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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність роботи. Стратегічним напрямком сучасного 

зовнішньоекономічного розвитку України є європейська інтеграція. 

Інтеграційні процеси охоплюють всі сфери суспільного життя, 

підтримуються всіма структурами влади та більшістю українського 

населення і вбирають в себе не лише політичні, економічні трансформації, а і 

звернення до західноєвропейських культурних цінностей та посилення 

інтеграції в інтелектуально-освітне середовище. Запровадження 

європейських норм і стандартів в освіті та науці, підвищення культурної 

ідентичності вимагає посилення в організації підготовки фахівців всіх рівнів, 

відповідно вимогам міжнародного співтовариства.  

Запровадження інноваційних освітніх технологій, розгортання мережі 

загальноосвітніх навчальних закладів нового типу – навчально-

реабілітаційних центрів, поширення інтегрованого та інклюзивного навчання 

дітей з особливими потребами потребує залучення українських педагогів до 

загальноєвропейських наукових програм і освітніх досліджень, використання 

теоретичного та практичного досвіду європейських освітян післядипломної 

педагогічної  освіти з питань загальної середньої та дошкільної освіти.  

«Усе відчутнішою стає потреба в подоланні таких побічних наслідків 

вузькоспеціалізованої освіти, як фрагментарність світосприйняття, 

незадовільний стан міжпрофесійних комунікацій, недостатній розвиток 

інтеграційних процесів у суміжних галузях науки. Це обумовлює 

необхідність переосмислення змісту освіти на користь зростання частки 

міжпредметної і міжгалузевої інтеграції знань, яка є можливою лише на 

основі переходу від знання фактів до розвитку компетентностей» [77]. 

Найважливішою динамічною характеристикою діяльності організації, 

яка одночасно відображає її стан щодо вимог зовнішнього і внутрішнього 

середовища і використовуваної для оцінки її роботи, є кадровий потенціал. 

Підходи до трактування даної категорії зустрічаються різні, одні розуміють 

під ним тільки можливості кадрів (О. В. Беспалова [7]); інші додають 

здатності (Л. Т. Снітко, Ю. А. Чужикова [96]); треті акцентують увагу на 

фізичних і духовних якостях (К. Г. Кречетніков [49]), які визначають 

можливості і здібності; у четвертих (Н. Р. Балінськая, Н. В. Кузнєцова, О. Н. 

Сініцина [5]) кадровий потенціал постає як узагальнююча характеристика 

персоналу. При цьому, всі вчені-економісти акцентують увагу на зв'язку 

кадрового потенціалу з досягненням цілей розвитку організації, які 

найчастіше виражаються в певних результатах її діяльності [45]. 

«Завдяки швидкому розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 

зростання об’єму корисних знань супроводжується дедалі більшою їх 

відкритістю для всіх людей, незалежно від їхнього місця проживання, віку чи 

соціально-економічного статусу. Це породжує розмаїття в способах здобуття 

знань та зростання ролі неформальної та інформальної освіти» [77]. 
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Освіта є стратегічним ресурсом загального поліпшення життя 

населення, формування в суспільстві відчуття впевненості та захищеності в 

майбутньому, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на 

міжнародній арені.  

Метою роботи є вдосконаленням організаційно - економічного 

механізму управління кадровим потенціалом відділу освіти Слов’янської 

міської ради. 

Поставлена мета вимагає вирішення наступних завдань: 

– обґрунтування актуальності теми вдосконалення механізму 

управління кадровим потенціалом у сфері освіти; 

– висвітлення теоретичних знань та наукових підходів пов’язаних 

питаннями розвитку кадрового потенціалу; 

– дослідження змісту термінів кадровий потенціал і трудовий 

потенціал, схожість та різниця;  

– проведення аналізу структури, складу та динаміки чисельності 

персоналу, ефективності використання робочого часу;  

– розгляд проблемних питань управління кадровим потенціалом та 

шляхи їх вирішення; 

– аналіз економічно обґрунтованих пропозицій з вдосконалення 

організації управління працівниками;  

– проведення прогнозної оцінки ефективності запропонованих 

пропозицій по вдосконаленню механізму управління кадровим  потенціалом. 

Об’єкт дослідження – кадровий потенціал відділу освіти Слов’янської 

міської ради на прикладі загальноосвітніх шкіл.  

Предмет дослідження – теоретичні основи та методичні підходи до 

економічного обґрунтування організаційно-економічного механізму  

управління кадровим потенціалом відділу освіти Слов’янської міської ради. 

Методи дослідження. Для вирішення завдань поставлених у роботі 

використовувалися наступні методи: порівняння, спостереження, аналогії, 

узагальнення, прогнозування, наукової абстракції, індукції, дедукції, 

економічного аналізу, синтезу, групування. 

Інформаційну базу роботи забезпечують підручники, навчальні 

посібники, праці вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі дослідження 

кадрового потенціалу, данні звітності установи, результати власного 

дослідження стану кадрового потенціалу. 

Новизна одержаних результатів полягає у подальшому розвитку 

формування концептуальних, науково-методичних основ та практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму 

управління кадровим потенціалом відділу освіти Слов’янської міської ради. 

Наукову новизну дослідження визначають такі результати: 

дістало подальшого розвитку:  

– науково-методичні підходи до визначення змісту кадрового 

потенціалу шляхом систематизації його елементів та уточнення їх змісту; 
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– дослідження та систематизація факторів впливу на складові кадрового 

потенціалу відділу освіти; 

– теоретико-методичний підхід до управління складовими кадрового 

потенціалу, який передбачає удосконалення матеріального стимулювання, а 

саме диференційований підхід до виплат премій та винагород, що сприятиме 

забезпеченню підтримки достатнього рівня кадрового потенціалу відділу 

освіти Слов’янської міської ради. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що теоретичні та науково-

методичні положення, викладенi в роботі, доведено до рiвня практичних 

рекомендацiй і впроваджено у дiяльність вiдділу освіти Слов’янської мiської 

ради. 

Особистий внесок здобувача. Робота є самостiйно виконаною працею, 

в якiй наведено авторські положення, висновки і рекомендації щодо 

вдосконалення органiзаційно-економічного механiзму кадрового потенцiалу 

вiдділу освіти Слов’янської мiської ради. 

Апробація результатів дослідження. Основнi положeння та 

рeзультати роботи вiдображено у науковiй праці, що опублiковано у фаховому 

виданні «Вiсник eкономічної науки України». Загальний обсяг публiкацій 

складає  0,5 ум. друк. арк., з яких особисто авторовi налeжить 0,18 ум.-друк. 

арк.  

Обсяг і структура роботи. Дипломна робота складається із вступу, 

чотирьох роздiлів, висновків, перелік використаних джерел і додаткiв. 

Загальний обсяг роботи становить 150 сторiнок. Робота мiстить 30 таблиць та 

13 рисункiв, перелік використаних джeрел (113 біблiографiчних джeрел), 5  

додаткiв. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичне підґрунтя управління кадровим 

потенціалом установи», розглянуто теоретичні і методичні основи 

механізму управління кадровим потенціалом системи освіти і його роль у 

підготовці фахівців, методичні підходи до аналізу кадрового потенціалу та 

графічна схема і характеристика бізнес-процесу «Управління кадровим 

потенціалом педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл відділу освіти 

Слов’янської міської ради».   

Визначена управлiнська модель загальноосвітнього навчального 

закладу, узагальнено наукові підходи вчених до трактування поняття 

«кадровий потенціал» під яким ми розуміємо, сукупнiсть здібностей 

персоналу до виконання покладених на нього функцій та можливість 

досягнення цiлей перспективного розвитку організації, та зауважено на 

аспекті, що забезпечення ефективності управління взагалі значною мірою 

залежить від професійної компетентності керівників. 

Для прийняття ґрунтовних послідовних управлінських рішень, 

послідовного аналізу накопиченої інформації та ефективної роботи 
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освітнього закладу в цілому, найважливішим етапом, при оптимізації бізнес-

процесу «Управління кадровим потенціалом педагогічних працівників 

загальноосвітніх шкіл відділу освіти Слов’янської міської ради», виявляється 

HR-аналітика.  

Системний збір та аналіз інформації, пов’язаний з управлінням 

персоналом – HR-аналітика, є процесом, в якому методи обробки даних і 

бізнес-аналітики (BA) застосовуються до обробки HR-даних. Сучасні автори 

її іноді також називають аналітикою талантів та розглянули підходи до 

класифікації руху персоналу та показники запропоновані різними авторами. 

Характеристика бізнес-процесу «Управління кадровим потенціалом 

педагогiчних працівників загальноосвiтніх шкіл відділу освіти Слов’янської 

міської ради» та розкриття змісту названих елементів через призму предмета 

дослідження, на наш погляд, дає можливiсть отримати розуміння сучасного 

стану кадрового потенцiалу у сфері освіти. 
 

У другому розділі «Аналіз кадрового потенціалу відділу освіти 

Слов’янської міської ради». проаналізовано структуру, якісний склад, 

динаміку чисельності, показників руху персоналу загальноосвітніх шкіл 

відділу освіти Слов’янської міської ради та ефективності використання 

фонду робочого часу.  

«Природно, спочатку визначається стратегія розвитку, стратегічні 

потреби в персоналі, потім потреби порівнюються з поточними якостями 

персоналу. Тому потрібно порівняння характеристик, професійно-

кваліфікаційних, особистісних якостей, наявних у працівників і потрібних 

для досягнення перспективних цілей та про джерела задоволення потреби 

(може виявитися, що є працівники, яких можна перемістити, розробивши і 

реалізувавши програми переміщень, кар’єрного розвитку, кадрового резерву, 

навчання, перекваліфікації, формування кадрового резерву)» [98]. 

За результатами аналізу складу, структури та динаміки колективу 

педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл м. Слов’янська та 

м. Святогірська, за такими соціально-демографічними характеристиками як 

стать, вік, освітньо-кваліфікаційний рівень та стаж роботи, можна зробити 

висновок, що склад представлено переважно жінками, освітньо-

кваліфікаційний рівень працівників високий, більшість працівників мають 

вищу педагогічну освіту і значний стаж педагогічної діяльності, однак слід 

зауважити на вікові відхилення у бік зростання (навіть є вчителі вік яких 

складає біля 90 років). 

Результати аналізу за показниками які характеризують ефективність 

функціонування організаційно-економічного механізму управління кадровим 

потенціалом, а саме показників руху персоналу та використання фонду 

робочого часу, демонструють  необхідність проведення заходів орієнтованих 

на зниження плинності, та на оновлення і стабілізацію персоналу 

загальноосвітніх шкіл відділу освіти. 
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У третьому розділі «Вдосконалення управління кадровим 

потенціалом в умовах відділу освіти слов’янської міської ради» 

формування пропозицій щодо вдосконалення організаційно-економічного 

механізму управління кадровим потенціалом, вдосконалення матеріального 

стимулювання у контексті управління кадровим потенціалом відділу освіти, 

прогнозна оцінка ефективності запропонованих заходів щодо вдосконалення 

матеріального стимулювання працівників відділу освіти. 

Проведено аналіз наукових підходів вітчизняних та зарубіжних авторів, 

щодо вдосконалення механізму управління кадровим потенціалом, та 

визначено основні складові процесу вдосконалення – це оцінка ефективності 

працівників в усіх формах та проявах; коучинг – інструмент для розвитку; 

менторинг, наставництво, стажування – допомога з професійних питань; 

проф. навчання і перепідготовка – удосконалення та отримання нових 

компетенцiй та планування наступності для збереження накопиченого 

досвіду, дуже важливим фактором стимулювання потенціалу робітників є 

органічне поєднання моральних та матеріальних заохочень.  

Визначені та обґрунтовані основні напрями удосконалення 

матеріального стимулювання у контексті управління кадровим потенціалом 

відділу освіти, а саме диференційований пiдхід до виплат премій та 

винагород, як поєднання матерiальних інтересів працівників з цiлями 

організації, служить стимулом підвищення якості дiяльності і задоволеності 

працівника, виступають мірилом професiйної та особистісної  самореалiзації, 

дозволяють управляти витратами, контролювати, залучати та утримувати 

квалiфікований персонал.  

Використовуючи метод кореляційно-регресійного аналізу визначили 

доцільность застосування матеріальних стимулів працівникам організації та 

оцінили зв’язок між розміром премій і винагород та показником постійності 

кадрів.  

Про вплив пiдвищення матерiальної мотивації (розмiру премії і 

винагород) на коефіцієнт постiйності кадрового складу свідчать результати 

кореляційного аналізу, тобто збільшення розміру премії сприяє утриманню 

працівників в організації, що в свою чергу сприяє ефективнішій діяльності 

всiєї органiзації та підвищенню кадрового потенціалу працівників. В 

результаті розрахунків проведення регресійного аналізу, знак коефіцієнта 

регресії позитивний, отже, зв’язок також є позитивним. 

Вдосконалення системи матеріального стимулювання дозволить 

забезпечити постійність кадрів відділу освіти та підтримувати досягнутий 

високий рівень кадрового потенціалу, а також сприяти його подальшому 

розвитку. 
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ВИСНОВКИ 

 

Інноваційні процеси які відбуваються в країні та свiті тягнуть за собою 

необхiдність учителя нового типу здатного планувати навчання в цiлому, 

працювати з сучасним обсягом iнформації, аналізувати результати та процес 

навчання з корекцією своєї педагогічної діяльності. 

Особливої актуальності набувають проблеми корегування управління 

закладами освіти в сучасних умовах соціально-культурного розвитку та 

науково-технічного прогресу, змін в економіці, у значній мірі саме від кадрів 

навчальних закладів, рівня їх потенціалу, залежить вирішення вказаних 

завдань. 

Результатом магістерської дипломної роботи є вирiшення актуального 

наукового-практичного завдання, поглиблення теоретичних положень і 

розробки практичних рекомендацій вдосконалення органiзаційно-

економічний механiзму управління кадровим потенціалом в умовах відділу 

освіти Слов’янської міської ради. 

Визначена управлінська модель загальноосвітнього навчального 

закладу, узагальнено наукові підходи вчених до трактування поняття 

«кадровий потенціал» під яким ми розуміємо, сукупність здібностей 

персоналу до виконання покладених на нього функцій та можливість 

досягнення цілей перспективного розвитку організації, та зауважено на 

аспекті, що забезпечення ефективності управління взагалі значною мірою 

залежить від професійної компетентності керівників. 

Дослiджено сутнiсть та напрямки аналізу iнформації, пов’язаної з 

управлiнням персоналом (HR-аналiтику), як процeсу, в якому методи 

обробки даних і бізнес-аналiтики (BA) застосовуються до обробки HR-даних.  

Проаналізовано склад, структуру та динаміку колективу педагогічних 

працівників загальноосвітніх шкіл м. Слов’янська та м. Святогірська, за 

такими соціально-демографічними характеристиками як стать, вік, освітньо-

кваліфікаційний рівень та стаж роботи.  

Результати аналізу за показниками які характеризують ефективність 

функціонування організаційно-економічного механізму управління кадровим 

потенціалом, а саме показників руху персоналу та використання фонду 

робочого часу, демонструють  необхідність проведення заходів орієнтованих 

на зниження плинності, та на оновлення і стабілізацію персоналу 

загальноосвітніх шкіл відділу освіти. 

Проведено аналіз наукових підходів вітчизняних та зарубіжних авторів, 

щодо вдосконалення механізму управління кадровим потенціалом, та 

визначено основні складові процесу вдосконалення – це оцінка ефективності 

працівників в усіх формах та проявах; коучинг – інструмент для розвитку; 

менторинг, наставництво, стажування – допомога з професійних питань; 

проф. навчання і перепідготовка – удосконалення та отримання нових 

компетенцiй та планування наступності для збереження накопиченого 



8 

 

досвіду, дуже важливим фактором стимулювання потенціалу робітників є 

органічне поєднання моральних та матеріальних заохочень.  

Визначені та обґрунтовані основні напрями удосконалення 

матеріального стимулювання у контексті управління кадровим потенціалом 

відділу освіти, а саме диференційований пiдхід до виплат премій та 

винагород. 

Використовуючи метод кореляційно-регресійного аналізу визначили 

доцільность застосування матеріальних стимулів працівникам організації та 

оцінили зв’язок між розміром премій і винагород та показником постійності 

кадрів, тобто збільшення розміру премії сприяє утриманню працівників в 

організації, що в свою чергу сприяє ефективнішій діяльності всiєї органiзації 

та підвищенню кадрового потенціалу працівників.  

Вдосконалення системи матеріального стимулювання дозволить 

забезпечити постійність кадрів відділу освіти та підтримувати досягнутий 

високий рівень кадрового потенціалу, а також сприяти його подальшому 

розвитку. 
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АНОТАЦІЯ 

Романенко Є. В. Вдосконалення організаційно-економічного 

механізму управління кадровим потенціалом відділу освіти 

Слов’янської міської ради - Квалiфікаційна праця на правах рукопису. 

Дипломна робота на здобуття освiтнього ступеня магiстра за 

спецiальністю 051 Економіка. – Донбаська державна машинобудівна 

академія МОН України, Краматорськ, 2019.  

У роботі вирішено актуальне науково-практичне завдання щодо 

поглиблення теоретичних положень, обґрунтування науково-методичних 

засад і розробки практичних рекомендацій з вдосконалення організаційно-

економічного механізму управління кадровим потенціалом відділу освіти 

Слов’янської міської ради 

Досліджено теоретичне підґрунтя управління кадровим потенціалом та 

методичні підходи до аналізу кадрового потенціалу. Наведено комплексний 
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аналіз складу пед. працівників установи, визначені кількісні, якісні 

характеристики, показники руху персоналу та використання фонду робочого 

часу. Визначені та обґрунтовано основні напрями удосконалення 

матеріального стимулювання у контексті управління кадровим потенціалом 

відділу освіти, а саме диференційований підхід до виплат премій та 

винагород. Наведено оцінку умов праці на робочому місці, запропоновано 

напрямки забезпечення безпечних та комфортних умов праці при використанні 

ПЕОМ. 

Ключові слова: кадровий потенціал, педагогічна діяльність, 

матеріальне стимулювання, винагороди, премії, диференційований підхід, 

управління кадровим потенціалом. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Романенко Е. В. Совершенствование организационно-

экономического механизма управления кадровым потенциалом отдела 

образования Славянского городского совета - Квалификационная работа 

на правах рукописи. 

Дипломная работа на соискание образовательного степени магистра по 

специальности 051 Экономика. - Донбасская государственная 

машиностроительная академия МОН Украины, Краматорск, 2019. 

В работе решена актуальная научно-практическая задача по 

углублению теоретических положений, обоснование научно-методических 

основ и разработки практических рекомендаций по совершенствованию 

организационно-экономического механизма управления кадровым 

потенциалом отдела образования Славянского городского совета 

Исследовано теоретические основы управления кадровым потенциалом 

и методические подходы к анализу кадрового потенциала. Приведен 

комплексный анализ состава пед. работников учреждения, определенные 

количественные, качественные характеристики, показатели движения 

персонала и использования фонда рабочего времени. Определены и 

обоснованы основные направления совершенствования материального 

стимулирования в контексте управления кадровым потенциалом отдела 

образования, а именно дифференцированный подход к выплатам премий и 

наград. Приведена оценка условий труда на рабочем месте, предложены 

направления обеспечения безопасных и комфортных условий труда при 

использовании ПЭВМ. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, педагогическая деятельность, 

материальное стимулирование, вознаграждения, премии, 

дифференцированный подход, управление кадровым потенциалом. 
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SUMMARY 

Romanenko EV Improvement of the organizational and economic 

mechanism for managing the personnel potential of the Slavic City Council 

Education Department - Qualification work on the rights of the manuscript. 

Graduate work on obtaining an educational master's degree in specialty 051 

Economics. - Donbas State Machine-Building Academy, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kramatorsk, 2019. 

The work solves the actual scientific and practical task of deepening the 

theoretical positions, substantiating the scientific and methodical principles and 

developing practical recommendations for improving the organizational and 

economic mechanism for managing the personnel potential of the Slavic City 

Council Education Department 

The theoretical bases of personnel potential management and methodical 

approaches to the analysis of personnel potential are investigated. The complex 

analysis of the composition of ped. employees of the institution, certain 

quantitative, qualitative characteristics, indicators of personnel movement and use 

of the working time fund. The main directions of perfection of material incentives 

in the context of management of the personnel potential of the education 

department are determined and substantiated, namely, the differentiated approach 

to the payment of awards and awards. The estimation of conditions of work at the 

workplace is given, directions of ensuring safe and comfortable working conditions 

with the use of PCs are proposed. 

Key words: human potential, pedagogical activity, material incentives, 

rewards, prizes, differentiated approach, management of personnel potential. 

 


