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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Ефективність діяльності підприємства у сучасних 
умовах залежить від багатьох різних факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. 
Головним чинником, що впливає на ефективність управління підприємством, є 
ефективність управління його ресурсами.  

Економічний розвиток держави безпосередньо залежить від забезпечення 
підприємств висококваліфікованими працівниками, які адекватно реагують на 
запити інноваційного розвитку промислового виробництва, від розробки та 
впровадження стратегії підготовки фахівців для роботи в умовах інтенсивного 
розвитку промисловості і високих технологій.  

Низка підприємств машинобудування сьогодні продовжує застосовувати 
традиційні технології, зокрема такі, що давно засвоєні, повільно змінюються, з 
обмеженою свободою в ухваленні управлінських рішень. Застосування таких 
технологій не виключає економічних і соціальних втрат ресурсів, зокрема і 
втрати ресурсу праці. Особливості підприємств такого типу пов’язані з 
переважанням традицій в організації систем управління. У разі забезпечення 
ринком збуту вони виявляються поза зоною повного впливу конкуренції. 

Варто відзначити, що життєздатність підприємств іншого типу 
орієнтована на ринкову динаміку: їх відрізняє інноваційно-активна поведінка, 
яка зумовлює інші методи, механізми й інструменти управління. Властивістю 
таких підприємств є часто оновлювані технології, використання яких багато в 
чому унеможливлює втрати ресурсів за людським фактором. 

Високий рівень працездатності та креативності, що характерний для 
галузей високотехнологічного обладнання та новітніх технологій, зростання 
конкуренції в умовах динамічного ринкового середовища, технологічні та 
організаційні зміни всередині підприємств потребують підвищеної уваги до 
питань управління кадровим ресурсом. З точки зору управління підприємством, 
кадрові ресурси є одними з ключових ресурсів підприємства. Вони присутні 
практично на будь-якому рівні управління, тому можуть стати основою для 
підвищення ефективності діяльності підприємства, досягнення бажаних 
результатів у майбутньому. 

Дослідженню теоретико-методичних та практичних засад управління 
кадровим ресурсом, кадрового забезпечення, різних аспектів ухвалення 
кадрових рішень, питанням використання управлінських інструментів в роботі 
з персоналом підприємства присвячені вітчизняні та зарубіжні наукові праці: 
Алекперової Л.В., Альберта М., Ансоффа І., Асєєва В.Г., Афанасьєва В.Г., 
Бандури С.І., Беккера Ф., Богині Д.П., Гєнкіна Б.М., Гордієнко В.Д., 
Грішнової О.А., Данюка В.М., Джой–Меттьюз Д., Дикань В.В., Друкера П., 
Дятлова В.А., Єгоршина А.П., Заєць Г.П., Заяц Т.А., Захарченко Н.В.,  
Калини А.В., Кібанова А.Я., Колота А.М., Кривохатько Н.Д., Крижко І.Д., 
Крушельницької О.В., Кунца Г., Левицької А.О., Лук’янченко Н.Д., Марра Р., 
Мартякової О.В., Маціаріелло Дж., Меггінсона Д., Мескона М., Нижника В.М., 
Нікітіна С.А., Оддонела С., Одєгова Ю.Г., Орлової А.А., Петрової І.Л., 
Петерса Т., Покатаєвої О.В., Руденко Г.Г., Рукас-Пасічнюка В.Г., Савченко І.В., 
Садовнікова О.А., Саймона Г., Семикіної М.В., Сирового Г.В., Слуцького Г.В., 
Сумцова В.Г., Сюрте М., Тарасюк Г.М., Терон І.В., Уманського О.М., 
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Філиппової С.В., Фурсової Л.І., Хедоурі Ф., Хоми Д.М., Хромова М.І., 
Череп А.В., Шмідта Г.  та ін. 

Соціально-економічні передумови ефективного управління кадровим 
ресурсом, проблематика управління кадровим ресурсом у кризових умовах 
економіки, представлені у працях Базарова Т.Ю., Беліченка А.Г., 
Воронкової В.Г., Власової В.С., Галущак О., Гончар О.І., Іванова М.М., 
Іванова С.М., Кирєєвої О.Б., Кулікової Ю.М., Збрицької Т.П., Попова О.М., 
Редькви О., Руденко Т.В., Стец І.В., Стец І.І., Черепа О.Г., Черкашиної Т.С. та 
ін. Питання, пов’язані з еволюцією та впровадженням сучасних практик, 
методів, інструментів управління кадровим ресурсом, особливості управління 
персоналом з урахуванням циклічності розвитку підприємства та працівника 
досліджено в працях Адізеса І., Васюника П.І., Виноградського М.Д., 
Виноградської А.М., Галан О.Є., Глазла Ф., Гуткевич С.О., Даниленко О.А., 
Ємельянова Є.М., Захарової О.В., Зборовської О.М., Карковської В.Я., 
Кармазіної Т.Р., Ліверхуда Б., Мостенської  Т.М., Поварніциної С.Є., Рука Д., 
Рульєва В.А.,  Торберта У., Фішера Д., Шканової О.М., Шоу Е. та ін. 

У дослідженнях зарубіжних і українських науковців теоретико-
методологічні аспекти управління кадровим ресурсом підприємства посідають 
важливе місце, однак, робимо висновок, що потребують дослідження і 
подальшого розвитку питання підвищення ефективності роботи з кадровим 
ресурсом підприємств машинобудування, потребують розвитку теоретико-
методологічні аспекти використання сучасних методів, моделей, практик та 
інструментів у сфері забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом 
підприємств машинобудування. Недостатня розробленість методологічних 
підходів щодо забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом 
підприємств зумовила тему наукового дослідження, його цілі й завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідницьких 
робіт кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького національного 
університету за темами: “Теоретичне обґрунтування, розробка та розвиток 
методів та моделей прийняття рішень в менеджменті персоналу підприємств та 
організацій регіону” (державний реєстраційний номер 0116U004843), де 
автором розроблено управлінський інструментарій ухвалення кадрових рішень, 
надано рекомендації з використання передових методів управління кадровим 
ресурсом підприємств з урахуванням галузевої специфіки їх функціонування, 
“Удосконалення розробки посадових інструкцій та пріоритетного напряму 
покращення організаційно-управлінської роботи кадрової служби 
підприємства” (державний реєстраційний номер 0116U008738), де автором 
розроблено пропозиції щодо підвищення результативності організаційно-
управлінського напряму роботи підприємства, організації кадрового 
діловодства та “Стратегічне управління маркетинговими технологіями 
вітчизняних підприємств” (державний реєстраційний номер 0119U000270), де 
автором визначено інструменти та інноваційні технології управління кадровим 
ресурсом підприємств машинобудування, а також стратегію управління 
кадровим ресурсом підприємств; у межах науково-дослідницької роботи 
кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького 
національного університету за темами: “Становлення бізнес-інкубаторів на 
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засадах інноваційного розвитку та забезпечення національної фінансово-
економічної безпеки” (державний реєстраційний  номер 0117U000512), де 
автором розроблено рекомендації щодо співпраці освіти, науки і бізнесу щодо 
спільного проведення заходів, спрямованих на навчання фахівців інноваціям у 
сфері управління кадровим ресурсом, “Дослідження фінансово-економічного 
потенціалу Запорізької області” (державний реєстраційний номер 
0116U004853), у межах якої автором визначено групи підприємств щодо таких, 
що застосовують традиційні технології в управлінні, та таких, що орієнтовані 
на ринкову динаміку, що обумовлює особливості управління кадровим 
ресурсом, “Механізми вдосконалення процесу управління інвестиційно-
інноваційним розвитком регіону” (державний реєстраційний  номер 
0116U004852), де автором визначено функціонально-структурний підхід щодо 
забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом підприємства                                 
(довідка № 01.01-13/57 від 12.03.2020 р.). 

Матеріали дисертації використані при розробленні наукової теми 
Дніпровського державного аграрно-економічного університету “Фінансове 
забезпечення сталого розвитку аграрного сектору України” (державний 
реєстраційний номер 0114U006058), у межах якої автором визначено напрями 
ефективності праці як запоруки успішної діяльності підприємств                                
(довідка № 15-08-0051/1 від 24.05.2018 р.), а також при розробці науково-
дослідних тем факультету комп'ютерних систем, енергетики та автоматизації 
Національної металургійної академії України (м. Дніпро) “Методологія 
соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку 
регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань” (державний 
реєстраційний  номер 0116U006782), у межах якої автором досліджено 
діяльність підприємств машинобудування та соціально-економічний розвиток 
регіону, соціально-економічні передумови забезпечення ефективності 
управління кадровим ресурсом та “Методологія управління  підприємствами 
різних організаційно-правових форм та форм власності” (державний 
реєстраційний  номер 0107U001146), де автором визначено напрями 
підвищення ефективності кадрової роботи на основі використання моделі 
життєвого циклу працівника (довідка № 123 від 20.05.2019 р.).  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування та 
розробка теоретичних, методологічних та практичних засад щодо забезпечення 
ефективності управління кадровим ресурсом підприємств машинобудування. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань теоретичного, 
методологічного та практично-рекомендаційного характеру:  

– узагальнити наукові підходи щодо визначення економічної сутності 
поняття “ресурси” та запропонувати авторське визначення; 

– узагальнити наукові підходи щодо визначення економічної сутності та 
запропонувати уточнення поняття “кадрові ресурси”; 

– удосконалити функціонально-структурний підхід щодо забезпечення 
ефективності управління кадровим ресурсом підприємства; 

– розробити методологічний підхід до ефективного управління кадровим 
ресурсом підприємства, що відображає зв’язок між кадровою політикою, 
показниками ефективності кадрового ресурсу та результатами  діяльності 
підприємства;  
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– проаналізувати кадровий корпус вітчизняних промислових 
підприємств, дослідити соціально-економічні передумови забезпечення 
ефективності управління кадровим ресурсом підприємств машинобудування, 
визначити проблеми та перспективи розвитку, обґрунтувати доцільність 
використання інструментів та практик управління кадровим ресурсом для 
підвищення ефективності діяльності підприємств; 

– розвинути класифікацію зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на 
ефективність управління кадровим ресурсом підприємства з позицій 
комплексного підходу; 

– розробити рекомендації щодо використання технології “ключових 
показників” для забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом 
підприємств машинобудування; 

– удосконалити модель ухвалення рішень в системі управління кадровим 
ресурсом на основі застосування теорії делегування повноважень; 

– удосконалити методичний підхід щодо забезпеченості кадровим 
ресурсом підприємств машинобудування з використанням однофакторних 
прогнозних функцій;  

– запропонувати концептуальну модель ухвалення кадрових рішень в 
умовах організаційних змін підприємств машинобудування; 

– удосконалити методику побудови матриці узгодження стратегії з 
процесами управління кадровим ресурсом підприємства; 

– розробити стратегію управління кадровим ресурсом підприємств 
машинобудування на основі моделі життєвого циклу працівника у відносинах із 
підприємством-роботодавцем; 

– запропонувати управлінський інструментарій ухвалення рішень для 
підвищення ефективності управління кадровим ресурсом підприємств. 

Об’єктом дослідження є процес управління кадровим ресурсом 
підприємств машинобудування. 

Предметом дослідження є методологічні засади та практичний 
інструментарій забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом 
підприємств машинобудування.  

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи 
складають сукупність прийомів, принципів, загальнотеоретичних, спеціальних, 
міждисциплінарних методів наукового дослідження. Для досягнення 
поставленої мети та розв’язання визначених завдань використано наступні 
методи: метод узагальнення наукового досвіду та термінологічного аналізу – 
для визначення проблематики використання та обґрунтування сутності 
понятійно-категоріального апарату управління кадровим ресурсом                         
(підрозділи 1.1, 1.2); аналізу і синтезу, індукції та дедукції – для обгрунтування 
значущості роботи з кадровим ресурсом в діяльності підприємств 
машинобудування, вивчення теоретико-методологічних засад щодо управління 
та забезпеченості кадровим ресурсом підприємств, удосконалення 
функціонально-структурного підходу щодо забезпечення ефективності 
управління кадровим ресурсом підприємства, визначення зв’язків між 
трудовою поведінкою, показниками ефективності та цілями підприємства 
(підрозділи 1.3, 2.2, 2.3); системний підхід – для визначення структури системи 
управління кадровим ресурсом підприємств, розробки методологічного підходу 
до ефективного управління кадровим ресурсом підприємства 
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машинобудування, формування системи ключових показників ефективності в 
сфері управління кадровим ресурсом підприємств машинобудування, побудови  
концептуальної моделі ухвалення кадрових рішень в умовах організаційних 
змін підприємств машинобудування, розробка управлінського інструментарію 
ухвалення кадрових рішень (підрозділи 2.1, 2.3, 4.1, 5.1, 5.3); статистичний 
метод обробки даних, метод групування – для оцінки соціально-економічних 
передумов підвищення ефективності управління кадровим ресурсом 
підприємств машинобудування, дослідження стану кадрових ресурсів як 
фактора конкурентоспроможності підприємств машинобудівної галузі, 
класифікації факторів впливу на ефективність управління кадровим ресурсом 
підприємства (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3); метод порівняння, метод системного 
аналізу – для порівняльного аналізу діяльності підприємств машинобудування 
за фінансово-економічними показниками, для порівняння ключових показників 
на підприємствах машинобудування (підрозділи 3.2, 3.3, 4.1); економіко-
математичні методи – для формалізації моделі ухвалення рішень на основі 
делегування, для прогнозування кількості зайнятих працівників на 
підприємствах машинобудування (підрозділи 4.2, 4.3); експертний метод – для 
інтерпретації експертних оцінок економічної і соціальної ефективності проектів 
впровадження запропонованої стратегії управління кадровим ресурсом 
(підрозділ 5.2); абстрактно-логічний, метод порівняння та логічного 
узагальнення – для визначення векторів забезпечення ефективності управління 
кадровим ресурсом підприємств машинобудування, розробки стратегії 
управління кадровим ресурсом підприємств машинобудування та узагальнення 
результатів проведеного дослідження (підрозділи 5.1, 5.2, 5.3).  

Інформаційним підґрунтям дисертаційного дослідження стали 
нормативно-правові акти, офіційні статистичні та аналітичні матеріали 
Державної служби статистики України, звітні дані підприємств 
машинобудування, статті зарубіжних і вітчизняних вчених, матеріали науково-
практичних конференцій та інтернет-видань, результати власних напрацювань і 
досліджень. Економічні розрахунки виконані із застосуванням сучасних 
методик і комп’ютерних технологій обробки даних. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розв’язанні 
важливої науково-практичної задачі – розроблення методологічних засад та 
інструментарію щодо забезпечення ефективності управління кадровим 
ресурсом підприємств машинобудування. Найсуттєвіші результати 
дослідження, які містять наукову новизну, полягають у наступному: 

вперше: 
- розроблено методологічний підхід до ефективного управління 

кадровим ресурсом підприємства, в основу якого покладено узаємов’язок між 
кадровою політикою, індикаторами виміру кадрового ресурсу та результатами 
діяльності підприємства, що дозволяє виокремити вплив компонентів 
кадрового ресурсу на його ефективність та який ураховує відповідальність 
керівництва за розробку заходів, які приведуть до організаційно бажаної 
поведінки та отримання економічного, функціонального та соціального ефектів; 

- запропоновано концептуальну модель ухвалення кадрових рішень в 
умовах організаційних змін підприємств машинобудування із урахуванням 
трифазного процесу здійснення таких змін, який передбачає фазу “до 
організаційних змін” (підготовка персоналу до організаційних змін, чіткий 



6 

розподіл нових обов’язків, повноважень і відповідальності кожного 
працівника), “під час організаційних змін” (зосереджує увагу на мотивації та 
стимулюванні персоналу до злагодженої роботи в умовах організаційних змін, 
координації та контролі) та “після організаційних змін” (адаптування персоналу 
до нових умов роботи, забезпечення його розвитку, набуття нових навичок і 
застосування їх на практиці), що враховує практики, інструменти та методи 
управління кадровим ресурсом для підвищення успішності таких змін 
підприємств-учасників та збільшення показників організаційної ефективності 
новоствореної бізнес-структури; 

– розроблено стратегію управління кадровим ресурсом підприємств 
машинобудування на основі використання моделі життєвого циклу працівника 
у відносинах із підприємством-роботодавцем, яка передбачає врахування  
матриці узгодження стратегії підприємства з процесами управління кадровим 
ресурсом, упровадження якої дозволяє мотивувати працівників на досягнення 
стратегічних і тактичних цілей підприємства, забезпечити продуктивну трудову 
поведінку працівників, формувати лояльну команду фахівців, здатних 
виконувати завдання різного ступеня складності; 

– запропоновано управлінський інструментарій ухвалення кадрових 
рішень для підвищення ефективності управління кадровим ресурсом 
підприємств, який відображає послідовність етапів створення його основних 
елементів під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників у рамках стратегічних 
і оперативних процесів управління кадровим ресурсом, що дозволяє визначити 
можливості й умови для актуалізації та вдосконалення кадрового ресурсу  з 
урахуванням циклічності процесу управління;  

удосконалено: 
– функціонально-структурний підхід щодо забезпечення ефективності 

управління кадровим ресурсом підприємства, у якому на відміну від інших, 
більш глибоко та розширено виокремлено основні функціональні підсистеми 
механізму забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом, 
враховано взаємозв’язок із стратегією, зовнішнім і внутрішнім середовищем 
підприємства, критеріями ефективності діяльності працівників, кінцевим 
результатом використання такого підходу є отримання соціально-економічного 
ефекту управління кадровим ресурсом та підвищення ефективності діяльності 
підприємства у довгостроковій перспективі; 

– технологію “ключових показників” для управління кадровим ресурсом 
підприємства машинобудування, яка, на відміну від наявних, включає критерії 
ефективності КПЕ кадрового ресурсу, що є прозорими, зрозумілими для 
працівників, ураховують зону їх відповідальності, є досяжними і 
збалансованими, фокусують їх зусилля на досягнення пріоритетних завдань, 
використання якої дозволяє підвищити ефективність оперативних і 
стратегічних процесів управління кадровим ресурсом на підприємстві, 
привести у відповідність цілі працівників, бізнес-одиниць і підприємства в 
цілому, а також виявити нові позитивні ініціативи і процеси; 

– методику побудови матриці узгодження стратегії підприємства з 
процесами управління кадровим ресурсом відповідно до моделі життєвого 
циклу працівника, для оцінки елементів якої використовуються кулі Харві, 
головною метою якої є створення умов та можливостей забезпечення 
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продуктивної зайнятості, підвищення ефективності витрат кадрового ресурсу та 
зниження репутаційних ризиків; 

– модель ухвалення рішень на основі делегування, яка, на відміну від 
наявних, враховує вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища та 
дозволяє здійснювати оцінку ефективності делегування, контролювати 
ухвалення рішень у системі управління кадровим ресурсом підприємства або 
здійснювати відбір з альтернативних варіантів найбільш ефективного плану із 
використанням HR-інструментів з урахуванням ресурсних обмежень на 
підприємстві; 

набули подальшого розвитку: 
– методичний підхід щодо забезпеченості кадровим ресурсом 

підприємств машинобудування з використанням однофакторних прогнозних 
функцій, який враховує галузеву специфіку діяльності підприємств та дозволяє 
прогнозувати кількість зайнятих працівників;  

– наукові підходи до визначення поняття “ресурси”,  які поділяються  на 
загальний, структурний, майновий та виробничий, уточнено визначення 
поняття  “ресурси”, які розглядаються як усе те, що може бути використано 
(запаси всіх видів чинників, кошти, джерела будь-чого, можливості тощо), і все 
те, що використовується суспільством для створення благ (товарів, послуг, 
цінностей), задоволення потреб, досягнення цілей майбутнього розвитку; 

– уточнення поняття “кадрові ресурси”, які розглядаються в розрізі 
триєдності матеріалізованої (чисельність працівників, структура персоналу), 
нематеріальної (знання, навички, уміння та здібності) і вартісної форм (витрати 
кадрового ресурсу); 

– класифікація зовнішніх та внутрішніх факторів прямого та 
опосередкованого впливу на ефективність управління кадровим ресурсом, 
активізуючої та деактивізуючої дії з позицій комплексного підходу, урахування 
яких дозволяє виявити слабкі місця щодо мотиваційного, інформаційного, 
стимулюючого, інноваційного забезпечення задля формування здорового 
соціально-психологічного клімату в колективі, зростання зацікавленості 
працівників в результатах своєї праці, та впливати на підвищення ефективності 
управління кадровими ресурсами підприємств. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. Викладені в 
дисертаційній роботі наукові результати полягають у розробці методологічних 
засад та інструментарію забезпечення ефективності управління кадровим 
ресурсом підприємств машинобудування. Положення дисертаційної роботи 
використані: Запорізькою обласною радою під час роботи постійної комісії 
обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв'язку та паливно-
енергетичного комплексу та розгляду питань використання креативних методик 
у системі управління кадровим ресурсом підприємств машинобудування 
(довідка № 01-35/0992 від 09.09.2020 р.); Районною адміністрацією Запорізької 
міської ради Вознесенівського району під час підготовки методичних 
рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності промислових 
підприємств та підвищення продуктивної зайнятості в регіоні, зокрема 
пропозиції щодо використання концептуальної моделі ухвалення кадрових 
рішень підприємствами машинобудування в умовах організаційних змін для 
забезпечення організаційної ефективності новоствореної бізнес-структури 
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(довідка № 02-31/0032 від 12.06.2019 р.); Хмельницькою торгово-промисловою 
палатою під час планування та проведення спільних заходів з органами 
місцевого самоврядування, підприємствами-роботодавцями, професійними 
навчальними закладами та іншими зацікавленими сторонами з питань 
використання інновацій у сфері управління кадровим ресурсом, упровадження 
ефективних моделей та методів управління кадровим ресурсом                             
(довідка № 29-02/107.1 від 30.01.2018 р.). 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено на 
ПАТ “Мотор Січ” (довідка № УК/11510 від 01.10.2020 р.); ПрАТ “Запорізький 
абразивний комбінат” (довідка № 8/1504 від 01.04.2020 р.);                             
ТОВ НВП “Енергомаш” (довідка № 19/02-2 від 17.01.2019 р.); ДП “Новатор” 
(довідка № УР-08/56 від 18.12.2019 р.), КП “Запоріжелектротранс” (довідка 
№ 1008/56 від 12.11.2018 р.); ТОВ “Запорізький інструментальний завод” 
(довідка № 225 від 14.02.2018 р.); ПрАТ “Бердянські жниварки”                         
(довідка № 235 від 07.05.2018 р.) 

Основні методологічні положення та результати дисертаційної роботи, 
що становлять наукову новизну, використовуються у навчальному процесі 
Запорізького національного університету під час викладання дисциплін “Аналіз 
і планування трудових показників”, “Методи і моделі прийняття рішень в 
менеджменті персоналу” та “Технології управління персоналом”                     
(довідка № 01.01-13/28 від 03.02.2020 р.); Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова при викладанні 

дисциплін “Планування та управління кар'єрою” та “Управління людським 
капіталом” (довідка № 502 від 10.03.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід щодо 
розв’язання наукової проблеми забезпечення ефективності управління 
кадровим ресурсом підприємств машинобудування. Усі основні наукові 
положення, висновки та пропозиції, що винесені на захист, одержано автором 
самостійно. З наукових праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті 
результати, які отримано автором особисто. Власний науковий внесок 
здобувача в наукові роботи, опубліковані у співавторстві, конкретизовано у 
списку публікацій за темою дисертації. У цій роботі матеріали і висновки 
кандидатської дисертації автора не використовувались.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертації доповідались автором й отримали позитивну оцінку на міжнародних, 
всеукраїнських та університетських науково-практичних конференціях, а саме:          
XІ Міжнародна науково-практична конференція “Управління соціально-
економічним розвитком регіонів та держави” (м. Запоріжжя, 13-14 квітня 
2017 р.); IІ International Scientific Conference “Economy and Management: Modern 
Transformation in the Age of Globalization” (м. Клайпеда, Литва,                                      
23 березня 2018 р.); ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 
аспірантів і молодих вчених “Роль молоді у розвитку АПК України”                         
(м. Київ, 26-27 квітня 2018 р.); Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція “Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми 
та перспективи розвитку в кризовій економіці” (м. Дніпро, 20 травня 2018 р.); 
І Міжнародна науково-практична конференція “Трансформація національної 
економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії”                                     
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(м. Миколаїв, 24 травня 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція 
“Актуальні питання економічного розвитку держави та регіонів: теоретичні і 
практичні аспекти” (м. Львів, 16 червня 2018 р.); II International Scientific 
Conference “The Modern Trends in the Development of Business Social 
Responsibility” (м. Лісабон, Португалія, 29 червня 2018 р.); IV International 
Scientific and Practical Conference “Social and Economic Aspects of Education in 
Modern Society” (м. Варшава, Польща, 19 липня 2018 р.); Всеукраїнська 
науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне 
співробітництво: принципи, механізми, ефективність” (м. Київ, 18 серпня             
2018 р.); XІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Виклики та 
перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та 
регіональному рівнях” (м. Запоріжжя, 25-26 жовтня, 2018 р.);                                
ІІІ Іnternational Сonference of European Academy of Science (м. Бонн, Німеччина, 
20-30 грудня 2018 р.); ХІІ Університетська науково-практична конференція 
студентів, аспірантів і молодих учених “Молода наука-2019”                  
(м. Запоріжжя, 15-17 квітня 2019 р.); XІІI Міжнародна науково-практична 
конференція “Управління соціально-економічним розвитком регіонів та 
держави” (м. Запоріжжя, 18-19 квітня 2019 р.); ІIІ International Scientific 
Conference “Economy and Society: the Modern Foundation for Human 
Development” (м. Лейпциг, Німеччина,  26 квітня 2019 р.); VII International 
Conference “Modeling, Development and Strategic Management of Economic 
System (MDSMES 2019)” (м. Івано-Франківськ, 24-25 жовтня 2019 р.);                                  
XІV Міжнародна науково-практична конференція “Виклики та перспективи 
розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях” 
(м. Запоріжжя, 7-8 листопада 2019 р.); V Всеукраїнська студентська науково-
практична конференція “Сталий розвиток економіки на засадах 
ресурсоефективності” (м. Запоріжжя, 4 грудня 2019 р.); Міжнародна науково-
практична конференція “Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні 
пріоритети розвитку в умовах глобалізації” (м. Полтава, 5 грудня 2019 р.);                      
IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Актуальні проблеми 
управління соціально-економічними системами” (м. Луцьк, 6 грудня 2019 р.); 
Всеукраїнська науково-практична конференція “Стан розвитку інфраструктури 
підтримки бізнесу: національна та міжнародна практика”                               
(м. Одеса, 7 грудня 2019 р.); XІV Міжнародна науково-практична конференція 
“Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави” 
(м. Запоріжжя, 17 квітня 2020 р.). 

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати 
дисертаційної роботи опубліковано у 54 наукових працях, з них: 8 монографій, 
з них 1 одноосібна, 22 статті у наукових фахових виданнях України (3 статті                           
у наукових фахових виданнях України, 19 статей у наукових фахових виданнях 
України, які включено до міжнародних наукометричних баз), 3 статті у 
наукових періодичних виданнях інших держав (1 з них – у виданні 
наукометричної бази даних Web of Science), 21 теза доповідей за матеріалами 
конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 37,47 друк. арк. (особисто 
автору належить 34,92 друк. арк.).  

Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 
вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 
Загальний обсяг дисертації становить 480 сторінок. Дисертаційна робота 
містить анотацію, 4 додатки, список використаних джерел нараховує                      
384 найменування. Обсяг основного тексту дисертації становить 360 сторінок. 
Робота містить 44 таблиці та 47 рисунків. 

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Baltic%20Journal%20of%20Economic%20Studies
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, 

завдання, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, окреслено інформаційну базу та 

апробацію одержаних результатів. 

У першому розділі – “Теоретичні засади управління кадровим ресурсом 

підприємств” – узагальнено наукові підходи щодо визначення економічної 

сутності поняття “ресурси” та запропоновано авторське визначення; узагальнено 

наукові підходи щодо визначення економічної сутності поняття “кадрові 

ресурси” підприємства та запропоновано його уточнення; обгрунтовано 

значущість роботи з кадровим ресурсом для успішної діяльності підприємств в 

сучасних умовах господарювання. 

Установлено, що залежно від мети дослідження ресурси розглядаються в 

широкому значенні - як основа формування економічних ресурсів та можливості 

їх використання суспільством або у вузькому значенні - з позицій участі у 

процесах створення товарів та надання послуг. Систематизовано підходи до 

визначення поняття “ресурси” на загальний (акцентування уваги на таких 

загальних поняттях як: блага, можливості і сили суспільства, будь-які елементи 

використовувані людиною тощо),  структурний (зосереджується увага на видах 

ресурсів або структурі елементів, що входять до їх складу), майновий 

(використання ресурсів підприємства означає використання його активів в 

результаті економічної діяльності, кінцевим результатом чого є отримання 

прибутку) та виробничий (увага акцентується на тому, що ресурси 

використовуються для виробництва благ). На основі використання загального 

підходу, пропонується розглядати ресурси, як усе те, що може бути використано 

(запаси всіх видів чинників, кошти, джерела будь-чого, можливості тощо), і все 

те, що використовується суспільством для створення благ (товарів, послуг, 

цінностей), задоволення потреб, досягнення цілей майбутнього розвитку.  

Установлено, що у сучасній економічні літературі не існує єдиної думки 

щодо визначення поняття “ресурси підприємства” та їх складу. Критичний аналіз 

різних підходів щодо економічної сутності поняття “ресурси підприємства” 

дозволяє їх визначити як сукупність контрольованих підприємством 

матеріальних і нематеріальних елементів, а також будь-які засоби і можливості, 

використання яких дозволяє реалізувати стратегічні цілі та підвищити 

ефективність фінансово-господарської діяльності. 

Обґрунтовано тезу, що з позиції організації праці на підприємствах 

виокремлюють такі терміни як: працівники, людські ресурси, трудові ресурси, 

кадрові ресурси, персонал і кадри. Так, працівник – це особа, яка виконує роботу, 

працюючи на підприємстві. Людські ресурси представлені найбільш цінним 

активом підприємства, що здатний колективно та індивідуально здійснювати 

вклад в рішення задач підприємства. Трудові ресурси підприємства 

характеризують його потенційну робочу силу і виражаються в чисельності 

працездатних працівників, які володіють сукупністю фізичних, розумових та 

духовних здібностей. У вузькому значенні під робочою силою розуміють 

здатність людини до праці, сукупність її духовних та фізичних здібностей, що 
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використовуються для виробництва матеріальних і культурних благ та послуг. 

Сукупність усіх трудових ресурсів (працівників) підприємства позначається 

термінами “кадри”, “персонал”, “кадрові ресурси”.  

Визначено, що в більшості країн світу імпульс інноваційного розвитку 

задають підприємства високотехнологічних галузей як головні виробники 

конкурентоспроможної продукції. Як фактор економічного розвитку кадрові 

ресурси - це працівники, які мають певні професійні знання, навички / уміння,  

здібності та можуть їх використовувати у трудовому процесі, та можливості 

створювати споживчу цінність у конкретних сферах функціонування (за 

рахунок спеціальної підготовки, займаної посади, особистісного аспекту),  

ефективне використання яких забезпечує економічний розвиток на мікро- та 

макрорівні. Кадрові ресурси є головним ресурсом будь-якого підприємства, від 

їхньої кваліфікації і продуктивності залежать результати господарської 

діяльності, досягнення поставлених цілей, здатність підприємства вигравати в 

конкурентній боротьбі. 

У визначенні кадрового ресурсу не існує єдиного поняття, різними 

вченими звертається увага на кількісну та якісну складову кадрового ресурсу. 

Пропонуємо кадрові ресурси розглядати в розрізі триєдності матеріалізованої, 

нематеріальної та вартісної форм. Матеріалізована складова кадрового ресурсу 

представлена працівниками, які є  носіями знань, навичок / умінь та здібностей. 

Нематеріальна складова кадрового ресурсу – це знання, навички, вміння та 

здібності виконувати певне коло завдань, певну діяльність працівниками. 

Вартісна складова кадрового ресурсу – витрати кадрового ресурсу, що 

обумовлені управлінням кадровими процесами на підприємстві.  

Під кадрами розуміють основний (штатний, постійний), як правило, 

кваліфікований склад працівників підприємства. Поняття “персонал” більш 

містке, воно включає весь особовий склад тих, хто працює на підприємстві, а 

саме: працівників облікового складу; осіб, прийнятих на роботу за 

сумісництвом з інших підприємств; осіб, які виконують роботи за договорами 

цивільно-правового характеру. Уважаємо за доцільне надати графічну 

інтерпретацію логічного співвідношення понять між собою, використовуючи 

круги Ейлера (рис. 1), які відображають співвідношення вказаних понять з 

урахуванням їх форми та змісту.  

 
 

Рис. 1. Співвідношення понять “людські ресурси”, “трудові ресурси”, “робоча 

сила”, “кадрові ресурси”, “персонал”, “кадри” з позиції організації праці на 

рівні підприємства 
Примітка: удосконалено автором  
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Для повноцінного забезпечення підприємства кадровим ресурсом, 

необхідної кількості та якості, та для прийняття ефективних рішень щодо 

управління ним необхідно враховувати інформацію щодо потреб, фінансового 

становища, особливостей виробництва та праці підприємства, особливостей 

формування, використання та розвитку кадрового ресурсу, а також винятковість 

впливу, який ці ресурси здатні чинити на результати господарювання. 

У другому розділі – “Управління кадровим ресурсом підприємств через 

призму ефективності” –  удосконалено функціонально-структурний підхід щодо 

забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом підприємства; 

розроблено методологічний підхід, що відображає зв’язок між кадровою 

політикою, індикаторами виміру кадрового ресурсу та результатами підприємства. 

З метою формування ефективної системи управління кадровим ресурсом на 

підприємствах удосконалено функціонально-структурний підхід щодо забезпечення 

ефективності управління кадровим ресурсом, який  враховує зовнішнє і внутрішнє 

середовище підприємства, критерії ефективності діяльності працівників, передбачає 

взаємозв’язок підсистем планування, організаційного забезпечення, інформаційного 

забезпечення, мотиваційного забезпечення, регулювання та координування, 

контролю ефективної діяльності працівників, та забезпечує отримання 

економічного і соціального ефектів, формування програм мотивації та розвитку 

працівників, удосконалення інформаційного забезпечення управління кадровим 

ресурсом, активізацію трудової поведінки працівників, підвищення рівня 

продуктивності праці та забезпечення оптимальних та безпечних умов праці (рис. 2) 
 

Рис. 2. Функціонально-структурний підхід щодо забезпечення ефективності 
управління кадровим ресурсом підприємства 

Примітка: удосконалено автором  
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Установлено, що нова модель економічного зростання має базуватися на 
ресурсах, які практично є невичерпними: на знаннях, компетенції, виробничих 
здібностях, соціально-психологічних якостях, психофізіологічних цінностях 

людини як працівника, умінні працівників створювати споживчу цінність, 
здібностях і можливостях працівників, які додатково до вже наявних можна 
реалізовувати, розширювати та відтворювати. Саме вони формують 
продуктивну, компетентну трудову поведінку працівника, яка є рушійною 
силою сучасної економіки. Метою підприємства є приведення трудової 
поведінки у відповідність із його цілями. Дослідження показали, що трудова 
поведінка є функцією наслідків діяльності підприємства (позитивних / 
незадовільних результатів). Позитивні результати сприяють продуктивній 

трудовій поведінці. Чим ефективніші заходи управлінського впливу та сильніші 
стимули, тим вища індивідуальна продуктивність працівників, тим більша 
ймовірність отримання підприємством позитивних результатів у перспективі та 
підвищення організаційної ефективності. 

Установлено, що головною метою системи управління кадровим 
ресурсом є забезпеченість підприємства кадровим ресурсом, його ефективне 
формування, використання та розвиток. Обґрунтовано, що основою побудови 
ефективної системи управління кадровим ресурсом є формування такої її 

структури, яка якнайкраще призначена для досягнення цілей підприємства.  
Ефективне управління кадровим ресурсом має вирішальне значення для успіху 
підприємства.   

Доведено, що ефективність кадрового ресурсу можна розглядати як 
поєднання якості і кількості виконаної роботи працівником. Визначено три 
основних підходи до оцінки ефективності залежно від отриманого ефекту від 
реалізації заходів щодо управління кадровим ресурсом: економічний (дозволяє 
оцінити вплив заходів кадрових політик на кінцеві фінансові й економічні 

результати діяльності підприємства); функціональний (пов'язаний із ростом 
ефективності функціонування системи управління кадровим ресурсом); 
соціальний  (зростання рівня задоволеності персоналу різними аспектами трудової 
діяльності, поліпшення клімату в колективі, зміна  ціннісної структури тощо).  

З метою забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом та 
отримання економічного, функціонального та соціального ефектів, 
запропоновано методологічний підхід до ефективного управління кадровим 
ресурсом підприємства машинобудування, в основу якого покладено 

виокремлення в системі управління кадровим ресурсом підприємства таких 
функціональних сфер управління кадровим ресурсом як: формування бренду 
підприємства в якості роботодавця, рекрутинг, професійна адаптація, навчання та 
розвиток працівників, управління ефективністю, формування системи винагород 
та пільг, стимулювання працівників, участь / вклад працівників в діяльність 
підприємства, який забезпечує використання кадрових політик, практик, методів 
та інструментів, вплив яких на матеріалізовану, нематеріальну та вартісну 
складові кадрового ресурсу дозволяє удосконалити результати організації роботи 
/робочого місця, максимізувати можливості працівників, підвищити мотивацію, 

кількість, якість та направленість їх зусиль для забезпечення ефективності 
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кадрового ресурсу, та який ураховує відповідальність керівництва за розробку 
заходів, які приведуть до організаційно бажаної поведінки (рис. 3). 

Рис. 3 Методологічний підхід до ефективного управління кадровим ресурсом 
підприємства машинобудування 

Примітка: побудовано автором 
 

Аналіз вітчизняних і зарубіжних методів аналізу та оцінки системи 
управління кадровим ресурсом підприємства показав, що найпоширенішими є: 
HR-метрики, метод бенчмаркінгу, методики Д. Філіпса й Д. Ульріха, система 
ключових показників ефективності, оцінка інвестицій у людські ресурси, оцінка 
інвестицій у кадровий відділ. 

У третьому розділі – “Оцінювання соціально-економічних передумов 
підвищення ефективності управління кадровим ресурсом” – проаналізовано 
кадровий корпус вітчизняних промислових підприємств, досліджено соціально-
економічні передумови забезпечення ефективності управління кадровим 
ресурсом підприємств машинобудування; розвинуто класифікацію факторів 
впливу на ефективність управління кадровим ресурсом підприємства з позицій 
комплексного підходу; визначено проблеми, перспективи розвитку та 
обґрунтовано доцільність використання інструментів та практик управління 
кадровим ресурсом для підвищення ефективності діяльності підприємств. 

В умовах інноваційно-технологічного розвитку, глобалізаційних 
перетворень та ринкової економіки, кадрові ресурси виступають одним з 
найважливіших факторів конкурентоспроможності підприємств. Зниження 
кількості зайнятих працівників протягом 2012-2019 рр. слід відмітити на 
промислових вітчизняних підприємствах. Питома вага зайнятих працівників на 
промислових підприємствах у загальній чисельності зайнятих працівників 
України, за період 2013-2019 рр. має чітку тенденцію до зниження (рис. 4).  

Якщо у 2012 році величина зайнятих працівників на промислових 
підприємствах становила 3026405 осіб, то вже у 2019 році – 2056372 осіб, що 
менше на 970033 осіб, або на 32 %. Незадовільна ситуація спостерігається за рівнем 
зайнятості на підприємствах машинобудування. Протягом усього досліджуваного 
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періоду, окрім 2017 року, кількість зайнятих працівників на підприємствах 
машинобудування постійно знижується. Якщо у 2012 році величина зайнятих 
працівників на підприємствах машинобудування становила 520812 осіб, то вже у 
2019 році – 342971 осіб, що менше на 177841 осіб, або на 34 %. 

 
Рис. 4.  Питома вага зайнятих працівників на вітчизняних підприємствах 

протягом 2012-2019 рр., % 
Примітка: сформовано автором на основі офіційної інформації Державної служби 

статистики України 
 

Період 2012-2014 рр. характеризується зниженням обсягу реалізованої 
продукції підприємств машинобудування. За весь досліджуваний період             
у 2014 році спостерігається найнижчий показник реалізації продукції, що 
напряму пов’язано із загостренням економічної кризи в цілому по Україні. З 
2015 року ситуація покращилася і вже протягом 2015-2019 рр. наявна 
позитивна динаміка зростання обсягу реалізованої продукції на підприємствах 
машинобудування. Щодо величини чистого прибутку (збитку) підприємств 
машинобудування, то для періоду 2012-2016 рр. характерна чітка тенденція 
спаду досліджуваного показника. Період 2014-2016 рр. характеризується 
високим рівнем збитковості вітчизняної галузі машинобудування, а також 
зниженням кількості підприємств машинобудування. Лише починаючи                       
з 2017 року слід відмітити покращення економічної ситуації, зростання чистого 
прибутку підприємств машинобудування та їх кількості (табл. 1).  

Таблиця 1 
Основні показники розвитку підприємств машинобудування протягом 2012-2019 рр. 
Роки  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Обсяг реалізованої 
продукції підприємств 
машинобудування 
(товарів, послуг),  млн. грн. 

143 533,1 117 301,9 101 924,7 115 261,7 131 351,8 168 281,9 208 676,4 212 027,3 

Фінансовий результат до 
оподаткування 
підприємств 
машинобудування 
(сальдо), млн. грн. 

13 322,8 5 526,9 -20 501,5 -12 651,6 1 696,2 9 770 11 411,2 19 852,1 

Кількість підприємств 
машинобудування, од. 

4 546 5 103 4 460 4 483 4 209 4 481 4 703 4 915 

Примітка: побудовано автором на основі офіційної інформації Державної служби 
статистики України 
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Встановлено, що рівень заробітної плати на підприємствах машинобудування 
порівняно з іншими галузями промисловості є невисоким.  Так, в середньому за 
2012-2019 рр. середньомісячна заробітна плата на підприємствах машинобудування 
склала 5924 грн., для порівняння - у металургійному виробництві та виробництві 
готових металевих  виробів за такий же період в середньому – 7245 грн., у добувній 
промисловості – 8379 грн. За досліджуваний період найнижча заробітна плата 
спостерігається на підприємствах з виробництва електричного устаткування. Дещо 
вища середньомісячна заробітна плата на підприємствах з виробництва машин та 
устаткування, на підприємствах з виробництва автотранспортних засобів, причепів, 
напівпричепів та інших транспортних засобів, а найвища протягом останніх п'яти 
років – на підприємствах з виробництва комп’ютерів, електронної, оптичної 
продукції.  

Кадрові ресурси підприємств машинобудування мають складну кількісну та 
якісну структуру, значний набір повноважень. Саме тому управління кадровим 
ресурсом на таких підприємствах є складним процесом і потребує особливого 
підходу. До факторів впливу на ефективніcть управління кадровим ресурсом 
підприємства належать зовнішні (табл. 2) та внутрішні фактори (табл. 3).  

Таблиця 2 
Характеристики факторів зовнішнього середовища, що прямо та опосередковано 

впливають  на ефективність управління кадровим ресурсом підприємств 
машинобудування 

Група 
факторів 

 
Фактор 

Вплив на забезпечення ефективності управління кадровим 
ресурсом: позитивний – активізуюча дія (+) / 

 негативний – деактивізуюча дія (-) 

 
Законодавчо- 
правові 

Недосконалість законодавчої бази - Наявність слабких місць щодо захисту права 
інтелектуальної власності 

Неврегульованість деяких питань 
нормативно-правової бази 

- Неврегульованість нормативно-правових питань, 
неефективність державних програм упередження кризи та 
недостатній обсяг їх фінансування 

Політична нестабільність і 
дезорганізованість, низький рівень 
незалежності судової системи 

- Відсутність реального захисту економічних, інтелектуальних і 
духовних інтересів та прав працівників 

Органі- 
заційно-
інформаційні 

Діяльність державної служби 
зайнятості, біржі праці 

+ Інформованість щодо реального попиту на робочу силу на 
ринку, альтернативні варіанти пропозицій робочих місць 

Розвиток інформаційних технологій + Поява попиту на фахівців, здатних організувати ефективне 
використання нових інформаційних технологій 

Економічні 

Нестабільна економічна ситуація 
(зниження кількості працюючих 
підприємств, інфляція, високий 
рівень податкового навантаження) 

- Знецінення грошових коштів працюючого населення, зниження 
попиту на робочу силу, зниження прибутковості підприємств 

Розмір середньої заробітної плати в 
галузі, незадовільний рівень оплати 
праці 

- Відсутність бажання та мотивації у працівників підвищувати      
професійно-кваліфікаційний рівень, зниження продуктивності 
праці 

Відсутність та недостатність 
державного фінансування 

- Неможливість спрямування коштів на повноцінне використання 
інноваційного потенціалу підприємств для забезпечення 
економічного розвитку, нераціональність використання коштів, 
недостатній контроль за розподілом коштів  

Демографічні 
Демографічні зміни - Зниження економічно активного  населення, зростання і 

безробітних, людей пенсійного віку, міграційне скорочення 

Соціальні 

Недієвість механізму спонукання 
персоналу до інтелектуально- 
інноваційної 
діяльності, всебічного розвитку 

- Відсутність або недостатність зацікавленості, творчих 
здібностей у працівників стосовно розробки нових та 
удосконалення вже існуючих продуктів і  послуг, 
використання прогресивних методів просування та збуту 
продукції на ринку 

Нерозвиненість соціальної 
інфраструктури 

- Зниження задоволеності в культурних та соціально-
побутових потребах працюючого населення  

Висока якість та рівень вищої і 
професійно-технічної освіти  

+ Високий рівень адаптації, гнучкості щодо освоєння 
працівниками передових новітніх технологій 

Техніко-
технологічні 

Застаріла науково- 
технічна база, низький рівень 
інноваційного розвитку економіки 

- Відсутність належних умов для творчої, наукової діяльності 
та розвитку. Неефективність використання інноваційного 
потенціалу підприємств, повільне впровадження інновацій 

Екологічні 
Підвищення викидів 
забруднювальних речовин, 
накопичених відходів 

- Несприятливі умови та середовище для захищеності здоров̓я 
та ефективної діяльності працівників підприємств 

Примітка: розроблено автором  
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Встановлено, що для розробки заходів з підвищення ефективності 

управління кадровим ресурсом, необхідно врахування та дослідження всіх 

факторів впливу. 

Обґрунтовано необхідність узагальнення зовнішніх та внутрішніх 

факторів прямого і опосередкованого впливу активізуючої та деактивізуючої дії 

на ефективність управління кадровим ресурсом підприємства для визначення 

стратегії управління кадровим ресурсом та реалізації загальної стратегії 

підприємства. 

Проведений аналіз зовнішнього середовища дозволяє констатувати 

наявність у нашій державі незадовільної ситуації, коли економічні, 

законодавчо-правові і, частково, соціальні фактори не створюють сприятливі 

соціально-економічні умови забезпечення ефективності управління кадровим 

ресурсом. Дані статистичної звітності переконливо свідчать, що працівники 

орієнтовані передусім не на інтелектуально-інноваційну працю, а на отримання 

доходу для виживання.  

Таблиця 3 

Характеристики факторів внутрішнього середовища, що прямо та 

опосередковано впливають  на ефективність управління кадровим ресурсом 

підприємств машинобудування 

Фактор 
Вплив на забезпечення ефективності 

управління кадровим ресурсом: позитивний – активізуюча дія (+) /  
негативний – деактивізуюча дія (-) 

Очікування оплати праці, 
винагороди, просування по службі, 

мотиваційні установки, здорова 
конкуренція серед працівників 

(наявність системи та механізму 

управління ефективністю кадрів ) 

+/- Якщо очікування, мотиваційні установки є виправданим з точки 
зору працівника, то даний фактор чинить позитивний вплив, у 

протилежному випадку – негативний (підприємством не створена 
ефективна організація управління та використання кадрового 

ресурсу) 

Наявність соціально-виробничої 

інфраструктури підприємства 
+/- Ефективна робота допоміжних та обслуговуючих підрозділів, 

культурно-оздоровчих закладів для працівників чинить 
позитивний вплив, у протилежному випадку, їх відсутність 

чинить негативний вплив 

Обсяг інвестування у розвиток 

працівників з боку підприємства 
+/- Інвестиції у розвиток працівників чинять позитивний вплив, а їх 

відсутність чи недостатній обсяг знижує зацікавленість 
працівників у вдосконаленні своїх професійних навичок та 

умінь, покращенні результатів праці 

Зменшення обсягів виробництва, 

величини реалізованої продукції 
підприємств 

- Зменшення доходу, рівня прибутковості підприємств, наслідком 

чого є можливе зменшення витрат на персонал, його майбутній 
розвиток і навчання 

Висока плинність кадрів, зниження 

кількості працівників на 
підприємстві 

- Неможливість забезпечення поставлених задач підприємства 

внаслідок дефіциту кадрів необхідного професійного рівня та 
кваліфікації 

Умови та безпеки праці +/- Якщо безпека праці на підприємстві забезпечується шляхом 
використання інноваційних технологій, то фактор чинить 

позитивний вплив. Наявність несприятливих, небезпечних умов 
праці знижує бажання працівників ефективно працювати. 

Відповідно вплив фактору буде негативним 

Техніко-технологічне забезпечення 

(екологічність технологій, 
продукції) 

+/- Застосування інноваційних наукомістких (екологічних) технологій 

чинить позитивний вплив. Застарілі технологічні процеси та 
технології спричиняють негативний вплив 

Соціально-психологічний клімат, 

культура, інноваційне мислення 
+/- Здоровий психологічний клімат, високий рівень свідомості у 

колективі сприяє нормальній роботі та зростанню продуктивності.  
Напруження та консервативне мислення знижує ефективність 

результатів праці робітників 

Примітка: розроблено автором  
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Врахування результатів оцінювання впливу факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища є важливим для поглибленого вивчення потреб 
працівників поряд з цілями підприємства (з метою забезпечення балансу між 
цільовими орієнтирами підприємства і благополуччям працівників, створення 
інклюзивного середовища, яке заохочує кожного вносити свій вклад, надання 
молодим працівникам можливості бути поміченими, дозволяючи їм 
продемонструвати свої досягнення керівництву), для моніторингу ефективності 
роботи працівників, формування пріоритетних напрямів підвищення якості та 
результативності праці, професійного зростання, вдосконалення та розвитку 
кадрового ресурсу.  

У четвертому розділі – “Методологія забезпечення ефективним 
управлінням кадровим ресурсом підприємств машинобудування” – 
досліджено використання технології “ключових показників” для управління 
кадровим ресурсом підприємства машинобудування; удосконалено модель 
ухвалення рішень на основі делегування; розвинуто методичний підхід щодо 
забезпеченості кадровим ресурсом підприємств машинобудування на основі 
використання однофакторних прогнозних функцій.  

Аналіз кадрового забезпечення підприємств машинобудування свідчить, 
що в умовах кризи зазвичай основна увага зосереджена на застосуванні  
фінансових і правових антикризових заходів, а щодо працівників 
застосовується єдиний захід – скорочення штату з метою зменшення витрат, а 
питання ефективності управління кадровим ресурсом у системі пріоритетів 
вибору антикризових заходів відіграє другорядну роль. 

Як результат складної ситуації, в окремих випадках відзначається 
погіршення соціально-трудових відносин на підприємствах машинобудування, 
зокрема Запорізької області (табл. 4): підвищення рівня конфліктогенності, 
нестабільності між сторонами соціального діалогу, випадки виникнення 
колективних трудових спорів (конфліктів), прояви протестної активності тощо.  

На підприємстві АТ “Мотор Січ” необхідно відмітити погіршення 
фінансових результатів його діяльності, починаючи з 2016 року. Чистий дохід 
від реалізації продукції у 2016 році в порівнянні з 2015 роком знизився на 
23,75 %, а фінансовий результат до оподаткування ще більше – на 41,79 %. 
Покращення економічної ситуації на підприємстві відбулося у 2017 році. 
Однак, для 2018 року знову характерно зниження основних економічних 
показників підприємства: чистий дохід від реалізації продукції у 2018 році в 
порівнянні з 2017 роком знизився на 19,21 %, а фінансовий результат до 
оподаткування ще більше – на 55,65 %. Протягом 2015-2018 рр. на підприємстві 
ПАТ “Мотор Січ” спостерігається чітка негативна тенденція до зменшення 
кількості працюючих.  

Підприємство ПАТ “Запоріжтрансформатор” до 2014 року мало 
позитивні фінансові результати до оподаткування. Незадовільний фінансовий 
стан підприємства характерний для 2014-2018 рр. – підприємством отримано 
від’ємні фінансові результати до оподаткування. Протягом 2012-2018 рр. 
спостерігається чітка негативна тенденція до зниження кількості працівників 
підприємства. Питома вага витрат на оплату праці в загальній величині 
операційних витрат підприємства ПАТ “Запоріжтрансформатор” у 2016 році 
була найнижчою серед підприємств (9,96 %).  
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Таблиця 4  
Динаміка показників діяльності підприємств машинобудування  

Запорізької області (2012-2018 рр.) 
Роки 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018  

ПАТ “Мотор Січ” 

Чистий дохід від реалізації 
продукції, тис. грн. 7 928 376 8 583 924 10 730 122 13 830 655 10 546 207 15 150 429 12 239 687 

Фінансовий результат до 
оподаткування, тис. грн. 2 253 520 2 063 549 2 306 857 4 593 591 2 674 030 4 186 755 1 856 808 

Питома вага витрат на 
оплату праці в загальній 
величині операційних 
витрат, % 17,44 16,04 8,82 8,05 17,37 11,52  18,44  

Витрати на оплату праці, 
тис. грн. 

1 134 075 2 432 023 1 378 749 1 799 804 1 835 971 2 352 259 2 772 299 

Кількість працівників, осіб 27 688 27 053 28 636 27 320 26 537 25 445 22 221 

ПАТ “Запоріжтрансформатор” 

Чистий дохід від реалізації 
продукції, тис. грн. 3 947 828 2 717 510 1 365 102 1 095 288 2 352 247 2 311 462 1 625 849 

Фінансовий результат до 
оподаткування, тис. грн. 1 199 930 402 282 -2 289 065 -2 671 933 -945 184 -479 790 -515 131 

Питома вага витрат на 
оплату праці в загальній 
величині операційних 
витрат, % 

8,64 11,30 12,61 11,20 9,96 11,05 14,23 

Витрати на оплату праці, 
тис. грн. 

227 479 229 337 174 751 170 615 192 251 225 232 258 419 

Кількість працівників, осіб 4 834 4 744 3 770 2 885 2 641 2 498 2105 

ПАТ “Запорізький завод важкого кранобудування” 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018  

Чистий дохід від реалізації 
продукції, тис. грн. 166 921 222 621 151 599 218 281 343 357 361 709  502 488  

Фінансовий результат до 
оподаткування, тис. грн. 60 903 -29 535 -238 773 -129 238 32 746 -25 797  95 244  

Питома вага витрат на 
оплату праці в загальній 
величині операційних 
витрат, % 10,00 11,80 14,26 11,77 12,35 13,48  13,57  

Витрати на оплату праці, 
тис. грн. 

22 796 22 229 16 663 19 297 31 945 41 861  59 427  

Кількість працівників, осіб 434 416 349 312 341 351  367  

Примітка: сформовано автором за даними фінансової звітності підприємств  
 

На підприємстві ПАТ “Запорізький завод важкого кранобудування” 
найбільш критична ситуація спостерігалася протягом 2013-2015 рр. У 2016 році 
підприємство отримало прибуток, підвищилася величина витрат на оплату 
праці, питома вага витрат на оплату праці в загальній величині операційних 
витрат, зросла кількість працівників, що в цілому є позитивною тенденцією. У 
2017 році підприємством знову було отримано збиток у розмірі 25797 тис. грн., 
після чого відбулося покращення економічної ситуації на підприємстві.                   
У 2018 році спостерігається зростання обсягу чистого доходу від реалізації 
продукції, фінансового результату до оподаткування, підвищення витрат на 
оплату праці, зросла кількість працівників. 

Обґрунтовано тезу, що наявні проблеми кадрового забезпечення на 
підприємствах машинобудування можна розв’язати завдяки формуванню та 
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оптимізації системи управління кадровим ресурсом, роботі з підготовки, 
перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрових ресурсів, частковому 
фінансуванню навчання працівників коштом підприємств, тісній взаємодії 
керівництва підприємств з навчальними закладами, науково-освітніми 
установами, інформаційними закладами, службою зайнятості, державними 
органами влади, забезпеченню високого рівня мотивації, творчого розвитку 
працівників, створенню сприятливих умов праці, зниженню виробничих 
конфліктів, зміцненню економічного потенціалу.  

Обґрунтовано використання кадровою службою підприємств 
машинобудування технології “ключових показників” у якості потужного 
інструменту для оцінки ефективності використання кадрового ресурсу. 
Ураховуючи наявні методи аналізу та оцінки системи управління кадровим 
ресурсом, пропонуємо в якості ключових показників ефективності (КПЕ) взяти 
співвідношення витрат на оплату праці до кількості працівників, фінансову 
віддачу від витрат кадрового ресурсу, продуктивність кадрового ресурсу, рівень 
абсентеїзму Бредфорда, рівень задоволеності працівників роботою, за якими 
здійснено оцінку ефективності використання та управління кадровим ресурсом 
підприємств (рис. 5).  

 
 

 
Рис. 5. Індекс показника продуктивності кадрового ресурсу вітчизняних 

підприємств машинобудування, 2016-2019 рр. 
Примітка: розраховано автором за даними звітності підприємств  

 
Установлено, що пропозиції щодо використання технології “ключових 

показників” у сфері управління кадровим ресурсом підприємства мають 
науково-практичну цінність та виявилися доцільними для впровадження в 
практичну діяльність вітчизняних підприємств машинобудування, що дозволяє 
підвищити ефективність оперативних і стратегічних процесів управління 
кадровим ресурсом на підприємстві, привести у відповідність цілі працівників, 
бізнес-одиниць і підприємства в цілому, а також виявити нові позитивні 
ініціативи і процеси. 
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У роботі удосконалено модель ухвалення рішень на основі делегування 
повноважень, яка враховує вплив факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища, дозволяє здійснювати оцінку ефективності делегування, 
контролювати ухвалення рішень у системі управління кадровим ресурсом 
підприємства або здійснювати відбір з альтернативних варіантів найбільш 
ефективного плану із використанням HR-інструментів з урахуванням ресурсних 
обмежень на підприємстві.  

Розрахунок вартості ухвалення рішень при делегуванні (VD), який 
представлено функцією від настання сценарію розвитку з урахуванням впливу 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища (w(S)), вірогідності 
настання сценарію за певної альтернативи ( )/( Sa SAp , витрат в результаті 

ухваленого рішення при делегуванні повноважень, які призводять до 
очікуваного прибутку ( asG ), можна розглядати як окремий елемент оптимізації 

управління. Упровадження запропонованих рекомендацій щодо використання 
моделі ухвалення рішень на основі делегування повноважень на підприємствах 
машинобудування дозволить підвищити ефективність управлінської праці та 
оптимізувати витрати. 

У процесі аналізу статистичних даних кількості зайнятих працівників на 
підприємствах машинобудування за 2012-2019 рр. було виявлено монотонні 
тенденції зміни тренду за аналізований період часу, зокрема в розрізі 
підприємств за їх розмірами. Використовуючи метод прогнозування на основі 
екстраполяції тренда явища (процесу) за минулий період, побудовано прогнозні 
моделі з урахуванням їх достовірності, та отримано прогноз (табл. 5). 

Таблиця 5  
Динаміка та результати прогнозування кількості зайнятих працівників на 

підприємствах машинобудування, тис. осіб 

Прогнозний  
рік 

Прогнозна модель кількості 
зайнятих працівників на 
великих підприємствах 

машинобудування 
 

Y1 = 5,02t2 - 61,43t + 280,2 

Прогнозна модель кількості 
зайнятих працівників на 
середніх підприємствах 

машинобудування 
 

Y2 = 0,103t2 - 10,08t + 273,9 

Прогнозна модель 
кількості зайнятих 

працівників на малих 
підприємствах 

машинобудування 
 

Y3 = 0,368t2 - 3,388t + 41,86 

2020 134 192 41 
Примітка: розроблено автором  
 

Прогнозування забезпеченості кадровим ресурсом – це процес, 
заснований на формуванні системи аргументованих уявлень про напрямки 
розвитку і майбутній стан кількості зайнятих працівників. Використовуючи 
прогнозні значення кількості зайнятих працівників на великих, середніх та 
малих підприємствах машинобудування, можна отримати прогнозну кількість 
зайнятих працівників на підприємствах машинобудування в цілому по Україні 
у 2020 році, що дорівнюватиме 367 тис. осіб. 

У п’ятому розділі – “Вектори забезпечення ефективності управління 
кадровим ресурсом підприємств” – розроблено концептуальну модель 
ухвалення кадрових рішень в умовах організаційних змін підприємств 
машинобудування; удосконалено методику побудови матриці узгодження 
стратегії підприємства з процесами управління кадровим ресурсом на 
підприємстві; розроблено стратегію управління кадровим ресурсом 
підприємств машинобудування на основі моделі життєвого циклу працівника; 
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запропоновано управлінський інструментарій ухвалення рішень для 
підвищення ефективності управління кадровим ресурсом підприємств. 

Установлено, що кадрові аспекти організаційних змін залежать від 
постійної підтримки, розширення бізнесу, зокрема ефективного управління 
кадровим ресурсом. Працівники повинні розглядатись як джерело зростання, 
стійкості або успіху підприємства. 

Проведене дослідження дозволило розробити концептуальну модель 
ухвалення кадрових рішень в умовах організаційних змін із урахуванням 
трифазного процесу таких змін, зокрема кожна фаза “до організаційних змін”, 
безпосередньо “під час організаційних змін” та “після організаційних змін” має 
особливості управління кадровими ресурсами. Перша фаза передбачає 
підготовку персоналу до організаційних змін, чіткий розподіл нових обов’язків, 
повноважень і відповідальності кожного працівника. Друга фаза зосереджує 
увагу на мотивації та стимулюванні працівників до злагодженої роботи в 
умовах організаційних змін, координації та контролі. Третя фаза має 
адаптувати працівників до нових умов роботи, забезпечувати його розвиток, 
набуття нових навичок і застосування їх на практиці (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Концептуальна модель ухвалення кадрових рішень в умовах 

організаційних змін підприємств машинобудування 
Примітка: розроблено автором  
 

Обґрунтовано тезу, що застосування сучасник  практик, інструментів і 
методів управління кадровим ресурсом у процесі організаційних змін 
підприємств машинобудування здатні підвищити успішність таких змін 
підприємств-учасників, а також збільшити показники організаційної 
ефективності новоствореної бізнес-структури та визначенню нової культури. 
Успіх на будь-яких підприємствах визначається як фінансовими, 
технологічними, так і кадровими аспектами, оскільки вже сьогодні HR-функція 
стає стратегічним гравцем у бізнесі. 

Аналіз теоретичних основ та статистичних даних щодо проблем і 
перспектив розвитку підприємств машинобудування дозволив сформулювати 

Перша фаза – до організаційних змін 
Підготовка працівників до організаційних змін, чіткий 

розподіл нових обов’язків, повноважень і відповідальності 
кожного працівника 

Друга фаза – під час організаційних змін 
Мотивація та стимулювання працівників до злагодженої 

роботи в умовах організаційних змін, координація та 
контроль 

Третя фаза – після організаційних змін 
Адаптація працівників до нових умов роботи, 

забезпечення їх розвитку, набуття нових навичок і 
застосування їх на практиці В

и
зн

ач
ен

н
я
 H

R
-п

и
та

н
ь 

і 
п

р
о
б
л
ем

 з
а 

к
о
ж

н
о
ю

 ф
аз

о
ю

 о
р
га

н
із

ац
ій

н
и

х
 з

м
ін

 

В
и

к
о
р
и

ст
ан

н
я
 в

ід
п

о
в
ід

н
и

х
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

H
R

-п
р
ак

ти
к
, 
ін

ст
р
у
м

ен
ті

в
 і

 м
ет

о
д
ів

 
н

а 
к
о
ж

н
ій

 ф
аз

і 
о
р
га

н
із

ац
ій

н
и

х
 з

м
ін

 
о
р
га

н
із

ац
ій

н
и

х
 з

м
ін

 
 

Трифазний процес організаційних змін підприємств 
машинобудування  



23 

ключові орієнтири щодо якісних змін управління кадровим ресурсом на 
підприємствах.  

Проведена оцінка ключових показників ефективності вітчизняних 
підприємств машинобудування дає змогу стверджувати, що найбільш 
задовільна ситуація характерна для ПАТ “Запорізький завод важкого 
кранобудування”. На підприємствах АТ “Мотор Січ”, ПАТ 
“Запоріжтрансформатор”, ДП “Харківський машинобудівний завод “ФЕД” і ДП 
“Конотопський авіаремонтний завод “АВІАКОН” наявна ситуація, яка потребує 
необхідності підвищення ефективності управління кадровим ресурсом. На 
підприємствах необхідно проводити ефективну кадрову політику із залучення 
працівників (ураховуючи незадовільну тенденцію до їх зменшення), 
здійснювати заходи щодо підвищення фінансової віддачі від витрат на 
працівників (ураховуючи негативну динаміку зниження фінансової віддачі), 
заходи щодо підвищення продуктивності праці (ураховуючи у переважній 
більшості зниження показника продуктивності кадрового ресурсу у динаміці), 
проводити роботу щодо зростання рівня задоволеності та рівня залучення до 
робочого процесу (ураховуючи в більшій мірі невисокий рівень задоволеності 
роботою та недостатній «поверховий» рівень залучення працівників). 

Інформація про загальні та спеціальні вимоги до працівників, сучасні 
підходи і методи управління, особливості управління кадровим ресурсом була 
систематизована за напрямками і покладена в основу стратегії ефективного 
управління кадровим ресурсом із врахуванням наявних практичних недоліків 
галузевого та організаційного характеру. Визначено стратегію управління 
кадровим ресурсом підприємств машинобудування, спрямовану на досягнення 
головної мети – створення умов і можливостей для забезпечення продуктивної 
зайнятості, підвищення ефективності витрат кадрового ресурсу, подолання 
репутаційних ризиків, формування команди фахівців, здатних виконувати 
завдання різного ступеня складності. З цього, доцільним є зіставлення етапів 
життєвого циклу  працівника у відносинах із підприємством-роботодавцем 
(залучення, адаптація, розвиток, утримання, вивільнення) та процесів 
управління кадровим ресурсом, які підтримують життєвий цикл працівника 
(планування, підбір і відбір, адаптація та професійна орієнтація, розвиток та 
навчання, оцінка та контроль ефективності роботи, мотивація, програми 
заохочення та утримання, відокремлення від підприємства (скорочення, 
припинення трудового договору тощо). Оскільки стратегія управління кадровим 
ресурсом обов’язково підпорядковується загальній стратегії підприємства, 
важливим є узгодження стратегії підприємства з процесами управління 
кадровим ресурсом. 

Розробка стратегії управління кадровим ресурсом на основі використання 
моделі життєвого циклу працівника складається з етапів: визначення процесів 
управління кадровим ресурсом відповідно до моделі життєвого циклу 
працівника у відносинах з підприємством-роботодавцем; визначення стратегії / 
напрямків стратегії; зіставлення стратегії підприємства з процесами управління 
кадровим ресурсом на підприємстві (табл. 6); створення стратегії на основі 
аналізу матриці з використанням сучасних практик, методів та інструментів 
управління кадровим ресурсом. 
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Таблиця 6 
Матриця узгодження стратегії підприємства з процесами управління кадровим 

ресурсом на прикладі ПАТ “Мотор Січ” 
 

Стратегія 
 
 
 
Процес  
управління  

Вдосконалення 
авіаційних двигунів,   
які виготовляються 

підприємством, 
розробка 

нових двигунів, 
модернізація існуючих 

літаків 

Розробка, 
виготовлення, 

ремонт та 
капітальний 

ремонт 
вертольотів 

 

Розробка 
наземної 
техніки, 

модернізація 
газотурбінних 

приводів та 
електричних 

станцій 

Збереження 
існуючих 
ринків та 

завоювання 
ніші на нових 

ринках, їх 
розвиток 

Планування,  
підбір і відбір ◑  ◑  ◕  ◕  
Адаптація та 
професійна орієнтація ◑  ◑  ◕  ◕  
Розвиток та навчання ◔  ◔  ◔  ◑  
Оцінка та контроль 
ефективності  роботи     
Мотивація, програми 
заохочення та 
утримання 

    
Відокремлення від 
підприємства 
(скорочення, припи-
нення трудового 
договору) 

◔  ◔    
 

 чорна кулька  
  

 сіра  кулька 
 

Примітка: побудовано автором  
 

Загальна стратегія управління кадровим ресурсом підприємства включає: 
стратегію формування кадрового складу нового покоління необхідної кількості та 
якості; стратегію забезпечення професійної адаптації і роботи працівників; 
стратегію створення середовища для професійного розвитку та навчання; стратегію 
формування системи оцінки та контролю ефективності роботи кадрового ресурсу; 
стратегію утримання та мотивації кадрового ресурсу; стратегію правової 
захищеності сторін в результаті припинення трудових правовідносин. Врахування 
складових стратегії управління кадровим ресурсом підприємств машинобудування 
передбачає урахування моделі життєвого циклу працівника та дає змогу залучати 
потрібних кандидатів шляхом всебічного інформування із використанням сучасних 
методів зв’язку та оголошень,  врахувати рекомендації працівників, вдосконалити 
процес планування, системи конкурсного відбору, набір працівників необхідної 
кількості, структури та якості, здатних використовувати сучасні методи та формати 
роботи, використовувати інструменти та практики пребордінгу та онбордінгу, 
вдосконалювати системи розподілу кадрів, формувати кадровий резерв, створювати 
сприятливі умови роботи, безпеки праці, формувати моральні цінності та 
професіоналізм, високі етичні стандарті і норми поведінки для адаптування в 
колективі підприємства, ознайомлювати з функціональними обов’язками та 
задачами, внутрішнім розпорядком, правилами і процедурами, використовувати 
новітні методи навчання, відвідувати тренінги та семінари, впроваджувати системи 
управління талантами, інвестувати в професійну підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації працівників, підвищувати ефективність роботи з молодими 
спеціалістами, здійснювати наставництво, управляти соціальним розвитком, 
здійснювати оцінку та контроль КПЕ, ураховувати критерії ефективності роботи 
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працівників, здійснювати огляд результатів роботи, визначати відповідність 
працівників поставленим задачам і цілям підприємства, здійснювати аналіз 
залучення та відповідальності працівників, оцінку розвитку кадрового потенціалу 
працівників, встановлювати виробничу демократію та корпоративної культури, 
постійно вдосконалювати організацію нормування та оплати праці, компенсації та 
пільги, програми оздоровлення та підтримки, системи заохочення, визнання та 
винагород відповідно до результативності та якості зробленої роботи, 
запроваджувати гнучкі графіки роботи, організовувати колективну роботу, 
просування по службі, здійснювати підготовку керівних кадрів, забезпечувати 
збереження правової захищеності сторін в результаті припинення трудових 
правовідносин, використовувати інструменти та практики офбордінгу та 
аутплейсменту. 

Експертними групами складені прогнозні оцінки економічної і соціальної 
ефективності проектів впровадження запропонованої стратегії управління кадровим 
ресурсом. За результатами зроблені наступні висновки, що для досліджуваних 
підприємств ПАТ “Запорізький завод важкого кранобудування”, АТ “Мотор 
Січ”, ПАТ “Запоріжтрансформатор”, ДП “Харківський машинобудівний завод 
“ФЕД” і ДП “Конотопський авіаремонтний завод “АВІАКОН” значення 
комплексного показника ефективності попадає в шкалу від 80% до 100%, що 
свідчить по те, що проекти розробки стратегії управління кадровим ресурсом 
економічно ефективні, що і є підставою для їх прийняття і реалізації на 
досліджуваних підприємствах. 

Запропоновано вирішення науково-прикладної проблеми формування 
управлінського інструментарію ухвалення кадрових рішень, розвитку на його 
основі теоретико-методологічних підходів щодо побудови ефективної системи 
управління кадровим ресурсом підприємства з метою підвищення 
організаційної ефективності підприємства, якості управлінської праці в роботі з 
кадровим ресурсом та актуалізації кадрового ресурсу. Управлінський 
інструментарій ухвалення кадрових рішень, який враховує фактори 
зовнішнього та внутрішнього середовища, особливості життєвого циклу 
розвитку підприємства/колективу/працівника, оцінювання потреб адаптування 
системи управління кадровим ресурсом, тобто, потреби впровадження нових 
підходів, практик, методів та інструментів дозволяє вийти на нові показники 
забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом, виявляти напрямки 
змін та скеровувати їх у більш ефективне русло. Для цього запропоновано 
впровадження сучасних практик, методів та інструментів, використання               
HR-показників для моніторингу та оцінювання ефективності кадрової політики 
за функціональними сферами управління кадровим ресурсом, що дозволить 
підвищити ефективність управлінської праці в рамках стратегічних та 
оперативних кадрових процесів. Використання управлінського інструментарію 
ухвалення кадрових рішень на вітчизняних підприємствах машинобудування в 
умовах кризи сприятиме вирішенню проблем управління їх кадровим ресурсом 
найбільш ефективним способом. 

 

ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі розв’язано важливе науково-практичне завдання 

щодо розробки нових методологічних та практичних засад управління 
кадровим ресурсом, визначення векторів та розробки пропозицій щодо 
забезпечення ефективного управлінням ним. Отримані під час проведення 
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наукового дослідження методологічні та практичні результати дають змогу 
зробити такі висновки: 

1. Поняття “ресурси” слід трактувати у вузькому та широкому значенні.          
У вузькому значенні ресурси слід розглядати з позицій участі у процесах 
створення товарів та надання послуг. У широкому розумінні – як основу 
формування економічних ресурсів та можливості їх використання 
суспільством. Визначення поняття “ресурси” розглянуто на основі загального, 
структурного, майнового та виробничого підходів, зокрема на основі 
загального підходу ресурси запропоновано розглядати як усе те, що може бути 
використано (запаси всіх видів чинників, кошти, джерела будь-чого, 
можливості тощо), і все те, що використовується суспільством для створення 
благ (товарів, послуг, цінностей), задоволення потреб, досягнення цілей 
майбутнього розвитку. 

2. Із позиції організації праці на підприємствах виокремлюють такі 
поняття як: працівники, людські ресурси, трудові ресурси, робоча сила, кадрові 
ресурси, персонал, кадри. У визначенні кадрового ресурсу не існує єдиного 
поняття, різними вченими звертається увага на кількісну та якісну складову 
кадрового ресурсу. Запропоноване уточнення поняття “кадрові ресурси” 
полягає в тому, що вони розглядаються в розрізі триєдності матеріалізованої, 
нематеріальної та вартісної форм. Матеріалізована складова кадрового ресурсу 
представлена працівниками, які є носіями знань, навичок, умінь та здібностей. 
Нематеріальна складова кадрового ресурсу – це знання, навички, вміння та 
здібності працівників виконувати певне коло завдань, певну діяльність. 
Вартісна складова кадрового ресурсу – витрати кадрового ресурсу, обумовлені 
управлінням кадровими процесами на підприємстві.  

3. Удосконалено функціонально-структурний підхід щодо забезпечення 
ефективності управління кадровим ресурсом, який  враховує зовнішнє і 
внутрішнє середовище підприємства, критерії ефективності діяльності 
працівників, передбачає взаємозв’язок підсистем планування, організаційного 
забезпечення, інформаційного забезпечення, мотиваційного забезпечення, 
регулювання та координування, контролю ефективної діяльності працівників, 
та забезпечує отримання економічного і соціального ефектів, формування 
програм мотивації та розвитку працівників, удосконалення інформаційного 
забезпечення управління кадровим ресурсом, активізацію трудової поведінки 
працівників, підвищення рівня продуктивності праці та забезпечення 
оптимальних та безпечних умов праці, кінцевим результатом використання 
такого підходу є підвищення ефективності діяльності підприємства у 
довгостроковій перспективі. 

4. Складовою забезпечення ефективності праці людини є особисте 
ставлення людини до праці, її трудова поведінка. Нова модель економічного 
зростання має базуватися на ресурсах, які практично є невичерпними: на 
знаннях, компетенції, виробничих здібностях, соціально-психологічних 
якостях, психофізіологічних цінностях людини як працівника, умінні 
працівників створювати споживчу цінність. Саме вони формують продуктивну, 
компетентну трудову поведінку працівника, яка є рушійною силою сучасної 
економіки. Запропоновано методологічний підхід до ефективного управління 
кадровим ресурсом підприємства, в основу якого покладено узаємов’язок між 
кадровою політикою, індикаторами виміру кадрового ресурсу та результатами 
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діяльності підприємства, що дозволяє виокремити вплив компонентів 
кадрового ресурсу на його ефективність та який ураховує відповідальність 
керівництва за розробку заходів, які приведуть до організаційно бажаної 
поведінки та отримання економічного, функціонального та соціального ефектів. 

5. Проведено дослідження соціально-економічних передумов 
забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом підприємств 
машинобудування. Обґрунтовано тезу, що наслідком кризової ситуації на 
підприємствах машинобудування є високий рівень збитковості, характерна 
протягом останніх років тенденція до зниження величини зайнятих працівників 
та невисокий рівень заробітної плати у галузі машинобудування. 

6. Визначено, що ефективність управління кадровим ресурсом 
підприємства певною мірою визначається впливом факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища. Уточнено класифікацію зовнішніх та внутрішніх 
факторів прямого та опосередкованого впливу активізуючої та деактивізуючої 
дії з позицій комплексного підходу, урахування яких дозволяє впливати на 
підвищення ефективності управління кадровим ресурсом та досягнення цілей 
підприємства. 

7. Обґрунтовано використання технології “ключових показників” у 
якості потужного інструменту для оцінки ефективності використання кадрового 
ресурсу та діяльності кадрової служби підприємств машинобудування. 
Ураховуючи наявні методи аналізу та оцінки системи управління кадровим 
ресурсом, пропонуємо в якості КПЕ взяти: співвідношення витрат на оплату 
праці до кількості працівників, фінансову віддачу від витрат на персонал, 
продуктивність персоналу, рівень абсентеїзму Бредфорда, рівень задоволеності 
працівників роботою, за якими здійснено оцінку ефективності використання та 
управління кадровим ресурсом підприємств. Пропозиції щодо використання 
технології “ключових показників” у сфері управління кадровим ресурсом 
мають науково-практичну цінність та виявилися доцільними до впровадження в 
практичну діяльність вітчизняних підприємств машинобудування, що дозволяє 
підвищити ефективність оперативних і стратегічних процесів управління 
кадровим ресурсом на підприємстві, привести у відповідність цілі працівників, 
бізнес-одиниць і підприємства в цілому, а також виявити нові позитивні 
ініціативи і процеси. 

8. Удосконалено модель ухвалення рішень на основі делегування, яка 
враховує вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, 
використання якої дозволяє здійснювати оцінку ефективності делегування, 
контролювати ухвалення рішень у системі управління кадровим ресурсом 
підприємства або здійснювати відбір з альтернативних варіантів найбільш 
ефективного плану із використанням HR-інструментів з урахуванням ресурсних 
обмежень на підприємствах. Доцільність упровадження запропонованих 
рекомендацій щодо використання моделі розрахунку вартості ухвалення рішень 
на основі застосування теорії делегування повноважень зумовлена 
необхідністю підвищення ефективності управлінської праці на підприємствах 
машинобудування. 

9. Установлено, що застосування методу екстраполяції дозволяє 
визначити прогнозні значення забезпеченості підприємств машинобудування 
кадровим ресурсом. Порівняльний аналіз кількості зайнятих працівників на 
підприємствах різних розмірів (великих, середніх та малих) та ідентифікація 
дискретних часових рядів дозволив розвинути методологічний підхід до 
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перспективного прогнозування для прийняття ефективних стратегічних 
управлінських рішень в сфері управління кадровим ресурсом.  

10. Запропоновано концептуальну модель ухвалення кадрових рішень в 
умовах організаційних змін підприємств машинобудування із урахуванням 
трифазного процесу таких змін, яка передбачає фазу “до організаційних змін” 
(підготовка персоналу до організаційних змін, чіткий розподіл нових 
обов’язків, повноважень і відповідальності кожного працівника), “під час 
організаційних змін” (зосереджує увагу на мотивації та стимулюванні 
працівників до злагодженої роботи в умовах організаційних змін, координації 
та контролі) та “після організаційних змін” (адаптування працівників до нових 
умов роботи, забезпечення розвитку, набуття нових навичок і застосування їх 
на практиці), що враховує практики, інструменти та методи управління 
кадровим ресурсом для підвищення успішності організаційних змін 
підприємств-учасників та збільшення показників організаційної ефективності 
новоствореної бізнес-структури. 

11. Удосконалено методику побудови матриці узгодження стратегії 
підприємства з процесами управління кадровим ресурсом відповідно до моделі 
життєвого циклу працівника у його відносинах із підприємством-роботодавцем 
(залучення, адаптація, розвиток, утримання, вивільнення), для оцінки елементів 
якої використовуються кулі Харві, головною метою якої є створення умов та 
можливостей забезпечення продуктивної зайнятості, підвищення ефективності 
витрат кадрового ресурсу та подолання репутаційних ризиків. 

12.    Набули подальшого розвитку визначення напрямів підвищення 
ефективності ухвалення управлінських рішень щодо окремих підприємств 
машинобудування. Запропоновано стратегію управління кадровим ресурсом 
підприємств машинобудування на основі використання моделі життєвого циклу 
працівника у відносинах із підприємством-роботодавцем, яка передбачає 
врахування матриці узгодження стратегії підприємства з процесами управління 
кадровим ресурсом, упровадження якої дозволяє мотивувати працівників на 
досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства, забезпечити їх 
продуктивну трудову поведінку, формувати лояльну команду фахівців, здатних 
виконувати завдання різного ступеня складності. 

13. Запропоновано управлінський інструментарій ухвалення рішень для 
підвищення ефективності управління кадровим ресурсом підприємств, який 
відображає послідовність етапів створення його основних елементів під 
впливом зовнішніх та внутрішніх чинників у рамках стратегічних і оперативних 
процесів управління кадровим ресурсом, що дозволяє визначити можливості та 
умови для актуалізації та вдосконалення кадрового ресурсу з урахуванням 
циклічності процесу управління. 
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(0,43 друк. арк., особистий внесок автора: 0,16 друк. арк., узагальнено існуючі 
моделі життєвого циклу розвитку працівника, зокрема відносини з 
підприємцем-роботодавцем,  модель кар'єри, модель життєдіяльності людини 
на одній посаді та розроблено рекомендації щодо доцільності їх застосування 
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(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 
(Польща)). 

16. *Гельман, В.М., 2019. Розробка стратегії управління кадровим 
ресурсом підприємства машинобудування. Вісник Хмельницького національного 
університету: науковий журнал. Економічні науки, № 3(270), c. 262-266 
(0,54 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу:           
Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

17. *Гельман, В.М., 2019. Систематизація наукових підходів до 
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(0,62 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу:      
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 Видання одночасно належить до міжнародних наукометричних баз.  



31 

Т. 3(272), с.62-66 (0,58 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 
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перспективи використання сучасними компаніями. Вісник Хмельницького 
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с. 159-162 (0,62 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 
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28. Гельман, В.М., 2017. Теоретичні засади контролінгу в системі 
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Серія. Економіка та підприємництво, № 6(99), с. 44-51 (0,75 друк. арк.).  

29. Гельман, В.М., 2014. Конкурентоспроможність суб’єкта 
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внесок автора: 0,23 друк. арк., проаналізовано рівень та динаміку складових 
економічної безпеки держави, зокрема виробничу безпеку).  
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31. Helman, V.M., Cherep, A.V. and Lynenko, A.V., 2019. Development of 
approaches to personnel management before the phase of the merging process of 
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(0,53 друк. арк., особистий внесок автора: 0,27 друк. арк., розроблена 
концептуальна схема прийняття кадрових рішень в умовах організаційних змін 
при об’єднанні машинобудівних підприємств із урахування трифазного процесу 
їх інтеграції) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 
Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals, Web of 22Science 
(США), Research Papers in Economics, European Reference Index for Humanities  

and social sciences (Норвегія)). 
32. Гельман, В.М. та Череп, А.В., 2018. Теоретические рамки 

исследования прилагаемых усилий и мотивации работников к продуктивному 
поведению. Philosophy and life: international journal, № 3/4(2), c.22-31                    
(0,7 друк. арк., особистий внесок автора: 0,16 друк. арк., обґрунтовано 
напрямки формування продуктивної, компетентної трудової поведінки 
працівників підприємства, яка є рушійною силою сучасної економіки). 

33. Гельман, В.М., 2016. Прийняття ефективних управлінських рішень на 
основі CVP-аналізу. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 
№ 4 (3), p. 50-53 (0,54 друк. арк.). 

 

2. Статті у інших виданнях України та опубліковані праці апробаційного 
характеру 

 

34. Гельман, В.М. та Гуцман, А.О., 2020. Потенційний вплив 
економічної сили розуму на сьогоднішнє суспільство. В: А.В. Череп, ред., 
Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави: 
XІV Міжнародна науково-практична конференція. Запоріжжя, Україна,                     
17 Квітень 2020.  Запоріжжя: ЗНУ (0,11 друк. арк., особистий внесок автора: 
0,07 друк. арк., наголошено на існуванні впливу економічної сили розуму на всі 
соціально-економічні процеси, виробництво, кількість і номенклатуру 
створених у ньому благ, що зумовлює відповідні зміни). 

35. Гельман, В.М. та Міхайлуца, М.К., 2019. Відновлення трудових 
ресурсів України через відродження промислового потенціалу та створення 
високотехнологічного виробництва. В: Центр економічних досліджень та 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24784450&org=Baltic%20Journal%20of%20Economic%20Studies,p24784450,6.html
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24784450&org=Baltic%20Journal%20of%20Economic%20Studies,p24784450,6.html
https://doaj.org/toc/2256-0963?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%222256-0963%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Baltic%20Journal%20of%20Economic%20Studies
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розвитку, автори тез, ред., Стан розвитку інфраструктури підтримки бізнесу: 
національна та міжнародна практика: Всеукраїнська науково-практична 
конференція. Одеса, Україна, 7 Грудень 2019. Одеса: ЦЕДР (0,12 друк. арк., 
особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., розроблено пропозиції щодо розвитку 
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36. Гельман, В.М. та Лукіна, Д.В., 2019. Стан та тенденції розвитку 
ринку праці в Україні. [online] Доступно: < 

https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/17222/1/Shimanchuk_AO_Razvitie_strak
hovaniia_zhizni_v_Respublike_Belarus%27.pdf> [Дата звернення 08 Квітень 
2019]. В: Луцький національний технічний університет, кoлектив авторів, ред., 
Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами:                        
IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Луцьк, Україна,            
6 Грудень 2019. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, Ч. 2 (0,12 друк. арк., особистий 
внесок автора: 0,09 друк. арк., здійснено аналіз сучасного стану економічної 
активності населення та ринку праці в Україні). 

37. Гельман, В.М. та Кузнецова, А.Є., 2019. Шляхи підвищення 
продуктивності праці персоналу на підприємстві. В: Центр фінансово-
економічних наукових досліджень, автори тез, ред., Економіка, облік, фінанси 
та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: 
Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна,                                  
5 Грудень 2019. Полтава: ЦФЕНД, Ч. 7 (0,12 друк. арк., особистий внесок 
автора: 0,08 друк. арк., запропоновано напрями підвишення продуктивності 
праці для виробничого підприємства).  

38. Гельман, В.М. та Заборська, К.О., 2019. Трудові ресурси України: 
стан та перспективи розвитку. В: А.В. Череп, ред., Сталий розвиток економіки 
на засадах ресурсоефективності: V Всеукраїнська студентська науково-
практична конференція. Запоріжжя, Україна, 4 Грудень 2019.  Запоріжжя: ЗНУ 
(0,12 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., досліджено основні 
тенденції та перспективи розвитку трудових ресурсів в Україні).  

39. Гельман, В.М., 2019. Оцінка ефективності системи управління 
персоналом за основними підсистемами на підприємстві. В: А.В. Череп, ред., 
Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному 
та регіональному рівнях: XІV Міжнародна науково-практична конференція. 
Запоріжжя, Україна, 7-8 Листопад 2019.  Запоріжжя: ЗНУ (0,1 друк. арк.). 

40. Helman, V., Oleynikova, L., Halushchak, I. and Chuchuk, Y., 2019. The 
rationale for optimization of higher education institutions’ allocation of available 
resources. Advances in Economics, Business and Management Research, Vol. 99,    
p. 261-265 (Міжнародна представленість та індексація журналу: Google 
Scholar (США)) (0,46 друк. арк., особистий внесок автора: 0,31 друк. арк., 
досліджено сучасний стан державного фінансування галузі освіти, розвиток 
якої сприятиме кращій підготовці фахівців всіх галузей економіки). 

41. Helman, V.M., 2019. Features of personnel management at different 
stages of its interaction with the organization. In: Leipzig University, Economy and 
Society: The Modern Foundation for Human Development: ІIІ International 
Scientific Conference. Leipzig, Germany, 26 April 2019. Leipzig: Leipzig University 
2019 (0,11 друк. арк.). 

42. Гельман, В.М. та Мокропулло, П.О., 2019. Деякі аспекти залученості 
персоналу в організації. В: А.В. Череп, ред., Управління соціально-економічним 

https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/17222/1/Shimanchuk_AO_Razvitie_strakhovaniia_zhizni_v_Respublike_Belarus%27.pdf
https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/17222/1/Shimanchuk_AO_Razvitie_strakhovaniia_zhizni_v_Respublike_Belarus%27.pdf
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машинобудування та визначено її критерії формування). 

46. Helman, V.M., 2018. Making use of methods for the analysis of the 
system of human resource management of the enterprise. В: Київський економічний 
науковий центр, автори тез, ред., Міжнародне науково-технічне 
співробітництво: принципи, механізми, ефективність: Всеукраїнська науково-
практична конференція. Київ, Україна, 18 Серпень 2018. Київ: КЕНЦ          
(0,12  друк. арк.). 

47. Helman, V. and Makazan, Y., 2018. Labor indicators and corporate 
culture at machine building enterprises in a crisis. In: RS Global Sp. z O.O, Social 
and Economic Aspects of Education in Modern Society: IV International Scientific 
and Practical Conference. Warsaw, Poland, 19 July 2018, Т. 1. Warsaw: RS Global 
(0,46 друк. арк., особистий внесок автора: 0,22 друк. арк., досліджено роль 
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забезпечення ефективності управління ним з метою ухвалення та реалізації 
ефективних управлінських рішень. 

Розроблено методологічний підхід до ефективного управління кадровим 
ресурсом підприємства, в основу якого покладено узаємов’язок між кадровою 
політикою, індикаторами виміру кадрового ресурсу та результатами діяльності 
підприємства. 

Запропоновано концептуальну модель ухвалення кадрових рішень в 
умовах організаційних змін підприємств машинобудування із урахуванням 
трифазного процесу здійснення таких змін, який передбачає фазу “до 
організаційних змін”, “під час організаційних змін” та “після організаційних 
змін”, що враховує cучасні практики, інструменти та методи управління 
кадровим ресурсом. 

Запропоновано  стратегію управління кадровим ресурсом підприємств 
машинобудування на основі використання моделі життєвого циклу працівника 
у його відносинах із підприємством-роботодавцем, яка передбачає врахування  
матриці узгодження стратегії підприємства з процесами управління кадровим 
ресурсом. Удосконалено методику побудови матриці узгодження стратегії 
підприємства з процесами управління кадровим ресурсом відповідно до моделі 
життєвого циклу працівника, використання якої сприятиме забезпеченню 
продуктивної зайнятості, підвищенню ефективності витрат кадрового ресурсу, 
зниженню репутаційних ризиків. 

Запропоновано управлінський інструментарій ухвалення рішень для 
підвищення ефективності управління кадровим ресурсом підприємств, який 
відображає послідовність етапів створення його основних елементів під 
впливом зовнішніх та внутрішніх чинників у рамках стратегічних і оперативних 
процесів управління кадровим ресурсом. 

Розвинуто функціонально-структурний підхід щодо забезпечення 
ефективності управління кадровим ресурсом підприємства, у якому на відміну 
від інших, більш глибоко та розширено виокремлено основні функціональні 
підсистеми механізму забезпечення ефективності управління кадровим 
ресурсом, враховано взаємозв’язок із стратегією, зовнішнім і внутрішнім 
середовищем підприємства, критеріями ефективності діяльності працівників. 

Удосконалено технологію “ключових показників” для управління 
кадровим ресурсом підприємства машинобудування, яка включає критерії 
ефективності КПЕ кадрового ресурсу, що є прозорими, зрозумілими для 
працівників, ураховують зону їх відповідальності, є досяжними і 
збалансованими, фокусують їх зусилля на досягнення пріоритетних завдань. 

Удосконалено модель ухвалення рішень на основі делегування, яка 
враховує вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища та дозволяє 
здійснювати оцінку ефективності делегування, контролювати ухвалення рішень 
у системі управління кадровим ресурсом підприємства або здійснювати відбір з 
альтернативних варіантів найбільш ефективного плану. 

Ключові слова: кадрові ресурси, забезпеченість кадровим ресурсом, 
управління кадровим ресурсом, система управління кадровим ресурсом, 
управлінський інструментарій, життєвий цикл працівника, ефективність 
працівника, організаційна ефективність підприємства,  здібності, делегування, 
адаптація, трудова поведінка, стимули. 
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АННОТАЦИЯ 
Гельман В.Н. Обеспечение эффективности управления кадровым 

ресурсом предприятий машиностроения. – Квалификационный научный труд 
на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). Запорожский национальный университет 
Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2021.  

Диссертация посвящена разработке методологических основ управления 
кадровым ресурсом предприятий машиностроения и рекомендаций по 
обеспечению эффективности управления им с целью принятия и реализации 
эффективных управленческих решений. 

Разработан методологический подход к эффективному управлению 
кадровым ресурсом предприятия, в основу которого положена взаимосвязь 
между кадровой политикой, индикаторами измерения кадрового ресурса и 
результатами деятельности предприятия. 

Предложена концептуальная модель принятия кадровых решений в 
условиях организационных изменений предприятий машиностроения с учетом 
трехфазного процесса осуществления таких изменений, предусматривающая 
фазу “до организационных измененияй”, “во время организационных 
изменений” и “после организационных изменений”, учитывающая практики, 
инструменты и методы управления кадровым ресурсом. 

Предложена стратегия управления кадровым ресурсом предприятий 
машиностроения на основе модели жизненного цикла работника  с учетом его 
взаимоотношений с предприятием-работодателем, которая предполагает 
использование матрицы согласования стратегии предприятия с процессами 
управления кадровым ресурсом. Усовершенствована методика построения 
матрицы согласования стратегии предприятия с процессами управления 
кадровым ресурсом в соответствии с моделью жизненного цикла работника, 
использование которой будет способствовать обеспечению продуктивной 
занятости, повышению эффективности расходов кадрового ресурса, снижению 
репутационных рисков. 

Разработан управленческий инструментарий принятия решений для 
повышения эффективности управления кадровым ресурсом предприятий, 
отражающий последовательность этапов создания его основных элементов под 
влиянием внешних и внутренних факторов в рамках стратегических и 
оперативных процессов управления кадровым ресурсом. 

Получил развитие функционально-структурный подход относительно 
обеспечения эффективности управления кадровым ресурсом предприятия, в 
котором в отличие от других, более глубоко и расширенно рассмотрены 
основные функциональные подсистемы механизма обеспечения эффективности 
управления кадровым ресурсом, учтена взаимосвязь со стратегией, внешней и 
внутренней средой предприятия, критериями эффективности деятельности 
работников, конечным результатом использования такого подхода является 
получение социально-экономического эффекта управления кадровым ресурсом 
и повышение эффективности деятельности предприятия в долгосрочной 
перспективе. 

Усовершенствована технология “ключевых показателей” для управления 
кадровым ресурсом предприятия машиностроения, которая включает критерии 
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эффективности КПЭ кадрового ресурса: прозрачность, понятность для 
сотрудников, учет зоны их ответственности, достижимость и 
сбалансированность, фокусирование усилий на достижение приоритетных 
задач. 

Усовершенствована модель принятия решений на основе делегирования, 
которая учитывает влияние факторов внешней и внутренней среды, и позволяет 
осуществлять оценку эффективности делегирования, контролировать принятие 
решений в системе управления кадровым ресурсом предприятия или 
осуществлять отбор из альтернативных вариантов наиболее эффективного 
плана. 

Ключевые слова: кадровые ресурсы, обеспеченность кадровыми 
ресурсами, управление кадровыми ресурсами, система управления кадровыми 
ресурсами, управленческий инструментарий, жизненный цикл сотрудника, 
эффективность работника, организационная эффективность предприятия, 
способности, делегирование, адаптация, трудовое поведение, стимулы. 

 

ANNOTATION 
Helman V.M. Ensuring the effectiveness of personnel resource 

management of the machine-building enterprises. – Qualifying scientific work on 
the rights of the manuscript.  

The thesis submitted for the Doctor’s degree in Economic Sciences, specialty 
08.00.04 – Economics and Enterprise Management (by types of economic activity). – 
Zaporizhzhia National University of the Ministry of Education and Science of 
Ukraine, Zaporizhzhia, 2021.  

The dissertation is devoted to development of methodological bases of 
management of a personnel resource of the machine - building enterprises and 
recommendations on maintenance of efficiency of its management for the purpose of 
acceptance and realization of effective administrative decisions. 

The methodological approach to the effective management of an enterprise's 
personnel resources has been developed, which is based on the relationship between 
personnel resources policy, indicators for measuring personnel resources and the 
results of the enterprise's activities. 

The conceptual model of personnel decision-making in the conditions of 
organizational changes of the machine - building enterprises is offered taking into 
account three-phase process of realization of such changeswhich provides a phase 
“before organizational changes”, a phase “during organizational changes” and a 
phase “after organizational changes”, this model takes into account the practices, 
tools and methods of personnel resource management. 

A strategy for personnel resource management of machine-building enterprises 
is proposed based on the employee's life cycle model, taking into account his 
relationship with the employing enterprise, which involves the use of a matrix for 
coordinating the enterprise strategy with the processes of personnel resource 
management. The methodology for constructing a matrix for coordinating the 
enterprise strategy with the processes of personnel resource management has been 
improved in accordance with the employee's life cycle model, the use of which will 
help to ensure productive employment, increase the efficiency of personnel resource 
costs, and reduce reputational risks. 

The management toolkit of decision-making is offeredfor increase of efficiency 
of management of a personnel resource of the enterprises which reflects the sequence 
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of stages of creation of its basic elements under the influence of external and internal 
organizational factors within strategic and operative processes of management of a 
personnel resource. 

The functional-structural approach to ensuring the efficiency of personnel 
resource management of the enterprise has been developed, in which, unlike others, 
the main functional subsystems of the mechanism for ensuring the effectiveness of 
personnel resource management are considered in more depth and in detail, the 
relationship with the strategy, external and internal environment of the enterprise, and 
performance criteria are taken into account. employees, the end result of using this 
approach is to obtain a socio-economic effect of personnel resource management and 
increase the efficiency of the enterprise in the long term. 

The technology of “key indicators” for personnel resource management of the 
the machine - building enterprises has been improved, which includes criteria of KPI 
efficiency of personnel resources, which are transparent, understandable for 
employees, take into consideration their area of responsibility, they are achievable 
and balanced; and focus their efforts on priority tasks. 

The model of making decisions based on delegation, which takes into account 
the influence of the factors of the external and internal environment, the use of which 
allows evaluation of delegation efficiency, monitor decision-making in the personnel 
resource management system of the enterprise or selection from alternative options 
for the most effective plan. 

A methodical approach to the provision of personnel resources of machine-
building enterprises with the use of one-factor forecasting functions has been 
developed. The problems of using the terms “resources”, “personnel resources” are 
defined, in particular the author's definition of these concepts is given. 

The classification of external and internal factors of direct and indirect 
influence on the efficiency of personnel resources management, activating and 
deactivating actions from the standpoint of an integrated approach is expanded. 

Key words: personnel resources, personnel resources provision, personnel 
resources management, personnel resources management system, management tools, 
employee life cycle, employee efficiency, organizational efficiency of the enterprise, 
abilities, delegation, adaptation, labor behavior, incentives. 
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