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управління тими характеристиками продавців, які впливають на процес продажу. 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
В статті обґрунтовується планування соціального потенціалу машинобудівного підприємства. Визначаються 

фактори, які впливають на розвиток соціального потенціалу, надалі вони поділяються  на зовнішні та внутрішні. Формується 
мета планування соціального потенціалу з деталізацією ії на оперативному, тактичному та стратегічному рівнях. 
Зображується соціальний потенціал в загальному вигляді. 

In the article is shoved the planning of social potential machine-building enterprise. The are indicated the factors, that 
have influence on the  planning of social potential, they are detalized on the inner and outside. The goal of planning of social 
potential with detalization is formed on the operative, tactical and strategical levels. The social potential is showed in general and in 
graphics. 

Ключові слова: соціальний потенціал, машинобудівне підприємство. 
 
Постановка проблеми. В умовах посилення економічної конкуренції, підвищення  економічного та 

виробничого ризиків завдяки кризі для створення високої ефективності управління машинобудівного 
підприємства та формування його конкурентного потенціалу, необхідним є формування високого рівня 
відповідальності та професіоналізму персоналу, його готовності розв`язувати складні завдання в епоху 
глобалізації.  

Це зумовлює керівництво підприємств приймати міри з підвищення ефективності управління 
машинобудівними підприємствами на основі розвитку соціального потенціалу. Питання розвитку та оцінки 
промислового та економічного потенціалу машинобудівного підприємства є дослідженими [1, 2, 4]. На 
відміну від цього, проблематика  розвитку та планування соціального потенціалу є недостатньо  
дослідженою.  

Аналіз досліджень. Питання визначення та формування соціального потенціалу висвітлювали такі 
українські вчені, як Полякова Е.І. Степанова І.С. У розвиток оцінки соціального потенціалу внесли вклад 
російські вчені Уткін Е.А., Іванов В.Н., Скляр Е.Н., Зверкович І.О. 

Виклад основного матеріалу. За визначенням Полякової Е.І. [5, с. 15-20] соціальний потенціал 
підприємства – це рівень  цивільної свідомості і соціальної зрілості, ступінь засвоєння працівником норм 
ставлення до праці, ціннісні орієнтації, інтереси,  потреби і запити в сфері праці, виходячи з ієрархії потреб 
людини. На відміну від українських вчених, російські вчені Скляр Е.Н., Зверкович И.О. наводять більш 
предметне визначення: «Социальный потенциал промышленного предприятия состоит из двух 
взаимоствязаных компонентов: администативного (условия формирования и развития социального 
потенциала) и личносного (интеллектуальный, адаптационный, физический и другие потенциалы 
работника)» [6]. Але ці визначення ставлять на перше місце поняття, які досить складно виміряти, тим 
більше – спланувати (ціннісні орієнтації, інтереси, потреби  і запити в сфері праці) та  не враховують 
ресурси, якими будуть задовольнятися ці  соціальні потреби. Але ресурси, якими будуть задовольнятися ці  
соціальні потреби, можна виміряти та застосувати методи планування). Тому, на нашу думку, соціальний 
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потенціал – це здатність  підприємства до задоволення  соціальних потреб і поліпшення соціальних умов 
персоналу підприємства та зовнішніх споживачів. 

В загальному  вигляді взаємодію  ресурсів, якими будуть задовольнятися ці  соціальні потреби та 
результату їх планування  можна представити у вигляді: 

E f(Z,I,V,S)= ,                                                                            (1) 
де: E – соціальний ефект; Z- виплати працівнику; I- наявність соціальної інфраструктури; V- витрати на 
соціальну  інфраструктуру; S  -наявні види страхування. 

Але розвиток соціального потенціалу обмежується по грошовим коштам які можуть витрачатися на 
складові, тому його можна представити в наступному вигляді  

}max
( )
E
Z I V S R
→
+ + + ≤ ,                                                                    (2) 

де: R – витрати промислового підприємства на складові соціального потенціалу . 
Першим етапом дослідження  управління соціальним потенціалом є дослідження планування  

соціального потенціалу в процесі функціонування підприємства у внутрішньому та зовнішньому 
середовищі. Планування соціального потенціалу  активно впливає на діяльність підприємства, призводячи 
до певного результату, одночасно це планування визначають певні фактори, графічно цю взаємодію можна 
зобразити на рис. 1.  
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Рис. 1. Планування соціального потенціалу підприємства в процесі взаємодії підприємства 

 
Наступним етапом дослідження є визначення факторів, які впливають на управляння соціальним 

потенціалом. Склад факторів, які впливають на процес планування визначається функціонуванням 
підприємства в ринковому середовищі, наявністю власників, трудового колективу та конкурентів. Ці 
фактори можна поділити на зовнішні та внутрішні (рис. 2).  

 

Фактори які
 впливають на 
планування
 соціального
потенціалу 

машинобудівного 
підприємства 

Внутрішні факториЗовнішні фактори

Тиск зі сторони 
працівників

Внутрішня мотивація 
власників та 
менеджерів 
підприємства 

Тиск зі сторони 
конкурентів 

Тиск зі сторони 
місцевого 

співтовариства  

Тиск зі сторони 
влади

 
 

Рис. 2. Класифікація факторів впливу на планування соціального потенціалу машинобудівного підприємства 
 
Охарактеризуємо склад цих факторів детальніше : 
Тиск зі сторони працівників  являє собою очікування від роботодавців надання ім матеріальних 

благ, послуг, преференцій праці. Ці очікування найбільш виражені  у працівників великих та середніх 
підприємств, створених ще в радянські часи.  

Тиск зі сторони конкурентів виступає рушійною силою планування соціального потенціалу в тих 
підприємствах, які змушені боротися на ринку праці за збереження кадрів потрібної ім кваліфікації. 

Тиск зі сторони місцевого співтовариства являє собою очікування підтримки підприємством 
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діяльності об`єктів соціальної сфери та розвитку міста, матеріальної допомоги пенсіонерам, 
малозабезпеченим верствам населення. 

Підставою  для таких очікувань виступають: 
1) існуюча в українському суспільстві впевненість  про нелігітимність проведеної приватизації, що 

надала сучасним  власникам можливість отримувати прибутки з колишньої державної власності; 
2) відповідальність, що покладається виключно  на бізнес за утворені ринковою економікою 

соціальні проблеми.  
Внутрішня мотивація власників та менеджерів підприємств до планування соціального потенціалу 

підприємства включає в себе як прагматичну, так і моральну мотивацію. Прагматична мотивація 
реалізується в наступних напрямках соціальної політики: забезпечення відновлення необхідних 
підприємству кадрових ресурсів, створення позитивного іміджу підприємства в місті. Моральна мотивація 
визначається виключно нематеріальними  причинами і особистими якостями керівників підприємства. 

Конфігурація вищеперерахованих факторів, які впливають на планування соціального потенціалу, 
складається по різному для підприємств з різноманітною історією та культурою, кадровим потенціалом. 
Наприклад для великих підприємств «з радянським минулим» тиск працівників, місцевого співтовариства, і 
влади є найбільш вираженим. Для підприємств другого типу, що виникли на «порожньому місці» і не 
пов`язані ніякими обов`язками характерним для планування соціального потенціалу є вплив конкурентів та 
внутрішньої мотивації. Наявність різних факторів, що впливають на планування соціального потенціалу 
підприємства і призводить до неоднозначного трактування поняття складових соціального потенціалу. 

Соціальний потенціал підприємства  неможна розглядати лише як просту сукупність ресурсів та 
можливостей їх застосування. Це комбінація ресурсів, що має додаткові переваги, завдяки ефекта 
синергізма. В зв`язку з цим нарощування соціального потенціалу  лежить не в площині простого збільшення 
його об`ємних характеристик, а глибокого структурно – компонентного їх взаємодоповнення, більш повного 
використання кожного з компонентів для підвищення ефективності управління.  

Концептуальна схема управління розвитком соціального потенціалу машинобудівного підприємства 
на основі вищевикладеного представлена на рис. 3: 
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Рис. 3. Схема управління розвитком соціального потенціалу підприємства 

 
Управління розвитком соціального потенціалу машинобудівного підприємства доцільно 

здійснювати за допомогою автоматизованої системи планування та оцінки соціального потенціалу. Ця 
система дозволить виконувати управління розвитком соціального потенціалу машинобудівного 
підприємства швидко і з найменшою кількістю помилок. 

Висновки. Дана модель розвитку потенціалу, відображена формулами (1) та (2) має наступні 
властивості:  

1) комплексно відображає стан  задоволення соціальних потреб працівників, складові моделі 
мають однаковий грошовий вимірник, до цієї моделі можна застосовувати економіко математичні методи, в 
подальшому планування цієї моделі можна піддати автоматизації. 

2) в подальшому за допомогою даної моделі можна проводити оцінку соціального потенціалу 
підприємства, незалежно від його розміру, але для цього повинна бути розроблена методика рейтингового 
оцінювання. 
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО  
ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 
У статті обґрунтовано власне розуміння процесу формування конкурентоспроможного людського потенціалу; 

проаналізовано визначальні фактори формування конкурентоспроможного людського потенціалу; досліджено механізм 
формування здоров’я, знань, вмінь та культури людини.  

In the article there was grounded the own conception for the competitive human potential process formation; there were 
analyzed the deciding factors of competitive human potential; there was explored the mechanism of person’s health, knowledge, 
skills and culture formation. 

Ключові слова: формування конкурентоспроможного людського потенціалу, механізм формування здоров’я, знань, 
вмінь та культури людини. 

 
Вступ. Об’єктивні потреби сучасного загальносвітового соціально-економічного розвитку та 

нинішня ситуація в Україні свідчать, що сьогодні нагальною потребою є формування 
конкурентоспроможного людського потенціалу. В цьому контексті особливої актуальності набуває 
дослідження визначальних факторів даного процесу, наукове осмислення яких є невід’ємним аспектом 
цілісного підходу у вирішені досліджуваної проблеми. 

Питання формування конкурентоспроможного людського потенціалу досліджували провідні західні 
науковці: І. Ансофф, М. Армстронг, Р. Барр, Р. Єрбе, Д. Лейк, Д. Лодпе, Дж. Кейнс, М. Портер, Д. Рікардо, 
А. Сміт, П. Самуельсон, Ф. Хаєк, А. Філіпс, М. Фрідмен та ін.  

В розвиток цієї проблеми значний внесок зробили  вітчизняні вчені та вчені близького зарубіжжя, 
зокрема, Л. Абалкін, Е. Антосєнков, Я. Гольбін, Д. Карпухін, В. Каменецький, Р. Колосова,  Е. Саруханов, 
М. Скаржинський, І. Багрова, С. Бандур, Д. Богиня, О. Грішнова, В. Данюк, М. Долішній, С. Злупко, М. Кім, 
Т Кур’ян, Г. Куликов, Г. Купалова, Е. Лібанова, Л. Лісогор, В. Петюх, С. Проте, незважаючи на широкий 
спектр аналізу цієї проблематики, глибокого дослідження й уточнення потребує питання факторів 
формування конкурентоспроможного людського потенціалу.  

Метою даної роботи є на основі аналізу існуючих наукових підходів і суспільної практики, 
проаналізувати визначальні фактори формування здоров’я, знань, вмінь та культуру людини і механізмів їх 
впливу зокрема  

Основними завданнями є: 1) обґрунтування власного розуміння процесу формування 
конкурентоспроможного людського потенціалу; 2) аналіз визначальних факторів формування 
конкурентоспроможного людського потенціалу на основі існуючих наукових класифікацій та суспільної 
практики; 3) дослідження механізму формування кожної складової людського потенціалу.  

Основний розділ. Як свідчать дослідження, процес формування конкурентоспроможного 
людського потенціалу не відбувається автоматично, вимагаючи значних зусиль суспільства, він зазнає 
впливу ряду факторів (з латинської фактор означає діючий, виробляючий), тобто умов, причин, параметрів, 
показників, що впливають на процес або явище і обумовлюють їх результативність [1, с.39]. Цей процес в 
значній мірі залежить від сприятливого середовища, тобто від існуючої в тій чи іншій країні економічних, 
соціальних  і політичних можливостей.  


