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УДОСКОНАЛЕННя МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ 
ТА ПРАКТИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО 
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ПОТЕНЦІАЛОМ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Abstract. The success of enterprises depends on the correctness of the definition, formulation  
and implementation of the overall strategy of its development. A special place in its composition 
is the strategy of personnel management, which is used for the rational organization of workers, 
because they are the main resource of the enterprise. The process of its formation in our time  
is quite complex, includes various sub-processes (generation, development, selection, 
implementation, analysis, evaluation, control, strategy of personnel management) and needs  
to clarify its content.Strategy of management a coal enterprise foresees development of the 
high-quality strategic settings, quantitative aims, grounded measures and plans, on achievement 
of it general purpose, in which labour potential of enterprise into account is taken as him major 
constituent.
Keywords: strategy, strategy of management labour potential, labour potential, development 
of strategy of management of enterprise, jurisdiction of labour potential of enterprise labour 
potential.

Постановка проблеми. Трудовий потенціал являється не тільки фактором активізації інноваційних 
процесів у виробничій та соціально-економічній сферах розвитку вугільного підприємства, але й сам 
передбачає інноваційний розвиток1,2. Нині актуалізується завдання стратегічного управління інноваційним 
розвитком трудового потенціалу, що, уточнюючи підхід3, де об’єктом досліджень виступає трудовий 
потенціал регіону, представляє «складний динамічний процес керованого впливу на потенційні складові  
в контексті визначених стратегічних орієнтирів».

Аналіз останніх досліджень. Актуальні проблеми управління трудовим потенціалом у вугільній 
промисловості широко висвітлені у наукових працях українських та зарубіжних учених, а саме:  
О. Амоші, А.О. Галушко, Е. Гері, Б. Грехема, О. Іваницької, А. Кабанова, І. Камінського, В. Коптікова, 
Н. Левкіна, С. Мельник, В. Ніколіна, О. Новікової, Л. Рассуждай, Л. Стариченка та ін. Однак в умовах 
зростання невизначеності і динамізму внутрішнього і зовнішнього середовища вугледобувних 
підприємств цей напрям досліджень залишається актуальним і потребує подальшого розвитку.

Мета статті. Метою статті є розробка науково-методичних положень і практичних рекомендацій 
щодо формування стратегії управління трудовим потенціалом вугільних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Під інноваційним трудовим потенціалом будемо розуміти 
відмінний від традиційного потенціал, що базується на збереженні стабільності його кількісних та 
якісних характеристик і ознак, втім має творчий, креативний характер, знаходиться у стані постійного 
професійного пошуку і росту в аспекті його компетентності, розвитку компетенцій. Згідно з ієрархією 
здібностей Д. Коллінза, виділяється три рівні здібностей підприємства: функціональні здібності, тобто 

1 Пасєка, С.Р. (2013). Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу регіону : інституціональні основи. 
Фінансовий простір, 1 (9), 111–116.
2 Довбня, У.М. (2013). Використання ресурсного та динамічного підходів для визначення рівня конкуренто- 
спроможності підприємства. Управління розвитком, 12 (152), 29–32.
3 Катькало, В.С. (2003). Место и роль ресурсной концепции в развитии теории стратегического управления. 
Вестник СПбГУ, Вып. 3, 3–17.
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сукупність ресурсів, необхідних для процесу відтворення4,5,6. При формуванні стратегії управління 
трудовим потенціалом необхідно забезпечити стратегічний компетенційний підхід (рис. 1).

Рис. 1. Формалізована схема розробки стратегії управління трудовим потенціалом  
підприємства у контексті стратегічного компетенційного підходу

Дослідження трудового потенціалу з позицій стратегічного підходу у відповідності компетенцій 
трудового потенціалу динамічним здібностям фірми доцільно на основі матричного варіантного підходу 
виявити «стратегічні прогалини» (табл. 1). як свідчить проведений аналіз, найкращою комбінацією 
і сприятливим сценарієм стратегічного управління підприємством є встановлення балансу між його 
динамічними здібностями і компетенціями трудового потенціалу, що можливо за умов безперервного 
однонаправленого руху обох векторів, кожен з яких потребує інноваційного розвитку. У рамках 
ресурсно-орієнтованого підходу рівень динамічних здібностей, що обумовлює конкурентоспроможність 
підприємства, визначається станом і можливостями ресурсного потенціалу. Однак Д. Коллінз вважає, 
що динамічні здібності – це здатність підприємства розвивати здібність вводити інновації швидше, ніж 
конкуренти7,8. Д. Тіс бачить три складових конкурентоспроможності підприємства: здатність побачити 
нові можливості на ринку (інноваційний потенціал); вміти впровадити у виробництво перспективну 
ідею (інноваційна активність) і здатність до реструктуризації бізнесу у відповідь на постійні зміни 
навколишнього середовища9,10. На рис. 2 представлено послідовність етапів розробки стратегії 
управління трудовим потенціалом вугільних шахт згідно з принципами і постулатами стратегічного 
управління підприємством. Відповідно до цієї послідовності на першому етапі розробки стратегії 
управління трудовим потенціалом необхідно провести стратегічний аналіз, визначити можливості та 
загрози, сильні і слабкі сторони, вибрати стратегічні напрямки розвитку, що було здійснено на основі 
комплексного SWOT-аналізу. Діагностика проблем середовища виявила «стратегічні прогалини» за 
низкою напрямів використання трудового потенціалу, до яких відносяться наступні:

4 Бек,  H.H. Динамический стратегический анализ. <http://www.harverst.com.ua>.
5 Chandler, A.D. (1962). Strategy and structure.  Cambridge: MIT Press.
6 Тис, Д.Дж., Пизано, Г., Шуен, Э. (2003). Динамические способности фирмы и стратегическое управление. 
Вестник СПбГУ, 32, 56–63.
7 Довбня, У.М. (2013). Використання ресурсного та динамічного підходів для визначення рівня конкуренто- 
спроможності підприємства. Управління розвитком, 12 (152), 29–32.
8 Бек,  H.H. Динамический стратегический анализ. <http://www.harverst.com.ua>.
9 Довбня, У.М. (2013). Використання ресурсного та динамічного підходів для визначення рівня конкуренто- 
спроможності підприємства. Управління розвитком, 12 (152), 29–32.
10 Тис, Д.Дж., Пизано, Г., Шуен, Э. (2003). Динамические способности фирмы и стратегическое управление. 
Вестник СПбГУ, 32, 56–63. 
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1) відсутність стратегічного мислення та неповне усвідомлення необхідності підвищення рівня 
знань у сфері стратегічного управління;

2) недостатність фінансових ресурсів для реалізації суперстратегічних змін у сфері стратегічного 
управління трудовим потенціалом;

3) відсутність системного підходу до створення нормативно-методичних основ комплексної 
мотивації і стимулювання праці;

4) неусвідомленість ролі трудового потенціалу як найважливішого джерела стратегічного 
розвитку підприємства;

5) недосконалість нормативно-правових актів у галузі трудового законодавств з питань управління 
персоналом;

6) недостатнє інформаційне забезпечення стратегічного управління персоналом вугільних 
підприємств;

7) неадекватність організаційних систем управління та недосконалість стилю і методів управління 
персоналом;

8) опір управлінських кадрів і працівників кардинальним стратегічним змінам та інноваціям;
9) низький рівень корпоративної культури підприємства.

Таблиця 1
Матриця «динамічні здібності підприємства – компетенції трудового потенціалу»

Трудовий потенціал
Низький Середній Високий

Д
ин

ам
іч

ні
 зд

іб
но

ст
і п

ід
пр

иє
мс

тв
а

Н
из

ьк
і

Конкурентні переваги і 
конкурентоспроможність 
підприємства і трудового 
потенціалу низького рівня.
Потрібно поступово проводити 
заходи щодо розвитку кожної 
складової трудового потенціалу 
та динамічної компоненти 
відповідно до «дерева цілей», а 
розпочати слід з удосконалення 
кадрового складу трудового 
потенціалу.

Низький рівень 
конкурентоспроможності 
підприємства і середній рівень 
компетентності та компетенцій 
трудового потенціалу. Для 
підвищення показника слід 
розширити діапазон та підвищити 
рівень динамічних здібностей у 
спосіб розвитку інноваційного 
трудового потенціалу.

Підприємство має незадовільний 
рівень конкурентоспроможності 
в короткостроковому періоді, 
має достатньо можливостей для 
реалізації ідей, проте абсолютно 
відсутні передумови інноваційної 
діяльності трудового потенціалу.
Слід залучити більшу кількість 
персоналу високої кваліфікації 
до інноваційного дослідження 
та впровадження інноваційних 
проектів у діяльність, а також 
збільшити фінансування
цих заходів.

С
ер

ед
ні

Підприємство має середній 
рівень конкурентоспроможності, 
але ризикує втратити конкурентні 
переваги.
Потенційно воно 
готове до підвищення 
конкурентоспроможності, 
для чого потрібно розвивати 
кадровий потенціал.

Підприємство має середній 
рівень конкурентоспроможності 
і відповідність динамічних 
здатностей компетенція 
трудового потенціалу, що є 
стартовим майданчиком для 
переходу на більш високий 
рівень інноваційності і 
конкурентоспроможності.
Необхідно гармонійно розвивати 
кожну складову трудового 
потенціалу у взаємозв’язку з 
динамічними здібностями.

Підприємство має 
високий потенціал 
конкурентоспроможності, 
однак відставання динамічних 
здібностей не дає змоги 
розкриття реальних можливостей 
і компетенцій трудового 
потенціалу. Рекомендується 
підняти рівень інноваційного 
розвитку підприємства задля 
максимального використання 
його значного трудового 
потенціалу.

В
ис

ок
і

Підприємство має задовільний 
рівень конкурентоспроможності 
внаслідок низького рівня 
трудового потенціалу. Існує 
«стратегічна прогалина» між 
високорозвиненими динамічними 
здібностями і недостатнім 
трудовим потенціалом. Слід 
покращити якісні властивості 
трудового потенціалу.

Підприємство має рівень 
конкурентоспроможності вище 
середнього і ризик втратити 
конкурентні позиції, оскільки 
трудовий потенціал не відповідає 
динамічним здібностям. Варто 
приділити увагу вдосконаленню 
компетенцій трудового 
потенціалу у напрямку розвитку 
його інноваційності.

Підприємство має високий 
рівень конкурентоспроможності 
і конкурсних переваг та загрозу 
їх втрати, за умов відмови 
від інноваційного розвитку 
кожної складової трудового 
потенціалу та динамічних 
здібностей, аби забезпечити 
конкурентоспроможність у 
довгостроковому періоді.
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Рис. 2. Етапи розробки стратегії управління трудовим потенціалом вугільних підприємств

На другому етапі, згідно з даною послідовністю, необхідно визначити генеральну мету (місію) і  
цілі підприємства (рис. 2). Генеральна мета, або місія, функціонування вугільного підприємства полягає 
у забезпеченні максимально ефективного і збалансованого процесу вуглевидобування, який сприяє 
надійному i стабільному виконанню виробничих зобов’язань по постачанню вугілля та збереженню 
стійких позицій функціонування в умовах ринкового середовища у довгостроковій перспективі11. Мета 
стратегії управління трудовим потенціалом вугільних шахт полягає у створенні сприятливих умов 
праці та можливостей розвитку якісних і кількісних властивостей персоналу, продуктивної зайнятості, 
конкурентоспроможності персоналу. Завдання стратегії направлені на підвищення продуктивності і 
якості праці; формування справедливої диференційованої системи матеріального і нематеріального та 
морального стимулювання кадрів; підвищення рівня їх компетентності, кваліфікації та особистого внеску 
працівників у загальні результати діяльності вугільних підприємств; сприяння розвитку різноманітних 
компетенцій; забезпечення стабільного робочого місця працівнику; раціональне використання кількості 
і якості трудового потенціалу відповідно до найсучасніших потреб виробництва12.

11 Chandler, A.D. (1962). Strategy and structure.  Cambridge: MIT Press.
12 Молнар, Н.В. (2014). Методологічні основи дослідження взаємозв’язків категорії трудовий потенціал людини 
та суспільства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки,  
122-129.
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Визначення місії, мети, поля стратегічних проблем, декомпозиція цілей до рівня 
завдань за методом побудови «дерева цілей» 

Моделювання найбільш вірогідних сценаріїв вирішення проблем у діапазоні 
варіантів «найкращий – найгірший» і розробка адекватних альтернативних 

стратегій управління трудовим потенціалом 

Розробка стратегічного плану по реалізації «стратегічного набор» та втілення  
його у тактичні плани, проекти і програми за відповідними складовими набору 
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У більш широкому контексті взаємозв’язку бізнес-стратегії управління підприємством і 
функціональної стратегії, цільові стратегічні установки і завдання стратегії управління трудовим 
потенціалом вугільних шахт полягають у: збалансуванні ролі, місця та функціонального призначення 
цієї стратегії із генеральною стратегією управління вугільним підприємством; розробці та реалізації 
стратегії щодо трудового потенціалу у межах стратегічного плану підприємства відповідно до стадії 
його життєвого циклу галузі; узгодженні цієї стратегії з іншими функціональними стратегіями 
підприємства, виходячи з можливостей та загроз, сильних і слабких сторін оточення; формуванні 
конкретної стратегії управління трудовим потенціалом та моніторингу її реалізації з урахуванням 
необхідності стратегічних змін, а увипадку їх високого рівня – розробці адаптивної стратегії трудового 
потенціалу з метою нівелювання ризиків і викликів зовнішнього середовища; органічному поєднанні 
стратегічного планування і управління складовими трудового потенціалу з раціональним управлінням 
з урахуванням потреб і умов виробничих і соціально-економічних процесів вугільного підприємства; 
розробці прогресивної системи найму і поповнення персоналу, його навчання, підвищення кваліфікації і 
розвитку; орієнтації на інноваційність трудового потенціалу; розрахунку та запровадженні прогресивної 
системи матеріальної, нематеріальної та моральної мотивації і стимулювання персоналу вугільного 
підприємства; забезпеченні високого рівня продуктивності і якості праці, направлених на підвищення 
ефективності виробничої діяльності вугільних підприємств.

Науково-методичним підґрунтям розробки стратегії управління трудовим потенціалом і вектору 
стратегій, що відповідає цій функціональній стратегії, являється побудова «дерева цілей», що комплексно 
і всебічно визначають її зміст. Однак вони мають бути підпорядкованими генеральній стратегії 
підприємства і відбивати шляхи досягнення  специфічних стратегічних установок, що стоять перед 
ним і окремими функціональними підрозділами.

Стратегія управління трудовим потенціалом вугільних підприємств, на якій базується кадрова 
політика підприємств, в теперішній час, коли значно зростає роль кадрів і трудового потенціалу 
підприємства, стає однією з найважливіших функціональних стратегій.

Формування, розвиток та ефективна реалізація трудового потенціалу вугільних підприємств 
означає покращення роботи кожного окремого працівника персоніфікованої робочої сили з тим, щоб 
він найкращим чином використовував свій наявний та інноваційний потенціал і завдяки цьому сприяв 
досягненню підприємством довгострокових стратегічних цілей, що по суті є метою стратегії управління 
трудовим потенціалом вугільних підприємств. Розв’язання цього завдання лежить у площині побудови 
«дерева цілей», у якому генеральна мета реалізується через низку локальних, підлеглих цілей. «Дерево 
цілей» трудового потенціалу передбачає декомпозицію цілей і включає в себе ряд рівнів, представлених 
на рис. 2.

Розвиваючи підхід Д. ядранського до особливостей управління трудовим потенціалом на рівні 
підприємства в розрізі фаз, які відповідають агрегованим цілям його використання і розвитку, введемо 
їх наступні різновиди (рис. 3). 

«Дерево цілей» включає наступні різновиди: 1) забезпечення постійності і стабільності трудового 
потенціалу, яке включає первинну фазу планування, освіти13, а також збереження, або стабільності 
кадрів; 2) створення умов безперервного навчання, 3) традиційного і інноваційного розвитку трудового 
потенціалу за результатами оцінки якості праці. На третьому етапі стратегічний аналіз передбачає 
порівняння мети і цілей з досягнутими показниками, що направлено на виявлення і усунення «стратегічних 
прогалин». На четвертому етапі моделювання варіативних сценаріїв стратегічного управління трудовим 
потенціалом рекомендовано здійснювати у діапазоні «найкращий – найгіршій», що відповідає вельми 
перспективній ідеї багатоальтернативного планування на основі програмного створення сукупності 
прогнозів найбільш вірогідних сценаріїв реалізації майбутнього14. На п’ятому етапі відбувається вибір 
стратегії із ряду альтернативних на основі узагальнення результатів застосування низки методів оцінки 
трудового потенціалу.

Висновок. У статті здійснено комплексний підхід до розв’язання низки завдань з удосконалення 
науково-методичного і практичного забезпечення розробки стратегії управління трудовим потенціалом 
вугільних підприємств. Визначено перелік проблем, що спонукають до розроблення стратегії управління  
 

13 ядранський, Д.М., Мішковець, Л.В. (2007). Трудовий потенціал в системі ринкових перетворень. Дніпро- 
петровськ: Моноліт.
14 Любомудрова, Н.П. Формування ефективної системи мотивації персоналу підприємств на засадах управління 
за цілями. <http: // www. confcontact. Com / 20100916/ ek lubomu.htm>.
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Рис. 3. «Дерево цілей» у системі управління трудовим потенціалом шахт. 3. « »
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трудовим потенціалом вугільних підприємств. Побудовано «дерево цілей» щодо вирішення переліку 
проблем, розроблено послідовність етапів формування і реалізації стратегії. Рекомендовано обрати 
інтеграційну стратегію управління трудовим потенціалом, що базується на «стратегічному наборі», 
який містить ряд сучасних «трудових» стратегій і водночас базується на сукупності забезпечуючих 
стратегій, що у комплексі складають зміст загальної стратегії управління трудовим потенціалом 
вугільних шахт.
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