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стратегічний аспект ФорМуваннЯ  
органіЗаційноЇ культури підприЄМства Як інструМент  

ЗаБеЗпеченнЯ роЗвитку трудового потенціалу

анотація. у статті узагальнено теоретичні засади щодо управління формуванням трудового потенціалу транспорт-
ного підприємства, обґрунтовано заходи щодо вдосконалення ефективного стратегічного управління формуванням тру-
дового потенціалу транспортного підприємства, запропоновано рекомендації їх упровадження через інструментарій 
організаційної культури на підставі розробленої моделі управління трудовим потенціалом підприємства в стратегічно-
му аспекті розвитку. Проаналізовано сучасні наукові підходи до визначення та формування економічного потенціалу 
компанії. Проведено систематичне вивчення загальних характеристик потенціалу компанії та визначено пріоритетний 
напрям вибору розвитку економічного потенціалу компанії. необхідність розуміння потенціалу компанії була проде-
монстрована в інтеграції всіх чинників, які залежать від досягнення загальних цілей компанії.
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вступ та постановка проблеми. Перспективи 
забезпечення ефективного функціонування українських 
підприємств та можливість посилення їх конкурентних 
позицій на сучасному етапі розвитку ринкових відно-
син обмежені низкою чинників, як зовнішніх, так і вну-
трішніх, неможливістю застосовувати стратегічні під-
ходи до управління. серед них слід виділити наявний 
трудовий потенціал та його здатність до адаптаційних 
змін на інноваційних засадах, які певним чином відпо-
відають тенденціям упровадження цифрової економіки. 
для досягнення постійного розвитку та отримання 
унікальної конкурентної переваги транспортним під-
приємствам слід більше уваги приділяти ефективному 
використанню людських ресурсів також через органі-
заційну культуру, що є одним з основних компонентів 
підвищення продуктивності бізнесу. важливим аспек-
том забезпечення ефективної роботи транспортних під-
приємств є здатність підтримувати необхідний рівень 
персоналу як провідного елементу трудового потенці-
алу, що стане передумовою забезпечення його стабіль-
ного розвитку на підставі вдосконалення організаційної 
культури.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
управління формуванням трудового потенціалу під-
приємства розкриваються у працях таких учених, як 
л.а. Янковська, н.в. кальєніна, к.М. Шило, д.П. Богиня, 
с.і. Пучкова, с.М. самойленко, н.і. Єсінова, які сконцен-
трували увагу здебільшого на сутності трудового потен-
ціалу підприємства з позицій його відповідності вимогам 
виробничого процесу і здатності до праці.

утім, поза увагою залишилися підходи до цільового 
задіяння персоналу до розвитку підприємства з викорис-
танням переваг організаційної культури і здатності адап-
тації до змін в стратегічному аспекті функціонування.

Метою даної роботи є узагальнення теоретичних під-
ходів до управління формуванням трудового потенціалу 
транспортного підприємства, обґрунтування заходів щодо 
вдосконалення ефективного стратегічного управління 
формуванням трудового потенціалу транспортного під-
приємства та рекомендацій їх упровадження через інстру-
ментарій організаційної культури.

результати дослідження.
управління трудовим потенціалом підприємства є 

частиною загальної системи управління, специфіка якої 
залежить як від характерних рис трудового потенціалу 
підприємства з позиції використання, так і від зовнішніх 
чинників, які впливають на нього здебільшого в стратегіч-
ному аспекті. сучасні наукові погляди на сутність та зміст 
поняття «трудовий потенціал» указують на необхідність 
розглянути його ширше, оскільки воно містить набір якос-
тей, що визначають кількість загальних знань та вмінь, 
здатність до вдосконалення за необхідності адаптації для 
підвищення можливості їх реалізації на підприємстві.

у більшості джерел ядром потенціалу робочої сили 
підприємства визначається саме набір навичок та вмінь 
працівників підприємства під час реалізації виробничої 
діяльності та стратегічних перспектив розвитку підпри-
ємства і самого працівника як носія компетенцій. так, 
л.а. Янковська вважає, що «трудовий потенціал підпри-
ємства можна визначити як можливості його працівників 
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за певних умов забезпечити реалізацію цілей підприєм-
ства з найраціональнішими витратами всіх виробничих 
ресурсів: технічних, матеріальних, енергетичних, тру-
дових, фінансових» [1]. к.М. Шило трактує економічну 
природу даного поняття як реалізацію людського чинника 
і наполягає саме на сукупній здатності до праці як осно-
вного принципу трактування трудового потенціалу [2].

розглянуті в роботі теоретичні підходи вчених до тру-
дового потенціалу доповнюють теоретичні методи визна-
чення складника потенціалу робочої сили підприємства 
на підставі їх гармонізації з іншими наявними ресурсами 
підприємства задля раціонального використання в процесі 
виробництва. тому трудовий потенціал прийнято вира-
жати через наявні та потенційні можливості працівників, 
що реалізують свої кількісні та якісні характеристики 
у конкретних соціально-економічних та виробничо-техніч-
них умовах, вибраній системи управління та організацій-
ної культури, яка сприяє посиленню загального відчуття 
спільності створення доданої вартості. с.і. Пучкова ствер-
джує, що трудовий потенціал – це сукупність потенціаль-
них природних здібностей, освітнього потенціалу і трудо-
вої активності, які визначають результативність трудової 
діяльності [3]. у самому понятті «трудовий потенціал» 
найважливішим словом є «потенціал» – здатність усвідом-
лювати та використовувати існуючі умови праці, засоби 
та можливості для трудової діяльності, а також внутрішні 
можливості підвищення продуктивності, що дає змогу 
стверджувати про певні можливості його формування, 
розповсюдження та організування.

система економічного потенціалу підприємства визна-
чається її кращими властивостями за рівнями сучасного 
наповнення, а також за обґрунтованими для порівняння кри-
теріями можна розрізнити його конкурентів та складники 
потенціалу, розробити заходи щодо вдосконалення якісно й 
кількісно. для більш повного його відображення доцільно 
включити такі складники в загальний економічний потен-
ціал підприємства: фінансовий потенціал, виробничий 
потенціал, інвестиційний потенціал, трудовий потенціал, 
маркетинговий потенціал, організаційний та управлінський 
потенціал (рис. 1). ці потенціали можна ефективно вико-

ристовувати лише як низку компонентів, які тісно співп-
рацюють, агрегують та формують економічний потенціал 
підприємства виходячи з можливих перспектив їх реалізації 
в стратегічному аспекті. ключовим у використанні еконо-
мічного потенціалу суб’єктів господарювання є трудовий 
потенціал, який має відповідати виробничому і організа-
ційному складникам за своєю структурою та доповнюється 
іншими видами потенціалу підприємств. система еконо-
мічного потенціалу, що пропонується, зручна і доступна 
для аналізу в процесі оцінки, а актуалізація організаційної 
культури сприяє гармонізації соціально-психологічного клі-
мату в колективі, формуванню спільних цінностей.

науковці розглядають трудовий потенціал підпри-
ємства також під кутом впливу на його формування й 
удосконалення різнорідних чинників із зовнішнього 
середовища. так, н.в. кальєніна пропонує визначати 
трудовий потенціал підприємства як наявні та потен-
ційні можливості його працівників забезпечити реаліза-
цію цілей підприємства з найраціональнішими витратами 
всіх виробничих ресурсів за умови впливу сприятливих 
соціально-демографічних, екологічних та економічних 
чинників [4], а с.М. самойленко під структурою трудо-
вого потенціалу підприємства розуміє співвідношення 
різних демографічних, соціальних, функціональних, про-
фесійних та інших характеристик груп працівників і від-
носин між ними [5]. такі підходи корисні за передбачення 
складу, напряму та синергії впливу чинників, а також під 
час розроблення заходів щодо їхнього нівелювання або 
адаптації у процесі радикальних змін.

урахування сучасних ринкових тенденцій розви-
тку в контексті процесу формування стратегії розвитку 
підприємства спрощує визначення комплексу необхід-
них передумов реформування підприємств, зайнятих 
у промисловій галузі, забезпечує спрощений доступ до 
управлінських, інвестиційних, техніко-технологічних 
та інноваційних ресурсів, сприяє поліпшенню динаміки 
нарощення конкурентних позицій на національному й 
міжнародному ринках і дасть змогу задіяти комплексний 
підхід до процесу обґрунтування пріоритетних та пер-
спективних напрямів розвитку, підвищити раціональність 

використання ресурсного потенціалу підприєм-
ства і, таким чином, максимізувати рівень його 
розвитку [6, c. 58]. саме стратегічний аспект роз-
витку підприємства актуалізує процес формування 
трудового потенціалу з відповідними якісними 
показниками, здатними здійснювати необхідні 
перетворення й упроваджувати переваги організа-
ційної культури.

Під час формування та розвитку системи еко-
номічного потенціалу важливу роль відіграють 
рішення та якісні характеристики працівника, що 
визначає ефективність наукової, технологічної, 
інноваційної та творчої діяльності підприємства 
у цілому. у зв’язку із цим трудовий потенціал під-
приємства набуває стратегічного значення для під-
приємства в системі потенціалів, що зумовлює здат-
ність створювати, використовувати та розвивати 
інноваційні продукти та технології завдяки змінам 
знань та досвіду. частка трудового потенціалу зрос-
тає в потенційній системі, що формує економічний 
потенціал транспортних підприємств. необхідно 
стратегічно керувати трудовим потенціалом підпри-
ємства, адже робоча сила підприємства може бути 
визначена інтелектуальними характеристиками 
окремих виробників, які можна використовувати 
для вирішення раніше встановленої роботи для 
самозбереження та розвитку свого підприємства. 

Структура 
потенціал

у 
підприємс

тва

трудовий 
потенціал

маркетинговий 
потенціал

інвестиційний 
потенціал

організаційний 
та 

управлінський 
потенціал 

виробничий 
потенціал

фінансовий 
потенціал

рис. 1. система економічного потенціалу підприємств
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для ефективного управління трудовим потенціалом 
підприємства необхідно ретельно розробити заходи щодо 
навчання працівників навичкам та функціям поточної та 
майбутньої роботи в стратегічному аспекті формування 
стимулюючих підходів до самовдосконалення. такі заходи 
повинні бути спрямовані на використання прихованих 
особливостей працівників та реалізацію їхнього потенці-
алу, оскільки здебільшого сучасні підприємства розгляда-
ють управління своїм трудовим потенціалом як постійний 
стратегічний пріоритет в управлінні. таким чином, тру-
довий потенціал як основа і джерело створення доданої 
вартості характеризується такими рисами:

– можливістю накопичення та комбінування. тру-
довий потенціал формується шляхом об’єднання зусиль 
осіб, які працюють у певному колективі, загальний потен-
ціал формує трудовий потенціал підприємства, а в межах 
визначеної галузі формує трудовий потенціал галузі;

– мінливістю. трудовий потенціал не є постійною або 
статичною величиною. Під впливом багатьох чинників зміни 
якісних та кількісних параметрів призводять до кращих і гір-
ших результатів. негативні демографічні процеси можуть 
знизити трудовий потенціал, а такі процеси, як поліпшення 
стандартів та якості життя та поліпшення навчальних досяг-
нень, допоможуть посилити трудовий потенціал;

– сумісністю елементів. ступінь заміщення елемен-
тів не залишається постійним, а залежить від економічної 
ситуації. Підвищення якості праці, розвиток природних 
здібностей, загальна освіта, зростання культурно-техніч-
ного рівня, трудова діяльність збільшують можливість 
сумісності окремих складників трудового потенціалу;

– умінням визнавати новітні досягнення в організа-
ції праці, заробітної плати, менеджменту тощо. Якість 
трудового потенціалу, гнучкість структури та форми 
взаємозв’язку елементів багато в чому залежать від пря-
мого та систематичного використання нових наукових 
розробок. у галузі організації праці, досліджень та прак-
тик передового досвіду працівники, які займаються кор-
поративним управлінням, розповсюдженням «систем 
участі», підвищують мотивацію праці, привертають увагу 
до змісту праці, сприяють зростанню ініціативи та при-
ймають самостійні рішення. у кінцевому підсумку це 
позитивно впливає на ефективність підприємства;

– комплексністю – відноситься до багатовимірності 
трудового потенціалу, який не може бути охарактеризова-
ний жодною категорією, втрачаючи тим самим свій вну-
трішній зміст. тому трудовий потенціал слід розглядати 
як систему кількісних та якісних параметрів.

Під час формування трудового потенціалу транспорт-
них підприємств визначаються потенційні можливості 
для людини, тобто здійснюється розвиток найголовніших 
характеристик людини, потрібних для подальшої роботи. 
Межею виникнення трудового потенціалу є наявність 
того, що відбувається продаж робочої сили, тобто її реалі-
зація через трудовий потенціал конкретного підприємства. 
через те формування трудового потенціалу заслуговує на 
особливу увагу і потребує глибокого розгляду, це є запо-
рукою продуктивного втілення трудового потенціалу. хід 
формування трудового потенціалу підприємства залежить 
від наявної і запланованої виробничої структури, встанов-
лених зв’язків і наповнення продуктового портфеля. так, 
н.і. Єсінова стверджує, що структурні компоненти трудо-
вого потенціалу підприємства повинні характеризувати: 
психологічні можливості участі в суспільній корисній 
діяльності; можливості нормальних соціальних контак-
тів; здатність до генерації нових ідей, образів, методів, 
понять; раціональність поведінки; наявність знань і нави-
чок, необхідних для виконання визначених обов’язків 

і видів робіт; пропозицію на ринку праці [7]. разом із тим 
о.с. Федонін до визначення складу трудового потенціалу 
підприємства підходить із позицій урахування спеціаліза-
ції підприємства та деталізації його компонент [8].

Процес формування й удосконалення трудового потен-
ціалу підприємства залежить від стратегічного напряму 
розвитку і можливості його адаптації до змінюваних умов 
через наявні елементи організаційної структури та його 
запланованої структури (рис. 2). однак слід зазначити, що 
існує багато чинників, які окреслюють трудовий потен-
ціал підприємства. деякі діють опосередковано, а якісь 
прямо впливають на компанію. визначені чинники зале-
жать від ступеня потужності та характеру їхньої дії на 
потенціал підприємства. саме тому управління потенці-
алом робочої сили підприємства покликане забезпечити 
раціональну зайнятість працівників та ефективне вико-
ристання їхнього потенціалу шляхом регулювання бажа-
них змін потенціалу робочої сили відповідно до потреб 
підприємства, впровадження систематичного проекту-
вання структури робочих місць та організації освіти.

трудовий потенціал відіграє важливу роль у розвитку 
сучасного транспортного підприємства й є одним із вирі-
шальних чинників підвищення ефективності роботи під-
приємства у цілому завдяки правильному плануванню та 
організації. досвід свідчить про те, що однією з головних 
конкурентних переваг є трудовий потенціал, а досить 
висока корпоративна й організаційна культура робить 
підприємство привабливим для амбітних співробітників, 
утримує їх в організації. своєю чергою, вони створюють 
відповідну репутацію підприємства, залучають нових клі-
єнтів та висококваліфікованих співробітників.

високий рівень надання транспортних послуг – це 
цілеспрямований показник потенціалу робочої сили під-
приємства, як можливості для створення конкурентних 
переваг, так і для управління конкурентними перевагами 
в процесі розроблення та реалізації бізнес-стратегій. 
це заходи, спрямовані на підвищення задоволеності спо-
живачів, що відкриває нові можливості для підприємства 
та забезпечує довгостроковий розвиток.

система перевезень використовує змішану технологію 
перевезення вантажів, використовуючи різні види тран-
спортних послуг. Маючи належну інфраструктуру доставки, 
можна вчасно перевірити поточний стан здійснення тран-
спортних та логістичних послуг. основним стратегічним 
складником формування трудового потенціалу транспорт-
них підприємств є механізм стратегічного управління роз-
витком, за допомогою якого створюються передумови 
забезпечення фінансової стабільності, необхідні стратегічні 
зміни та реалізація переваг організаційної культури.

основними рисами трудового потенціалу транспорт-
ного підприємства можна визнати такі: трудовий потен-
ціал має динамічну властивість, усі компоненти визна-
чаються в ході створення та відновлення; застосування 
трудового потенціалу супроводжує його зростання та роз-
виток; процес створення та відтворення трудового потен-
ціалу взаємозалежний, безперервний та безперервно вза-
ємодоповнюючий як між його елементами, так і в межах 
економічного потенціалу; трудовий потенціал включає 
комплекс ресурсів, необхідних для надання транспортної 
послуги; враховуючи особливості транспортної діяль-
ності, трудовий потенціал формується відповідно до 
загальних виробничих характеристик; слід забезпечити 
пристосування трудового потенціалу до можливих змін 
навколишнього середовища в просторі і часі.

комплексне розроблення моделей ефективного управ-
ління людським потенціалом та кадровими ресурсами 
є важливим економічним завданням в умовах ринкових 
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відносин, вирішення якого дасть змогу підвищити ефек-
тивність діяльності підприємств атП у цілому, оскільки всі 
сфери управління тісно взаємопов’язані між собою і дають 
найбільш повну віддачу лише у взаємодії один з одним [10].

Під час поліпшення управління та формування трудо-
вого потенціалу транспортного підприємства необхідно 
дотримуватися таких напрямів:

1. Перевага вдосконалення рівня організаційної 
структури і його організаційної культури, а не робочих 
місць, звернення уваги на посилення запасів кадрів для 
вищого керівництва підприємства в стратегічному аспекті 
функціонування.

2. Підтримання та навчання працівників підприєм-
ства, особливо тих, які демонструють лідерство та здат-
ність керівників та підтримують навчальні програми, що 
реалізуються в них також через організаційну культуру.

3. Попередня підготовка потенційних кандидатів на 
ключові керівні посади підприємства виходячи з осно-
вних вимог до кваліфікованого виконання управлінських 
функцій в економічній нестабільності та відповідно до 
процесу адаптації.

4. децентралізація управлінських структур шляхом 
делегування необхідних повноважень ключовим особам 
та надання максимальної гнучкості на стратегічному та 
оперативному рівнях в управлінні та розробленні рішень.

5. Підтримання професійного зростання у продо-
вженні прийому на роботу, особливо у найважливіших 
сферах підприємства в галузі діяльності.

Принцип формування унікального кадрового потен-
ціалу підприємства полягає у підвищенні рівня конку-

рентоспроможності підприємства і вирішальною мірою 
залежить від його інтелектуального та інформаційного 
потенціалу, цінність якого експоненціально зростає 
залежно від масштабу інвестицій у нього і набутого пер-
соналом досвіду [11].

управляючи трудовим потенціалом транспортного 
підприємства, треба враховувати такий аспект, як специ-
фічні підходи до організації праці працівників. у цьому 
контексті слід зазначити, що з усіх працівників автотран-
спортного підприємства зміст роботи водія має певні осо-
бливості: саме вони мають найбільший вплив на трудовий 
потенціал підприємства, оскільки вони реалізують основну 
його функцію. до наступних слід віднести такі: завдання 
(робота) водія виконується за межами підприємства, що 
потребує знання про технічну особливість автомобіля та 
вміння самому орієнтуватися в конкретній ситуації; наяв-
ність нейропсихологічного стресу на організм через високу 
концентрацію аварійних процесів, що може посилюватися 
як через екстремальні погодні умови, так і нічний режим 
роботи; залучення водія до обслуговування та ремонту 
транспортних засобів потребує додаткових знань та вмінь як 
суміжної професії. до цього доцільно додати спеціальний 
режим роботи, оскільки робоча зміна триває до 10–12 годин 
поспіль і є постійна напруга і концентрація уваги.

наявність мотиваційної системи ATП є необхідною 
умовою для формування та підтримки типу поведінки, 
яку вимагає підприємство. ефективною є така пове-
дінка працівників, коли вони добросовісно виконують 
свої обов’язки та можуть у разі необхідності пожертву-
вати власними інтересами, докласти додаткових зусиль, 

 рис. 2. Модель управління трудовим потенціалом підприємства: стратегічний аспект розвитку
Джерело: розроблено авторами за [9]
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проявити активність тощо. найбільш дієвим мотивацій-
ним чинником є система оплати і стимулювання праці [12].

трудовий потенціал автотранспортного підприємства 
є складною і багаторівневою системою. управління та 
формування трудового потенціалу автотранспортних під-
приємств включає укомплектованість персоналом, орга-
нізацію, нормалізацію праці та планування заробітної 
плати працівників атП та здійснення ефективних заходів 
контролю та оцінки. оцінка людських ресурсів включає 
також оцінку результатів функції, тобто роботи персоналу 
атП. це потребує високої точності та професіоналізму 
від керівників підприємства.

висновки. до шляхів поліпшення управління форму-
ванням трудового потенціалу транспортного підприємства 
можна віднести такі: діагностика якості персоналу підпри-
ємства на основі обґрунтованого комплексу показників 

та експертних оцінок, які відображають специфіку його 
діяльності; визначення та класифікація чинників, які впли-
вають на якість трудового потенціалу; створення умов, 
поєднання змін роботи, навчання та відпочинку, оскільки 
стабільна зайнятість працівника запевнює його в завтраш-
ньому дні; організація роботи з виявлення резервів зрос-
тання якості трудового потенціалу; підтримання ефектив-
ність праці працівників на основі поліпшення умов праці.

незважаючи на невизначеність, транспортні підприємства 
повинні бути стійкими, щоб залишатися конкурентоспромож-
ними на ринку транспортних послуг. управління персоналу 
має на меті працевлаштування зацікавлених та кваліфікова-
них працівників, поліпшення навчання та утримання персо-
налу, тому під час формування трудового потенціалу тран-
спортного підприємства необхідно вказати основний напрям 
руху, що дасть змогу досягати поставлених цілей.
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стратегический аспект ФорМированиЯ органиЗационной культурЫ 
предприЯтиЯ как инструМент оБеспечениЯ раЗвитиЯ трудового потенциала
аннотация. в статье обобщены теоретические основы управления формированием трудового потенциала транс-

портного предприятия, обоснованы мероприятия по совершенствованию эффективного стратегического управления 
формированием трудового потенциала транспортного предприятия, предложены рекомендации их внедрения через 
инструментарий организационной культуры на основании разработанной модели управления трудовым потенциалом 
предприятия в стратегическом аспекте развития. Проанализированы современные научные подходы к определению 
и формированию экономического потенциала компании. Проведено систематическое изучение общих характеристик 
потенциала компании и определено приоритетное направление выбора развития экономического потенциала компании. 
необходимость понимания потенциала компании была продемонстрирована в интеграции всех факторов, которые за-
висят от достижения общих целей компании.

ключевые слова: трудовой потенциал, структура трудового потенциала, адаптация, управление, стратегический 
аспект, организационная культура, трудовой потенциал транспортного предприятия.

STRATEGIC ASPECTS OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF ENTERPRISE  
AS A TOOL OF PROVIDING THE DEVELOPMENT OF LABOR POTENTIAL

Summary. At the present stage of economic development, the conditions of enterprise management are quite complex. 
To achieve the strategic goals of the company, you need to find ways to improve your approach to organization and management, 
as well as to use new methods, technologies and tools to adapt the company to the environment. In such circumstances, in-depth 
scientific research on the problem of organizing the realization of the potential of enterprise formation and the purpose of po-
tential goals will require aspects that will help maintain the stability of the function. Business efficiency is mainly conditioned 
by the state of the organization and management structure, which is why exploring the strategic aspect of forming the organiza-
tional culture of an enterprise as a tool to ensure the development of work potential is important for research. One of the most 
important tasks of managing a business is to build resource capacity at a level that ensures business continuity. The solution to 
this problem is coordinated by the ability of organizational and economic mechanisms to manage the potential of the enterprise. 
The article summarizes the theoretical bases on the management of the formation of the labor potential of the transport enter-
prise, substantiates the measures to improve the effective strategic management of the formation of the labor potential of the 
transport enterprise, proposes recommendations for their implementation through the tools of organizational culture on the basis 
of the developed model of management of the labor potential of the strategist. The modern scientific approaches to the definition 
and formation of the economic potential of the company are analyzed. A systematic study of the general characteristics of the 
company's potential was conducted and the priority direction for choosing the development of the company's economic potential 
was determined. The need to understand the company's potential has been demonstrated in integrating all the factors that depend 
on achieving the overall goals of the company. Effective management of workforce development, including the use of modern 
tools to meet management requirements, is of great importance for transport companies.

Key words: labor potential, structure of labor potential, adaptation, management, strategic aspect, organizational culture, 
labor potential of transport enterprise.


