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Abstract: Стрімка трансформація соціально-
економічних систем на всіх рівнях та зростаюча роль 
людини в економіці вимагають перегляду концепції 
управління кадровим потенціалом підприємств 
(КПП). Це обумовлює необхідність формування 
сучасних механізмів управління ним. В дослідженні 
автором запропоновано механізм управління 
кадровим потенціалом підприємства на основі 
концепції синергії, який передбачає: розробку 
методики оцінювання, безпосереднє оцінювання 
кадрового потенціалу працівників та підприємства, 
здійснення управлінського впливу на основі 
проведеної оцінки, розрахунок динамічних змін після 
здійснення управлінського впливу відповідно до 
цілей, оцінювання ефективності управління за 
критерієм наявності синергії, побудову матриці 
визначення стратегій управління КПП на основі 
прояву синергії, формування, реалізацію та контроль 
за виконанням запроваджених стратегій. 
Рекомендовано, як критерій ефективності 
управління, розглядати наявність синергії, яка 
описана математичною залежністю. Це дозволить 
здійснювати ефективний управлінський вплив на 
кадровий потенціал підприємства у відповідності до 
цілей. 

 

Keywords: кадровий потенціал підприємства, 
синергія, коефіцієнт синергії, матриця, управління, 
стратегія. 
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1. Постановка проблеми. 
 

Стрімкі трансформаційні процеси сучасності, які полягають в формуванні 
економіки знань, де провідна роль належить людині, обумовлюють необхідність змін в 
управлінських діях стосовно такої складної соціально-економічної системи як 
кадровий потенціал підприємства. Глобалізаційні процеси, комп’ютеризація та 
інтернетизація всіх сфер життя змінюють та обумовлюють принцип формування 
колективів, та відповідно, управління ними. Кожен висококваліфікований фахівець, як 
носій кадрового потенціалу, формується не лише на основі зовнішнього впливу до 
зростання свого рівня, а й на основі внутрішньої мотивації до саморозвитку та 
самовдосконалення, що й забезпечує його високий рівень. При цьому не слід забувати, 
що особистісне зростання може нівелюватися застарілими підходами до управління. Це 
зумовлює необхідність оновлення та диверсифікації методів управління кадровим 
потенціалом підприємств та, відповідно, підвищення його ефективності, за рахунок 
розроблення відповідних механізмів. Вважаємо, що слід виходити з розуміння 
ефективного управління окремими працівниками, які об’єднані в колектив, та є 
носіями кадрового потенціалу підприємства, із врахуванням зростаючої його загальної 
величини в порівнянні зі зростаючими окремими потенціалами працівників, що 
обумовлено синергією управління (management synergy). Саме ці та інші обставини 
обумовили актуальність та своєчасність дослідження. 

 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
 

Управління людиною в процесі праці є досить широко висвітленим питанням. 
Серед відомих дослідників в цій сфері слід відмітити Білорус Т. В. [1], Гриньову В. М. [6], 
Гармідер Л. Д. [4], Калініченко Л. Л. [8], Лібанову Е. М. [10], Шаульську Л. В. [21]. 
Питаннями синергії в управлінських процесах на підприємстві займалися 
Чернецька О. В. [19], Підвальна О. Г., Козяр Н. О. [11], Водянка Л. Д., Яскал І. В. [2], 
Воронкова В. Г. [3], Полянська А., Афонькін С. [12], Скіцько В. [14], Шевцова Г. З. [22]; в 
підприємницькій діяльності Дмитришин О. В. [7], на різних рівнях соціально-
економічних систем (від підприємства до регіону та національної економіки в цілому) 
та в різних сферах. 

 

3. Невирішені раніше частини загальної проблеми. 
 

В той же час, питанням синергії в процесі управління саме кадровим 
потенціалом, приділено недостатньо уваги. Як синергізм менеджменту в роботі [2] 
виділяються методи мотивації, управління, прийняття рішень, контролю. Вказане 
вимагає дослідження проблематики управління кадровим потенціалом підприємств на 
засадах концепції синергії. 

 

4. Постановка завдання. 
 

Розробити механізм управління кадровим потенціалом підприємства із 
врахування синергії. 

 

5. Виклад основного матеріалу. 
 

Осмислення різноманітних підходів до визначення сутності соціально-
економічної категорії кадровий потенціал підприємства (далі – КПП ), яке було 
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здійснено автором в роботах [15-17] дало право обґрунтувати доцільність 
використання системного підходу, що дозволяє окреслити його авторське розуміння як 
відкритої, динамічно мінливої, складної соціально-економічної системи, яка 
представлена наявною сукупністю здібностей і можливостей кадрів підприємства, що 
мають кількісні та якісні характеристики, необхідні підприємству задля сталого 
розвитку. 

Як величина, яка потребує виміру, КПП базується на кваліфікаційно-правовому 
обмеженні: високий рівень кваліфікації працюючих та належність до штату, що 
проявляється через правове – керівництву та власникам недоцільно вкладати кошти в 
розвиток кадрового потенціалу підприємства, який може бути представлений 
сумісниками; та кваліфікаційне – працівників такого рівня важко підібрати у 
відповідності до специфіки підприємства та замінити їх із зовнішнього ринку праці, на 
відміну від низько кваліфікованих. 

Трансформації, що відбуваються на всіх рівнях соціально-економічних систем, 
вимагають постійного управління КПП, що вимагає розробки певного механізму. Слід 
відмітити, що процес управління КПП повинен враховувати ретроспективний характер 
потенціалу (набуті характеристики), поточний його стан та характеристики, а також 
майбутні здібності та можливості, які будуть необхідні задля сталого розвитку 
підприємства, що вимагає статичної та динамічної оцінки. 

Авторська гіпотеза полягає в тому, що ефективне управління забезпечує 
синергічний ефект, що убезпечує умову виконання: ціле не дорівнює сумі часткового. 
Інтерпретація теорії синергії до кадрового потенціалу [9] передбачає, що величина 
кадрового потенціалу підприємства (КПП ) буде відрізнятися від суми кадрових 

потенціалів окремих працівників ( rКП ) на деяку величину синергії sS . Таке 

твердження не протирічить й системному підходу [14]. Це відхилення може бути як в 
меншу, так і в більшу сторони, тобто має знак «+» або знак «-». Відповідно до вказаного 
автор пропонує механізм управління кадровим потенціалом підприємства та його 
працівників із врахуванням ефекту синергії, який представлено на рис. 1. 

Перший етап передбачає проведення оцінювання величини кадрового 
потенціалу підприємства та кожного з працівників, яких віднесено до нього, відповідно 
до визначених обмежень, що характеризується як статична оцінка. Першочерговість 
цього етапу пояснюється необхідністю визначити поточний його стан. Сам по собі цей 
етап має складну структуру і передбачає: формування дворівневої групи експертів для 

відбору, обґрунтування та оцінювання складових КПП  та rКП , їх показників, методів 

оцінювання, тощо. На цьому етапів передбачається, що група експертів визначать 

окремі складові КПП  та rКП  за допомогою бінарної матриці, як це пропонувалось в 

роботі [1]. Далі, в межах кожної складової, експертами відбираються показники, що їх 
характеризують. В межах інтегрального підходу відбирається метод оцінки КПП  та 

rКП  за рядом критеріїв, що передбачає використання методу ієрархій. На основі 

обраного методу проводиться розрахунок показників та, за необхідності, надається їм 
бальна оцінка експертами. 

На другому етапі проходить безпосередньо оцінювання та порівняння КПП  та 

rКП , що можна записати як: 

 

sr SКПКПП   (1) 

 

Вказане, дозоляє сформувати тезу, що, ефективність управління виявляється в 
наявності синергічного ефекту. 
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Рис. 1. Механізм управління кадровим потенціалом на засадах синергії 
Примітка: розроблено автором 
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Реалізація стратегій управління rКП  та КПП  
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9 Контроль реалізації стратегій управління rКП  та КПП  

на основі виявлення синергії 
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Таким чином: 

 якщо  rКПКПП , то 0sS  і управління кадровим потенціалом ефективне, а 

кадрові потенціали працівників використовуються в повному обсязі; 

 якщо  rКПКПП , то 0sS  і управління кадровим потенціалом не 

ефективне, а кадрові потенціали працівників використовуються в повному 
обсязі і це загрожує підприємству звільненням висококваліфікованих 
працівників; 

 якщо  rКПКПП , то 0sS  і відсутній будь-який синергічний ефект. 

На третьому етапі, на основі результатів оцінки, необхідно здійснити 
управлінський вплив, спрямований на зміну/підтримання rКП  та/або КПП відповідно 

до цілей. В результаті якого, вказані величини можуть зростати (↑), зменшуватися (↓), 
залишатися без змін ( ). 

Так як управління є процесом динамічним, а не статичним, адже управлінський 
вплив на об’єкт управління здійснюється для зміни базового стану об’єкта управління, 
то доцільно порівнювати стан об’єкта управління до та після здійснення впливу і 
виявляти наявність чи відсутність синергії в процесі взаємодії єдиної системи КПП. 
Відповідно, це передбачає вивчення показників, які характеризують вказану динаміку 
(темпи росту, темп приросту, відхилення) – четвертий етап. При цьому поєднання змін 
індивідуальних кадрових потенціалів та змін загальної величини кадрового потенціалу 
підприємства може мати як різні вектори спрямування, так і різні темпи змін, навіть 
односпрямованих, що буде впливати на появу чи відсутність синергії. 

Тому на п’ятому етапі проводиться оцінювання ефективності управління за 
критерієм наявності синергії та розрахувати коефіцієнт синергії як відносну 
величину (

sSK ). В роботі [12] запропоновано вказаний показник розраховувати як 

відношення темпів приросту величини інтегрального показника трудового потенціалу та 
суми темпів приросту комплексних показників за відповідними складовими. В нашому 
випадку порівнюються темпи росту кадрового потенціалу підприємства та суми кадрових 
потенціалів працівників (ф. 2). 

 





rКП
РT

КПП

s

Р

S

T
K  (2) 

 

де 
КППРT  – темпи росту кадрового потенціалу підприємства; 

 rКП
РT  – темпи росту суми кадрових потенціалів окремих працівників. 

Відповідно до цього критерію, управління вважається ефективним, якщо 1SK ; 

управління вважається неефективним, якщо 1SK . Якщо 1SK , то необхідно 

проводити додаткові дослідження. 
За наслідками п’ятого етапу доцільно повторити управлінський вплив (етап 3), 

якщо управління виявилося неефективним, та провести додаткові оціночні й 
управлінські дії (етап 2 та 3). 

Вже безпосередньо після 4 етапу є можливість побудувати матрицю формування 
стратегій розвитку rКП  та КПП  (табл. 1), що пропонується подати як шостий етап. 

Вважаємо за доцільне застосувати матричний підхід, де є можливість поєднати 
показники змін (а саме – темпи росту) індивідуальних кадрових потенціалів та 
загального КПП в різних варіаціях.  

Для чіткого позиціонування підприємств в квадратах матриці встановлено 
можливі межі варіювання значень аналітичних показників під час їх співвідношення 
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(на основі [5,20]): 
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де M  – стан управління КПП та rКП , при якому дані аналітичні показники 

набувають визначених значень; 


КППРT  – темп приросту кадрового потенціалу підприємства, у вигляді 

десяткового дробу; 


 rКП
РT  – темп приросту суми кадрових потенціалів працівників, у вигляді 

десяткового дробу. 
 

Таблиця 1. Матриця формування стратегій управління КПП на основі виявлення 
синергії 
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Крім того, варіанти, прописані в квадрантах матриці, дозволять не лише описати 
поточний стан, виявити його причини, охарактеризувати ефективність чи, навпаки, 
неефективність управління, а й сформувати стратегії управління кадровим 
потенціалом в кожній ситуації, що забезпечить досягнення цілей розвитку 
підприємства та працівника. 

Розглянемо кожен з квадрантів. 
Перший квадрант: характеризується одночасним позитивним зростанням як 

індивідуальник кадрових потенціалів, так і загального кадрового потенціалу 
підприємства. За умови рівномірного зростання синергія управління відсутня ( 1SK ). 

За умови перевищення темпів зростання КПП над темпами зростання кадрового 
потенціалу працівників з’являється синергічний ефект ( 1SK ). В даному квадранті 

наявність синергії є найбільш ймовірною. 
Другий квадрант: характеризується незмінною величиною кадрового 

потенціалу підприємства при зростанні кадрових потенціалів працівників. Така 
ситуація свідчить про прагнення до саморозвитку та самореалізації працівників, але 
управління підприємством не організовує та не мотивує працівників. Це особиста 
ініціатива кожного. Система управління дозволяє утримуватися на одному рівні, але її 
можна вважати неефективною, бо висококваліфіковані кадри, не маючи організаційної 
підтримки можуть змінити місце роботи або перестати поліпшувати рівень свого 
кадрового потенціалу. За таких умов ефект синергії відсутній 1SK . 

Третій квадрант: характеризується скороченням величини загального кадрового 
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потенціалу через неефективне управління, відсутність мотивації, непрацюючі 
механізми управління. При цьому кадрові потенціали працівників зростають за 
рахунок лише особистої ініціативи. Ситуація гірше, аніж в попередньому квадранті, 
адже прискорює очікувану плинність кадрів підприємства, погіршення якості їх роботи 
тощо ( 1SK ). 

Четвертий квадрант: характеризується зростанням кадрового потенціалу 
підприємства за рахунок поліпшення управління ним, організаційних механізмів, 
автоматизації та комп’ютеризації виробництва при незмінній величині кадрових 
потенціалів працівників. Дана ситуація є небезпечна, адже межі удосконалення 
управління не нескінченні, тому слід переорієнтуватися на спонукання працівників до 
їх кадрового розвитку. Синергія присутня 1SK . 

П’ятий квадрант: характеризується стагнацією розвитку як кадрового 
потенціалу працівників, так і кадрового потенціалу підприємства в цілому. Темпи 
зростання відсутні і компанія застигла в одному стані – позитивному чи негативному 
(може бути з синергією чи без). Управління не є ефективним ( 1SK ). Ситуація 

потребує досконального вивчення та здійснення більш сильного чи альтернативного 
управлінського впливу. 

Шостий квадрант: характеризується скороченням величини темпів приросту 
КПП в порівнянні зі стабільною величиною темпів зміни окремих кадрових потенціалів 
та негативною синергією ( 1SK ), що свідчить про неефективне управління або його 

негативний, шкідливий вплив. 
Сьомий квадрант: характеризується скороченням кадрового потенціалу 

підприємства при зростанні індивідуальних КП (негативна синергія 1SK ), що 

виявляє повністю деструктивну систему управління КПП. Небезпечна ситуація, яка 
веде до вимивання КПП. 

Восьмий квадрант: характеризується незмінною величиною КПП при зменшенні 
величини кадрових потенціалів працівників внаслідок системи управління, що не 
спрямована на працівників. Утримання попереднього рівня базується лише на 
управлінських інструментах. 

Дев’ятий квадрант: характеризується скороченням як індивідуальних, так і 
загального кадрових потенціалів, що викликано неефективною системою управління 
та відсутністю бажання (можливості) саморозвитку у працівників, та веде до деградації 
кадрового потенціалу підприємства та працівника. 

На сьомому етапі здійснюється формування стратегій розвитку rКП  та КПП у 

відповідності з квадрантом матриці та цілей діяльності підприємства. 
Восьмий етап передбачає безпосередню реалізацію розроблених стратегій. 

Досить часто, віднесення етапу, пов’язаного з реалізацією стратегій, вважається 
спірним, але управління не буде логічно завершеним, якщо не буде здійснено перевірку 
виконання заходів, передбачених стратегією, що й дає підставу до додавання 8-го етапу 
в механізм, що пропонується. Тому передбачається й дев’ятий етап, пов’язаний із 
контролем, та його безпосередній зв’язок з етапом оцінки.  

 
6. Висновки та пропозиції. 
 
Отже, в даному дослідженні автором запропоновано механізм управління 

кадровим потенціалом підприємства на концептуальних засадах синергії; визначено 
критерії ефективного та неефективного управління; розроблено матрицю формування 
стратегій розвитку на основі виявлення синергії. В подальших дослідженнях 
планується розробка методики оцінювання кадрового потенціалу підприємства та 
стратегій управління кадровим потенціалом залежно від квадранту матриці. 
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Аннотация. Стремительная трансформации социально-экономических систем 

на всех уровнях и возрастающая роль человека в экономике требуют пересмотра 
концепции управления кадровым потенциалом предприятий (КПП). Это обусловливает 
необходимость формирования современных механизмов управления им. В 
исследовании автором предложен механизм управления кадровым потенциалом 
предприятия на основе концепции синергии, который предусматривает: разработку 
методики оценки, непосредственное оценивание кадрового потенциала работников и 
предприятия, осуществление управленческого влияния на основе проведенной оценки, 
расчет динамических изменений после осуществления управленческого воздействия в 
соответствии с целями, оценку эффективности управления по критерию наличия 
синергии, построение матрицы определения стратегий управления КПП на основе 
проявления синергии, формирование, реализацию и контроль за выполнением 
предложенных стратегий. Рекомендовано, в качестве критерия эффективности 
управления, рассматривать наличие синергии, что описано математической 
зависимостью. Это позволит осуществлять эффективное управленческое влияние на 
кадровый потенциал предприятия в соответствии с целями. 

Ключевые слова: кадровый потенциал предприятия, синергия, коэффициент 
синергии, матрица, управление, стратегия. 
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Abstract. The rapid transformation of socio-economic systems at all levels and the 
growing role of people in the economy require revision of the concept of management of 
personnel potential of an enterprise (PPE). This stipulates the necessity of the formation of 
modern mechanisms for managing it. In the study, the author has proposed a mechanism of 
management of personnel potential of an enterprise on the basis of the concept of synergy, 
which involves: development of a methodology of evaluation, direct assessment of personnel 
potential of employees and enterprises, management impact on the basis of evaluation, 
calculation of dynamic changes after the implementation of management influence in 
accordance with the objectives, the evaluation of efficiency management by the criterion of 
synergy, construction of a matrix for determining the strategies of PPE management on the 
basis of synergy, development, implementation and enforcement of policies implemented. It is 
recommended, as a criterion for the effectiveness of management, to consider the presence of 
synergy, described by mathematical dependence. This will allow to perform effective 
managerial influence on the personnel potential of the enterprise in accordance with the 
objectives. 
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