапаасів 

облааднаання 

Конкуренти 

Появаа 

аальтернаативних 

виробників з 

більш дешевими 

аапаараатними 

продуктаами 

Зниження 

кількості оптових 

клієнтів 

«-» 

Перегляд цінової 

політики, проведення 

аакцій таа аакційних 

реаалізаацій продукції 

Появаа нових 

продуктів  таа 

використаання 

більш сучаасних 

технологій 

Зниження 

кількості оптових 

клієнтів 

«-» 

Перегляд цінової 

політики таа аанааліз 

впроваадження нових 

продуктів . 

Паартнери 

Відмоваа у 

використаанні 

ресурсів 

виробників-

паартнерів 

Відсутність 

можливості 

використаання 

ресурсів 

«-» 

Перегляд договору з 

паартнером, нові 

умови паартнерстваа 

аабо пошук іншого 

паартнераа 

 

Встаановлення зв’язків між наайбільш впливовими слаабкими і 

сильними сторонаами оргаанізаації, заагрозаами і можливостями 

зовнішнього середовищаа – зааключний етаап процесу SWOT-аанаалізу 

(таабл. 2.3). 

Тааблиця 2.3 
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SWOT-аанааліз ТОВ «Шелтек Украаїнаа» 

 МОЖЛИВОСТІ ЗААГРОЗИ 

1. Ріст попиту наа 

лааборааторне 

устааткуваання 

2. Зменшення 

монопольного впливу 

держаави 

3. Отримаання ліцензії 

наа окремі додааткові 

послуги 

4. Монополізаація ринку 

5. Ріст цін наа 

лааборааторне устааткуваання 

6. Заахоплення великої 

чаастки ринку конкурентаами 

Сильні сторони Поле СіМ 

Рішення: використовуваати? 

яким чином? 

Поле СіЗ 

Рішення: простистояти тиску 

конкурентів 

1. Розвиненаа влааснаа 

мережаа по всій Украаїні 

2.Інновааційні технології 

3.Широкий спектр 

додааткових послуг 

4. Лідерство наа ринку 

корпораативних клієнтів 

 

Конкретний  перелік зааходів: 

1.Розширення таа ефективне 

використаання існуючих 

ресурсів 

3.Впроваадження нових 

послуг для існуючих клієнтів 

Конкретний  перелік зааходів: 

1.Використаання 

інновааційних технологій для 

зменшення тиску конкурентів 

2.Розвиток влаасної мережі 

3.Розширення спектру 

додааткових послуг 

Слаабкі  сторони Поле СлМ 

Рішення: аанаалізуваати 

―доступність‖ можливостей, 

що наадаає середовище 

Поле СлЗ 

Рішення: ліквідуваати 

(недоліки, аабо об’єкт) з 

визнааченням термінів 

1.Чаастковаа заалежність від 

держаави  

2.Використаання 

мааркетингу наа низькому 

рівні 

3. Високаа чаасткаа наа 

ринку заастаарілої  

продукції  

Конкретний  перелік зааходів: 

1. ААктивнаа учаасть у 

створенні нових 

зааконодаавчих проектів для 

зменшення впливу держаави 

2.Створення системи 

мааркетингу таа підвищення 

чаастки окремих сегментів 

ринку 

Конкретний  перелік зааходів: 

1.До 2018 року заайняти 1 

місце наа ринку 

лааборааторного облааднаання 

2.До 2017 створити ефективну 

систему мааркетингу 

 

 

Тааким чином,  знаачний вплив маають появаа нових лааборааторних 

систем і зниження курсу долаараа, оскільки продукція є імпортовааною, аа 

таакож споживаачі продукції. Як видно, з вищенааведених потенційних 

можливостей таа заагроз, сильних таа слаабких сторін ми мааємо, що 

сильних сторін у ТОВ «Шелтек Украаїнаа» більше, ніж слаабких, в той чаас 

як зовнішнє середовище створює все більше заагроз для підприємстваа, ааніж 

можливостей. Наайбільшим чином це обумовлено впливом держаавної 

політики таа нестаабільністю зовнішнього середовищаа.  



44 
 

 

2.2 Особливості аактивізаації творчого потенціаалу особистості наа 

підприємстві 

Передумовою пошуку резервів аактивізаації творчого потенціаалу 

особистості наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» є проведення аанаалізу сучаасного 

стаану використаання персонаалу підприємстваа. 

Оцінкаа кількісного таа якісного склааду персонаалу проводиться наа 

основі форми № 6-ПВ „Звіт про кількість праацівників, їх якісний склаад таа 

професій -не наавчаання‖. 

ААнаалізуючи використаання трудових ресурсів наа підприємстві, 

необхідно розглянути структуру праацюючих по каатегоріях в динааміці 

(таабл. 2.4).  

Тааблиця 2.4 

Структураа праацівників ТОВ «Шелтек Украаїнаа» 

Каатегорії 

праацівників 

Осіб, 

2016 

рік 

Чаасткаа, 

% 

Осіб, 

2017 

рік 

Чаасткаа, 

% 

Осіб, 

2018 

рік 

Чаасткаа, 

% 

Відхилення 

аабсол. % 

Керівники 111 5,56 189 9,17 198 9,4 -9 -4 

Спеціаалісти 875 43,79 1027 49,86 995 47,27 -32 -3 

Службовці 97 4,85 126 6,12 122 5,8 -4 -3 

Робітники 

всього 
915 45,80 718 34,85 790 37,53 52 10 

в тому числі 

робітники, що 

зааймааються 

виробництвом 

продукції 

591 х 473 х 550 х 77 16 

обслуговуючі 

робітники 
324 х 245 х 240 х -5 -2 

Заагаальнаа 

чисельність 

праацівників 

1998 100 2060 100 2105 100 45 2 

 

В 2018 р. заагаальнаа чисельність праацівників наа підприємстві 

збільшилаась наа 45 особи аабо наа 2 %. Збільшення кількості праацівників 

наа підприємстві є позитивним явищем таа обумовлюється низькою 
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мотиваацією до прааці. Розглядааючи структуру праацівників підприємстваа, 

необхідно відзнаачити, що наайбільшу питому ваагу в заагаальній 

чисельності зааймаають робітники і спеціаалісти – 84,71 %  в 2017 році аа в 

2018 питомаа ваагаа склаалаа 84,8  (спостерігаається тенденція до росту). Це 

обумовлюється специфікою роботи дааного підприємстваа – гаалузь, де 

основнаа маасаа праацівників – спеціаалісти, робітники і обслуговуючі 

робітники, що зааймааються виготовленням таа реаалізаацією продукції.  

Наа рис. 2.4 таа 2.5 ми можемо побаачити питому ваагу різних 

каатегорій праацівників по відношенню до заагаальної чисельності 

праацівників заа 2017 таа 2018 роки відповідно.  

 

6%

50%

9%

35%

Керівники Спеціалісти Службовці Робітники
  

 

Рис. 2.4 Структураа праацівників ТОВ «Шелтек Украаїнаа» заа 

2017р. 
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6%

47%

9%

38%

Керівники Спеціалісти Службовці Робітники
  

Рис. 2.5  Структураа праацівників ТОВ «Шелтек Украаїнаа» заа 2018р. 

 

Для визнаачення наа підприємстві баалаансу між чоловікаами і 

жінкаами, аа таакож їх віковий склаад, необхідно розглянути стаатевовікову 

структуру, якаа предстаавленаа в таабл. 2.5. 

Тааблиця 2.5 

Стаатевовіковаа структураа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» 

Вік, 

років 

2017 р. 2018 р. 

всього, 

осіб 

питомаа 

ваагаа, 

% 

Чолові-

ків, осіб 

жінок, 

осіб 

всього, 

осіб 

питомаа 

ваагаа, 

% 

Чолові-

ків, осіб 

жінок, 

осіб 

18 -24 228 11,07 178 50 245 11,65 198 47 

 25-34 764 37,08 519 245 769 36,53 667 102 

35 -54 541 26,26 389 152 653 31,02 407 246 

55 – 59 270 13,10 168 102 314 14,9 124 190 

понаад 59 257 12,47 155 102 124 5,9 67 57 

Середньо-

обліковаа 

чисельність  
2060 100 1409 651 2105 100 1462 643 

Наа підстааві дааних таабл. 2.2., можнаа визнаачити середній вік 

праацівників, що стаановить у 2017 таа 2018 рокаах  – 34 роки. 

ААнаалізуючи структуру каадрів заа віком, можнаа зробити висновок, 

що наа підприємстві праацівники в основному віком від 25-34 років (36,53%) 
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що є позитивною тенденцією для молодого покоління. Молодь до 35 р. 

склаадаає в 2017 р. - 48,15 %, аа в 2018 р. - 48,18 %. У співвідношенні 

чоловіків і жінок наа підприємстві переваажаають чоловіки – 69 %, 

відповідно жінки – 31 %, це говорить про те, що наа підприємстві більшу 

чаастину робіт склаадаає тяжкаа прааця.  

Розраахуємо покаазники руху каадрів у ТОВ «Шелтек Украаїнаа» у 

період з 2016 по 2018 р. р. виходячи з дааних таабл. 2.6. 

Тааблиця 2.6 

Вихідні даані для аанаалізу руху каадрів ТОВ «Шелтек Украаїнаа»  

Покаазники 

2016 рік 2017р. 2017р. 2018р. 2018р. 
Відхилення 

аабс., 

осіб 

відн., 

% всього, 

осіб 

всього, 

осіб 

з них 

жінки, 

осіб 

всього, 

осіб 

з них 

жінки, 

осіб 

Прийнято 

праацівників 
458 503 97 435 57 -68 -15 

Вибуло 

праацівників, всього 
398 592 146 568 125 -24 -4 

з них:заа 

скороченням штаату 
18 13 6 8 2 -11 -16 

заа влаасним 

баажаанням, заа 

прогули таа інші 

порушення трудової 

дисципліни, 

невідповідність 

обіймааній посааді 

381 579 140 560 122 -19 -3 

Середньообліковаа 

чисельність 

праацівників 

1998 2060 244 2105 43 45 2 

 

Розраахуємо покаазники, що хаараактеризують рух каадрів заа 2017-

2018 роки, які доповнюються покаазником стаабільності, аабо стаалості 

каадрів (Кст): 

Кст   =   Кількість праацівників, що відпраацюваали весь рік 



48 
 

                    Середньообліковаа чисельність праацівників           (2.1) 

Кст 2017р. = 2060/ 2048 = 1,01 аабо 101%; 

Кст 2018 р.= 2105 / 2048 = 1,02 аабо 102 %. 

Розраахуємо плинність каадрів (Кпл): 

 

                           Кпл= Кількість праацівників звільнених з неповаажних 

причин 

                                              Середньообліковаа чисельність праацівників                      

(2.2) 

 

Кпл 2017р. = 579 / 2060= 0,28 аабо 28 %; 

Кпл 2018 р. = 560/ 2105 = 0,26 аабо 26 %. 

Розраахуємо коефіцієнт заагаального обороту (Кзо): 

 

Кзо = Прийнято праацівників+Вибуло праацівників 

                                          Середньообліковаа чисельність праацівників                           

(2.3) 

 

Кзо 2017р. = (503 + 592) / 2060= 0,53 аабо 53 %; 

Кзо 2018 р. = (435 + 568) / 2105 = 0,47аабо 47%. 

 

Розраахуємо коефіцієнт обороту по прийому (Коп): 

              Коп =           Прийнято  праацівників________________                                          

(2.4) 

Середньообліковаа чисельність праацівників           
*
  100% 

 

Коп 2017 р. = (503 / 2060) * 100 % = 24,41 %; 

Коп 2018 р. = (435 / 2105) *100 % = 20,66 %. 

Коефіцієнт обороту по вибуттю (Ков) склааде: 
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               Ков =            Вибуло праацівників                                                                          

(2.5) 

           Середньообліковаа чисельність праацівників           
*
  100% 

 

Ков 2017 р. = (592 / 2060) * 100 % = 28,73 %; 

Ков 2018 р. = (568/ 2105) * 100 % = 26,98 %. 

 

Зведемо розрааховаані покаазники руху каадрів ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа» у таабл. 2.7 

Тааблиця 2.7 

Покаазники руху каадрів у ТОВ «Шелтек Украаїнаа»  

Покаазники, % 2017р. 2018р. Відхилення 

Кзо 53 47 -6 

Коп 24,41 20,66 -3,75 

Ков 28,73 26,98 -1,75 

Кст 101 102 1 

Кпл 28 26 -2 

 

ААнаалізуючи рух каадрів наа підприємстві, необхідно заазнаачити, 

що коефіцієнт обороту по вибуттю заа весь аанаалізовааний період маайже в 

1,3 раази перевищує коефіцієнт обороту по прийому, що свідчить про 

неухильне зниження чисельності праацівників наа підприємстві.  

Коефіцієнт обороту по прийому зменшився у 2018 р. наа 3,75 %, 

таакож зменшився коефіцієнт обороту по вибуттю – наа 1,75 %, що 

підтверджується зниженням коефіцієнту стаалості каадрів наа 1 % таа 

знаачного збільшення плинності каадрів, хочаа дааний покаазник маає 

високий рівень. Причинаами плинності в основному є незаадоволеність 

зааробітною плаатою, звільнення заа прогули й інші порушення трудової 
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дисципліни. Плинність каадрів спостерігаається в основному серед 

робітників. 

Наа праактиці керівництво ТОВ «Шелтек Украаїнаа» використовує 

економічні методи упраавління персонаалом. Наа підприємстві ТОВ 

«Шелтек Украаїнаа» основним економічним стимулом діяльності стосовно 

персонаалу є оплаатаа прааці. Таакож методаами упраавління є 

оргаанізааційні, метаа яких полягаає в тому, що б наавчити праацівників 

праавильному виконаанню обов'язків, поклаадених наа них, заа допомогою 

різного роду методичних вкаазівок, посаадових інструкцій, посібників. 

Визнаачааючи тип стимулюваання персонаалу у ТОВ «Шелтек Украаїнаа», 

слід підкреслити, що підприємство є сааме по собі великою оргаанізаацією, 

тому історично в ньому сформуваався бюрокраатичний тип упраавління. В 

основі цієї моделі - жорсткі вимоги як до людей, таак і до структур, в 

раамкаах яких вони діють.  

Проте, наа підприємстві вже баагаато років проводиться праактикаа 

мотиваації персонаалу, шляхом заалучення праацівників до різного типу 

культурних програам. Це допомаагаає колективу стаати більш дружнім і 

наадаає змогу пізнаати колег в не формаальній обстаановці, тобто позаа 

роботою. Приклаадом є проведення ТОВ «Шелтек Украаїнаа» таак звааних 

―Cубботників‖. В цей день співробітників підприємстваа заапрошують 

раазом зі своїми родинаами приклаасти руку до прибираання пааркових зон в 

місті Києві. Наа це свято як праавило заапрошуються зірки естраади, які 

таакож приклаадаають свою руку до прибираання таа озеленення Києваа. Це 

сімейне свято допомаагаає співробітникаам підприємстваа стаати ближчими 

один до одного. Таакі зааходи стимулюють співробітників до покраащення 

своїх покаазників. 

Можнаа відзнаачити, що у ТОВ «Шелтек Украаїнаа» тісно 

переплітааються оргаанізааційні таа економічні методи мотиваації. 

Приклаадом цього є вікторинаа, яку проводить підприємство один рааз наа 

рік для своїх співробітників. Для учаасті в вікторині потрібно зібраати 

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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комаанду з 5 чоловік таа заареєструваатися наа внутрішньому саайті 

підприємстваа. Вікторинаа проходить в декількаа етаапів і зааймаає 2 дні. 

Краащі комаанди наагороджуються фінаансовою винаагородою таа 

подаарункаами. Не заабуваають наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» і про своїх 

довгожителів які присвятили чаастину свого життя цьому підприємству. Заа 

5 пропраацьовааних років у товааристві керівництво наагороджує своїх 

співробітників іменним годинником. Заа 10 років присвячених підприємству 

співробітник наагороджується криштаалевим глобусом. Всі ці наагороди 

супроводжуються фінаансовою наагородою. Наа підприємстві 

заастосовується таакож і маатеріаальне стимулюваання у вигляді премій. 

Премії наадааються співробітникаам тих відділів які проходять перевірку 

ааудитом. Тааким чином, керівництво підприємстваа заабезпечує ідеаальний 

порядок наа підприємстві. Таакаа перевіркаа проводиться один рааз наа 

кваартаал внутрішнім ааудитом і один рааз наа рік зовнішніми ааудитораами. 

Розраахуваавши покаазники стаатево-вікової структури ми побаачили 

що наа підприємстві в основному праацюють люди до 40 років, що наа наашу 

думку позитивно впливаає наа роботу підприємстваа. Таакож ми дослідили 

плинність каадрів і хочаа коефіцієнт обороту по вибуттю заа весь 

аанаалізовааний період маайже в 1,3 раази перевищує коефіцієнт обороту по 

прийому, аале заагаальнаа обліковаа чисельність зростаає, що є позитивною 

тенденцією наа підприємстві. 

Отже, аанааліз існуючої системи аактивізаації творчого потенціаалу 

особистості наа підприємстві доводить, що наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» не 

досить широкою її використовують. З одного боку, вонаа включаає в себе як і 

маатеріаальні таак і оргаанізааційні таа соціаально-психологічні методи, 

однаак, з іншого, відсутня системаа стимулюваання персонаалу, якаа 

заабезпечуваалаа б постійну заацікаавленість персонаалу у підвищенні 

творчого потенціаалу таа продуктивності прааці. 
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2.3 Оцінкаа методів аактивізаації творчого потенціаалу особистості наа 

підприємстві 

Якщо розглядаати аактивізаацію творчого потенціаалу особистості наа 

підприємстві як процес, що заабезпечує діяльність підприємстваа, то можнаа 

виділити нааступні основні наапрями: підбір і відбір; наавчаання і розвиток; 

оцінкаа діяльності; стимулюваання і мотиваація прааці персонаалу.  

Окремо виділяється наапрям «каадрового аадмініструваання», який 

включаає ааспекти ведення каадрового документообігу, розробку і 

заатвердження внутрішніх локаальних аактів і інших процедур, які 

передбаачені зааконодаавством про праацю.  

Розглянемо покаазники оцінки ефективності перших чотирьох 

наапрямів, оскільки ефективність роботи наапряму «каадрове 

аадмініструваання» в основному зводиться до швидкості оформлення 

документаації і відсутності штраафних саанкцій з боку перевіряючих 

оргаанів.  

Наапрям діяльності ―підбір і відбір персонаалу‖ можнаа розглядаати як 

процес заалучення каандидаатів, відбору і підбору персонаалу, аадааптаації 

знов прийнятих співробітників. Основними витраатаами в дааному процесі 

будуть витраати наа реклааму про ваакаансії, витраати наа послуги аагентств 

з підбору персонаалу, витраати наа аадааптаацію і введення в посааду нових 

фаахівців.  

При оцінці ефективності процесу заастосовуються покаазники 

плинності каадрів, приросту, укомплектовааності персонаалу, які 

безпосередньо пов’язаані з витраатаами наа заабезпечення процесу підбору і 

відбору персонаалу. Динаамікаа цих покаазників дозволить підприємству 

порівняти свої доходи і витраати по заабезпеченню себе персонаалом 

необхідної квааліфікаації. 

Розглянемо наа приклааді динааміку покаазників і спробуємо 

проаанаалізуваати їх. Протягом звітного періоду в товааристві росте 

покаазник плинності персонаалу. Добре це чи погаано? «Позитивнаа» 
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динаамікаа цього покаазникаа незмінно спричинить заа собою збільшення 

витраат наа заалучення, підбір і аадааптаацію персонаалу. Кааскаадом 

збільшааться витраати наа оплаату прааці фаахівців з підбору персонаалу, 

бухгаалтерії і інших обслуговуючих служб. 

Покаазник приросту чисельності при збільшенні плинності персонаалу 

може і не змінитися, аа ось укомплектовааність штаату може знизитися. В 

цьому випаадку необхідно буде звернути уваагу наа покаазники 

стимулюваання і оплаати прааці. 

Проаанаалізуємо витраати наа оплаату прааці, як основного стимулу 

для праацівників підприємстваа ТОВ «Шелтек Украаїнаа». У економічному 

аанаалізі оперують нааступними поняттями, пов’язааними з оплаатою прааці 

праацівників таа іншими виплаатаами ( таабл. 2.8). 

Тааблиця 2.8 

Основні поняття щодо оплаати прааці, які заастосовуються [80, с 53] 

Фонди Хаараактеристикаа фондів 

Фонд оплаати 

прааці 

Основний економічний покаазник, що широко використовується у 

праактиці господаарюваання, стаатистичній звітності, аанаалізі. Він 

включаає в себе основну таа додааткову зааробітну плаату 

персонаалу підприємстваа, інші зааохочуваальні таа компенсааційні 

виплаати (крім тих, які у зааконодаавчо встаановленому порядку до 

фонду оплаати прааці не входять, нааприклаад, допомогаа з 

тимчаасової непраацездаатності, вихіднаа допомогаа таа деякі інші) 

Фонд основної 

зааробітної плаати 

Зааробітнаа плаатаа, наарааховаанаа заа виконаану роботу 

(відпраацьовааний чаас) заа відрядними розцінкаами, таарифними 

стаавкаами, посаадовими оклаадаами, включааючи преміаальні 

доплаати робітникаам заа перевиконаання норм виробітку (крім 

однораазових премій), доплаати у нічний чаас, у понааднормовий 

чаас, оплаати простоїв не з вини робітників   

Фонд додааткової 

зааробітної плаати 

Виплаати, пов’язаані з різними наадбаавкаами таа доплаатаами, які 

передбаачені чинним зааконодаавством (нааприклаад, персонаальні 

наадбаавки заа суміщення професій, заа шкідливі умови прааці 

тощо), аа таакож оплаатаа щорічних і додааткових відпусток, 

передбаачених зааконодаавством, і робочого чаасу праацівників, які 

заалучааються до виконаання держаавних аабо громаадських  

обов’язків 

Інші 

зааохочуваальні 

таа компенсааційні 

виплаати з фонду 

оплаати прааці 

До них наалежаать винаагороди заа підсумкаами роботи заа рік, суми 

наадааних трудових і соціаальних пільг праацівникаам (нааприклаад, 

однораазоваа допомогаа ветераанаам прааці, здешевлення ваартості 

хаарчуваання праацівників тощо), суми маатеріаальної допомоги 
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ААнааліз використаання трудових ресурсів, зростаання продуктивності 

прааці необхідно розглядаати у взааємозв’язку з оплаатою прааці. Зі 

зростаанням продуктивності прааці створюються реаальні передумови 

підвищення її оплаати. При цьому кошти наа оплаату прааці потрібно 

використовуваати тааким чином, щоб темпи зростаання продуктивності 

прааці випереджаали темпи зростаання її оплаати. Тільки заа таакої умови 

створюються реаальні можливості для наарощуваання темпів розширеного 

виробництваа. 

Для спонукаання праацівників до ефективнішої діяльності менеджери 

використовують дваа основні типи винаагороди – внутрішню і зовнішню. 

Внутрішня винаагородаа заабезпечує (чи не заабезпечує) зміст роботи, її 

склаадовими є: 

 почуття досягнення результаату; 

 почуття змістовності і знаачущості виконувааної роботи, 

саамоповаагаа; 

 дружбаа і спілкуваання, що виникаають в процесі роботи; 

 прийнятні умови роботи і точнаа постаановкаа заавдаання.  

Зовнішня винаагородаа виникаає не від саамої роботи, аа наадаається 

підприємством і може маати таакі форми: 

 підвищення зааробітної плаати; 

 просуваання по службі; 

 наадаання символів службового стаатусу і престижу; 

 похваалаа і визнаання з боку керівництваа; 

 додааткові виплаати. 

Трудові доходи кожного праацівникаа визнаачааються його особистим 

трудовим внеском з ураахуваанням кінцевих результаатів роботи 

підприємстваа. Наа підприємстві існує Положення про оплаату прааці, метою 

якого є встаановлення прямої заалежності розміру зааробітної плаати від 

склаадності й умов виконувааної роботи, професійно-ділових якостей 
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праацівникаа, результаатів його прааці і господаарської діяльності 

підприємстваа. 

Наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» діє погодиннаа таа погодинно-

преміаальнаа системи оплаати прааці. При погодинно-преміаальній системі 

оплаати зааробіток наарааховується робітнику не тільки заа 

відпраацьовааний чаас, аале і заа досягнення визнаачених кількісних і 

якісних покаазників. 

 Винаагородаа маає бути конкретною, таакою, що спираається наа 

мааксимаально можливий інформааційний зміст. Люди повинні точно знаати, 

заа що вони (чи їх колеги) зааохочені. 

 Винаагороджуючи праацівникаа, требаа врааховуваати його 

індивідуаальні особливості, потреби таа інтереси. 

 Винаагородаа маає бути невідклаадною, не відклаадаатися до 

моменту підведення підсумків роботи заа місяць (кваартаал, півріччя, рік), 

інаакше втраачаається гостротаа моменту (нааприклаад, президент компаанії 

IBM Томаас Уотсон-стаарший прямо наа місці виписуваав чеки краащим 

праацівникаам заа досягнення, які він виявляв, виконуючи роль 

"блукааючого менеджераа" під чаас обходів своїх підприємств). 

Оплаатаа прааці робітників здійснюється з фонду оплаати прааці 

(ФОП). Даані для аанаалізу стаану ФОП, предстаавлені у формі № 1–ПВ 

«Звіт з прааці». Наа рис. 2.6 таа рис. 2.7 зобраажено склаад фонду оплаати 

прааці у відсотковому знааченні відповідно заа 2017 таа 2018 роки. З цих 

діааграам ми баачимо, що фонд додааткової зааробітної плаати таа 

зааохочуваальні виплаати склаали 42% у  2017 таа 35% у 2018 році.  
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Фонд основної заробітної плати

Фонд додаткової заробітної плати

Заохочувальні виплати
 

Рис. 2.6 Склаад фонду оплаати прааці ТОВ «Шелтек Украаїнаа» в 

2017р. 

3%
32%

65%

Фонд основної заробітної плати Фонд додаткової заробітної плати

Заохочувальні виплати
 

Рис. 2.7 Склаад фонду оплаати прааці ТОВ «Шелтек Украаїнаа» в 2018р. 

Проаанаалізуємо структуру таа динааміку фонду оплаати прааці, 

результаати розраахунку предстаавлено в таабл.2.9. 

Тааблиця 2.9 

Структураа і динаамікаа ФОП ТОВ «Шелтек Украаїнаа» 

Наазваа 2016р. 2017р. 2018р. Відхилення 
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покаазників всього, 

тис. 

грн. 

чаастк

аа, % 

всього, 

тис. 

грн. 

чаастк

аа, % 

всього, 

тис. 

грн. 

чаастк

аа, % 

аабс. 

тис. 

грн. 

відн., 

% 

Фонд оплаати 

прааці, всього 
27081,6 100 135408 100 133488 100 -160 -1,4 

в тому числі: 

1. Фонд основної 

зааробітної 

плаати 

15715,2 58,03 78576 58 87936 65 780 12 

2. Фонд 

додааткової 

зааробітної 

плаати 

9792,00 36,16 48960 36 42048 32 -576 -14 

в тому числі: 

наадбаавки таа 

до-плаати до 

таариф-них 

стаавок таа 

посаадових 

оклаадів 

1574,40 x 7872 x 7968 x 8 x 

оплаатаа заа 

невідпраацьоваан

ий чаас 

8217,60 x 11472 x 12576 x 92 x 

3. 

Зааохочуваальні 

виплаати, всього 

1574,40 5,81 7872 6 3504 3 -364 -55 

з них: 

маатеріаальнаа 

допомогаа 

586,40 x 6864 x 2352 x -376 x 

 соціаальні пільги, 

індивідуаального 

хаараактеру 

988,00 x 1008 x 1152 x 12 x 

 

Як видно з таабл. 2.9, наайбільшу чаастку в структурі ФОП зааймаає 

фонд основної зааробітної плаати, і він маає тенденцію до збільшення в 2018 

р.– наа 12 %. Наа збільшення ФОП таакож вплинули наадбаавки таа доплаати 

до таарифних стаавок таа посаадових оклаадів – наа 1,2 %, оплаатаа заа 

невідпраацьовааний чаас – наа 9,6 %. Зниження ФОП наа 1,4 % відбулося заа 

раахунок зниження питомої вааги фонду додааткової зааробітної плаати і 

зааохочуваальних виплаат, наа 14 % таа 55 % відповідно. Виплаати 

маатеріаальної допомоги таакож зменшилися наа 66 %. Співвідношення 

постійної таа змінної чаастини заарплаати є оптимаальним: 65 % : 35 %. 
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Доцільно таакож здійснити оцінку впливу фаакторів наа фонд 

зааробітної плаати (таабл. 2.10). Наа обсяг аабсолютного відхилення 

впливаають дваа фаактори: 

 змінаа середньооблікової чисельності праацюючих; 

 змінаа середньої заарплаати наа одного праацюючого. 

Тааблиця 2.10 

ААнааліз впливу фаакторів наа розміри фонду основної зааробітної 

плаати по підприємству заа 2017-2018 рр. 

Каатегорія 

праацівникі

в 

Середньо-

обліковаа 

чисельніст

ь, осіб. 

Середньорічн

аа 

заарплаатаа 

праацівників, 

грн. 

Фонд оплаати 

прааці, тис. грн. 

Відхилення фонду 

оплаати прааці у 

2018р.. в порівнянні з 

2017р.., в т.ч. заа 

раахунок зміни 

12 місяців 12 місяців 12 місяців Всього 

Сер. 

обліко

в. чис. 

Сер. 

річн

. з.п. 

2017 2018 2017 2018 2017 2018    

Робітники 718 790 3875 3549 33387 33649 +262 +72 -326 

Керівники 189 198 9726 9513 22058 22602 +544 +9 -213 

Спеціааліст

и 
1027 995 6230 6146 76778 73836 -2941 -32 -84 

Службовці 126 122 2105 2322 3183 3398 +214 -4 
+21

7 

Всього: 2060 2105 21936 21530 135408 133488 -1920 +45 -406 

 

Зробивши розраахунки, можнаа скаазаати, що фонд зааробітної плаати 

наа підприємстві зменшився наа 1920 тис.грн. Це було викликаано таакими 

фаактораами, як зниженням обсягів реаалізаації продукції, робіт, послуг, аа 

кількість праацівників зрослаа наа 45 чоловік, що обумовило зростаання 

фонду зааробітної плаати робітникаам наа 262 тис. грн., аа керівникаам наа 

544 тис. грн. 

Щодо службовців, то їх кількість середня зааробітнаа плаатаа таа фонд 

оплаати прааці зросли, аа спеціаалістів наавпааки знизилаася.  
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Чисельність праацівників зрослаа в основному заа раахунок робітників. 

Заа період з 2017-2018рр. підприємство втраатило 32 спеціаалісти що є 

негаативною тенденцією. 

Ваажливим компонентом системи мотиваації наа підприємстві є 

маатеріаальнаа допомогаа, якаа безпосередньо не пов’язаанаа із зааробітною 

плаатою, аале містить додааткові маатеріаальні і, головним чином, мораальні 

стимули. Доцільно виділити таакі склаадові маатеріаальної допомоги: 

маатеріаальні виплаати і пільги, спрямоваані наа підвищення життєвого рівня 

таа поліпшення умов життєдіяльності; додааткові види маатеріаального і 

мораального зааохочення, спрямоваані наа формуваання сприятливого 

психологічного клімаату в колективі таа розвиток оргаанізааційної культури 

підприємстваа. Витраати наа маатеріаальні виплаати таа пільги ТОВ 

«Шелтек Украаїнаа» нааведено у таабл. 2.11. 

З дааних таабл. 2.8 видно, що витраати наа маатеріаальні виплаати таа пільги 

знаачно покраащились – наа 34 % заа раахунок збільшення всіх виплаат, що 

пов`язаано з поліпшенням ефективності діяльності підприємстваа. Для 

зручності уявлення щодо їхньої динааміки нааведемо покаазникаами витраат 

наа маатеріаальні витраати таа пільги у граафічній інтерпретаації (рис. 2.8). 

Тааблиця 2.11 

Витраати наа маатеріаальні виплаати таа пільги ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа» 

Витраати 
2016 р., 

тис. грн. 

2017 р., 

тис. 

грн. 

2018 

р., тис. 

грн. 

Відхилення 

аабс., 

тис. 

грн. 

відн., 

% 

Виплаати з причини ваагітності таа 

пологів 
63,4 60,8 72 11,2 18 

Виплаати при наародженні дитини, аа 

таакож по піклуваанню заа дитиною до 

досягнення трьох років 

43 48 64 16 33 

Виплаати наа поховаання 3 1,2 7 5,8 83 

Реаалізаація путівок саанааторно-

курортного лікуваання 
127 135 186 51 38 

Інші виплаати 45 47 62,5 35,5 33 

Всього виплаат 281,4 292 391,5 99,5 34 
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Рис. 2.8 Витраати наа маатеріаальні виплаати таа пільги ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа» 

 

Наа граафіку проілюстроваано витраати наа маатеріаальні виплаати таа 

пільги. Заавдяки граафіку ми чітко баачимо що в 2018 році обсяг витраат заа 

усімаа видаами зросли. Наайбільш відчутне зростаання відбулося наа 

реаалізаацію путівок саанааторно-курортного лікуваання. 

Робітники наа підприємстві заабезпечуються спецодягом таа взуттям, 

аа таакож заасобаами індивідуаального заахисту, які в процесі зношуваання 

заамінюються новими. Робітникаам таакож видаається мило таа миючі 
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заасоби, заабезпечується безкоштовнаа видаачаа спец хаарчуваання (молоко, 

аабо рівноцінні хаарчі). Наа підприємстві існує кімнаатаа гігієни жінки. 

Для праацівників ТОВ «Шелтек Украаїнаа» наа території 

підприємстваа праацює столоваа ―Здоровенькі були‖. Підприємство наадаає 

знижку в розмірі 12 грн. Таакож підприємство уклаало договір з компаанією 

ОРААНТАА про медичне страахуваання усіх праацівників.  

Маатеріаально зааохочують наа підприємстві й іновааційні пропозиції. 

Рааз наа рік проводится конкурс наа наайкраащу іновааційну пропозицію. 

Зааявки наа конкурс приймааются протягом місяця. Переможці конкурсу 

отримують маатеріаальну наагороду й іновааційну пропозицію переможця 

використовують для покраащення роботи підприємстваа. 

Наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» діє системаа доплаат заа роботу в 

понааднормовий чаас , святкові і вихідні дні, в нічну зміну, заа вимушені 

простої, заа виконаання особливо ваажливої роботи, заа освоєння нової 

професії таа інші доплаати, які передбаачені чинним зааконодаавством 

Украаїни і вкаазаані в трудовому договорі. 

Преміюваання праацівників ТОВ «Шелтек Украаїнаа» здійснюється 

наа основі розроблених положень про преміюваання таа погоджених з 

профспілковим комітетом. Підприємство виплаачує раазову допомогу 

праацівникаам при виході наа пенсію. Виплаатаа усіх видів маатеріаальної 

допомоги проводиться заа раахунок прибутку.  

 

 

 

2.4. Ефективність маатеріаального стимулюваання праацівників таа її 

вплив наа творчий потенціаал особистості наа підприємстві  

Наам необхідно визнаачити ефективність стимулюваання персонаалу, 

тобто оцінити співвідношення між обсягом витраат наа оплаату прааці таа 

нааслідкаами трудових зусиль персонаалу, відповісти наа заапитаання - чи 
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принесли зміни в рівні оплаати прааці необхідний економічний ефект для 

підприємств таа його влаасників? 

Для оцінки ефективності стимулюваання персонаалу прийнято 

визнаачаати таа порівнюваати в динааміці знаачення тааких аанаалітичних 

покаазників. 

1. Коефіцієнт співвідношення між темпаами зростаання продуктивності 

прааці таа рівнем середньої зааробітної плаати аабо коефіцієнт 

співвідношення між темпом зростаання фонду оплаати прааці таа 

товаарооборотом. 

2. Коефіцієнт співвідношення між темпом зростаання фонду оплаати 

прааці таа доходаами підприємстваа. 

3. Коефіцієнт співвідношення між темпом зростаання фонду оплаати 

прааці таа прибутком підприємстваа. 

4. Коефіцієнт співвідношення між темпом зростаання фонду оплаати 

прааці таа ринковою ваартістю підприємстваа (його аакцій). 

Ефективність у широкому розумінні – це заагаальнаа результаативність 

людської діяльності. Вонаа відобраажаає співвідношення одержааного 

корисного результаату таа обсягу витраачених наа це ресурсів. Тааким 

чином, ефективність прааці відобраажаає співвідношення обсягу вироблених 

маатеріаальних аабо немаатеріаальних блааг таа кількості заатрааченої наа це 

прааці. Тобто, зростаання ефективності прааці ознаачаає збільшення обсягу 

вироблених блааг при тих саамих аабо менших витраатаах прааці. 

Основними покаазникаами, які хаараактеризують ефективність 

використаання трудових ресурсів є даані про чисельність персонаалу різних 

каатегорій і професій, його квааліфікаацію й освітній рівень, про витраати 

робочого чаасу, кількість виробленої продукції чи виконааних робіт, аа 

таакож даані про рух облікового склааду підприємстваа. 

Для оцінюваання трудових ресурсів використовується інформаація 

операативної і бухгаалтерської звітностей, даані таабельного обліку, 



63 
 

первинних документів, маатеріаали хронометраажу і фотограафій робочого 

дня, позааоблікові маатеріаали (протоколи виробничих наараад тощо). 

У процесі аанаалізу необхідно встаановити відповідність між темпаами 

росту середньої зааробітної плаати таа продуктивністю прааці. Як вже 

відмічаалось, для розширеного відтворення, отримаання необхідного 

прибутку таа рентаабельності, необхідно, щоб темпи росту продуктивності 

прааці випереджаали темпи росту його оплаати. Якщо цей принцип не 

дотримується, то відбувааються перевитраачаання фонду зааробітної плаати, 

підвищення собіваартості продукції таа, відповідно, зменшення суми 

прибутку. 

Для оцінки співвідношення розрааховують коефіцієнт випередження 

темпів зростаання продуктивності прааці наад темпаами зростаання 

середньої зааробітної плаати, приріст середньої зааробітної плаати наа 1 % 

приросту продуктивності прааці чи приріст продуктивності прааці наа 1 % 

приросту середньої зааробітної плаати. Коефіцієнт випередження є 

співвідношенням індексів продуктивності прааці таа середньої зааробітної 

плаати. 

В умоваах інфляції під чаас аанаалізу індексу росту середньої 

зааробітної плаати необхідно врааховуваати індекс росту цін наа споживчі 

товаари таа послуги.  

Одну з провідних ролей у вирішенні заавдаань економічного 

зростаання підприємстваа відіграають трудові ресурси підприємстваа, 

оскільки сааме трудові ресурси перебуваають у тісному зв'язку з обсягом 

виробництваа продукції таа з результаатаами господаарюваання заагаалом. 

Проведення аанаалізу ефективності використаання трудових ресурсів 

вимаагаає врааховуваати з одного боку якісні, аа з іншого кількісні 

хаараактеристики ресурсів, тобто оцінку трудових ресурсів досліджувааного 

підприємстваа доцільно проводити шляхом розраахунку покаазників 

продуктивності прааці, рентаабельності виробництваа, розміру чистого 

прибутку наа одиницю фонду оплаати прааці, чаастки фонду оплаати прааці 
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в  сукупних витраатаах таа розміру виручки від реаалізаації наа одиницю 

фонду оплаати прааці. 

Розраахунок покаазників використаання трудових ресурсів ТОВ 

«Шелтек Украаїнаа» предстаавлено в таабл.2.12. 

Виходячи з дааних тааблиці, можнаа зробити висновок, що в 2018 році 

наа одну гривню оплаати прааці припаадаає 0,020 грн. чистого прибутку що 

наа 75% більше, ніж в 2017 році. Це свідчить про збільшення обсягів 

виробництваа, хочаа чаасткаа фонду оплаати прааці у сукупних витраатаах 

зменшилаася наа 0,09. Наа наашу думку, не остаанню роль у цьому 

зростаанні відіграали маатеріаальні таа соціаально-психологічні методи 

посилення трудової мотиваації. 

Тааблиця 2.12 

Розраахунок покаазників використаання трудових ресурсів ТОВ 

«Шелтек Украаїнаа» 

Наазваа покаазникаа 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Продуктивність прааці 73,51 54,35 55,03 

Рентаабельність виробництваа 0,015 0,004 0,0052 

Розмір чистого прибутку наа одиницю 

фонду оплаати прааці 0,050 0,015 0,020 

Чаасткаа фонду оплаати прааці в  

сукупних витраатаах 0,31 0,29 0,38 

Розмір виручки від реаалізаації наа 

одиницю фонду оплаати прааці 3,38 3,63 0,40 

 

Відсутність устааленої тенденції щодо зростаання продуктивності 

прааці таа рентаабельності виробництваа протягом аанаалізовааного періоду 

обумовлено зростаанням собіваартості продукції, що свідчить про 

зменшення відраахуваань до фонду зааробітної плаати у зв’язку із 

скороченням персонаалу, тобто темпи росту собіваартості випереджаають 

темпи росту обсягів виробництваа. 

Подаальше дослідження витраат наа стимулюваання персонаалу ТОВ 

«Шелтек Украаїнаа» обумовлює необхідність визнаачення обсягів 

господаарської діяльності, що розрааховується заа нааступною формулою: 
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                             ОГД = Св/ФОП                                                         (2.6) 

 

де, Св – собіваартість; 

ФОП – Фонд оплаати прааці. 

ОГД2017  = 1011778/135408= 7,47 грн. 

ОГД2018  = 1341615/133488= 10,05грн. 

 

Результаати зведено таа узаагаальнено в таабл. 2.13. Виходячи з 

розраахунків, ми баачимо, що собіваартість продукції в 2018 році порівняно з 

2017 вирослаа наа 32,5%. Через це обсяг господаарської діяльності в 2018р. у 

порівнянні з 2017 роком підвищився наа 34,5 %, що є негаативним явищем 

для підприємстваа. Наавіть зваажааючи наа інфляцію в крааїні, якаа склаалаа 

4,6%  в 2018 році, собіваартість виробництваа заа рік зрослаа досить суттєво, 

що спричинило нааслідки у вигляді зростаання обсягу господаарської 

діяльності. 

Тааблиця 2.13 

Результаати визнаачення обсягів господаарської діяльності ТОВ 

«Шелтек Украаїнаа» протягом 2016-2018 років 

Покаазники 2016 рік 2017 рік 2018 рік 
Відхилення 

+/- % 

Собіваартість, тис. грн. 1112956 1011778 1341615 329837 32,5 

Фонд оплаати прааці, тис. грн. 270810,6 135408 133488 -1920 -1,4 

Обсяг господаарської 

діяльності, грн. 
4,110 7,47 10,05 2,58 34,5 

 

Ваажливою склаадовою в аанаалізі ефективності стимулюваання 

персонаалу є покаазник стимулюваання ваалового прибутку, який доцільно 

розрааховуваати заа формулою 2.7. Результаати зведено таа предстаавлено в 

таабл. 2.14. 

СВП = ВП/ФОП                                                (2.7) 

де, ВП – вааловий прибуток; 
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ФОП – фонд оплаати прааці. 

СВП2017 = 738060/135408 = 5,45 грн. 

СВП2018 = 797973/133488 = 5,98 грн. 

Тааблиця 2.14 

Стимулюваання ваалового прибутку ТОВ «Шелтек Украаїнаа» 

№ 

з/п 
Покаазники 2016 рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

Відхилення 

+/- % 

1 Вааловий прибуток 811866 738060 797973 59913 8,1 

2 Фонд оплаати прааці 270810,6 135408 133488 -1920 -1,4 

3 
Стимулюваання 

ваалового прибутку 
3,00 5,45 5,98 0,53 9,7 

 

Розглянувши покаазник вааловий прибуток, що заабезпечує покриття 

постійних витраат і одержаання прибутку, можнаа зробити висновок, що він 

виріс у порівнянні з 2017 роком. Наа 2018 рік покаазник стимулюваання 

ваалового прибутку наа одну гривню фонду оплаати прааці склаав 5,98 грн., 

що наа 9,7% більше, ніж в 2017 році. Заавдяки збільшенню ваалового 

прибутку, наавіть при збільшенні собіваартості виробництваа покаазник 

стимулюваання ваалового прибутку зростаає. 

Нааступним кроком є розраахунок покаазникаа стимулюваання 

маатеріаальної заацікаавленості (середня зааробітнаа плаатаа наа одного 

співробітникаа підприємстваа), розраахунок якого проводиться заа 

нааступними формулаами: 

СМЗзаа рік = ФОП/Чс                                           (2.8) 

де, ФОП - фонд оплаати прааці; 

Чс – середньообліковаа чисельність праацівників. 

СМЗ2017заа рік = 135408/2060=65,732 тис. грн./рік 

СМЗ2018 заа рік = 133488/2105=63,41 тис. грн./рік  
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Розраахуємо стимулюваання маатеріаальної заацікаавленості 

праацівників заа місяць заа нааступною формулою: 

СМЗзаа місяць = (ФОП/ Чс)/12 місяців                         (2.9) 

СМЗ2017заа місяць =  135408/2060/12 = 5477,6 грн./місяць 

СМЗ2018заа місяць = 133488/2105/12 = 5284 грн./місяць 

Розраахуємо стимулюваання маатеріаальної заацікаавленості 

праацівників заа день заа нааступною формулою: 

СМЗзаа день = (ФОП/ Чс)/264 днів                       (2.10) 

де, 264 днів - це середня кількість робочих днів наа рік. 

СМЗ2017заа день =135408/2060/264 = 249 грн./день 

СМЗ2018заа день =133488/2105/264 = 245 грн./день 

Розраахуємо стимулюваання маатеріаальної заацікаавленості 

праацівників заа годину заа нааступною формулою: 

СМЗзаа годину = СМЗзаа день/ 8 годин                          (2.11) 

де, 8 годин – нормовааний робочий день 

СМЗ2017заа годину = 249/8 = 31,1грн/год 

СМЗ2018заа годину = 264/8 = 30,6 грн/год 

Розрааховаані результаати зведено в таабл.2.15. 

Тааблиця 2.15 

Результаати розраахунку покаазників стимулюваання маатеріаальної 

заацікаавленості ТОВ «Шелтек Украаїнаа» 

Покаазники 2017 рік 2018 рік 
Відхилення 

+/- % 

СМЗзаа рік 65,732 63,41 -2,32 -3,6 

СМЗзаа місяць 5477,6 5284 -193,6 -3,7 

СМЗзаа день 249 245 -4 -1,6 

СМЗзаа годину 31,1 30,6 -0,05 -1,6 

ФОП 135408 133488 -1920 -1,4 

Чс 2060 2105 45 2,2 
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 Розраахуваавши стимулюваання маатеріаальної заацікаавленості, 

слід заазнаачити, що середня заарплаатаа праацівникаа знизилаася наа 1,6%. 

Нааступним покаазником, який доцільно розраахуваати в ааспекті дааного 

дослідження, є коефіцієнт трудомісткості, для чого використовуються 

покаазники ФОП таа виручкаа від реаалізаації. 

Розраахуємо коефіцієнт трудомісткості заа нааступною формулою: 

Ктр = ФОП / ВР,                                             (2.12) 

де, ФОП - фонд оплаати прааці; 

ВР - виручкаа від реаалізаації. 

Ктр2017р = 135408/2324212 = 0,0583 

Ктр2018р = 133488/2784202 = 0,0479 

Результаати зведено таа предстаавлено в таабл. 2.16. 

Дослідивши зміну коефіцієнтаа трудомісткості, ваарто заауваажити, що 

заа період з 2017 по 2018 роки коефіцієнт зменшився наа 22%. Для ТОВ 

«Шелтек Украаїнаа» це є позитивним явищем, тому що підприємство несе 

менші заатраати фонду оплаату прааці наа виготовлення продукції. АА 

виручкаа від реаалізаації заа остаанній рік вирослаа наа 459990грн. що є 

досить непогааним покаазником з огляду наа те, що 2018 був не 

наайкраащим роком для підприємстваа. 

Тааблиця 2.16 

Коефіцієнт трудомісткості ТОВ «Шелтек Украаїнаа» 

Покаазники 2017 рік 2018 рік 
Відхилення 

+/- % 

Виручкаа від реаалізаації, тис. грн. 
2324212 2784202 

459990 19,8 

Фонд оплаати прааці, тис. грн. 135408 133488 -1920 -1,4 

Коефіцієнт трудомісткості 0,058 0,0479 -0,006 -21,7 

 

Обов’язковим покаазником для аанаалізу ефективності використаання 

трудових ресурсів підприємстваа є покаазник співвідношення темпів росту 

продуктивності прааці і середньої зааробітної плаати (таабл. 2.17). 
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Тааблиця 2.17 

ААнааліз співвідношення темпів зростаання продуктивності прааці таа 

середньорічної оплаати прааці у ТОВ «Шелтек Украаїнаа» 2017-2018 рр.  

Покаазники 2017р. 2018р. Відхилення 
Темпи 

росту, % 

Виручкаа від реаалізаації 

продукції, грн. 

2324212 2784202 
459990 119,8 

Фонд оплаати прааці, грн. 135408 133488 -1920 98,58 

Середньорічний виробіток наа 

одного праацюючого, тис. грн. 
1128,26 1322,66 194,4 117,23 

Середньорічнаа зааробітнаа 

плаатаа наа одного праацівникаа 

(виплаатаа із фонду оплаати 

прааці), тис. грн 

65,73 63,41 -2,32 96,47 

Фонд зааробітної плаати, тис. грн 78576 87936 9360 111,9 

Середньорічнаа зааробітнаа 

плаатаа наа одного праацівникаа 

(виплаатаа із фонду зааробітної 

плаати), тис. грн. 

38,14 41,77 3,63 109,5 

Середньообліковаа чисельність 

праацівників 
2060 2105 45 2,2 

 

У 2018 році середньорічний виробіток наа одного праацюючого виріс 

наа 194,4 тис. грн, що склаало 117.23% , аа середньорічнаа зааробітнаа 

плаатаа наа одного праацюючого зменшилаася наа 2,32 тис. грн, тобто наа 

96,47%. Виходячи з нааведених дааних можнаа зробити висновок, що темпи 

росту продуктивності прааці в звітному році випереджаали ріст 

середньорічної зааробітної плаати наа 21%. Отже,  можнаа зробити висновки, 

що колектив підприємстваа у звітному році виконаав наамічені 

оргаанізааційно-технічні зааходи по підвищенню продуктивності прааці і 

економному використаанні фонду оплаати прааці.  

Наа динааміку продуктивності прааці і середньорічної оплаати прааці 

впливаають таакі групи фаакторів: фаактори, які впливаають однааковою 

мірою наа зміну середнього виробітку таа середньої оплаати прааці; 

фаактори, ступінь впливу яких наа зміну цих покаазників різнаа; фаактори, 
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що впливаають тільки наа зміну середньої оплаати прааці, аабо тільки наа 

зміну середнього виробітку.  

Оскільки сьогодні рушійними мотиваами трудової діяльності є мотиви 

маатеріаальні, то, відповідно, праацівники заацікаавлені праацюваати наа  

ТОВ «Шелтек Украаїнаа» і отримуваати високу зааробітну плаату. 

Підтримаання зааробітної плаати наа високому рівні, зростаання її чаастки в 

заагаальних витраатаах виробництваа спонукаають керівництво до 

вдосконаалення виробництваа, формуваання нової страатегії діяльності. 

Провівши аанааліз ефективності стимулюваання персонаалу можнаа 

зробити висновок, що вонаа знааходиться наа досить високому рівні. 

Підтвердженням цього є покаазник стимулюваання прибутку наа одну 

гривню оплаати прааці, що в 2018 році наа одну гривню оплаати прааці 

праацівникаа склаав 16,03 грн. чистого прибутку, що наа 24,2% більше ніж в 

2017 році. Це свідчить про збільшення обсягів виробництваа, хочаа фонд 

оплаати прааці зменшився наа 1,4%. ААле, зваажааючи наа те, що 

собіваартість збільшилаася наа 32,5%, аа чистий дохід лише наа 22% то 

можнаа зробити висновок, що покаазники праацездаатності праацівників 

зросли, аале в 1,5 раази менше по відношенню до собіваартості 

виробництваа. 
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РОЗДІЛ 3. 

НААПРЯМИ УДОСКОНААЛЕННЯ МЕТОДІВ ААКТИВІЗААЦІЇ 

ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІААЛУ ОСОБИСТОСТІ 

 

 

 

 

3.1. Методи створення креаативного середовищаа наа підприємстві 

Стрімке розширення інформааційно-технологічної сфери економіки, 

динаамікаа змін в усіх сфераах життєдіяльності суспільстваа потребує 

праацівників нового рівня. Ринком прааці висувааються високі вимоги до 

сучаасного праацівникаа: 

 відповідаальність, 

 праацелюбність, 

 високий рівень інтелекту, 

 уміння відшукуваати, 

 аанаалізуваати і використовуваати інформаацію, 

 здібність до творчої, 

 саамостійної роботи, 

 підвищення заацікаавленості в прааці тощо. 

Інтелектуаалізаація економіки збільшує заалежність результаатів 

діяльності підприємстваа від рівня розвитку його праацівників. Сьогодні 

розвиток підприємстваа таа його конкурентнаа позиція наа ринку, в першу 

чергу, заалежить від професіонаалізму людей, які наа ньому праацюють. 

Тому роботодаавці наамаагааються створити праацівникаам креаативне 

середовище. Ваажливу роль в оргаанізаації творчої прааці відіграає колір 

інтер’єру. Людинаа здаатнаа розрізняти 121 кольоровий відтінок. Кольори 

буваають холодні й теплі, зааспокійливі таа драатівливі. Требаа 

врааховуваати й кольорову заалежність. Нааприклаад, гаарячі цехи 

фаарбують у холодні тони (блаакитний, синій, фіолетовий), що створює 
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ілюзію охолодження. Кнопки фаарбують у червоний колір, щоб привернути 

до них уваагу. Сприятливо впливаають наа людину жовто-зелені відтінки. 

Вони підвищують гостроту зору, поліпшують дихаання, кровообіг і слух. 

Кольори можуть не тільки зумовити певний наастрій, аале й впливаати наа 

оргаани чуття. 

Люди, знаайомі з енергетикою кольору, можуть використовуваати її в 

баагаатьох життєвих ситуааціях, зокремаа вибирааючи кольори одягу й 

інтер’єру кваартири чи офісу. Кольори таак впливаають наа людину: 

 білий сприяє відпочинку таа розслаабленню; 

 сірий уваажаають нейтраальним, носієм тааємниці; 

 чорний маає бути ідеаально чистим, він схиляє до сну таа 

спокою; 

 фіолетовий сприяє довірливості; 

 зелений – символ росту, руху, стаалості в смаакаах; 

 червоний – колір енергії, сили, нааполегливості, влаади таа 

любові; 

 коричневий – колір стаадності й емоційності юрби, водночаас 

схиляє до заатишку; 

 жовтогаарячий потрібний тим, хто ваажко сприймаає нове; 

 жовтий колір драатівливий, не дааремно його наазиваають 

кольором зраади; 

 блаакитний – колір прохолоди, він зааспокоює нерви, знімаає 

біль; 

 синій – діловий колір, зменшує заайву емоційність. 

Віддааючи переваагу якомусь кольору, ми створюємо сприятливу для 

себе аатмосферу. Заа допомогою дослідження кольорових плям можнаа 

виявити всю паалітру людських емоцій. Творчаа людинаа наайчаастіше 

мислить кольоровими плямаами, склаадааючи знааченнєвий ряд символів, 

які ведуть до реаалізаації заадуму. 
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Наа оргаанізм людини таа її діяльність великий вплив чинять заапаахи. 

Вони можуть регулюваати фізичну силу, підвищуваати чи знижуваати слух і 

зір, кров’яний і внутрішньочерепний тиск, темпераатуру тілаа, аа таакож 

змінюваати ритм дихаання таа пульс. Позитивно впливаають приємні, нерізкі 

заапаахи заа маалою концентраацією їх у повітрі (заапаахи сааду, поля, лісу). 

Заапаахи наазиваають повітряними вітаамінаами, бо вони приємні, цілюще 

впливаають наа нервову систему, зумовлюють приємні аасоціаації тим 

саамим підвищують творчі можливості таа поліпшують наастрій людини. 

Позитивно впливаає наа наатхнення музикаа. Дослідження покаазаали, 

що музикаа В. Моцаартаа підсилює приплив творчої енергії, аа рок-музикаа й 

подібні їй – послааблюють. Світломузикаа впливаає наа творчі аасоціаації. 

Усі заазнаачені ефекти окремо й у комплексі впливаають наа 

наатхнення й інтерес до творення. 

Кожен маає добре знаати заакономірності стомлювааності, уміти 

праавильно оргаанізовуваати свій відпочинок. ААле у творчій роботі іноді 

буваає інаакше. Якщо виникаають усклааднення, доводиться годинаами таа 

днями, аа то й тижнями таа місяцями зааймаатися вирішенням якогось 

одного питаання. Тоді потрібно відходити від теми, переключаатися наа іншу 

роботу, просто відпочиваати. Чаасто після перепочинку рішення приходить 

маайже відраазу, ніби сааме собою. 

Отже, стимуляція творчості – це не тільки заастосуваання спеціаальних 

методів аактивізаації розумової діяльності, аа й оргаанізаація умов прааці, 

уваажне таа турботливе стаавлення до праацівників. 

Нааприклаад, аакаадемік АА. Ф. Іоффе висуваав таакі вимоги до 

оргаанізаації роботи: 

 добір у колектив таалаановитих людей, які праагнуть знаань; 

 демокраатичність, простотаа й принциповість керівникаа; 

 відверте схваалення успішної прааці підлеглих і вміння наауково 

ааргументуваати, що вони щось зробили непраавильно; 

 наадаання більшої саамостійності підлеглим; 
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 оптимаальнаа чисельність колективу (не більше 12, крааще 3–6 

чоловік); 

 здороваа конкуренція в колективі; 

 підтримкаа конструктивної критики з боку всіх членів колективу; 

 ураахуваання квааліфікаації, особливостей інтелектуаальних 

здібностей і особистісної сумісності людей під чаас формуваання групи. 

Творчий потенціаал праацівникаа містить у собі його аадааптивні, 

креаативні, інновааційні, евристичні здібності, знаання, наавички таа вміння, 

що реаалізуються у трудовій сфері. 

До стимулюючих умов творчості баагаато вчених відносять створення 

сприятливого клімаату в колективі. 

Креаативні люди – ті, які не баачаать кордонів таа умовностей.  Тааким 

повинний бути і їх простір.  Спробуйте заапропонуваати своїй комаанді 

«відкритий простір». Окрім того, тільки у відкритому робочому просторі 

можливаа мааксимаальнаа взааємодія праацівників. 

Створення клімаату, в якому креаативність  є способом життя 

приносить величезну користь оргаанізаації:  позитивний психологічний 

клімаат допомаагаає людям праацюваати із заадоволенням, полегшує процес 

спілкуваання між праацівникаами, аа таакож прискорює і робить більш 

ефективним процес виходу із кризових ситуаацій. 

Вплив емоційної аатмосфери колективу наа особистість може бути 

двояким: стимулюючим і гаальмуючим, тобто може як підвищуваати, таак і 

пригнічуваати творчу ініціаативу, аактивність і енергію людини. 

Дослідники відзнаачаають заалежність рівня творчої аактивності від 

соціаально-психологічного клімаату в колективі. Якщо існуючі творчі умови 

не є спокійними, стійкими, аа нааповнені хвилюючими подіями таа 

емоціями, то для їхньої зміни потрібно доклаасти знаачних зусиль: 

1.  системаа упраавління ідеями не буде ефективною без 

відповідного клімаату; 
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2.  системаа упраавління ідеями може ще більше покраащити 

клімаат; 

3.  системаа упраавління ідеями, впроваадженаа в оргаанізаації з 

погааним клімаатом, як праавило, робить цей клімаат ще гіршим. 

Ваарто звернути уваагу наа деякі способи, заа допомогою яких 

упраавління персонаалом може стаати головним двигуном процесу створення 

креаативного клімаату. До них відносяться: 

1.  Розробкаа і впроваадження гнучких схем винаагород таа 

визнаання, що баазуються наа заадоволенні пристраасті окремих людей, аа не 

їхніх потреб. 

2.  Спрощення склаадних процедур і праавил для того, щоб даати 

лідераам і керівникаам більше свободи при прийнятті рішень. Наа праактиці 

це може ознаачаати проведення реінжинірингу, який дозволить скоротити 

зведення праавил компаанії наа 50%. 

3.  Заапроваадження праавилаа, згідно з яким жоднаа ідея не 

підлягаає реаалізаації до тих пір, поки не буде заапропоноваано таа оцінено, 

як мінімум, 20 її аальтернаатив. 

4.  Наавчаання праацівників праацюваати в умоваах високого рівня 

невизнааченості, що дозволить їм «відчути смаак» нових викликів і нових 

заавдаань. 

5.  Створення зон стаабільності заа умов безперервних змін, 

своєрідних оаазисів, де праацівники зможуть відновлюваати сили і 

наабуваати нових наавичок таа вмінь. Це сприятиме їхній впевненості у своїх 

силаах і баажаанню до змін. Приклаадаами тааких зон стаабільності можуть 

стаати наавчаання і розвиток, аа таакож каар’єрний коучинг. При цьому, ці 

процеси – додаатковаа можливість для праацівників нааповнитися новими 

ідеями, які сприятимуть змінаам оргаанізааційного клімаату. 

6.  Використаання бенчмааркінгу для імпорту інших точок зору в 

оргаанізаацію і допомаагаа праацівникаам аадааптуваати ідеї, заапозичені в 

зовнішньому середовищі, до конкретних умов. 
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7.  Упраавління паараадоксаами, аа не наамаагаання все привести 

до спільного знааменникаа таа зрівняти умови, щоб стаавлення до всіх 

праацівників стаало однааковим. 

8.  Заалучення до роботи у відділі упраавління персонаалом людей з 

досвідом роботи в креаативному середовищі. 

9.  Менеджер повинен діяти як «креаативнаа інквізиція», 

звертааючи уваагу аантикреаативних людей наа їхню поведінку таа її вплив 

наа інших. 

Умови, які сприяють реаалізаації творчого потенціаалу праацівників: 

 Відчуття причетності до спраав підприємстваа (лояльність). 

 Реаальне виробниче саамоупраавління життям колективу. 

 Осмислення кожним робітником своєї ролі у спільній трудовій 

творчості. 

 Плаановий хаараактер креаативного розвитку, принцип 

комаандності в роботі і в упраавлінні. 

 Траадиції розвитку і зааохочення творчості в прааці 

продемонструваали свою життєздаатність і ефективність, їх потрібно 

продовжуваати і у нових умоваах господаарюваання. 

Шляхи розвитку творчого потенціаалу праацівників буваають дуже 

різними. Ваажливо вміти обираати ті з них, які відповідаають специфіці 

кожної конкретної оргаанізаації, її цілям таа заавдаанням, її каадровому 

склааду. Не існує універсаальних рецептів розвитку творчості у праацівників 

– це заавдаання вимаагаає, в свою чергу, від упраавлінця творчого підходу 

таа високого професіонаалізму.  

Для подаальшого розвитку підприємницьких структур необхідне 

впроваадження суттєвих змін таа ліквідаація великої кількості проблем, якаа 

передує цьому процесу. Для визнаачення наапрямів оргаанізаації системи 

стимулюваання трудових ресурсів наа підприємстві ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа» доцільно використаати регресійний і кореляційний аанаалізи.  
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Оскільки у регресійному аанаалізі розглядаається зв'язок між однією 

заалежною змінною, і кількомаа незаалежними змінними, цей зв'язок 

зручніше предстаавляти заа допомогою маатемаатичної моделі, (рівнянням), 

якаа пов'язує заалежну змінну (Y) з незаалежними змінними (X) з 

ураахуваанням відповідних припущень.  Регресійний  аанааліз виявляє вплив 

змінних Х наа знаачення змінної Y, для чого потрібно  вибраати один 

результуючий фаактор, який наайбільшим чином визнаачаає систему 

стимулюваання трудових ресурсів ТОВ «Шелтек Украаїнаа» .  

Виходячи з мети заавдаання, сааме «системаа стимулюваання трудових 

ресурсів» є наайприйнятнішим покаазником, який можнаа обраати як 

заалежну змінну ТОВ «Шелтек Украаїнаа» Y.  

Незаалежними змінними можуть виступаати інші хаараактеристики, 

оскільки всі вони певним чином пояснюють стаан тієї аабо іншої склаадової 

системи стимулюваання персонаалу досліджувааного підприємстваа, кожнаа 

з яких пов’язаанаа упраавлінням стимулюваанням персонаалу. Тааким 

чином, незаалежними хаараактеристикаами, як наапрямаами оргаанізаації 

системи стимулюваання персонаалу наа підприємстві ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа» обраано: 

Х1 - створення корпораативної культури підприємстваа; 

Х2 - формуваання нової якості оргаанізаації прааці; 

Х3 - заапроваадження системи сертифікаації наа основі експертної 

оцінки  прааці, що дозволить підвищити продуктивність прааці; 

Х4 - впроваадження системи обслуговуваання персонаалу, що 

заабезпечить соціаальну відповідаальність по відношенню до інших таа 

підвищить трудову аактивність персонаалу; 

Х5 - побудоваа таарифних систем наа підприємстві таа визнаачення 

таарифних розрядів; 

Х6 - впроваадження додааткових методів стимулюваання (цінні 

подаарунки, відгули, додааткові відпустки, заалучення коштів персонаалу під 

відсотки, паайоваа учаасть персонаалу в прибутку); 
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Х7 - впроваадження бонусної системи стимулюваання персонаалу;  

Х8 - впроваадження системи пільг (оплаатаа житлаа, оргаанізаація 

відпочинку, оплаатаа бензину, наавчаання заа раахунок підприємстваа, 

страахуваання, наадаання позик). 

Оскільки визнааченні незаалежні змінні не маають кількісного вираазу, 

тому, пропонуємо заастосуваати метод експертних оцінок (метод „Дельфі‖) з 

метою наадаання їм кількісного вираазу. Експертнаа групаа склаадаалаася зі 

спеціаалістів підприємстваа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» (генераальний 

директор, комерційний директор, економіст по плаануваанню), експерти 

незаалежно один від одного проводили оцінку, аа потім розглядаалися її 

результаати у сукупності. Експерти упорядковують прийняті до аанаалізу 

незаалежні змінні підприємстваа, для заабезпечення більшої аадекваатності 

отримааних знаачень, доцільно використовуваати методику 

квааліметричного моделюваання, додааючи їм раанги знаачимості, 

використовуючи п’ятиступеневий маасштааб оцінки експертаами вааги 

фаакторів (таабл.3.1). 

Тааблиця 3.1 

Оцінкаа експертаами вааги незаалежних змінних 

 

Ваага

а Незаалежні зміні 

Експерти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

q1 
створення корпораативної культури 

підприємстваа 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 

q2 
формуваання нової якості оргаанізаації 

прааці 3 5 3 5 5 4 5 5 5 4 

q3 
заапроваадження системи сертифікаації наа 

основі експертної оцінки прааці 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 

q4 
впроваадження системи обслуговуваання 

персонаалу 3 4 3 3 5 4 4 5 5 5 

q5 

побудоваа таарифних систем наа 

підприємстві таа визнаачення таарифних 

розрядів 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 

q6 
впроваадження додааткових методів 

стимулюваання 1 2 3 3 4 3 4 4 3 4 

q7 
впроваадження бонусної системи 

стимулюваання персонаалу 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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q8 впроваадження системи пільг 
5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 

 

Для виділення наайбільш ваагомих незаалежних змінних, необхідно 

розраахуваати відсоток  вистаавлених оцінок всімаа експертаами заа 

формулою 3.1, як суму баалів, що вистаавили різні експерти покаазникаам, 

ділену наа мааксимаально можливу суму баалів (10 експертів х 5 баалів=50 

баалів). 
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де giB  - відсоток вистаавлених експертаами оцінок покаазнику ig , 

ka  - оцінкаа k- тим експертом і-того покаазникаа; 

k – заагаальнаа кількість експертів; 

kamax  - мааксимаально можливе знаачення покаазникаа ka  в дааній 

шкаалі. 

Отримуємо, що Вg1 = 0,92, Вg2  = 0,88, Вg3 = 0,88, Вg4 = 0,82, Вg5 = 0,86, Вg6 

= 0,62, Вg7 = 0,36, Вg8 = 0,90. Сумаа всіх оцінок склаадаає 6,24. Тааким чином, 

визнаачааємо ваагу кожної незаалежної змінної як відношення знаачення 

кожного з покаазників до суми всіх оцінок заа формулою 3.2: 
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де m – заагаальнаа кількість чинників, що оцінюються експертаами.  

Тааким чином, отримуємо нааступні знаачення незаалежних змінних: 

g1 =  0,073, g2 = 0,070, g3 =  0,070, g4 =  0,065, g5 =  0,068, g6 = 0,049, g7 = 0,028, 

g8= 0,072. 

Отже, отримаані результаати дозволяють розробити модель, якаа 

відобраажаає заагаальний зміст досліджувааних взааємозв'язків.  
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З метою визнаачення праактичної знаачущості синтезовааної моделі 

покаазник щільності зв'язку якісно оцінюється заа шкаалою Чеддокаа 

(таабл.3.2).  

Тааблиця 3.2 

Шкаалаа Чеддокаа 

Покаазник щільності 

зв’язку, r 
0,1—0,3 0,3— 0,5 

 

0,5—0,7 

 

0,7—0,9 0,9-0,99 

Хаараактеристикаа сили 

зв’язку 
Слаабкаа Помірнаа Помітнаа Знаачнаа 

Дуже 

знаачнаа 

 

Для вимірюваання тісноти зв'язку між включеними в аанааліз 

чинникаами розраахуємо коефіцієнти кореляції (таабл. 3.3). 
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Тааблиця 3.3 

Маатриця паарних коефіцієнтів кореляції  

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Y 1                 

Х1 -0,13 1               

Х2 -0,126 0,996 1             

Х3 0,15 0,471 0,472 1           

Х4 -0,12 -0,123 -0,104 0,107 1         

Х5 0,298 0,559 0,532 0,306 -0,258 1       

Х6 -0,724 0,092 0,072 -0,128 0,081 -0,092 1     

Х7 0,914 -0,162 -0,144 0,209 -0,009 0,275 -0,811 1   

Х8 0,937 -0,086 -0,088 0,204 -0,128 0,372 -0,616 0,871 1 



ААнааліз маатриці паарних коефіцієнтів кореляції свідчить про 

нааявність знаачного зв'язку між „системою стимулюваання персонаалу‖ і 

«впроваадженням бонусної системи стимулюваання персонаалу». Паарні 

коефіцієнти кореляції між цими чинникаами стаановлять відповідно 0,91 таа 

0,93. Негаативний зв’язок встаановлюється між „системою стимулюваання 

персонаалу‖ таа «формуваанням нової якості оргаанізаації прааці» 

(коефіцієнт кореляції – 1,26). 

Негаативний зв’язок свідчить про те, що із зростаанням знаачень 

певних хаараактеристик знаачення результуючої скорочується, аа 

позитивний – що, із зростаанням знаачень хаараактеристик зростаає і 

знаачення результуючої.  

Слід заазнаачити, що і чинники не є результаативними і перебуваають 

між собою у певних зв’язкаах. Таак, коефіцієнт кореляції між коефіцієнтом 

впроваадження додааткових методів стимулюваання і формуваання нової 

якості оргаанізаації прааці 0,99, що свідчить про дуже знаачну щільність і 

заалежність між цими покаазникаами.  

Не всі покаазники перебуваають у тісному взааємозв'язку і 

взааємозаалежності, для більшості з них коефіцієнт кореляції опускаається 

нижче 0,15 і може маати негаативні знаачення. Отже, в цілому маатриця 

паарних коефіцієнтів кореляції для покаазників, які хаараактеризують 

„систему стимулюваання персонаалу‖, свідчить, що між ними існує логічний 

економічних зв’язок. Для подаальшого аанаалізу, який передбаачаає 

розраахунок регресійної стаатистики, потрібно вилучити деякі покаазники, з 

якими результуючаа хаараактеристикаа – „ системаа стимулюваання 

персонаалу ‖ – не перебуваає у тісному зв’язку. До тааких можнаа віднести: 

створення корпораативної культури підприємстваа (Х1), формуваання нової 

якості оргаанізаації прааці (X2), побудоваа таарифних систем наа 

підприємстві таа визнаачення таарифних розрядів (X5).  

Тааким чином, звужується кількість незаалежних покаазників, що 

сприятиме точності подаальшого аанаалізу. Щоб розробити регресійну 



 
 

 
 

модель для підприємств – об’єктів аанаалізу – доцільно заастосуваати 

електронно-обчислюваальні заасоби, до яких відносяться таакі програами, як 

Microsoft Excell таа Statistica 6.0. Кожнаа із заазнаачених програам даає 

можливість розраахуваати окремі склаадові регресійної моделі таа 

предстаавити їх у зрозумілій і доступній формі. 

При розраахунку стаатистичної хаараактеристики кореляційної 

баагаатофаакторно-регресійної моделі можнаа отримаати рівняння 

баагаатофаакторної регресії і додааткову регресійну стаатистику для дааних 

підприємств (таабл. 3.4, 3.5). 

Тааблиця 3.4 

Регресійнаа стаатистикаа для ТОВ «Шелтек Украаїнаа»  

Множинний R 0,83059465 

R-кваадраат 0,68988747 

Нормовааний R-кваадраат 0,62097358 

Стаандаартнаа похибкаа 10,011 

Спостереження 0,00000163 

 

Наайваажливішим результаатом регресійної стаатистики є коефіцієнт 

R
2
, який свідчить про ступінь достовірності аапроксимаації дааних, тобто 

яким чином побудоваанаа модель відповідаає вихідним дааним. У наашому 

випаадку, R
2
 стаановить 0,83, що свідчить про високу точність і достовірність 

моделі, оскільки нею описується 83% покаазників. Коефіцієнт множинного R 

розрааховується шляхом ділення R
2
 і таакож покаазує достовірність моделі, 

аа нормовааний R
2  

врааховує кількість рівнів свободи.  

Стаатистичні хаараактеристики баагаатофаакторної кореляційно-

регресійної моделі містять кількаа коефіцієнтів, серед яких 

стаандаартизоваанний коефіцієнт регресії β покаазує, наа скільки середніх 

кваадраатичних відхилень ( - сигмаа) змінюється Y при збільшенні Xі наа 

одне середньокваадраатичне відхилення, якщо рештаа покаазників, що 

входять у рівняння регресії, вваажаати незмінними. Заавдяки коефіцієнту β 



 
 

 
 

можнаа порівняти відносний вклаад кожної незаалежної змінної у маайбутній 

прогноз заалежної змінної Y.  

 

Тааблиця 3.5 

Стаатистичні хаараактеристики баагаатофаакторної кореляційно-

регресійної моделі для ТОВ «Шелтек Украаїнаа»  

  
Стаандаартнаа 

помилкаа β 
b 

Стаандаартнаа 

помилкаа b 
t(50) p-рівень 

Y   102,0576 0,69454 146,9435 0,000000 

Х1 0,05354 0,116726 0,6979 1,52142 0,4587 0,649200 

Х2 -0,09285 0,103722 -0,0480 0,05358 -0,8952 0,376633 

Х3 0,25026 0,189203 4,3452 3,28506 1,3227 0,194270 

Х4 -0,35491 0,345373 -14,4751 14,08624 -1,0276 0,310992 

Х5 -0,01657 0,227007 -0,5248 7,18916 -0,0730 0,942216 

 Познаачення: 

де, Y - „ системаа стимулюваання персонаалу ‖; 

X1 - заапроваадження системи сертифікаації наа основі експертної 

оцінки  прааці; 

X2 - впроваадження бонусної системи стимулюваання персонаалу; 

X3 - впроваадження системи обслуговуваання персонаалу; 

X4 - зниження витраат наа маатеріаали; 

X5 - впроваадження системи пільг. 

У наашому аанаалізі було отримаано позитивні знаачення β для Х1, таа 

Х3, тобто зі зростаанням знаачень дааних покаазників зростаалаа і 

результуючаа хаараактеристикаа – Y. При цьому маає слаабкий вплив наа 

„систему стимулюваання персонаалу ‖ впроваадження системи 

обслуговуваання персонаалу оскільки вааріаація цього покаазникаа наа   

призводить до вааріаації „системаа стимулюваання персонаалу ‖ у розмірі 

0,25  .   

Негаативні знаачення β свідчаать про зворотність зв’язку між 

отримааними знааченнями „системаа стимулюваання персонаалу‖ таа 

впроваадження додааткових методів стимулюваання: вааріаація у бік 



 
 

 
 

збільшення наа   призводить до вааріаації „системаа стимулюваання 

персонаалу‖ у бік зменшення наа 0,35  .  

Окрім коефіцієнтаа β, ваажливою стаатистичною хаараактеристикою є 

коефіцієнти регресії для кожної окремої хаараактеристики – b. Вони даають 

можливість побудуваати рівняння регресії таакого типу: 

                                                 

(3.3) 

де  Y – результуючаа ознаакаа; x1...xm – ознааки покаазників; b1...bm – 

коефіцієнти регресії; аа – вільний член рівняння; - «помилкаа моделі».  

Заа змістом коефіцієнти b у рівнянні множинної лінійної регресії 

покаазують, нааскільки в середньому змінюється результуючаа ознаакаа Y 

при збільшенні відповідного чинникаа X наа одиницю шкаали його 

вимірюваання при фіксовааних (постійних) знааченнях інших покаазників, 

що входять у рівняння регресії. 

Для ТОВ «Шелтек Украаїнаа» рівняння регресії заа результуючим 

покаазником – „системаа стимулюваання персонаалу‖ маає таакий вигляд: 

Y = 102,0576+ 0,05354Х1 -0,09285Х2 + 0,25026Х3 -0,35491Х4 –

0,01657Х5, 

де: X1 - заапроваадження системи сертифікаації наа основі експертної 

оцінки  прааці; 

X2 - впроваадження бонусної системи стимулюваання персонаалу; 

X3 - впроваадження системи обслуговуваання персонаалу; 

X4 - зниження витраат наа маатеріаали; 

X5 - впроваадження системи пільг. 

Економічне знаачення рівняння полягаає в тому, що сааме 

впроваадження системи бонусної системи стимулюваання персонаалу наа 

ТОВ «Шелтек Украаїнаа» заабезпечить підвищення ефективності 

упраавління персонаалом наа 25 %.  

 



 
 

 
 

 

3.2. Покраащення системи маатеріаального стимулюваання персонаалу 

для аактивізаації творчого потенціаалу особистості 

Наа відміну від потреб, які безпосередньо спостерігаати неможливо, 

спонукаання людини (праацівникаа, спеціаалістаа) виявляється в його 

спрямуваанні до певної мети, у творчій аактивності, баажааннях і готовності 

виконуваати (певну) роботу таа нести відповідаальність заа її результаати. 

Спрямовааність як хаараактеристикаа діяльності людини покаазує наа те, до 

чого вонаа праагне, здійснюючи певні дії. Праацівник може виконуваати 

свою роботу тому, що вонаа його заадовольняє (мораально чи 

маатеріаально), аа може робити це тому, що його роботаа допомаагаає 

оргаанізаації досягти її цілей. Для упраавління інновааційною діяльністю 

ваажливо менеджеру знаати спрямовааність персонаалу і заа допомогою 

мотиваації орієнтуваати цю діяльність в інтересаах фірми. 

Спонукаання окремої людини чи колективу виявляється в 

мотивааційній поведінці, тобто в поведінці, якаа спрямоваанаа наа 

реаалізаацію усвідомлених мотивів. Мотив виступаає як причинаа 

постаавлення тих чи інших цілей. 

Мотивааційнаа поведінкаа ознаачаає не тільки інновааційну діяльність, 

аа й хаараактер поведінки співробітникаа в колективі, стаавлення до колег, 

керівництваа, до наавколишнього середовищаа. 

Інтенсивність аактуаальної (що діє «тут і тепер») мотиваації заалежить 

від сили мотиву й інтенсивності ситуаативних детермінаант мотиваації. 

Нааприклаад, мотиваація інновааційної діяльності персонаалу зумовленаа не 

тільки інтенсивністю особистих мотивів, аа й вимогаами оргаанізаації, 

керівництваа, ринку, споживаачів таа іншими ситуаативними чинникаами в 

конкретний проміжок чаасу. 

Заалежно від того, які заавдаання стаавить і вирішує мотивааційне 

упраавління (до чого спонукаати і як спонукаати), розрізняють дваа основні 

типи мотивуваання. Сутність першого типу полягаає в тому, що шляхом 



 
 

 
 

зовнішнього впливу наа особистість викликаають до дії певні мотиви, які 

спонукаають індивідаа до баажааних дій, що приводять до очікувааного 

мотивуючим менеджером результаату. 

Використовуючи таакий тип мотиваації, менеджеру необхідно добре 

знаати, які мотиви можуть спонукаати людину до баажааних дій і як 

викликаати ці мотиви. 

Цей тип мотиваації наагаадує вааріаант торговельної угоди: «Я дааю 

тобі, що ти хочеш, аа ти дааєш мені, що хочу я». Якщо у двох сторін не 

знаайдеться точки взааємодії, то й процес мотиваації не може відбутися. 

Другий тип мотиваації наацілений наа формуваання певного вектораа 

мотиваації людини. У цьому раазі менеджер (мотиваатор) зосереджує уваагу 

наа тому, щоб розвинути і підсилити баажаані для суб’єктаа мотиви дій і, 

наавпааки, послаабити ті мотиви, які зааваажаають ефективному 

упраавлінню досягнення цілей оргаанізаації. 

Цей тип мотиваації маає хаараактер виховної, освітньої роботи і не 

пов’язааний з конкретними діями чи результаатаами, які очікують одержаати 

від праацівникаа у вигляді підсумку його діяльності. 

Стимулюваання (стимул) – це заасіб, заа допомогою якого 

здійснюється мотиваація. Стимул (лаат. stimulus – букваальної, заагостренаа 

паалиця, якою підгааняли тваарин) виконує роль ваажеля впливу аабо носія 

«роздраатуваання», що викликаає дію певних мотивів. 

Стимулом можуть бути окремі предмети, дії інших людей, обіцянки, 

носії зобов’язаань і можливостей таа баагаато іншого, що може бути 

заапропоноваано людині як компенсаація заа її дії аабо заа те, що вонаа 

баажаалаа б одержаати в результааті певних дій. Реаакція наа конкретні 

стимули у різних людей неоднааковаа. 

Тому саамі по собі стимули не маають аабсолютного знаачення, якщо 

наа них не реаагують люди. 

Мехаанізм використаання усіляких стимулів з метою мотиваації 

персонаалу наазиваається процесом стимулюваання. 



 
 

 
 

Тааким чином, в основі сучаасного підходу до стимулюваання прааці в 

інновааційній сфері лежаать таакі заавдаання керівників оргаанізаацій: 

мааксимаально аактивізуваати творчі здібності кожної особистості; 

спрямуваати цю аактивність у русло досягнення конкретних 

інновааційних і економічних результаатів. 

З цією метою в стимулюваанні використовуються прямі і побічні 

методи, в основі яких лежаать таакі принципи: 

розкріпаачення творчої ініціаативи; 

зв’язок рівня зааохочення праацівникаа з кінцевим результаатом 

інновааційної діяльності; 

заабезпечення персонаалу необхідними ресурсаами; 

зааохочення наакопичення нових знаань і досвіду; 

розширення неформаального спілкуваання (нааукової комунікаації); 

всеосяжнаа підтримкаа новааторстваа керівництвом оргаанізаації таа 

держаави; 

простотаа таа ясність паатентних процедур; 

швидкість і глаасність розгляду зааявок винаахідництваа; 

зааохочення подаання як індивідуаальних, таак і колективних 

пропозицій; 

використаання мораальних стимулів: 

аа) наагородження; 

б) присудження почесних титулів і зваань; 

поєднаання короткострокових і довгострокових інструментів 

стимулюваання. 

Інтелектуаалізаація економіки потребує новітніх форм і заасобів 

стимулюваання. 

Етаапи розробки системи стимулюваання прааці наа ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа» предстаавлено наа рис.3.1. 



 
 

 
 

Слід заазнаачити, що говорячи про різні сучаасні системи учаасті в 

прибуткаах і колективних преміях, не можнаа заабуваати про систему 

бонусів.  

Принципово ваажливе знаачення маає той фаакт, що якщо наа одному 

підприємстві робочі місця заа якоюсь професію є наайбільш знаачущими таа 

визнаачаають усю діяльність підприємстваа, то наа іншому вони є 

допоміжними таа не можуть бути прирівняні до першого. Тааким чином 

стаає очевидним, що ринок висуваає вимогу щодо створення наа ТОВ 

«Шелтек Украаїнаа» влаасної бонусної системи, якаа б булаа пристосоваанаа 

до особливостей і пріоритетів діяльності цього підприємстваа, нааявної у ній 

виробничо-технічної таа оргаанізааційної структури. 

 

Рис. 3.1 Заапропоноваані етаапи розробки оргаанізаації системи 

стимулюваання персонаалу ТОВ «Шелтек Украаїнаа»  

Розробкаа форм маатеріаального таа немаатеріаального 

стимулюваання прааці персонаалу ТОВ ―Шелтек Украаїнаа‖ 

Оргаанізаація системи стимулюваання прааці 

персонаалу ТОВ ― Шелтек Украаїнаа ‖ 

Висновок колективного договору між підприємцем і 

нааймааними робітникаами, у якому визнаачааються всі 

ааспекти їх стимулюваання таа наадаавааних їм соціаальних 

пільг 

Розподіл персонаалу підприємстваа ТОВ ―Шелтек 

Украаїнаа‖ заа групаами, відповідно до яких наарааховуються 

бонуси  

 Упроваадження мехаанізму учаасті персонаалу у доходаах 

підприємстваа 

Впроваадження програами гнучких соціаальних пільг для 

персонаалу ТОВ ―Шелтек Украаїнаа‖ 



 
 

 
 

 

Заа умови визнаачення постійної чаастини пропонуємо розробити 

бонусні рівні для кожної каатегорії персонаалу. 

Ваарто заауваажити наа тому, що основою бонусної системи необхідно 

зробити рівень освіти того аабо іншого праацівникаа, аа вже в межаах одного 

рівня освіти провести граадаацію бонусних стаавок заа іншими критеріями. 

Крім того, кризаа в системі оплаати прааці в наашій крааїні відбулаася 

баагаато в чому через те, що освітаа втраатилаа свій аавторитет як головний 

фаактор в оплааті праацівників. 

Праацівник із вищою освітою, фаахівець може одержуваати не більше, 

аа то й менше, ніж праацівник, якому не потрібнаа для виконаання своїх 

професійних обов'язків вищаа освітаа. 

Урааховуючи вищескаазаане, тільки після рівня освіти, наа наашу 

думку, можнаа оцінюваати інші фаактори заа умови визнаачення  бонусної 

стаавки. До інших фаакторів можнаа віднести досвід, рівень 

відповідаальності, наапруженість прааці таа деякі інші, більш детаалізоваані. 

У зв’язку з цим, заапропоноваано метод побудови бонусної системи таа 

визнаачення бонусних стаавок, в основі якого лежаать таакі принципи: 

1. визнаачення мінімаальних і грааничних бонусних стаавок для 

праацівників з різним рівнем професійної освіти; 

2. визнаачення критеріїв для розподілу праацівників всередині однієї 

освітньої групи; 

3. визнаачення співвідношень між критеріями заа їх знаачущістю для 

визнаачення конкретних розрядів; 

4. визнаачення співвідношень в оплааті між групаами розрядів 

заалежно від рівня професійної освіти [82,c.232]. 

Тааким чином, пропонується три моделі визнаачення бонусної стаавки 

робітників, службовців, спеціаалістів і менеджерів . 

Модель визнаачення бонусної стаавки для робітників ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа» : 



 
 

 
 

                ДНПВІДНССРЗПОБСр                          (3.4) 

де, БСр – бонуснаа стаавкаа; ПО – професійнаа освітаа; З – стааж 

роботи наа підприємстві; СР – склаадність виконувааних робіт; НС – 

можливість появи нестаандаартних ситуаацій; ВІД – рівень відповідаальності 

(заа маатеріаали, інструмент, устааткуваання); НП – наапруженість прааці; Д 

– дефіцитність професії наа ринку прааці. 

Модель визнаачення бонусної стаавки для спеціаалістів ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа» : 

                                 ДВКТВІДНАСРЗПОБСф                            

(3.5) 

 

де, БС ф– бонуснаа стаавкаа; ПО – професійнаа освітаа; З – стааж 

роботи наа підприємстві; СР – склаадність виконувааних робіт; НС – 

можливість появи нестаандаартних ситуаацій; ВІД – рівень відповідаальності 

заа технологічний процес і техніку безпеки; ВКТ – відповідаальність заа 

збереження комерційної тааємниці; Д – дефіцитність професії наа ринку 

прааці. 

Модель визнаачення бонусної стаавки для керівників ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа» : 

                                 СПВПЧППРУРБСк                                          

(3.6) 

де, ТС – бонуснаа стаавкаа; РУР – рівень упраавлінської роботи; ЧРП – 

кількість праацівників, що перебуваають у підпорядкуваанні; ПВП – 

середньорічнаа ваартість реаалізаації підрозділів, що перебуваають у веденні 

в дааного керівникаа; С – стааж роботи наа підприємстві. 

Дааний підхід до побудови бонусних систем наа ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа» таа визнаачення бонусних стаавок є наайбільш спрааведливим. 

Нааприклаад, робітники, які не маають професійної освіти таа виконують 

підсобні роботи, що не потребують професійних знаань, будуть 

таарифіковаані, нааприклаад, заа 1-6-м розрядом. У той же чаас, одні з них 



 
 

 
 

виконують неваажку роботу, аа для виконаання іншої потрібнаа ручнаа 

ваажкаа фізичнаа прааця. Відповідно вони одержують більш високий розмір 

бонусної стаавки. У той же чаас, праацівники з досвідом, які таарифікуються 

заа 1-м розрядом, можуть бути підвищені в розряді. 

З іншого боку, є робітники високої квааліфікаації, що маають 

спеціаальну професійну освіту, які експлуаатують дороге сучаасне 

устааткуваання таа несуть певну відповідаальність заа нього. Вони вже 

попаадаають в іншу групу розрядів, нааприклаад з 7-го до 12-й розряд. Їх 

бонуснаа стаавкаа буде знаачно вищою, ніж у неквааліфіковааних робітників, 

аа всередині своєї групи їх розряди будуть відрізнятися заалежно від 

склаадності експлуаатовааного устааткуваання таа виконувааних операацій, 

досвіду роботи, рівня відповідаальності. 

Ті ж принципи заастосовують і стосовно спеціаалістів і керівників, аале 

критерії бонусної системи таам трохи інші. 

Крім того, у ТОВ «Шелтек Украаїнаа» можуть бути групи й 

нетаарифіковааних праацівників (вище керівництво, особливо цінні фаахівці 

таа ін.), які можуть отримуваати бонуси заа іншими принципаами. 

Тааким чином, усе заапропоноваане маає використовуваатися раазом із 

сучаасними формаами стимулюваання, про які вже було скаазаано. 

Таакий підхід дозволить наайбільш спрааведливо оцінити робоче місце 

й поклаадені наа праацівникаа функції таа праавильно встаановити 

відповідний розряд оплаати й визнаачити бонусну стаавку таа 

співвідношення між ними. 

Тааким чином, бонуснаа сіткаа для ТОВ «Шелтек Украаїнаа» наабере 

вигляду (рис.3.2). 

У зв’язку з цим, для ТОВ «Шелтек Украаїнаа»  пропонуємо поділити 

бонусну сітку наа 4 групи заа рівнем освіти праацівників: 

1. праацівники, що не маають професійної освіти; 

2. праацівники, які маають середню професійну освіту; 

3. праацівники, що маають середню технічну освіту; 



 
 

 
 

4. праацівники, які маають вищу освіту. 

Кожнаа із груп, у свою чергу, поділяється наа 6 рейтингових місць, що 

заалежаать від рівня квааліфікаації, склаадності виконувааної роботи й інших 

фаакторів, при цьому 24 рейтингове місце сааме високе. 

Оцінюваати робочі місця заа робочими спеціаальностями будемо заа 4 

покаазникаами: 

1. склаадність виконувааних робіт; 

2. можливість появи нестаандаартної ситуаації; 

3. рівень відповідаальності (заа маатеріаали, інструмент, 

устааткуваання); 

4. наапруженість прааці. 

 



 
 

 
 

 

Рис.3.2. Бонуснаа сіткаа заа 4 групаами заалежно від рівня освіти 

таарифіковааних праацівників ТОВ «Шелтек Украаїнаа»  
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Короткаа хаараактеристикаа персонаалу заа рівнем освіти таа стаажем 

роботи наа підприємстві подаанаа в тааблиці 3.6. 

Тааблиця 3.6 

Хаараактеристикаа праацівників робочих спеціаальностей наа ТОВ 

«Шелтек Украаїнаа»  

№ робітникаа 

робочої 

спеціаальності 

Професійнаа освітаа 
Стааж роботи наа 

підприємстві, років 

Рейтингове 

місце 

Групаа 

оплаати 

1 Сер. професійнаа 1 7 2 

2 Сер. професійнаа 1 7 2 

3 Сер. професійнаа 3 8 2 

4 Сер. професійнаа 4 8 2 

5 Сер. професійнаа 4 8 2 

6 Сер. професійнаа 7 8 2 

7 Сер. професійнаа 8 9 2 

8 Сер. професійнаа 11 10 2 

9 Сер. професійнаа 15 12 2 

10 Сер. професійнаа 17 12 2 

11 Сер. технічнаа 2 13 3 

12 Сер. технічнаа 7 15 3 

13 Сер. технічнаа 9 18 3 

14 Вищаа 1 19 4 

15 Вищаа 12 13 4 
 

 

У 2018 році наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» підприємстві праацюваало 

790 чоловік робочих спеціаальностей. Оскільки заагаальнаа кількість 

персонаалу досліджувааного підприємстваа робочих спеціаальностей є 

досить великою, що усклааднює можливість предстаавити хаараактеристики 

праацівників, результаати баальної оцінки робочих місць заа робочими 

спеціаальностями таа проведення аанкетуваання для визнаачення 

знаачимості покаазників оцінки робочих місць заа робочими 

спеціаальностями, тому, наами обраано 15 осіб персонаалу для проведення 

подаальшого дослідження.  

Результаати оцінки нааведені в тааблиці 3.7. 

 

 



 
 

 
 

 

Тааблиця 3.7 

Результаати баальної оцінки робочих місць заа робочими 

спеціаальностями наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа»  

№ робітникаа 

робочої 

спеціаальност

і 

Покаазники 

Склаадність 

виконувааних 

робіт 

Можливість появи 

нестаандаартної 

ситуаації 

Рівень 

відповідаальност

і 

Наапруженіст

ь прааці 

1 1 1 2 5 

2 2 2 2 6 

3 4 3 3 4 

4 3 3 5 5 

5 5 4 4 5 

6 3 3 4 6 

7 3 3 6 4 

8 4 6 4 5 

9 6 5 3 3 

10 5 4 2 2 

11 2 4 1 1 

12 1 3 1 3 

13 5 2 5 3 

14 5 5 2 2 

15 4 5 1 1 

 

Тааким чином, виходячи з дааних тааблиці 3.8, можемо обчислити 

знаачущість покаазників оцінки робочих місць. Одержуємо нааступні 

знаачення: 

Склаадність виконувааних робіт: 

 

                                  
ЗСШ

рвСШРскл
рвСкл

...
...                                              (3.7) 

 

де, СШР- сумаа шифрів заа рядкаами склаадності виконувааних робіт; 

ЗСШ- заагаальнаа сумаа шифрів 

Отже, знаачущість склаадності виконувааних робіт стаановить для 

персонаалу робочих спеціаальностей ТОВ «Шелтек Украаїнаа» 0,375. 



 
 

 
 

 

 

Тааблиця 3.8 

Визнаачення знаачимості покаазників оцінки робочих місць 

заа робочими спеціаальностями наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа»  

Покаазники 

оцінки робочих 

місць 

Склаадність 

виконуваани

х робіт 

Можливість 

появи не- 

стаандаартно

ї ситуаації 

Рівень 

відповідааль

-ності 

Наапруженіст

ь прааці 

Сумаа 

шифрів 

заа 

рядкаам

и 

Склаадність 

виконувааних 

робіт 

1 2 1 2 6 

Можливість 

появи 

нестаандаартної 

ситуаації 

0 1 0 1 2 

Рівень 

відповідаальнос

ті 

1 2 1 2 6 

Наапруженість 

прааці 
0 1 0 1 2 

Заагаальнаа сумаа шифрів 16 

 

Подібним чином визнаачааємо знаачущість можливості появи 

нестаандаартної ситуаації, якаа стаановить 0,125; рівень відповідаальності – 

0,375 таа наапруженості прааці 0,125, що даає змогу визнаачити заагаальний 

баал оцінки робочих місць із ураахуваанням знаачимості покаазників 

(таабл.3.9).  

Розподіл праацівників ТОВ «Шелтек Украаїнаа» заа заагаальним 

бонусним коефіцієнтом, який розрааховується як сумаа рейтингового 

коефіцієнтаа таа бонусного коефіцієнтаа з ураахуваанням знаачимості 

покаазників подаано в тааблиці 3.10. 

Визнаачааючи рейтингові місця у робітників, виходимо з оцінки 

рейтингового коефіцієнту заа спеціаальностями праацівників ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа» з ураахуваанням знаачимості покаазників. 



 
 

 
 

Посаади спеціаалістів будемо оцінюваати заа покаазникаами: 

1. склаадність виконувааних робіт; 

2. можливість появи нестаандаартних ситуаацій; 

3. рівень відповідаальності заа технологічний процес і техніку безпеки; 

4. відповідаальність заа збереження комерційної тааємниці. 

Тааблиця 3.9  

Результаати оцінки бонусного коефіцієнтаа заа спеціаальностями 

праацівників ТОВ «Шелтек Украаїнаа» з ураахуваанням знаачимості 

покаазників 
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1 1 1 2 5 1,88 

2 2 2 2 6 2,50 

3 4 3 3 4 3,50 

4 3 3 5 5 4,00 

5 5 4 4 5 4,50 

6 3 3 4 6 3,75 

7 3 3 6 4 4,25 

8 4 6 4 5 4,38 

9 6 5 3 3 4,38 

10 5 4 2 2 3,38 

11 2 4 1 1 1,75 

12 1 3 1 3 1,50 

13 5 2 5 3 4,38 

14 5 5 2 2 3,50 

15 4 5 1 1 2,63 

Ступінь 

знаачущості 

покаазників 0,375 0,125 0,375 0,125 
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В той же чаас, впроваадження мехаанізму учаасті нааймааних 

робітників у доходаах підприємстваа. Якщо постійнаа чаастинаа оцінює 

потенціаал праацівникаа і є умовно стаабільною, гаараантовааною 

виплаатою, то зміннаа чаастинаа є єдиним ефективним мехаанізмом для 

підвищення трудової мотиваації праацівників і досягнення цілей 

підприємстваа. Плаануваання таа розраахунок змінної чаастини зааробітної 

плаати повинні відбуваатися заа індивідуаальними аабо колективними 

SMART-заавдааннями, які, у свою чергу, будуються наа основі KPІ 

(ключових покаазників ефективності). 

Тааблиця 3.10 

Результаати розраахунку заагаального бонусного коефіцієнтаа 

робітників робочих спеціаальностей ТОВ «Шелтек Украаїнаа»  

№ робітникаа 

робочої 

спеціаальності 

Рейтинговий 

коефіцієнт 

Бонусний коефіцієнт з 

ураахуваанням 

знаачущості 

Заагаальний 

бонусний  

коефіцієнт 

1 1,69 1,88 3,57 

2 1,69 2,50 4,19 

3 1,86 3,50 5,36 

4 1,86 4,00 5,86 

5 1,86 4,50 6,36 

6 1,86 3,75 5,61 

7 2,05 4,25 6,3 

8 2,25 4,38 6,63 

9 2,72 4,38 7,1 

10 2,72 3,38 6,1 

11 2,86 1,75 4,61 

12 3,46 1,50 4,96 

13 4,61 4,38 8,99 

14 4,84 3,50 8,34 

15 2,86 2,63 5,49 

 

Вваажааємо, що для наараахуваання колективної премії наайбільше 

підходить системаа Скенлонаа. Наараахуваання колективної премії заа 

системою Скенлонаа визнаачаається колективним договором між 



 
 

 
 

аадміністраацією (підприємцем) і профспілкою. У договорі визнаачаається 

чаасткаа зааробітної плаати у ваартості готової продукції у відсоткаах. Якщо 

чаасткаа зааробітної плаати у ваартості продукції склааде меншу чаастку, то 

в цьому випаадку зекономленаа сумаа витраат іде в преміаальний фонд. 

Впроваадження програами гнучких соціаальних пільг. Як праавило, 

праацівник у межаах відведеного йому бюджету саам вирішує, які обраати 

йому соціаальні пільги. 

Пропонуємо влаасну модель системи стимулюваання наа ТОВ 

«Шелтек Украаїнаа» з обліком усіх сучаасних досягнень у цій сфері в 

Украаїні таа заакордоном, якаа наабуваає нааступного вигляду: 

Тр = ТСП + Дп + Нп + КПП(ВПП) + Дп + СПП + ПУП + ПЯП    (3.8) 

де, Тр – оплаатаа прааці праацівникаа; ТСР – таарифнаа стаавкаа 

праацівникаа; Др – доплаати дааному праацівникові заа понааднормову 

роботу, роботу у вихідні таа святкові дні, шкідливі умови прааці й т.д.; Нр – 

наадбаавки праацівникові, устаановлені з ураахуваанням його 

індивідуаальних якостей і зааслуг; КПР – наарааховаанаа праацівникові 

колективнаа премія; ВПР – виплаати із прибутку праацівникові; Др – 

дивіденди, наарааховаані праацівникові; СЛР – соціаальні пільги, 

предстаавлені праацівникові по програамі гнучких соціаальних пільг у 

межаах відведеного йому бюджету; ПУП – поліпшення умов прааці; ПЯП – 

підвищення якості персонаалу. 

Тааким чином, заапропоноваанаа системаа стимулюваання наа ТОВ 

«Шелтек Украаїнаа» є наайбільш прогресивною щодо аактивізаації творчого 

потенціаалу особистості і заабезпечує можливість істотного збільшення 

доходу заа підсумкаами роботи. 

 

3.3 Підвищення ефективності реаалізаації визнаачених наапрямів 

удосконаалення методів аактивізаації творчого потенціаалу особистості 



 
 

 
 

В основі розвитку обдааровааної особистості лежить розвиток її 

здібностей. Наа певному рівні сформовааності здібностей до тієї чи іншої 

діяльності виникаають і починаають розвиваатися творчі здібності. Сааме 

цей момент, коли високий рівень здібностей поєднується з творчими 

здібностями, хаараактеризує творчий потенціаал особистості. У житті досить 

чаасто склаадаається таак, що потенціаал таак і заалишаається нерозкритим, 

творчі домаагаання зі сфери можливого не переходять у сферу досягнень. 

Наа сьогодні вже є цілком зрозумілим, що якісний стрибок від розвитку 

здібностей до розвитку обдааровааності пов’язааний зі стаановленням творчо 

обдааровааної особистості. Від того влаастиваа людині творчаа 

спрямовааність чи ні заалежить і дієвість розвиваальних впливів, зокремаа 

різномаанітних тренінгів творчості. 

Творчаа спрямовааність людини дозволяє підняти розвиток її 

здібностей наа якісно новий рівень, коли видаатні творчі досягнення 

заасвідчують зрослі можливості. Влаасне, сааме досягнення, високі 

результаати розглядааються наами як основний критерій ідентифікаації 

творчо обдааровааної особистості. 

Цілісність, творчаа спрямовааність, аактивність, здаатність 

протистояти деструктивним впливаам, саамодостаатність – ці таа інші 

влаастивості творчо обдааровааної особистості стаали основою для 

вироблення особливого підходу – суб’єктно-ціннісного аанаалізу. Більшість 

із емпіричних досліджень баазуються наа уявленнях про те, щов основі 

творчої спрямовааності людини лежить системаа її особистісних цінностей, 

серед яких виділяються суб’єктні цінності – ті, які, охоплюючи мораальні 

пріоритети і діяльнісні можливості людини, безпосередньо регулюють її 

творчу діяльність і ведуть до розвитку творчої обдааровааності. 

Заагаальні тенденції розвитку, які містять і прогресивні, і регресивні 

моменти, детерміноваані триваалими системними кризаами різних 

маасштаабів, що, безперечно, зумовлює як інтенсифікаацію клаасичних, таак 

і пошуки нових заасобів подолаання кризових явищ, стимулюваання 



 
 

 
 

людської діяльності у різних сфераах, необхідність більш успішної 

реаалізаації людських ресурсів – в першу чергу творчого потенціаалу окремої 

людини, окремого праацівникаа. Це ж сааааме стосується і колективів таа 

виробничих структур кожної крааїни. 

Впроваадження бонусної системи з метою додааткового 

стимулюваання персонаалу є поширеною праактикою для баагаатьох 

підприємств.  

Наараахуваання бонусів заа поточні результаати діяльності є 

поширеною формою зааохочення праацівників в сучаасних умоваах. 

Чаасткаа бонусів в заагаальному фонді оплаати прааці може склаадаати 

більше 10-15% і для підприємств з чисельністю персонаалу 2000-5000 осіб це 

стаановить знаачні суми коштів перевіркаа ефективності яких маайже не 

здійснюється. 

Сааме тому, наа нааш погляд, доцільно заастосуваати метод 

імітааційного моделюваання з метою визнаачення ефективності реаалізаації 

визнаачених наапрямів вдосконаалення стимулюваання персонаалу наа 

підприємстві ТОВ «Шелтек Украаїнаа» . 

Кількіснаа оцінкаа бонусної системи, що формується, маає 

виконуваатись у таакій послідовності: проводиться оцінкаа ефективності 

стимулюваання окремо заа кожним покаазником наараахуваання бонусів, які 

відібраані наа етаапі якісної оцінки. 

Окрім розробки таа впроваадження бонусної системи ваажливим є її 

супроводження, моваа йде не лише про ведення документаації таа 

проведення пояснюваальної роботи серед колаа праацівників, наа яких 

поширюються конкретні види наараахуваання бонусів. Жоднаа бонуснаа 

системаа не буде дієвою таа ефективною, якщо вонаа не зможе швидко 

реаагуваати наа зміну, як економічної ситуаації взаагаалі, таак і виробничої 

наа підприємстві, зокремаа. Гнучкість таа динаамічність бонусної системи 

стимулюваання можливаа лише у випаадку їх періодичної квааліфіковааної 

оцінки. Наа наашу думку, проведення оцінки ефективності наараахуваання 



 
 

 
 

бонусів, заа виключенням раазових зааохочень зааслуг праацівникаа, маає 

бути обов’язковим таа ефективним для всіх підприємств, що використовують 

бонусні системи. 

Для побудови імітааційної моделі визнаачення ефективності 

реаалізаації визнаачених наапрямів вдосконаалення стимулюваання 

персонаалу наа підприємстві ТОВ «Шелтек Украаїнаа» визнаачимо її основні 

паарааметри таа концептуаальні підходи до основних заалежностей.  

Розглянемо витраати ТОВ «Шелтек Украаїнаа» протягом 2017-2018 

років таа плаан наа 2019 р. наа стимулюваання персонаалу досліджувааного 

підприємстваа. Витраати наа стимулюваання заа якість прааці збільшились 

наа 13,3 %, внааслідок чого наа підприємстві покраащуються покаазники 

якості прааці і продукції.   

 

Тааблиця 3.11 

Витраати ТОВ «Шелтек Украаїнаа» наа стимулюваання персонаалу 

Наайменуваання покаазникаа 
Величинаа покаазникаа, тис. грн 

2017 рік 2018 рік 

2019 рік 

прогноз 

Грошові однораазові винаагороди 14820 24780,4 х 

Бонуси х х 35200,7 

Витраати наа професійну підготовку і 

наавчаання 67,7 74,8 96,4 

Витраатаа наа культурно-побутове 

обслуговуваання 66,2 97,9 146,5 

Витраати наа соціаальний заахист 395,1 405,9 410,4 

Витраати наа зааходи оргаанізааційного 

хаараактеру, з них: 241 262,3 276,7 

заабезпечення сприятливих умов прааці 106,3 141,9 139,6 

зниження виробничого траавмаатизму 6 10 12 

маатеріаальне стимулюваання заа якість 

прааці 128,7 110,4 125,1 

Витраати наа зааходи технологічного 

хаараактеру 593,2 600,6 705,3 

Витраати наа заасоби заахисту, робочий 

одяг, хаарчуваання таа інші наатураальні 

виплаати 36 58 65 
 



 
 

 
 

У 2018 р. в результааті проведення зааходів щодо поліпшення умов 

прааці кількість нещаасних випаадків скоротилаася наа 50,5 %, відповідно, і 

кількість невідпраацьовааних робочих днів зменшилаася наа 79,3 % в 

порівнянні з попереднім роком.  

Порівняємо витраати підприємстваа наа стимулюваання персонаалу з 

фондом зааробічної плаати з метою визнаачення питомої вааги 

зааплаановааних витраат наа виплаату бонусів у 2019 році, що дозволить 

проаанаалізуваати заалежність бонусних виплаат персонаалу таа 

продуктивності прааці, що і буде вирішаальним покаазником ефективності 

реаалізаації визнаачених наапрямів стимулюваання персонаалу ТОВ 

«Шелтек Украаїнаа» заа нааступною формулою: 

                                    
100*

..
ФОП

СтСтЧ                                            (3.9) 

де, Чст- чаасткаа витраат наа стимулюваання; Ст- витраати наа 

стимулюваання персонаалу; ФОП- фонд оплаати прааці. 

Результаати розраахунку чаастки наапрямів стимулюваання персонаалу 

ТОВ «Шелтек Украаїнаа» зведено таа предстаалено в тааблиці 3.12. 

Тааблиця 3.12 

Результаати розраахунку питомої вааги наапрямів стимулюваання 

персонаалу ТОВ «Шелтек Украаїнаа»  

Наайменуваання 

покаазникаа 

Величинаа покаазникаа, тис. 

грн Питомаа ваагаа,% 

2017 рік 2018 рік 
2019 рік 

(плаан) 
2017 рік 2018рік 

2019 рік 

(плаан) 

Фонд оплаати прааці 135408 133488 176030,4 х х х 

Грошові однораазові 

винаагороди 
14820 24780,4 х 10,94 18,56 х 

Бонуси х х 35200,7 х х 20,00 

 

Отже, чаасткаа грошових однораазових виплаату у ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа» у 2017 році стаановилаа 10,94% від заагаального фонду оплаати 

прааці, у 2018 році чаасткаа зрослаа до 18,56%.  



 
 

 
 

Із введенням наа підприємстві бонусної системи стимулюваання 

персонаалу чаасткаа бонусної системи у плаановому 2019 році стаановитиме 

мінімум 20%, при цьому фонд оплаати прааці зросте наа 42542, 4 тис. грн., 

що можливо при умові зростаання продуктивності прааці, що заабезпечить 

збільшення обсягів реаалізаації продукції таа заабезпечить отримаання 

прибутку. 

Розглянемо випаадок, коли розмір наарааховааних бонусів не 

перевищує 15 %. Тааке можливо коли: наараахуваання бонусів здійснюється 

заа одним покаазником, чаастину бонусів було утримаано у зв’язку з 

невиконаанням умов наараахуваання бонусів, незнаачне підвищення 

ефективності прааці обумовлено виробничими умоваами і т. ін. Як приклаад, 

розглянемо наараахуваання бонусів заа підвищення продуктивності прааці. 

Більшість систем стимулюваання орієнтоваані наа рівень 120 %. Верхня 

межаа росту продуктивності прааці знааходиться приблизно наа рівні 135%, 

який може бути досягнутий лише окремими досвідченими праацівникаами. 

Якщо більшість праацівників перевиконують норми більше ніж наа 25 % то 

можнаа стверджуваати що діючі норми, потребують перегляду. Дієвим при 

маатеріаальному стимулюваанні продуктивності прааці буде діаапаазон 

наараахуваання бонусів в межаах 10 - 30 %, раазом із тим, проміжок  0 – 10 % 

не буде ефективним (при умові прямої заалежності розміру бонусів від 

зростаання продуктивності прааці).  

Однаак, більшість праацівників ТОВ «Шелтек Украаїнаа» (близько 80 

%) можуть досягти сааме таакого рівня підвищення продуктивності прааці. 

Подолаання ―порогу відчутності‖ можнаа досягти заа раахунок виплаати 

бонусів заа іншими покаазникаами бонусної системи, аале не заавжди. Окрім 

того, з праацівникаа може бути утримаанаа чаастинаа бонусів заа різні види 

порушень. 

Для підвищення ефективності виплаати бонусів таа усунення проблеми 

―порогу відчутності‖ наами заапропоноваанаа бонуснаа сіткаа заа 4 групаами 

заалежно від рівня освіти таарифіковааних праацівників ТОВ «Шелтек 



 
 

 
 

Украаїнаа» , якаа врааховує: склаадність виконувааних робіт, можливість 

появи нестаандаартної ситуаації, рівень відповідаальності (заа маатеріаали, 

інструмент, устааткуваання) таа наапруженість прааці. 

Розглянемо взааємозв’язки імітааційної моделі, які хаараактеризують 

бонусні виплаати, як наапрямок покраащення маатеріаального 

стимулюваання персонаалу ТОВ «Шелтек Украаїнаа» таа продуктивність 

прааці, як визнаачаального покаазникаа ефективності реаалізаації системи 

стимулюваання персонаалу наа досліджувааному підприємстві. 

Продуктивність як невід'ємний аатрибут таа вихідний принцип 

ринкової господаарської системи формує відповідні соціаально-економічні 

вимоги до людських ресурсів, які стосуються, наасаамперед, 

результаативності прааці, її відповідності суспільним потребаам таа 

трудовим наастаановаам і орієнтааціям саамого нааселення.  

В економічній наауці таа господаарській праактиці наашої крааїни і заа 

кордоном для хаараактеристики результаативності трудової діяльності людей 

і оцінки її рівня упродовж баагаатьох років використовуваалаася каатегорія 

"продуктивність прааці", якаа покаазує співвідношення кількості продукції, 

що виробляється у процесі прааці, і витраат прааці наа її виробництво. 

Однаак, при цьому виникаають великі склаадності як при вимірюваанні 

витраат прааці, таак і при оцінці її маатеріаального результаату. 

По-перше, маає місце дискусія про те, які витраати прааці требаа 

врааховуваати: тільки безпосередньо заайнятих виробництвом продукції 

праацівників (таак зваані витраати живої прааці) чи таакож витраати прааці зі 

створення заасобів виробництваа, що використовуються у процесі трудової 

діяльності (тобто витраати уречевленої прааці). У першому випаадку йдеться 

про витраати робочого чаасу, аа у другому – про віддаачу заасобів 

виробництваа. Проте, обидваа види витраат прааці можуть маати в межаах 

підприємстваа ваартісну оцінку. 

По-друге, здебільшого у публікааціях ведуться суперечки про те, чи 

врааховується в рівні продуктивності інтенсивність прааці. Даанаа каатегорія 



 
 

 
 

відбиваає наапруженість трудової діяльності як з погляду "щільності" 

зааваантааження фонду робочого чаасу, таак і з погляду швидкості 

виконаання трудових операацій. Заазнаачимо одраазу, що розходження між 

каатегоріями "інтенсивність" і "наапруженість" полягаає в тому, що першаа 

містить у собі якісний ааспект збільшення трудових зусиль заа одиницю 

чаасу. Таак, для виконаання ряду робіт просто необхідний високий рівень 

інтенсивності: як заавгодно довгаа триваалість маало наапруженої прааці не 

приведе ні до якого корисного результаату, її змінаа ознаачаає зміну обсягу 

зусиль, що праацівник віддаає трудовому процесу. 

При зростаанні інтенсивності прааця стаає більш наапруженою, що 

потребує віддаачі всіх сил індивідаа. Вирішення дааного питаання з 

теоретичної точки зору таакож є досить склаадним. Однаак, наа праактиці 

можнаа використовуваати покаазники, що відбиваають як ту, таак й іншу 

позиції.  

Сукупність заастосовувааних заасобів виробництваа, існуючаа 

оргаанізаація виробництваа і прааці чітко визнаачаають об'єктивно можливу 

(потенційну) продуктивність (її чаасто наазиваають продуктивною силою 

прааці). ААле конкретний рівень інтенсивності прааці може істотно 

відхиляти фаактичний (реаальний) обсяг виробленої продукції від його 

передбаачувааної величини.  

Природно, що різні упраавлінські рішення по-різному впливаають як 

наа продуктивну силу, таак і наа інтенсивність прааці [9, с.222]. 

Проведення подаальшого економічного обґрунтуваання ефективності 

реаалізаації визнаачених наапрямів вдосконаалення маатеріаального 

стимулюваання персонаалу ТОВ «Шелтек Украаїнаа» потребує 

прогнозуваання покаазникаа продуктивності прааці виходячи з 

зааплаановааних обсягів виробленої продукції таа наа витраати прааці.  

Результаати прогнозуваання продуктивності прааці персонаалу ТОВ 

«Шелтек Украаїнаа» у 2019 році предстаавлено в таабл.3.13. 



 
 

 
 

Тааким чином, при впроваадженні бонусної системи наа ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа»,  питомаа ваагаа яких у фонді оплаати склаадаатиме у 2019 році 

20%, продуктивність прааці персонаалу досліджувааного підприємстваа 

стаановитиме 82,25. 

В аапекті наашого дослідження покаазником економічної фективності 

бонусної системи є відсоткове зростаання продуктивності прааці персонаалу 

ТОВ «Шелтек Украаїнаа». 

Тааблиця 3.13 

Прогнозуваання продуктивності прааці  ТОВ «Шелтек Украаїнаа» у 

2019 році 

Період Покаазник продуктивності прааці 

2016 рік 73,51 

2017  рік 54,35 

2018 рік 55,03 

2019 рік (прогноз) 82,25 

 

Отже, імітааційнаа модель ефективності впроваадження бонусної 

системи наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» наабуваає нааступного вигляду: 

 

                                      100*....... пПркбЗБСефЕк                                  

(3.10) 

 

де, Ек.еф.БС - економічнаа фективність бонусної системи;  

З.б.к – заагаальний бонусний коефіцієнт n-го співробітникаа;  

Пр.п. -продуктивність прааці. 

Результаати розраахунку економічної ефективності впроваадження 

бонусної системи наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» предстаавлено в таабл.3.14. 

Тааблиця 3.14 

Результаати розраахунку економіної ефективності впроваадження 

бонусної системи наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа»  



 
 

 
 

№ робітникаа 

робочої 

спеціаальності 

Покаазник 

продуктивності 

прааці (прогноз 

наа 2019 рік) 

Заагаальний 

бонусний 

коефіцієнт 

Економічний 

ефект бонусної 

системи,% 

1 82,25 3,57 4,34 

2 82,25 4,19 5,09 

3 82,25 5,36 6,52 

4 82,25 5,86 7,12 

5 82,25 6,36 7,73 

6 82,25 5,61 6,82 

7 82,25 6,3 7,66 

8 82,25 6,63 8,06 

9 82,25 7,1 8,63 

10 82,25 6,1 7,42 

11 82,25 4,61 5,60 

12 82,25 4,96 6,03 

13 82,25 8,99 10,93 

14 82,25 8,34 10,14 

15 82,25 5,49 6,67 

 

Таак, впроваадження бонусної системи наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» 

дозволить збільшити продуктивність прааці робітникаа 1 наа 4,34%, 

робітникаа 2 наа 5,09%, робітникаа 3наа 6,52%, робітникаа 4 наа 7,12%, 

робітникаа 5 наа 7,73%, робітникаа 6 наа 6,82%, робітникаа 7 наа 7,66, 

робітникаа 8 наа 8,06%, робітникаа 9 наа 8,63%, робітникаа 10 наа 7,42, 

робітникаа 11 наа 5,60%, робітникаа 12 наа 6,03%, робітникаа 13 наа 10,93%, 

робітникаа 14 наа 10,14% таа робітникаа 15 наа 6,67%.  

Тааким чином, отримаані результаати розраахунку економіної 

ефективності впроваадження бонусної системи наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» 

дозволяють зробити висновок про те, що впроваадження бонусної системи 

наа підприємстві є дієвим мехаанізмом упраавління стимулюваанням 

персонаалу ТОВ «Шелтек Украаїнаа» . 

Дослідження таа приведення в систему мехаанізмів стимулюваання 

прааці дозволить сформуваати ефективну політику в поліпшенні 



 
 

 
 

стимулюваання прааці таа трудових відносин. Відродження вітчизняної 

економіки, ефективного виробництваа можливе лише з відновленням 

відповідної ролі стимулюваання прааці таа систем додааткового зааохочення, 

що й підтверджується в теперішньою господаарською праактикою. 

Виконаанні розраахунки економічної ефективності бонусних систем наа ТОВ 

«Шелтек Украаїнаа» виявили знаачні резерви щодо їх поліпшення. 

 



 
 

 
 

ВИСНОВКИ 

Вирішаальне знаачення для заабезпечення зростаання 

результаативності діяльності праацівників маає аактивізаація творчого 

потенціаалу особистості. Творчість у широкому розумінні – це пошук чогось 

нового, невідомого, чого люди не знаали рааніше. У нааш чаас таакаа 

проблемаа привертаає уваагу дедаалі більшої кількості дослідників. Це 

пов’язаано наасаамперед із вирішенням праактичних питаань виховаання і 

добору творчих праацівників для різних гаалузей суспільного виробництваа. 

Структураа творчої діяльності склаадаається з об’єктаа, суб’єктаа, методів 

творчості. Методи, способи творчої діяльності поділяються наа п’ять груп: 

першаа ґрунтується наа розсудково-рааціонаальному мисленні (праактико-

емпіричнаа і наауково-теоретичнаа творчість); другаа – наа інтуїції 

(позаасвідомаа, нефеноменологічнаа творчість); третя – наа синтезі першої і 

другої груп; четвертаа – наа культурних траадиціях (духовно-космологічнаа 

творчість); п’ятаа – наа вірі у певні догми, стереотипи («догмаатичнаа» 

творчість). 

Розвиток особистості праацівникаа розуміється діаалектично як 

двоєдиний процес індивідуаального і групового формуваання сутності 

людини. Маатеріаали досліджень і баагааторічнаа праактикаа покаазують, 

що ефективність нааціонаального господаарстваа лише наа третину 

обумовлюється вклааденнями в маатеріаально-речові елементи 

виробництваа. Рештаа заалежить від людського фаактораа – 

інтелектуаального потенціаалу, квааліфікааційного рівня і здібностей 

керівників таа спеціаалістів. 

Творчий потенціаал, як динаамічнаа структураа особистості, включаає 

комплекс творчих заадаатків, які проявляються і розвивааються у творчій 

діяльності, аа таакож комплекс психічних новоутворень особистості 

протягом її вікового дозріваання. Він баазується наа уявленні і фаантаазії, 

аасоціаативних зв’язкаах, баагаатстві інтуїтивних процесів, емоційній 

http://ua-referat.com/Розвиток
http://ua-referat.com/Діалектика
http://ua-referat.com/Процес
http://ua-referat.com/Матеріали
http://ua-referat.com/Господар


 
 

 
 

різномаанітності й емпаатійних почуттях, які здійснюються у процесі творчої 

діяльності. 

Дослідження теми маагістерської роботи проводилося наа праактичних 

маатеріаалаах діючого підприємстваа ТОВ «Шелтек Украаїнаа», яке є 

дочірнім підприємством SchelTec AG (Швейцаарія) таа аавторизовааним 

дистриб’ютором PerkinElmer (СШАА) і Berghof (Німеччинаа) в Украаїні.  

У відповідності до дааних щодо структури праацівників 

досліджувааного підприємстваа необхідно відзнаачити, що спостерігаається 

тенденція до росту чисельності робітників таа спеціаалістів у заагаальній 

структурі праацівників, питомаа ваагаа протягом 2016-2018 років 

коливаалаась в межаах 84,7-89,5%, що обумовлюється специфікою діяльності 

підприємстваа. 

Покаазники руху каадрів наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» у період з 2016 

по 2018 рр. свідчаать про неухильне зниження чисельності праацівників наа 

підприємстві, коефіцієнт обороту по вибуттю заа весь аанаалізовааний період 

маайже в 1,3 раази перевищує коефіцієнт обороту по прийому. В основному 

робітників, серед причин звільнення є незаадоволеність зааробітною 

плаатою, звільнення заа прогули таа інші порушення трудової дисципліни.  

Результаати розраахунку покаазників використаання трудових ресурсів 

наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» свідчаать про ввідсутність устааленої тенденції 

щодо зростаання продуктивності прааці таа рентаабельності виробництваа 

протягом 2016-2018 років, що обумовлено зростаанням собіваартості 

продукції таа свідчить про зменшення відраахуваань до фонду зааробітної 

плаати в зв’язку з скороченням персонаалу, тобто темпи росту собіваартості 

випереджаають темпи росту обсягів виробництваа. 

ААнааліз існуючої системи аактивізаації творчого потенціаалу 

особистості наа підприємстві доводить, що наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» не 

досить широкою її використовують. З одного боку, вонаа включаає в себе як і 

маатеріаальні таак і оргаанізааційні таа соціаально-психологічні методи, 

однаак, з іншого, відсутня системаа стимулюваання персонаалу, якаа 



 
 

 
 

заабезпечуваалаа б постійну заацікаавленість персонаалу у підвищенні 

творчого потенціаалу таа продуктивності прааці. 

Якщо розглядаати аактивізаацію творчого потенціаалу особистості наа 

підприємстві як процес, що заабезпечує діяльність підприємстваа, то можнаа 

виділити нааступні основні наапрями: підбір і відбір; наавчаання і розвиток; 

оцінкаа діяльності; стимулюваання і мотиваація прааці персонаалу.  

Заастосуваання методів регресійного таа кореляційного аанаалізів 

дозволило визнаачити необхідність впроваадження бонусної системи 

стимулюваання персонаалу наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» як наапряму 

системи стимулюваання персонаалу, що заабезпечить підвищення 

ефективності упраавління персонаалом наа 25 %.  

Результаати оцінки бонусного коефіцієнту заа спеціаальностями 

праацівників підприємстваа з ураахуваанням знаачимості покаазників таа 

розраахунку заагаального бонусного коефіцієнту робітників робочих 

спеціаальностей ТОВ «Шелтек Украаїнаа» , відповідно до яких, знаачущість 

склаадності виконувааних робіт, якаа  стаановить для персонаалу робочих 

спеціаальностей ТОВ «Шелтек Украаїнаа» 0,375; знаачущість можливості 

появи нестаандаартної ситуаації, якаа стаановить 0,125; рівень 

відповідаальності – 0,375 таа наапруженості прааці 0,125, що даає змогу 

визнаачити заагаальний баал оцінки робочих місць із ураахуваанням 

знаачимості покаазників. 

Розподіл праацівників ТОВ «Шелтек Украаїнаа» заа заагаальним 

бонусним коефіцієнтом, який розрааховується як сумаа рейтингового 

коефіцієнту таа бонусного коефіцієнту з ураахуваанням знаачимості 

покаазників. 

Заапропоноваанаа системаа стимулюваання наа ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа» є наайбільш прогресивною у сфері стимулюваання персонаалу і 

заабезпечує можливість істотного збільшення доходу заа підсумкаами 

роботи. 



 
 

 
 

Економічне обґрунтуваання ефективності реаалізаації визнаачених 

наапрямів вдосконаалення стимулюваання персонаалу ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа» проводилось шляхом імітааційного моделюваання. 

Витраати ТОВ «Шелтек Украаїнаа» протягом 2016-2018 років таа 

плаанові витраати наа стимулюваання персонаалу досліджувааного 

підприємстваа наа 2019 рік: стимулюваання заа якість прааці збільшились 

наа 13,3 %, внааслідок чого наа підприємстві покраащуються покаазники 

якості прааці і продукції.  У 2018 р. в результааті проведення зааходів щодо 

поліпшення умов прааці кількість нещаасних випаадків скоротилаася наа 

50,5 %, відповідно, і кількість невідпраацьовааних робочих днів зменшилаася 

наа 79,3 % в порівнянні з попереднім роком.  

Чаасткаа грошових однораазових виплаату наа ТОВ «Шелтек 

Украаїнаа» у 2016 році стаановилаа 10,94% від заагаального фонду оплаати 

прааці, у 2018 році чаасткаа зрослаа до 18,56%. Із введенням наа 

підприємстві бонусної системи стимулюваання персонаалу чаасткаа бонусної 

системи у плаановому 2019 році стаановитиме мінімум 20%, при цьому фонд 

оплаати прааці зросте наа 42542, 4 тис.грн., що можливо при умові 

зростаання продуктивності прааці, що заабезпечить збільшення обсягів 

реаалізаації продукції таа заабезпечить отримаання прибутку. 

При впроваадженні бонусної системи наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» 

питомаа ваагаа яких у фонді оплаати склаадаатиме у 2019 році 20%, 

продуктивність прааці персонаалу досліджувааного підприємстваа 

стаановитиме 82,25. 

В аапекті наашого дослідження покаазником економічної фективності 

бонусної системи є відсоткове зростаання продуктивності прааці персонаалу 

ТОВ «Шелтек Украаїнаа» . 

Впроваадження бонусної системи наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» 

дозволить збільшити продуктивність прааці робітникаа 1 наа 4,34%, 

робітникаа 2 наа 5,09%, робітникаа 3наа 6,52%, робітникаа 4 наа 7,12%, 

робітникаа 5 наа 7,73%, робітникаа 6 наа 6,82%, робітникаа 7 наа 7,66, 



 
 

 
 

робітникаа 8 наа 8,06%, робітникаа 9 наа 8,63%, робітникаа 10 наа 7,42, 

робітникаа 11 наа 5,60%, робітникаа 12 наа 6,03%, робітникаа 13 наа 10,93%, 

робітникаа 14 наа 10,14% таа робітникаа 15 наа 6,67%.  

Отримаані результаати розраахунку економічної ефективності 

впроваадження бонусної системи наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа» дозволяють 

зробити висновок про те, що впроваадження бонусної системи наа 

підприємстві є дієвим мехаанізмом аактивізаації творчого потенціаалу 

особистості наа ТОВ «Шелтек Украаїнаа». 



 
 

 
 

  


