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ВСТУП

Актуальність теми.  Для  України в умовах глибокої  економічної  кризи

актуальним є пошук нових парадигм розвитку та інвестування,  насамперед у

стратегічно  важливі  та  перспективні  галузі,  до  яких  належить  галузь

інформаційних технологій (ІТ). Світовий досвід розвинених країн доводить, що

розвиток  високотехнологічних  галузей,  таких  як  ІТ,  є  однією  з  передумов

економічного  зростання  та  досягнення  міжнародної  конкурентоспроможності.

Розвиток персоналу галузі є одним з ключових напрямів інвестицій, адже саме

працівники з їхнім інтелектом, знаннями та особистісними якостями, втіленими

в  трудовій  діяльності,  створюють  передумови  для  розвитку,  прогресу  та

успішного функціонування як окремого підприємства, так і всього суспільства в

цілому, особливо для галузей, які належать до так званої «економіки знань».

Розвиток персоналу потребує інвестицій,  які  за  умов їх ефективного та

раціонального  здійснення  збільшують  ринкову  вартість  підприємства,

підвищують  його  конкурентоспроможність  та  привабливість  як  роботодавця.

Але оскільки інвестиції, як правило, мають тривалий термін окупності, то вони

пов’язані  з  певною невизначеністю,  яка  особливо притаманна  підприємствам

сфери інформаційних технологій в умовах зростання попиту на ІТ-спеціалістів,

швидкого розвитку науково-технічного прогресу та глобалізації. Крім того, для

України додаткової нагальності дослідженню питання інвестування у розвиток

ІТ-працівників  надає  активізація  еміграційних  процесів,  яка  пов’язана  із

загостренням економіко-політичної кризи в країні.

Таким  чином,  для  підприємств  галузі  однією  з  необхідних  умов

ефективного інвестування у розвиток персоналу є врахування пов’язаних із цим

ризиків. Дослідження таких ризиків є важливим елементом системи управління

персоналом, оскільки сприяє більш раціональному розподілу ресурсів, суттєво
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зменшує ймовірність їх втрати та є основою для обґрунтування управлінських

рішень  у  сфері  персоналу,  а  також  діяльності  підприємства  в  цілому,  що

зумовлює  необхідність  здійснення  комплексних  досліджень  пропонованої

проблеми та визначає актуальність теми цього дослідження.

Проблеми інвестування у розвиток персоналу підприємств знайшли своє

відображення  в  дослідженнях  провідних  зарубіжних  науковців,  таких  як

Г. Беккер [13], С. Брю [111], О. Ваганян [19], М. Ветров [21], А. Добринін [50],

С. Дятлов  [50],  З. Капелюшніков  [13],  А. Кібанов  [87],  Д. Кіркпатрик  [88],

М. Критський  [103],  Р. Лайкерт  [234],  О. Ларін  [21],  К. Макконел  [111],

Н. Опаріна [128], Х. Топно [256], Г. Тугускіна [167], Є. Цирєнова [50], Я. Фітц-

енц [225], Т. Шульц [249] та ін.

Вагомий  внесок  у  дослідження  теоретичних  основ  людського  капіталу,

розвитку персоналу, актуальних аспектів інвестування, ризику, інтелектуальної

власності  та  визначення  ефективності  інвестицій  у  різних  сферах  економіки

здійснено  в  наукових  працях  таких  відомих  українських  вчених,  як

В.Д. Базилевич  [264],  О.Г. Брінцева  [19],  В.В. Вітлінський  [29],

Н.С. Голікова [29],  О.А. Грішнова  [33],  О.Я. Гугул  [22],  А.В. Денисова  [47],

М.І. Долішній  [266],  Ю.І. Єхануров  [265],  О.С. Заклекта-Берестовенко  [71],

І.В. Журавльова  [67],  А.Б. Камінський  [95],  А.М. Колот  [94],

Е.М. Лібанова [106],  Г.В. Назарова  [121],  В.А. Савченко  [152],

М.В. Семикіна [267], А.О. Старостіна [170] та ін.

Суттєвий внесок у дослідження кількісної оцінки ризику інвестування у

розвиток  персоналу зробили такі  вчені:  С. Байдечі  [229],  М. Бхатачар'я  [211],

О.В. Захарова  [263],  Ю. Йонсен  [216],  К. Коерзельман  [233],

Ш. Крістіансен [216],  Х. Нільсен [216],  Г. Офем [229],  І. Паласіос-Уерти [240],

П. Райт [211], Р. Уусітало [223] та Дж. Хартог [229]. 

Науковий доробок цих дослідників займає важливе місце і є необхідним

для розвитку теорії та практики управління розвитком персоналу підприємства.

Водночас  потребують  подальшого  наукового  теоретичного  та  прикладного

дослідження ризики інвестування  у  розвиток персоналу,  зокрема недостатньо
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вивченими  залишаються  питання  кількісної  оцінки  ризиків  інвестування,

інтерпретації  результатів  такої  оцінки,  особливо  в  умовах  обмеженості

статистичних даних щодо діяльності ІТ-підприємств. Потребують поглибленого

наукового  аналізу  та  обґрунтування  пріоритетні  напрями  вдосконалення

розвитку персоналу, інвестування в його розвиток і шляхи зменшення ризиків

такого  інвестування.  Актуальними  є  також  визначення  рекомендацій  щодо

підвищення ефективності оцінювання ризику інвестування у розвиток персоналу

та  його  зменшення  на  українських  підприємствах  ІТ-сфери  з  урахуванням

сучасних світових тенденцій і    перспектив розвитку вітчизняної економіки  в

глобальному середовищі.

Актуальність,  теоретична  та  практична  значущість  зазначених  завдань,

недостатній  рівень  їх  вивчення  в  економічній  науці,  а  також  невирішеність

проблемних питань методичного та прикладного характеру щодо вдосконалення

оцінювання та зменшення ризиків інвестування у розвиток персоналу обумовили

вибір теми дисертаційної роботи, її мету, завдання, об’єкт, предмет,  логіку та

послідовність наукового дослідження.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.

Дисертацію  виконано  згідно  з  планами  науково-дослідних  робіт  Київського

національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  за  комплексними

держбюджетними  темами  економічного  факультету  «Модернізація  економіки

України  на  засадах  сталого  соціально-економічного  розвитку:  закономірності,

протиріччя,  ризики»  № 11БФ04-01  (державний  реєстраційний  номер

111U006456,  термін  виконання  2005-2015 рр.).  Внесок  автора  полягає  в

удосконаленні методики оцінювання ризику інвестування у розвиток персоналу

та  розробці  рекомендацій  щодо  його  зменшення  на  підприємствах  галузі

інформаційних технологій.

Мета  і  завдання  дослідження. Метою  дисертаційної  роботи  є

поглиблення  теоретичних  положень,  розробка  методичних  та  практичних

рекомендацій щодо оцінювання та зменшення ризиків інвестування у розвиток



6

персоналу для підвищення ефективності управління персоналом та забезпечення

сталого розвитку підприємства в конкурентному середовищі.

Реалізація  поставленої  мети  зумовила  необхідність  постановки  та

вирішення таких завдань:

 удосконалити визначення понять «розвиток персоналу підприємства»,

«інвестиції у розвиток персоналу» та «ризик інвестування у розвиток персоналу»

на основі ідентифікації їхніх основних ознак та характеристик;

 виокремити основні фактори, що впливають на ризики інвестування у

розвиток персоналу підприємства, та визначити джерела їх виникнення;

 запропонувати  розширену класифікацію видів  ризику інвестування  у

розвиток персоналу підприємства;

 виявити  тенденції  розвитку  ринку  праці  для галузі  інформаційних

технологій в Україні;

 удосконалити методичні підходи до оцінювання ризиків інвестування у

розвиток персоналу підприємства на основі дослідження факторів ризику;

 запропонувати  напрями  зменшення  ризиків  інвестування  у  розвиток

персоналу на основі інноваційних підходів до управління;

 визначити основні підходи ризик-менеджменту для зменшення ризиків

інвестування у розвиток персоналу підприємства;

 удосконалити  інформаційне  забезпечення  оцінювання  ризиків

інвестування у розвиток персоналу підприємства;

 надати  рекомендації  щодо  підвищення  ефективності  розвитку

персоналу підприємств галузі інформаційних технологій на основі використання

засобів соціального партнерства.

Об’єктом  дослідження є  процес  інвестування  у  розвиток  персоналу

підприємства.

Предметом  дослідження є  сукупність  теоретичних  і  практичних

інструментів  оцінювання  ризиків  інвестування  в  розвиток  персоналу

підприємства.
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Методи  дослідження. Теоретико-методологічну  основу  дисертаційної

роботи становить сукупність загальнонаукових і спеціальних методів, принципів,

правил  та  прийомів  наукового  дослідження,  використання  яких  обумовлено

сформульованою  темою  та  поставленими  завданнями.  Методи  порівняння,

аналізу  та  синтезу  застосовано  під  час  визначення  економічної  сутності  та

значення ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства; статистичні

та графічні — для аналізу основних світових і національних тенденцій розвитку

ІТ-галузі  та  основних  показників  діяльності  досліджуваних  підприємств;

системного  й  структурного  аналізу  —  під  час  групування  факторів,  що

впливають  на  ризики  інвестування  у  розвиток  персоналу  підприємства;

економіко-математичного  моделювання  —  для  визначення  коефіцієнтів

важливості факторів ризику інвестування у розвиток персоналу підприємства;

логічного  узагальнення  —  під  час  розробки  основних  рекомендацій  щодо

оцінювання  та  зменшення  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу

підприємств та при формулюванні висновків; анкетування та опитування — для

отримання інформації від підприємств і спеціалістів галузі; індукції та дедукції

— для узагальнення результатів дослідження і написання висновків.

Інформаційну базу дослідження склали теоретичні та методичні розробки

вітчизняних і зарубіжних науковців, які досліджують проблематику оцінювання

ризику,  в  тому числі ризику інвестування  у  розвиток персоналу підприємств,

законодавчі  та  нормативні  акти  Верховної  Ради  України,  Кабінету  Міністрів

України,  офіційні  матеріали  Державної  служби  статистики  України  та  інших

відомств,  спілок,  асоціацій  щодо  стану  й  динаміки  ринку  праці  України  та

розвитку  персоналу,  публічні  звіти  українських  і  зарубіжних  консалтингових

агенцій  та  центрів  дослідження  стану  та  тенденцій  ринку  інформаційних

технологій,  дані  галузевої  асоціації  «ІТ  України»,  статистичні  матеріали  за

проблематикою  дисертаційного  дослідження  та  інші  наукові  інформаційні

видання,  результати  авторського  опитування  підприємств  галузі  ІТ  щодо

важливості факторів ризику інвестування в розвиток персоналу.



8

Наукова  новизна  одержаних  результатів. У  дисертаційній  роботі

отримано  нові  науково-обґрунтовані  результати,  що  в  сукупності  розв’язують

важливе  наукове  завдання,  пов’язане  з  поглибленням  теоретичних  засад  та

розробкою практичних рекомендацій щодо удосконалення оцінювання ризиків

інвестування  у  розвиток  персоналу.  Найвагоміші  наукові  результати,  які

характеризують  новизну  роботи,  розкривають  особистий  внесок  автора  в

розробку досліджуваної проблеми та виносяться на захист, такі:

удосконалено:

 визначення поняття «ризик інвестування  у  розвиток персоналу», яке  в

роботі  трактується  як  можливість  недосягнення  запланованих  підприємством

цілей  від  інвестицій  у  розвиток  персоналу  внаслідок  ймовірнісного  прояву

факторів ризику,  пов’язаних із  працівниками,  діяльністю підприємства  та/або

впливом  зовнішнього  середовища. Такий  підхід  надасть  змогу  визначити

напрями  підвищення  ефективності  інвестування  в  розвиток  персоналу  та

управління персоналом підприємства,  а  також виявити джерела конкурентних

переваг;

 класифікацію ризиків інвестування  у  розвиток персоналу підприємств

та  їхніх  факторів  шляхом  поділу їх  на  дві  групи:  за  джерелами  походження

(пов’язані  з  працівником,  підприємством  та  зовнішнім  середовищем);  за

об’єктом дослідження (по підприємству в цілому, окремому працівнику, проекту

з розвитку персоналу), що сприяє більш ефективному управлінню ризиками;

 методичний  підхід  до  оцінювання  ризику  інвестування  у  розвиток

персоналу  підприємства,  який  полягає  у:  виокремленні  факторів  ризику,

побудові матриць попарних порівнянь факторів ризику, визначенні коефіцієнтів

їх важливості за допомогою методу аналізу ієрархій, здійсненні кількісної оцінки

значення  ризику  з  урахуванням  джерела  походження  ризику  (від  працівника,

підприємства  та зовнішнього  середовища),  що дозволяє  також оцінити ризик

інвестування  у розвиток  окремих  працівників  та  є  додатковим  джерелом

інформації  для  керівництва  підприємства  при  прийнятті  рішення  щодо

інвестицій;
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 теоретичні  підходи  щодо  зниження  ризику  інвестування  у розвиток

персоналу  за  рахунок  управління  факторами  ризику  та  впровадження  на

підприємстві  інноваційних  підходів  до  управління  (управління  талантами,

управління брендом роботодавця, програм розвитку здоров’я на робочому місці

та  дослідження  конкурентів).  Комплексне  використання  запропонованих

підходів  до  управління  суттєво  зменшує  вплив  факторів  ризику,  забезпечує

підвищення ефективності  інвестицій у розвиток персоналу та продуктивності

праці,  збільшує  лояльність  працівників  та  надає  змогу  передбачити  дії

конкурентів.

дістали подальшого розвитку:

 обґрунтування  впровадження  ризик-менеджменту  в  практику

управління персоналом сфери ІТ на основі застосування та адаптації класичних

методів зменшення ризику (уникнення ризику, диверсифікації, розподілу ризику,

внутрішнього страхування,  створення кадрового резерву, залучення додаткової

інформації) з урахуванням особливостей підприємств і персоналу галузі ІТ, що в

результаті дозволяє обрати адекватний спосіб зменшення ризику інвестування у

розвиток персоналу;

 інформаційне забезпечення оцінювання ризиків інвестування у розвиток

персоналу підприємств та управління ними шляхом структуризації узагальнених

даних  про  персонал,  зовнішнє  середовище,  діяльність  підприємства  щодо

управління персоналом та про його діяльність в цілому, що дозволить підвищити

ефективність оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу;

 методичні  підходи  до  підвищення  ефективності  розвитку  персоналу

підприємств галузі ІТ на основі використання засобів соціального партнерства,

що  передбачає  необхідність  співпраці  держави,  навчальних  закладів,

підприємств і працівників галузі. Запропонований комплекс заходів забезпечить

збільшення  ефективності  розвитку  персоналу,  сприятиме  підвищенню

продуктивності  праці  та  кваліфікації  персоналу  завдяки  покращенню  якості

освіти,  залученню висококваліфікованих спеціалістів з  розвитку персоналу та

доступу до наукових розробок, технологій та досвіду інших підприємств. 
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Практичне  значення  одержаних  результатів. Основні  положення

дисертації  доведено  до  рівня  методичних  узагальнень  і  практичних

рекомендацій  щодо  оцінювання  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу

підприємств  сфери  інформаційних  технологій  завдяки  обґрунтуванню

теоретичних  та  прикладних  засад,  а  також  урахуванню  специфічних

особливостей персоналу цієї сфери.

Практичне  значення  теоретичних,  методичних  і  науково-прикладних

результатів  (систематизації  та  класифікації  факторів  ризику  за  джерелами  їх

походження,  результатів дослідження  важливості  та  загрозливості  факторів

ризиків  на  вітчизняних  підприємствах  сфери  інформаційних  технологій,

методичного підходу до оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу,

обґрунтування рекомендацій щодо покращення оцінювання ризиків інвестування

у  розвиток  персоналу  на  підприємствах  сфери  інформаційних  технологій)

підтверджується їх використанням у діяльності підприємств:  ТОВ «Греммерлі»

(довідка № 061011 від 06.10.2015 р.), ТОВ «ЛІГА ЗАКОН» (довідка № 467 від

17.12.2015 р.) та «Trembit LLC» (довідка № 0315 від 21.12.2015 р.). Теоретичні,

методичні  та  науково-прикладні  результати  дослідження  використовуються  в

навчальному процесі під час проведення лекційних і семінарських занять з курсу

«Менеджмент персоналу» в Київському національному університеті імені Тараса

Шевченка (акт впровадження результатів НДР у навчальний процес № 013/617

від 23.12.2015 р.).

Особистий  внесок  здобувача. Дисертація  є  завершеним  науковим

дослідженням,  у  якому  викладено  авторський  підхід  до  оцінювання  ризиків

інвестування у розвиток персоналу підприємства. У ній висвітлено власні ідеї та

розробки автора, що дозволило вирішити поставлені в роботі завдання. Наукові

та  теоретичні  підходи,  положення,  розробки,  висновки  та  пропозиції  здобуті

автором самостійно на основі наукових досліджень і опубліковані в наукових

виданнях.

Апробація  результатів  дисертації.  Основні  положення  та  результати

проведеного  в  дисертації  дослідження  були  представлені  автором  на
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10 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема на

таких:  Міжнародна  науково-практична  конференція  «Людський  розвиток  в

Україні:  проблеми  та  перспективи»,  Інститут  демографії  та  соціальних

досліджень НАН України (м. Київ, 2006 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична

конференція «Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики»,

Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана

(м. Київ, 2007 р.); «Весняна зустріч молодих економістів 2009», Spring Meeting of

Young Economists  (SMYE) (Туреччина,  м. Стамбул,  2009 р.);  XIV Міжнародна

студентсько-аспірантська  інтернет-конференція «Розвиток  фінансових  систем

європейських  країн  у  сучасних  умовах»  (м. Львів,  2014 р.);  V  Міжнародна

науково-практична інтернет-конференція студентів та молодих вчених «Стратегії

інноваційного  розвитку  економіки  України:  проблеми,  перспективи,

ефективність»,  Харківський  політехнічний  інститут  (м. Харків,  2014 р.);

Міжнародна  науково-практична  конференція  «Сучасні  проблеми  управління

підприємствами:  теорія  та  практика»,  Харківський національний економічний

університет ім. С. Кузнеця (м. Харків, 2015 р.); «Economy today. Interdisciplinary

approach to contemporary economic challenges», Лодзький університет, факультет

економіки та соціології (Польща, м. Лодзь,  2015 р.);  XV Міжнародна науково-

практична  конференція  «Конкурентоспроможність  національної  економіки»,

Київський  національний  університет  ім.  Т.  Шевченка  (м. Київ,  2015 р.);

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток національної економіки:

теорія  і  практика»,  Івано-Франківський  національний  університет  ім.

В. Стефаника  (м. Івано-Франківськ,  2015 р.);  LI-LII  Міжнародна  науково-

практична  конференція  «Экономика  и  современный  менеджмент:  теория  и

практика», (Росія, м. Новосибірськ, 2015 р.).

Публікації. За  результатами  дисертаційної  роботи  опубліковано

19 одноосібних наукових праць загальним обсягом 10,03 д. а., з них: 10 статей

— у фахових виданнях, визначених переліком ВАК України (6,23 д. а.), 5 з яких

включені до міжнародних наукометричних баз (3,57 д. а.); 4 статті — у наукових
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іноземних  виданнях  (2,86 д. а.)  та  5 публікацій  у  збірниках  матеріалів

конференцій.

Структура  та  обсяг  дисертаційної  роботи.  Дисертація  складається  зі

вступу,  трьох  розділів,  висновків,  списку  використаних  джерел,  додатків.

Загальний  обсяг  дисертації  —  233  сторінки.  Основний  зміст  дисертації

викладено на 191 сторінці, що містять 42 аналітичних таблиці, 20 рисунків та

формули.  Робота  має  9  додатків.  Список  використаних  джерел  налічує  274

найменування.
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТУВАННЯ У

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.  Сутність  та  значення  інвестицій  у  розвиток  персоналу

підприємства

Розвиток  персоналу  підприємств  є  одним  з  пріоритетних  напрямів

управління підприємством, оскільки сприяє більш ефективному використанню

трудового  потенціалу  працівників,  дає  змогу  підвищити  якість  продукції  та

послуг,  надає  підприємствам  можливість  відповідати  сучасним  ринковим

умовам, що постійно змінюються. Особливо це актуально в умовах обмеженості

ресурсів та ринкової конкуренції. Конкурентоспроможність підприємства багато

в  чому  залежить  від  його  персоналу.  Цей  взаємозв'язок  був  досліджений  та

описаний  у  наукових  працях  [46,  135,  164,  165,  194].  Крім  того,  гарно

підготовлений і навчений персонал з високим рівнем мотивації на якісну роботу

представляє не менший, а й навіть більший актив, ніж новітнє обладнання та

передові технології [44, 160].

У  свою  чергу,  конкурентоспроможність  підприємств  та  персоналу

визначає  й  конкурентоспроможність  країни.  Так  на  рис.  1.1  показано

взаємозв'язок  індексу  конкурентоспроможності  країни  від  індексу  загальної

кількості та тривалості заходів з навчання на підприємствах у світі. Країною, що

має найбільший індекс конкурентоспроможності,  є  Швейцарія,  яка також має

найвищий  індекс  загальної  кількості  та  тривалості  заходів  з  навчання  на

підприємствах. Згідно з рис. 1.1, Україна, Росія та Туреччина мають приблизно

однаковий  індекс  загальної  кількості  та  тривалості  заходів  з  навчання  на

підприємствах,  але  при  цьому  індекс  конкурентоспроможності  у  цих  країн

різний.  Це  можна  пояснити  наявністю більш розвинених або  таких,  що  цей

індекс  знижують,  інших  компонентів  індексу  конкурентоспроможності  у  цих
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країнах. Так, для України у порівнянні з Туреччиною, складовими, що суттєво

знижують загальний індекс конкурентоспроможності є високий рівень корупції

та нерозвиненість інституту захисту прав інтелектуальної власності.

Рис.  1.1.  Взаємозв'язок  індексу  конкурентоспроможності  країни  від

індексу тривалості навчання на робочому місці у 2015 р.

Джерело: Складено автором на основі [229, 262]

Важливість  розвитку  персоналу  на  підприємствах  у  світовій  практиці

підтверджується й результатами дослідження важливості та небезпечності різних

ризиків,  що  проводилося  страховою  компанією  «Lloyds» серед  близько  500

провідних  компаній  світу  у  2011  році.  Так,  ризик  «скорочення  талантів  та

навичок» працівників  зайняв  2-е  місце  серед  50  визначених  видів  ризику,  у

порівнянні з його 22-м місцем у 2009 році. У 2013 році цей вид ризику змістився

на  11-е  місце,  що  аналітики  пов'язують  саме  з  впровадженням  відповідних

заходів з розвитку персоналу у провідних компаніях [245]. 

На  думку  В.А. Савченка,  «розвиток  персоналу  забезпечує  підвищення

загального інтелектуального рівня особистості,  розширює її ерудицію та коло

спілкування,  оскільки  освічена  людина  вільно  орієнтується  в  сучасному
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складному світі,  у стосунках із  людьми.  У результаті  поліпшується  морально-

психологічний  клімат  у  структурних  підрозділах організації,  підвищується

мотивація  працівників  до  праці,  їх  вірність  цілям  і  стратегічним  завданням

компанії, забезпечується наступність в управлінні, а також знижується плинність

кадрів»  [160]. На нашу думку, розвиток персоналу є також одним із основних

чинників розвитку лояльності працівників до свого місця роботи.

Важливість розвитку персоналу для організацій пояснюється й тим,  що

прискорення  науково-технічного  прогресу  призводить  до  швидких  змін  у

вимогах до професійних знань,  умінь, навичок. Так, знання випускників ВНЗ

початку ХХ ст. знецінювалися через 30 років, наприкінці сторіччя — через 10, а

сучасні фахівці, за підрахунками дослідників, повинні перенавчатися через кожні

3-5  років.  Дослідження  показують,  що  після  закінчення  ВНЗ  щорічно

втрачається  в  середньому  близько  20%  знань,  а  темпи  науково-технічного

прогресу  призводять  до  постійного  відставання  рівня  професійних  знань

працівників від його вимог [181, с. 18].

Крім того, варто наголосити на тому, що керівники організацій приділяють

все більше уваги таким характеристикам працівників,  як: лояльність,  здатність

встановлювати взаємовідносини із споживачами, готовність ризикувати; активно

ведеться  пошук  способів  кількісно  оцінювати  такі  здібності,  розвивати  та

підвищувати їх.

Розвиток персоналу підприємств як напрям наукових досліджень пройшов

тривалий шлях. З’ясування сутності розвитку персоналу передбачає визначення

змісту  поняття  «розвиток».  Перші  уявлення  щодо  розвитку  як  філософської

категорії  та  зміни  частини  буття  розглядалися  ще  у  роботах  стародавніх

мислителів.  На  сьогоднішній  день,  згідно  з  визначенням  філософського

енциклопедичного  словника,  розвиток  розглядається  не  просто  як  зміна,  а  й

перетворення у внутрішній будові  об’єкту,  в  його структурі,  що являє  собою

сукупність  фізично  пов’язаних між  собою елементів,  зв’язків  і  залежностей.

Результатом розвитку є виникнення нового якісного стану об’єкта, який виступає

як  зміна  його  складу  чи  структури,  тобто  виникнення,  трансформація  чи
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зникнення його елементів і зв’язків [166]. 

Отже,  у  загальному  визначенні  розвиток  являє  собою  характеристику

якісних змін об'єктів, появи нових форм буття, що пов'язана з перетворенням їх

внутрішніх і зовнішніх зв'язків.

В кінці ХІХ ст. у світовій економіці відбувалися зміни, що були пов'язані з

появою  нових  виробничих  та  управлінських  процесів,  таких  як  масове

виробництво, нові методи та форми праці, організаційні форми підприємства.

Все це стало передумовою виникнення науки розвитку персоналу як одного із

напрямів  управління.  Еволюція  основних  процесів  та  ідей  у  сфері  розвитку

персоналу  представлена  у  роботі  Д. Меггінсона  та  М. Педлера,  в  якій  вчені

зазначають, що нестача знань, вмінь та навичок працівників, яка спостерігалася

на  підприємствах  у  50-х  роках  ХХ  ст.,  призвела  до  підвищення  уваги  до

необхідності їх навчання [248]. Після впровадження та систематизації процесів

навчання на підприємствах спостерігався позитивний ефект, але була виявлена

проблема недостатньої передачі та розповсюдження отриманих знань та навичок

між працівниками. Ця проблема була вирішена шляхом впровадження концепції

саморозвитку працівників.  У своїй  роботі  вчені  також відмічають,  що  через

надмірну  бюрократизацію  процесів  та  складність  системи  управління

підприємства втрачали свою гнучкість та динамічність. Це було поштовхом  до

розвитку та впровадження ідеї організації, що навчається (learning organization):

організації, яка створює можливості для навчання своїх працівників та постійно

трансформується  сама.  Концепція  організації,  що  навчається,  була  глибоко

досліджена у кінці XX ст. такими зарубіжними вченими, як  П. Зенге, Д. Шон,

М. Фінгер,  С. Бранд,  Т. Бойдел,  Д. Бургойн,  С. Керк  та  інші. Але,  як  далі

зазначають  у  своїй  праці  Д. Меггінсон  та  М. Педлер,  досить  часто  стратегії

навчання  персоналу на  підприємстві  не  були узгоджені  з  кінцевою метою їх

діяльності,  що  призводило  до  неефективного  та  надмірного  використання

фінансових ресурсів [248]. Це було передумовою зародження нового напряму,

який  пов’язував  та  узгоджував  процеси  розвитку  персоналу  із  загальною

стратегією діяльності та розвитку підприємства.



17

На початку XX ст. виникла школа «наукового управління» або «наукової

організації  праці»,  основні  положення  якої  відображені  в  роботах

американського  науковця  Ф. Тейлора.  В  аспекті  дослідження  проблем

управління працею представники цієї школи шукали способи індивідуального

розвитку працівників через зниження рівня втомлюваності, акцентували увагу на

необхідності  наукового  відбору  працівників  для  роботи  за  різними

спеціальностями;  вивчали  можливості  забезпечення  відповідності  здібностей

людей і вимог робочого місця;  вдосконалювали систему стимулювання праці

[144, 173]. Тобто розвиток персоналу розглядався переважно у формі процесу

безперервного навчання на робочому місці. 

Узагальнення існуючих підходів та подальший розвиток нових наукових

досліджень з питань розвитку працівників, їх систематизація на сучасному етапі

призвела  до  формування  актуальних  наукових  підходів.  Для  більш  точного

розуміння предмету дослідження даної дисертаційної роботи варто розглянути

поняття  персоналу  підприємства.  При  дослідженні  людських  ресурсів

підприємства  часто  використовують  такі  терміни  як  «працівники»,

«співробітники», «персонал», «кадри», «трудовий колектив» та ін. Дані терміни

вважаються синонімами, але «персонал» використовується як універсальний. В

англійській  мові  для  означення  сукупності  всіх  людей,  що  працюють  на

підприємстві,  використовують  в  основному  терміни  «personnel»,  «staff»,

«employees», «human resources», «HR» та інші.

Для  вирішення  поставленого  задання  та  визначення  сутності  розвитку

персоналу підприємства доцільно охарактеризувати сучасні наукові здобутки, у

яких закладено основи розв’язання даної наукової проблеми. На сьогоднішній

день в науковій літературі існує багато різних підходів до визначення поняття

розвитку персоналу підприємства, тому що різні науковці по-різному трактують

його  сутність,  акцентуючи  увагу  на  окремих  аспектах  даної  категорії.  Тому

можна  стверджувати,  що  проблеми  розвитку  персоналу  підприємств  носять

міждисциплінарний  характер.  Це  комплексне,  багатогранне  поняття,  яке

охоплює широке коло економічних, соціальних, педагогічних та психологічних
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питань. 

Наприклад, Ю.А. Плугіна визначає, що управління розвитком персоналу

можна поділити на два рівні: рівень підприємства та рівень особистості. Крім

того,  існує  ще  державний рівень,  що стосується  розвитку людських ресурсів

суспільства в цілому [146, с. 325]. Тобто науковець виокремлює мікро-, макро-, а

також індивідуальний рівень. Але питання розвитку особистості відноситься й

до інших сфер, зокрема, психології. В той же час, поліпшення психологічного

стану на підприємстві є однією з функцій процесу розвитку персоналу.

Для  наочності  та  можливості  порівняння  підходів  в  табл.  1.1  наведено

визначення  поняття  розвитку  персоналу  підприємства,  які  представлені  в

науковій літературі на даному етапі розвитку економічної думки.

Таблиця 1.1

Підходи до визначення поняття розвитку персоналу підприємства 

Автор Зміст поняття

1 2

Розвиток персоналу як сукупність заходів

О.А. Грішнова [89] Автор  розглядає  поняття  «розвитку  персоналу»  у  широкому та  вузькому
розумінні.  Передусім,  під  розвитком  персоналу  автор  розуміє  сукупність
усіх  організаційно-економічних  заходів  підприємства  у  сфері  навчання
персоналу, його перепідготовки і перекваліфікації. А в широкому розумінні
розвиток персоналу також охоплює питання професійної адаптації, оцінки
кандидатів  на  вакантні  посади,  поточного  періодичного  оцінювання
персоналу, планування ділової кар’єри, службово-професійного просування
та багато інших

А.Я. Кібанов [96] Сукупність  організаційно-економічних  заходів  служби  управління
персоналом у сфері навчання персоналу організації, його перепідготовки і
підвищення кваліфікації. Ці заходи також охоплюють питання професійної
адаптації, оцінювання кандидатів на вакантну посаду, поточної періодичної
оцінки  кадрів,  планування  ділової  кар’єри  та  службово-професійного
просування кадрів, роботи з кадровим резервом

Ю.Г. Одегов, 
С.О. Карташов, 
П.В. Журавльов [183]

Комплекс заходів, що передбачають професійне навчання випускників шкіл,
перепідготовку  та  підвищення  кваліфікації  кадрів,  а  також  планування
кар’єри персоналу організації

В.Р. Вєснін [26] Проведення  заходів,  що  сприяють  повній  реалізації  особистісного
потенціалу  працівників  та  підвищенню  їх  здатності  вносити  вклад  у
діяльність організації

М. Педлер,
Д. Бургойн,
Н. Бойделл [251]

Репрезентує  низку  конкретних  заходів.  Проте  усі  заходи  з  розвитку
персоналу поділяються  на  довгострокові  (такі  як  планування  кар’єри)  та
короткострокові (навчальні курси, тренінги тощо) 
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Продовження Таблиці 1.1

1 2

Розвиток персоналу як процес

В.Я. Брич,
О.Я. Гугул [22]

Системний  процес  удосконалення  знань,  умінь  та  навичок  працівників
підприємства, що реалізується через сукупність організаційно-економічних
заходів, які передбачають адаптацію, професійне навчання, оцінювання та
планування трудової кар’єри персоналу

Д. Джой-Меттьюз [152] Цілісний  та  активний  процес  удосконалення  пов’язаних  з  виробничою
діяльністю знань та умінь із використанням широкого спектру навчальних
методів та  стратегій.  Автор розглядає  розвиток персоналу з  кількісної  та
якісної  точок  зору.  Кількісний  підхід  передбачає  відбір  певної  кількості
людей,  що володіють  необхідними  характеристиками  та  об’єднання  їх  у
певному місці в певний час з метою виконання функцій організації. Якісні
ж аспекти розвитку людини передбачають розвиток її здібностей

Т.П. Збрицька, 
Г.О. Савченко, 
М.С. Татаревська [181]

Безперервний  процес  удосконалення  якісних  характеристик  персоналу  з
метою  забезпечення  гармонійного  розвитку  працівників  і  підвищення
ефективності діяльності організації в цілому в коротко- та довгостроковій
перспективі

Розвиток персоналу як функція управління

Й. Хентце [191] Розвиток  персоналу  вважається  однією  з  функцій  менеджменту,  яка
спрямована  на  те,  щоб  сприяти  членам  трудового  колективу  усіх
ієрархічних ланок в оволодінні кваліфікацією, необхідною для виконання
сучасних і майбутніх професійних вимог.  Також – це сприяння розвитку
особистісних здібностей працівників із врахуванням змін роду діяльності та
індивідуальних  і  виробничих  цілей.  Розвиток  персоналу  відбувається  в
певній послідовності та орієнтований на досягнення поставленої мети

І. Прокопенко,
К. Норт [183]

Розвиток  людських  ресурсів  означає  вміле  забезпечення  та  організацію
процесу навчання з метою досягнення організацією поставлених цілей, щоб
через  удосконалення  навичок  та  вмінь,  розширення  обсягу  знань,
підвищення  компетентності,  здібності  до  навчання  та  ентузіазму
співробітників  на  всіх  рівнях  організації  відбувалося  безперервне,
організаційне і особистісне зростання та розвиток

Інші визначення

Ю.А. Плугіна [146] Зміна  якісних  характеристик  персоналу,  що  включають  професійні,
кваліфікаційні, моральні, етичні, духовні, фізіологічні параметри

І.І. Грибик,
Г.Р. Копець [48]

Система  навчання,  організаційного  розвитку  та  професійного  зростання
персоналу,  функціонування  якої  спрямовано  на  вирішення  поточних  і
стратегічних  завдань  організації  завдяки  забезпеченню  більшої
індивідуальної та організаційної ефективності

Джерело: складено автором

На  нашу  думку,  розвиток  персоналу  є  системним  та  стратегічним

процесом,  а  також  однією  з  функцій  менеджменту,  яка  полягає  у  розробці,

виконанні,  оцінюванні  та  вдосконаленні  системної  сукупності  заходів  і  дій,

направлених на виявлення, посилення та реалізацію потенціалу працівників, для

покращення персональної та організаційної ефективності.
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Метою розвитку персоналу є забезпечення організації працівниками, що

володіють  такими  якісними  характеристиками,  які  відповідають  її  цілям  та

стратегії розвитку [181], особливо в умовах швидкої зміни факторів зовнішнього

та внутрішнього середовища.

Взагалі,  система  розвитку  персоналу,  що  супроводжується  засвоєнням

нових  знань  та  навичок,  а  також  зміною  певних  установок,  цінностей

працівників, здатна забезпечити виконання таких завдань (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Завдання розвитку персоналу

Джерело: узагальнено автором на основі [81, 89, 152, 162]

Завдання розвитку персоналу, що представлені на рис. 1.2, реалізуються

Стимулювання роботи працівників та позитивний вплив
на зниження плинності кадрів

Покращення результатів роботи працівників

Забезпечення високого рівня та стандарту виконання завдань

Підготовка працівників та організації до майбутніх зовнішніх
та внутрішніх змін

Забезпечення мобільності та адаптивності організації до
 ринкової ситуації

Створення системи службово-кваліфікаційного розвитку
і планування трудової кар'єри

Активізація потенційних можливостей співробітників,
зміцнення духу творчості та змагання

Виявлення і підтримка здатних до навчання працівників

Створення системи
поширення, передачі знань та передового досвіду

Створення резерву керівників

Завдання 
розвитку 

персоналу
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через складові процесу розвитку персоналу організації (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Складові розвитку персоналу

Джерело: узагальнено автором на основі [7, 12, 89, 160, 181, 203]

Однією з  найважливіших складових розвитку персоналу є  професійний

розвиток.  Вимоги  до  професійної  освіти  та  розвитку  персоналу  юридично

Перепідготовка персоналу - це професійно-технічне чи вище 
навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією (спеціальністю) 
робітниками або фахівцями з вищою освітою, які вже здобули 
первинну професійну підготовку у професійно-технічних чи вищих 
навчальних закладах

Перепідготовка персоналу - це професійно-технічне чи вище навчання, спрямоване на 
оволодіння іншою професією (спеціальністю) робітниками або фахівцями з вищою 
освітою, які вже здобули первинну професійну підготовку у професійно-технічних чи 
вищих навчальних закладах

Професійний розвиток персоналу — це систематична зміна поведінки працівника через 
формування нових навичок, яке відбувається в результаті отримання освіти, інструктажу, 
розвитку та планомірного набуття практичного досвіду

Підвищення кваліфікації персоналу — послідовне професійно-технічне або вище 
навчання робітників чи фахівців з вищою освітою з метою вдосконалення професійних 
знань, умінь і навичок, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті 
працівниками знання, уміння та практичні навички на рівні вимог сучасного виробництва 
або сфери послуг

Адаптація являє собою взаємне пристосування працівника і умов організації, яке полягає 
у початковому та поступовому освоєнні нових професійних, соціальних та організаційних 
умов праці на підприємстві

Оцінювання персоналу - цілеспрямований процес встановлення відповідності якісних 
характеристик персоналу (здібностей, мотивації і властивостей) вимогам посади або 
робочого місця, а також процес визначення ефективності виконання працівниками 
організацій своїх посадових обов'язків і реалізації організаціонних цілей з метою 
покращення управління діяльності організації

Планування трудової кар'єри забезпечує подальший розвиток персоналу, 
перепідготовку та професійно-кваліфікаційне просування працівників, та спрямоване на 
забезпечення зв'язку між професійними цілями персоналу і потребами службового 
просування відповідно до стратегії управління підприємством [Грішнова].

Планування трудової кар'єри забезпечує подальший розвиток персоналу, перепідготовку 
та професійно-кваліфікаційне просування працівників, та спрямоване на забезпечення 
зв'язку між професійними цілями персоналу і потребами службового просування 
відповідно до стратегії управління підприємством

Професійно-кваліфікаційне просування є основою для своєчасного та ефективного 
переміщення працівників, які оволоділи новими знаннями, досвідом і тим самим 
підвищили свій рівень, між кваліфікаційними, посадовими та професійними групами
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закріплені  в  таких  законодавчих  актах  України:  Конституція  України,  Закон

України «Про освіту», Закон України «Про професійно-технічну освіту», Закон

України  «Про  вищу  освіту»,  Кодекс  Законів  про  працю  України,  а  також

висвітлені  у  наказах  та  розпорядженнях  Президента  та  Кабінету  Міністрів

України і інших підзаконних та  нормативних актах України.  Крім того,  вони

можуть бути розширені у положеннях про розвиток персоналу на конкретних

підприємствах,  галузевих  нормах  та  стандартах  в  даній  сфері,  у  тому  числі

міжнародних.

Згідно  з  Законом  України  про  «Про  професійно-технічну  освіту»,

професійне навчання персоналу визначається як «складова професійно-технічної

освіти.  Професійно-технічне  навчання  передбачає  формування  у  громадян

професійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи

робіт,  і  може  здійснюватися  у  професійно-технічних  навчальних  закладах,  а

також шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері

послуг» [82].  Первинну професійну підготовку  робітників,  перепідготовку чи

підвищення  їх  кваліфікації  в  організації  забезпечує  професійне  навчання

персоналу. Первинна ж професійна підготовка робітників проводиться для тих,

хто  був  зарахований  на  роботу  на  підприємство  учнями  та  раніше  не  мав

робітничої професії.

Так,  у  2014  році  в  Україні  чисельність  працівників,  що  пройшли

професійну  підготовку  на  виробництві,  становила  115,3  тис.  осіб,  а  тих,  що

підвищили свою кваліфікацію — 804,1 тис. осіб, що разом складає лише 10.7%

від  середньооблікової  чисельності  штатних  працівників.  На  виробництві

підвищили  кваліфікацію  356,7  тис.  осіб,  а  447,4  тис  осіб  —  у  навчальних

закладах [149, с. 55-57]. Загальна динаміка свідчить про те, що в Україні з 2005

року, на жаль, відбувається спад у частці працівників, що проходили професійну

підготовку, а частка працівників, що підвищили кваліфікацію, у 2014 році була

на рівні 2005 року (табл. 1.2, рис. 1.4).
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Таблиця 1.2

Професійна підготовка та підвищення кваліфікації в Україні

за місцем навчання у 2005-2014 роках

Роки

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Професійна підготовка

На виробництві, тис. осіб 253,6 235,6 236,7 219,9 159,5 168,3 175,6 162,6 143,3 115,3

У навчальних закладах, тис. осіб 63,4 67,0 73,9 70,2 49,8 48,2 54,4 56,1 53,6 37,2

Частка працівників, що проходили 
професійну підготовку, у 
середньообліковій чисельності 
працівників, %

2,78 2,65 2,72 2,55 1,96 2,01 2,18 2,16 2,03 1,70

Підвищення кваліфікації

На виробництві, тис. осіб 556,3 537,6 605,2 533,3 451,7 468,6 472,9 473,1 466,4 356,7

У навчальних закладах, тис. осіб 419,7 456,9 465,9 489,4 438,7 475,3 505,5 543,4 554,5 447,4

Частка працівників, що підвищили 
кваліфікацію у середньообліковій 
чисельності працівників, %

8,57 8,70 9,38 8,98 8,36 8,77 9,27 10,04 10,5 8,98

Середньооблікова чисельність 
штатних працівників, тис. осіб

11388 11433 11413 11389 10653 10263 10083 10123 9720 8959

Джерело: Розраховано автором на основі [149]
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Рис. 1.4. Динаміка зміни частки працівників, що пройшли професійну

підготовку та підвищили кваліфікацію у 2005-2014 рр.

Джерело: Розраховано автором на основі [149]
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Серед науковців існує думка, що саме професійне навчання є основною

формою  розвитку  персоналу.  Але,  на  нашу  думку,  у  сучасних  умовах

глобалізації, постійних та швидких змін дуже важливою передумовою успішного

функціонування  та  здобуття  конкурентних  переваг  є  здатність  організації

рухатись  у  темпі  та  руслі  світових  тенденцій  та  розвитку  технологій,  що

забезпечується  такою  складовою  розвитку  персоналу,  як  супроводження

процесів змін у поєднанні з професійним навчанням.

Враховуючи  останні  тенденції  в  практиці  розвитку  персоналу  та

теоретичні  напрацювання  в  цій  сфері,  науковці  Т.П. Збрицька,  Г.О. Савченко,

М.С. Татаревська  окрім  основних  складових  розвитку  персоналу  додатково

виокремлюють  ще  й  організаційний  розвиток,  супроводження  процесів  змін,

коучинг  та  наставництво  [181].  Так,  організаційний  розвиток  науковці

визначають як «формування корпоративної культури, колективу співробітників,

що розділяють і сповідують цінності організації, а також умов, у яких розвиток

стане потребою людини, свого роду організаційною нормою». Цей вид розвитку

персоналу,  як  зазначають  науковці,  є  досить  непростим,  оскільки  кожен

співробітник як особистість має свої ціннісні норми й правила поведінки при

роботі взагалі й з іншими людьми зокрема. Саме тому найбільш ефективним

способом  побудови  організаційної  культури  на  підприємстві  є  постійна

взаємодія вищого керівництва та персоналу.

Супроводження процесів змін − область розвитку персоналу, пов’язана з

підготовкою персоналу до можливих змін у діяльності організації та до участі в

них. Виділяють три цілі супроводження процесів змін [181]:

 зміна ставлення до роботи;

 модифікація поведінки в потрібному для організації напрямку;

 стимулювання до змін у структурі підприємства та політиці управління 

персоналом.

 Крім того, для ефективного функціонування системи розвитку персоналу

недостатньо  лише  наявності  стратегічних  планів  на  підприємстві,  необхідно
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задіяти  мотиви  та  стимули  працівників  для  їх  реалізації.  Так,  В.Я. Брич  та

О.Я. Гугул  вважають,  що  ефективне  впровадження  безперервного  розвитку

персоналу  в  повсякденну  діяльність  вітчизняних  суб’єктів  господарювання

можливе лише за умови попереднього створення ґрунтовного теоретичного та

методичного  забезпечення  цього  процесу  [22].  Ми  погоджуємося  з  таким

твердженням  та  вважаємо,  що  такий  підхід  здатен  забезпечити  позитивний,

довгостроковий результат та суттєво зменшить ймовірність неузгодженості цілей

розвитку персоналу загальним цілям розвитку підприємства. Крім того, науковці

наголошують  на  необхідності  гармонійного  розвитку  особистісних,

професійних,  соціальних  та  інших  характеристик  людини,  й  підкреслюють

необхідність  розглядати  розвиток  персоналу  не  як  формальний,  одноразовий

захід по відношенню до співробітників,  а як динамічний і чітко спланований

процес, що носить стратегічний і перманентний характер [22; 181, с. 20-22]. 

Вирішення  поставлених  завдань  у  процесі  розвитку  персоналу

відбувається  за  допомогою  різноманітних  методів.  Методи  навчання  у

загальному вигляді найчастіше поділяють на ті,  що проводяться на робочому

місці та ті, що відбуваються поза ним. Узагальнення методів за цією ознакою

наведено у табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Методи навчання персоналу

Навчання на робочому місці Навчання поза робочим місцем

1 2

Копіювання (copying) – працівник прикріпляється
до спеціаліста, навчається, копіюючи його дії.

Моделювання — відтворення реальних умов 
праці.

Метод  ускладнюючих  завдань —  спеціальна
програма робочих дій, побудована за ступенем їх
важливості,  розширення  обсягу  завдань  та
підвищення рівня їх складності.

Розгляд практичних ситуацій (case study) — це
форма  навчання,  у  процесі  якої  відбувається
аналіз  та  групове  обговорення  конкретних
виробничих ситуацій, що можуть бути виражені
у вигляді опису, відеофільму тощо.

Коучінг (coaching) – це форма взаємодії керівника і
підлеглого,  процес  передачі  знань  і  умінь  від
більш  досвідченого  і  компетентного  працівника
менш  досвідченому,  методом  співбесіди,
консультації,  порад  і  методом  ускладнюючих
завдань,  спрямована  на  найбільш  ефективне
виконання поставленого завдання

Ділова гра — це колективна гра з використанням
комп’ютерів,  що передбачає  розбір  навчального
матеріалу.  У  процесі  навчання  учасники  гри
одержують ролі у діловій ситуації та розглядають
наслідки прийнятих управлінських рішень. 
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Продовження Таблиці 1.3

1 2

Наставництво (mentoring)  –  область  розвитку
персоналу,  пов’язана  з  використанням  власних
працівників  для  демонстрації  виконання  різних
процедур і робіт новим працівникам. Після етапу
демонстрації йде етап самостійної діяльності під
наглядом наставника.

Лекція — традиційний метод фахового навчання,
який передбачає подання інформації викладачем
у  режимі  монологу.  Вона  дає  змогу  донести
слухачам великий обсяг навчального матеріалу в
короткий  термін,  розвинути  багато  нових  ідей,
дати  орієнтири  щодо  застосування  отриманої
інформації на практиці.

Інструктаж — роз'яснення, демонстрація роботи
безпосередньо на робочому місці, орієнтований на
вивчення конкретних операцій або процедур, що
входять в коло професійних обов'язків.

Тренінг  — метод короткострокового навчання,  у
якому теоретичні блоки матеріалу мінімізовані, а
основна увага приділяється практичному аспекту
формування навичок та вмінь.

Делегування —  передача  співробітникам  чітко
обмеженої  кількості  завдань  з  повноваженням
прийняття рішень з обговорюваного кола питань.

Відкрите навчання — це форма навчання, за якої
слухач і викладач-консультант (тьютор) розділені 
у часі та просторі, двосторонні навчальні 
контакти здійснюються з переважним 
використанням інформаційно-комунікаційних 
систем.

Ротація – працівник переводиться на нову роботу
чи посаду для отримання додаткової професійної
кваліфікації і розширення досвіду.

Дистанційне  навчання —  це  навчання  на
відстані  з  використанням  ефективних
інформаційно-комунікаційних засобів доставки
до  слухачів  навчального  матеріалу.  Воно
вирізняється  характером  пізнавальної
діяльності  слухачів,  здійснюється  на  основі
самонавчання.

Самостійна  підготовка —   основною  рисою  є  індивідуальний  характер.  При  цьому  той,  хто
навчається, сам може обирати теми та час навчання, кількість повторень.

Джерело: таблиця складена автором на основі [59, 160, 181, 186]

У міжнародній практиці існують ще декілька методів навчання персоналу,

які багато в чому схожі на перераховані в табл. 1.3 методи, але й мають деякі

відмінності. Наприклад, в сучасній закордонній практиці розповсюдженими та

популярними методами навчання та адаптації персоналу є:

1) Secondment  (вторинне  навчання)  –  полягає  у  відрядженні

співробітника на певний час в інший підрозділ, структуру або й іншу компанію

для  оволодіння  необхідними  навичками.  Цей  метод  є  різновидом  ротації

співробітників. Secondment може бути як короткостроковим (близько 100 годин

робочого часу), так і більш тривалим (до року). У США та Європі цей метод

дуже популярний [59]; 

2) Job Shadowing – метод навчання та адаптації персоналу, суть якого

полягає  в  тому,  що  працівник  супроводжує,  ніби  стає  «тінню» досвідченого
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співробітника  в реальному робочому середовищі,  навчається,  має  можливість

обговорювати  робочі  ситуації,  отримувати  зворотний  зв'язок.  Фактично,  цей

метод  є  аналогом  методу  копіювання.  Початково  він  був  розроблений  як

програма навчання студентів для допомоги їм у підготовці до обраної професії,

але  з  часом  почав  широко  використовуватись  для  навчання  персоналу  на

підприємствах.  За словами представника компанії IBM, «для того,  щоб стати

класним спеціалістом, треба спочатку попрацювати «у тіні» справжнього профі,

такий рецепт успіху». Результатом shadowing є краще розуміння співробітниками

цілей, філософії і завдань організації.

3) Buddying (від  англ.  «вuddy» –  друг,  приятель)  –  це,  перш за  все,

підтримка,  допомога,  якоюсь  мірою  керівництво  і  захист  одного  працівника

іншим з  метою досягнення  робочих результатів,  навчання  та  адаптація  через

приятелювання з колегою, що характеризується відсутністю ієрархічності. Цей

метод базується на взаємообміні об'єктивним та чесним зворотним зв'язком та

наданні  підтримки у досягненні цілей,  виконанні завдань і  опануванні  нових

навичок. Оптимальним терміном для buddying методу вважається один рік і він

особливо важливий у перші тижні роботи на новому місці.

До методів розвитку персоналу поза робочим місцем варто віднести також

відвідування  тематичних  конференцій,  семінарів,  ділових  зустрічей  різного

формату.  Крім  того,  на  сьогоднішній  день  великого  розповсюдження  набули

методи  дистанційного  навчання  з  використанням  інтернет-технологій,  які

передбачають проходження он-лайн курсів, швидке знаходження інформації,  а

також  можливість  дистанційного  відвідування  та  участі  у  вебінарах,

конференціях, лекціях та обговореннях.

За  дослідженням  зарубіжних  практиків,  на  сьогоднішній  день

ефективними є наступні методи  навчання (рис. 1.5).

Вибір  методу  навчання  персоналу  залежить  від  виду  діяльності

підприємства,  його  розмірів,  цілей,  напрямів  розвитку,  наявних  ресурсів,

корпоративної  культури  та  інших  внутрішніх  та  зовнішніх  факторів.  Тобто

підприємство як відкрита система знаходиться під впливом багатьох чинників,
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які впливають і на процеси розвитку персоналу. 

Рис. 1.5. Ефективність методів навчання

Джерело: Складено автором на основі [268]

У загальному вигляді, усі чинники можна класифікувати на внутрішні та

зовнішні. До зовнішніх чинників розвитку персоналу підприємства відносяться

глобалізаційні процеси, прискорення темпів науково-технічного прогресу, рівень

розвитку  конкуренції,  інформатизація  суспільства,  ступінь  державного

регулювання ринку праці, безперервні зміни політико-правового, економічного,

соціального  та  техногенного  середовища,  очікування  споживачів  [81].  Серед

внутрішніх чинників варто виділити належність підприємства до певного виду

економічної  діяльності,  форму власності,  організаційну структуру управління,

економічний  стан  підприємства,  технологічний  рівень  виробництва,

кваліфікаційний рівень персоналу.

Загалом,  у  сучасних  умовах  навчання  персоналу  повинно  набути

системності, для чого доцільно керуватися наступними принципами [162]:

 узгодження цілей, форм і методів навчання зі стадією життєвого циклу та

стратегією розвитку підприємства;
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 забезпечення самостійності персоналу у виборі форм і методів навчання;

 узгодження навчання працівників як з їх персональними потребами, так і з

потребами підприємства;

 допомога працівникам у позитивному сприйнятті інновацій, пов'язаних з

їх навчанням;

 вибір методів навчання в залежності від конкретної ситуації і можливостей

підприємства  (вибір  методів  навчання  повинен  залежати  від  таких

чинників:  цілі  і  задачі  навчання,  пряма  і  непряма  його  вартість,

терміновість,  склад  учасників,  їхня  кваліфікація,  мотивація,  попередня

підготовка, кваліфікація і компетентність викладачів);

 формування  відповідної  мотивації  персоналу  (оскільки  усвідомлення

необхідності навчання є недостатнім);

 забезпечення  узгодження  навчання  та  реальної  практики  (персонал

повинен чітко усвідомлювати практичну значущість застосування і сфери

використання отриманих знань  та умінь);

 орієнтація навчання на систематизацію наявних знань працівників.

У сфері розвитку персоналу виділяють кілька напрямів [81]:

1. Індивідуальний чи груповий розвиток працівників.

2. Розвиток, спрямований на розв’язання поточних проблем чи стратегічний

розвиток персоналу.

3. Розвиток в традиційних чи в нових умовах роботи.

4. Заходи, спрямовані на переосмислення особистої чи організаційної мети.

На наш погляд, до цього переліку варто додати й такий важливий напрям

дій,  як  створення  сприятливих  умов  для  розвитку  персоналу,  що  полягає  у

підвищенні  мотивації  до  навчання  та  покращенні  результатів  роботи  у

співробітників, заохочення за гарні результати навчання, створення та підтримку

відповідної атмосфери, корпоративної культури тощо.

До  інфраструктури,  яка  забезпечує  функціонування  системи  розвитку

персоналу,  належать відділ  по роботі  з  персоналом,  зокрема сектор розвитку
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персоналу,  власний  навчальний  центр,  а  також  зовнішні  для  підприємства

організації, які надають послуги з розвитку персоналу, навчальні заклади різних

рівнів акредитації, міжнародні події, програми та проекти.

Загалом,  між стратегією розвитку підприємства  та  програмою розвитку

персоналу існує тісний взаємозв’язок, оскільки процеси з розвитку персоналу

визначають стратегію підприємства або ж залежать від неї. На думку науковців,

ступінь та сила взаємозв’язку стратегії розвитку персоналу та загальної стратегії

підприємства  визначають  рівень  економічної  ефективності,  гнучкості  та

конкурентноздатності  господарського суб’єкта [81].  На нашу думку,  наявність

такого  взаємозв'язку  є  необхідною  умовою  та  основою  для  всього  процесу

розвитку  персоналу,  оскільки  за  відсутності  узгодженості  стратегії  розвитку

персоналу з загальною стратегією підприємства виконання поставлених перед

підприємством завдань  та  цілей  буде  суттєво ускладнене  через  недостатність

необхідних знань, умінь та кваліфікації персоналу. 

Розвиток  персоналу  підприємства  майже  завжди  потребує  вкладення

ресурсів  часу  та  коштів.  Результат  таких  вкладень  буде  помітний  у

короткостроковому  або  ж  довгостроковому  майбутньому,  тобто  по  суті  такі

вкладення  можна  розглядати  як  інвестиції.  Ціллю  будь-якої  підприємницької

діяльності є отримання прибутку, та інвестиції у розвиток персоналу у цьому

процесі відіграють велику роль.

У статті 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» наведене таке

визначення інвестицій (від лат.  «invest», вкладення коштів): «Інвестиціями є всі

види  майнових  та  інтелектуальних  цінностей,  що  вкладаються  в  об'єкти

підприємницької  та  інших  видів  діяльності,  в  результаті  якої  створюється

прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект» [83].

У найбільш широкому розумінні слово «інвестувати» означає розстатися з

коштами  сьогодні,  щоб  отримати  більшу  їх  суму  у  майбутньому. Науковці

Л. Гітман і М. Джонк визначають інвестицію як «спосіб розміщення капіталу,

який повинен забезпечити заощадження або зростання капіталу» [34, с. 11]. 

Інвестиції  в  персонал  відіграють  ключову  роль  у  розробці  стратегії
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розвитку організації та є необхідною передумовою успішного функціонування

підприємства.  Крім  того,  питома  вага  витрат  підприємств  на  персонал  у

собівартості кінцевого продукту та послуг помітно зростає.

Зростаюча  увага  сучасних  теоретиків  та  практиків  до  інвестицій  у

розвиток  персоналу  у  світі  визначає  доцільність  та  необхідність  витрат  на

розвиток  персоналу  і  становить  важливе  підґрунтя  для  усвідомлення

необхідності  інвестицій  у  розвиток  людей  на  усіх  рівнях  та  особливо  на

мікрорівні,  оскільки  основна  частина  працездатного  населення  переважну

більшість часу проводить, працюючи на підприємствах, в організаціях та інших

установах,  тому  саме  на  робочому  місці  може  бути  зроблений  найбільший

внесок у їх розвиток.

Якщо  розглядати  персонал  як  людський  капітал  на  рівні  окремого

підприємства,  тобто  на  мікроекономічному  рівні,  він  являє  собою  сукупну

кваліфікацію та  професійні  здібності  всіх  працівників  підприємства,  а  також

здобутки  підприємства  у  справі  ефективної  організації  праці  та  розвитку

персоналу [60, с. 54].

За  умов  визначного  значення  для  підприємства  рівня  розвитку  його

людського капіталу ключового значення набуває необхідність інвестицій в нього

як у найважливіший ресурс організації. За визначенням авторів К. Макконела та

С. Брю,  інвестиціями  в  людський  капітал  називається  «будь-яка  дія,  яка

підвищує  кваліфікацію  і  здібності,  і  тим  самим  продуктивність  праці

працівників.  …  Витрати,  які  сприяють  підвищенню  чиєїсь  продуктивності,

можна розглядати як інвестиції, оскільки  поточні витрати здійснюються з тим

розрахунком,  що  вони  в  майбутньому  будуть  багаторазово  компенсовані

зростаючим потоком доходів» [122, с. 171]. Таким чином, інвестиції у людський

капітал  мають  дві  основні  складові:  інвестиції  в  розвиток  конкретного

співробітника та в розвиток робочого середовища загалом в рамках організації.

Підтвердження позитивного економічного ефекту інвестицій у персонал

можна знайти в науковій праці вчених Р. Алмеіда та П. Карнейро. Дослідники

на основі даних португальських підприємств підрахували внутрішню норму
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рентабельності  інвестицій  у  людський  капітал,  зокрема,  при  інвестиціях  у

навчання працівників вона склала 8,6%, що значно вище, ніж при інвестиціях

у фізичний капітал [214].

Науковці Л. Бассі,  П. Харрісон,  Е. Людвіг та Д. МакМуррер на  основі

даних «Американської спільноти навчання та розвитку» (American Society for

Training  and  Development)  провели  дослідження,  яке  показало,  що  ті

підприємства,  які  інвестують  у  розвиток  свого  персоналу  більше,  ніж  це

прийнято у середньому, мають вищі ціни на акції, ніж ті, хто інвестує менше.

При  цьому,  у  короткостроковому  періоді  ціни  на  акції  підприємств,  що

інвестують більше, будуть меншими, тоді як у довгостроковому періоді вони

суттєво  зростають  [217].  Такі  висновки,  на  наш  погляд,  яскраво

підтверджують  той  факт,  що  інвестиції  у  розвиток  персоналу  мають

довгостроковий характер віддачі, яка, як правило, суттєво перевищує поточні

вкладення.

Також особливої уваги потребують результати сучасного та ґрунтовного

дослідження питань людського капіталу О.В. Захаровою. Науковець детально

розглянула різні аспекти інвестування у людський капітал,  зокрема провела

порівняльний  аналіз  понять  «витрати  на  робочу  силу» та  «інвестиції  у

людський капітал».  За визначенням науковця інвестиції у людський капітал

слід розглядати як частину загальних витрат підприємства на персонал, які

здійснюються  з  метою  його  продуктивного  розвитку,  приводять  до

формування  високоякісного людського  капіталу та  забезпечують отримання

довгострокового соціально-економічного ефекту [87, с. 22]. Ми погоджуємося

з таким визначенням та, на наш погляд, це лаконічне та чітке визначення, яке

вдало характеризує сутність процесу та його мету, а також вирішує проблему

плутанини понять витрат на персонал та інвестицій в нього. 

Достатньо повним визначенням інвестицій в персонал підприємства є

дефініція  А.М. Момчевої,  яка  характеризує  їх  як  усі  види  майнових  та

інтелектуальних  вкладень,  а  також  витрати  часу,  що  спрямовуються  на

навчання, професійний та особистий розвиток, охорону здоров’я працівників
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з  метою майбутнього збільшення їх продуктивності  праці та лояльності  до

організації, і як наслідок, приросту прибутку підприємства та/або отримання

соціального  ефекту  [127].  Ми  поділяємо  думку  науковця  та  вважаємо,  що

дане визначення вдало відображає сутність поняття інвестування у розвиток

персоналу. 

На думку В.А. Савченка,  інвестиції у розвиток персоналу – це витрати,

спрямовані  на  професійне  навчання,  виробничу  адаптацію  персоналу,  його

атестацію,  професійне  просування  та  планування  трудової  кар’єри,  а  також

формування резерву [160]. Тобто науковець зводить визначення цього поняття

лише  до  професійного  розвитку  працівників,  що,  на  наш  погляд,  не  зовсім

коректно.

Таким  чином,  проаналізувавши  різні  підходи  до  визначення  поняття

інвестицій  у  людський  капітал,  з  метою  уточнення  та  виокремлення

особливостей  поняття  саме  інвестицій  у  розвиток  персоналу  підприємства

наведемо  таке  визначення  цього  поняття.  Отже,  інвестиції  у  розвиток

персоналу — це сукупність грошових, інтелектуальних, часових ресурсів, що

використовується  підприємством  для  забезпечення  процесу  навчання,

адаптації,  оцінки  та  планування  кар'єри  персоналу,  а  також для  створення

сприятливих  умов  для  гармонійного  (професійного,  психологічного,

фізичного) розвитку та ефективної взаємодії персоналу, з метою підвищення

продуктивності  праці,  досягнення  цілей  підприємства  та  загального

соціального ефекту у довгостроковій перспективі.

Інвестиції  у  розвиток  персоналу  варто  розділити  на  поточні

(короткострокові) і стратегічні,  що мають довгостроковий термін окупності та

також повинні  бути  узгоджені  зі  стратегічними  планами  підприємства  та/або

визначатися на основі них.

Складові процесу розвитку персоналу визначають напрям інвестицій в цей

процес  за  соціально-економічною  функцією,  а  також  вказують  на  джерело

інвестицій, їх термін та характер витрат. Серед науковців не існує єдиної думки

стосовно  складових  даного  виду  інвестицій,  але  аналіз  цих  підходів  в  їх
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різноманітності дає можливість наблизитися до розуміння цього питання.  Для

найбільшого наближення до предмету дослідження даної дисертаційної роботи

варто  зосередитись  на  класифікації  інвестицій  саме  у  розвиток  персоналу

підприємства, тобто на мікроекономічному рівні даного процесу.

Г. Беккер  розрізняв  інвестиції  у  розвиток  персоналу,  що  спрямовані  на

загальну та спеціальну підготовку. Отримання загальних знань працівником дає

йому потенційну можливість працювати на багатьох підприємствах, що значно

збільшує  ризики  втрат  інвестованих  коштів  для  підприємства,  а  для  самого

працівника,  на  думку науковця,  навпаки,  раціонально вкладати кошти саме в

загальну підготовку. Тоді як застосування спеціальних знань є обмеженим для

працівників,  а  підприємства,  що  інвестують  у  такий  розвиток,  отримують

найбільшу віддачу у вигляді приросту прибутку. У своїй роботі Г. Беккер пише,

що  «компанія інвестуватиме ресурси у спеціальну підготовку за умови, що її

граничний  продукт  буде  не  меншим,  ніж  витрати  на  її  проведення.  При

звільненні  працівника,  що  пройшов  спеціальну  підготовку,  витрати  на  неї

перетворюються на безповоротні» [16, с. 56]. В той же самий час, цікавими є

результати  дослідження  вчених  Д. Ацемоглу  та  Дж. Пішке,  які  на  прикладі

аналізу  підприємств  Німеччини  довели,  що  роботодавцю  вигідно  і  варто

інвестувати  у  загальні  знання  працівників.  У  своїй  роботі  вчені  порівняли

американські  та  німецькі  ринки  праці  та  виокремили  певні  особливості,  які

створюють сприятливі умови для інвестування у заходи з отримання загальних

знань  підприємством  [212].  Отже,  можна  стверджувати,  що  результати

інвестицій великою мірою залежать від того, в яких умовах вони робляться.

 Американські  дослідники  К. Макконнел  і  С. Брю,  а  також  вітчизняні

науковці  О.А. Грішнова  та  А.М. Колот  усі  інвестицій  у  людський  капітал

поділяють на три основні групи [89, 122, 160]:

 витрати  на  освіту  (включають  загальну  і  спеціальну,  формальну  і

неформальну підготовку на робочому місці);

 витрати на охорону здоров’я (витрати на профілактику захворювань,

медичне  обслуговування,  дієтичне  харчування,  поліпшення  житлових
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умов);

 витрати на мобільність, завдяки, яким працівники мігрують з місць із

відносно низькою продуктивністю в місця з відносно високою.

Науковці  Д.О. Ярова  та  М.В. Артамонова,  окрім  витрат  на  освіту  та

охорону  здоров'я,  наголошують  на  необхідності  інвестицій  у  забезпечення

мотивації  персоналу  [209].  Важливість  мотивації  можна  пояснити  тим,  що

націленість  працівника  на  досягнення  більш  високих  та  значних  результатів

особистої праці призводить до підвищення й загальної ефективності діяльності

підприємства. 

На нашу думку, враховуючи сучасні світові тенденції, до групи витрат за

соціально-економічною функцією варто додати витрати на створення кадрового

резерву та розвиток талановитих і перспективних працівників, а також витрати

на створення сприятливої для розвитку та праці атмосфери, та витрати на заходи

зі  зміцнення  команди  (так  званий  «тімбілдінг»).  Впровадження

вищеперерахованих  заходів  сприяє  формуванню  лояльності  працівників,

створенню  творчого  та  продуктивного  робочого  та  навчального  середовища,

розкриттю  потенціалу  працівників,  формуванню  мотивації  до  навчання  та

саморозвитку. Ці напрями на сьогоднішній день є необхідним доповненням до

процесу  навчання  персоналу,  оскільки,  по  суті,  формують  середовище  для

успішної  реалізації  цього  процесу  та  впровадження  отриманих  знань  на

практиці, і їх передачі іншим працівникам підприємства.

Згідно О.А. Грішновій,  до інвестицій у розвиток персоналу варто також

додати витрати на виховання гуманітарних складових людського капіталу, що

включає  вміння  підтримувати  нормальні  стосунки,  налагоджувати  ділові

контакти,  політичну  і  соціальну  лояльність,  відповідальність  людини,  її

корпоративність, моральність, ціннісні орієнтації; а також витрати на посилення

мотивації  працівників  та  підвищення  якості  своєї  праці;  витрати  на  пошук

важливої інформації [89].  Таке доповнення,  на наш погляд,  є  дуже слушним,

оскільки  підкреслює  важливість  розвитку  особистих,  моральних  якостей  та

соціальних  навичок  для  працівника,  що  часто  є  необхідною  умовою  для
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ефективної роботи.  

О.В. Захарова пропонує ранжувати види інвестування у людський капітал

за  ступенем  пріоритетності  для  підприємства.  Так,  на  її  думку,  найбільш

важливим  та  економічно  виправданим  для  нього  буде  інвестування  в  освіту,

професійний розвиток і перепідготовку кадрів [87, с. 172-176]. Наступними по

пріоритетності  є  інвестування  в  інноваційну  та  творчу  діяльність  персоналу,

витрати на мобільність та полівалентність персоналу, що,  на думку науковця,

має  за  мету скоротити  необґрунтовану надлишкову чисельність  персоналу та

значно  збільшити  його  взаємозамінність  і  професійну  функціональність.

Інвестиції в охорону здоров’я є одними з найменш привабливих видів інвестицій

у  людський  капітал  для  підприємства,  а  найменш  пріоритетним  для

підприємства є інвестування у мотивацію працівників до професійного розвитку,

оскільки  такий  вид  інвестиційних  витрат,  як  зазначає  автор,  не  дає  повної

гарантії  максимально  швидкої  віддачі  від  інвестицій  та  супроводжується

ризиком  втрати  інвестованих  коштів,  якщо  мотивація  не  дасть  очікуваного

ефекту [87]. Ми не погоджуємося з таким розподілом пріоритетів у інвестиціях у

розвиток  персоналу,  оскільки  вважаємо,  що  інвестиції  у  мотивацію  до

професійного розвитку є необхідною умовою кар'єрного зростання, підвищення

кваліфікації  працівника,  що  вкрай  важливо  для  підвищення  загального  рівня

якості персоналу.

Для  кращого  розуміння  напрямів  та  обсягів  інвестицій  у  розвиток

персоналу варто  розглянути  їх склад.  Отже,  всі  витрати,  які  здійснюються  в

процесі  розвитку  персоналу  підприємства  можна  поділити  на  дві  групи  [81,

с. 17]:  витрати,  які  підприємство  здійснює  протягом  навчання  співробітника;

витрати,  які  підприємство  здійснює  протягом  корисного  використання

отриманих співробітником у процесі навчання знань.

Таким  чином,  формула  для  обчислення  витрат,  пов’язаних з  розвитком

персоналу підприємства, має такий вигляд [81]:

                  ВРП = Ц+ВД+ЗП+∆ЗП+∆П, гр .од (1.1)
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де Ц – вартість заходу з розвитку персоналу;

ВД –  втрачені  доходи  підприємства,  обумовлені  тим,  що  працівник  не

виконує свою повсякденну роботу, а навчається;

ЗП – заробітна плата працівника у період навчання;

∆ЗП  –  приріст  заробітної  плати  працівника  після  проходження  ним

навчання;

∆П – приріст податків підприємства, пов’язаний із приростом його доходу.

Також  витрати  на  розвиток  персоналу  поділяють  на  поточні  та

довгострокові.  Так,  до  поточних витрат  належать витрати на  заробітну плату

найманих  викладачів  та  тренерів,  господарські  витрати,  нарахування  на

заробітну  плату,  навчальні  матеріали  та  інші.  До  довгострокових  витрат

відносять   витрати на створення навчально-матеріальної бази.

Класифікуючи  витрати  на  розвиток  персоналу  залежно  від  обсягів

навчання,  можна  виокремити  постійні  та  змінні  витрати.  Необхідність  для

підприємства  детального  аналізу  складових  витрат  на  розвиток  персоналу,

насамперед,  зумовлена  прагненням  до  оптимізації  використання  наявних

ресурсів та отримання приросту прибутку. Крім того, всебічний аналіз розвитку

персоналу та його складових дає можливість виокремити найбільш ефективні та

раціональні напрями інвестицій у його розвиток. 

1.2.  Економічний  зміст  та  класифікація  ризиків  інвестування  у

розвиток персоналу підприємства та фактори, що на них впливають

Підприємства,  вкладаючи  кошти  та  інші  ресурси  у  розвиток  свого

персоналу, несуть ризики, пов'язані з цими інвестиціями, оскільки працівники,

які є об'єктом цих інвестицій, на відміну від виробничих фондів або земельних

ділянок,  не  є  власністю  підприємства,  отже  можуть  залишити  його  та/або

працевлаштуватися до конкурентів. Саме тому, вивчення ризиків інвестування у

розвиток персоналу підприємства та факторів, що призводять до них, набуває

все  більшої  актуальності  та  важливості.  Дослідження  таких  ризиків  дає
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можливість передбачити негативні  наслідки,  підготуватися  до  них,  розробити

ефективну стратегію управління  ризиками  та  уникнути  небажаних втрат  для

підприємства.  Це  також  дозволяє  підвищити  ефективність  та  продуктивність

діяльності  працівників  та  усього  підприємства,  забезпечує  можливість

раціонального  використання  ресурсів  та  побудови  ефективної  системи

управління персоналом підприємства,  а  також здобуття конкурентних переваг,

що  набуває  особливої  актуальності  в  Україні  в  умовах  економічної  кризи  та

посилення впливу процесів глобалізації і євроінтеграції.

Попри актуальність, поняття ризиків інвестування у розвиток персоналу є

відносно новим та маловивченим. На даний момент в науковій літературі ризики

інвестування  у розвиток персоналу підприємства  майже не  розглядаються  як

окреме  явище,  а  часто  вважаються  або  складовою  кадрового  ризику,  або

різновидом ризику інвестиційного проекту. До групи науковців, що досліджують

кадрові ризики на підприємстві, можна віднести таких вчених, як А.А. Амінов,

Є.Н. Буланова,  А.Л. Слободской,  Н.В. Карцева,  Л.М. Забірова,  Н.В. Капустіна,

В.М. Жуковська,  І.О. Криворотько,  О.В. Хитра,  Л.М. Андрушко,  М. Шмальц,

М. Янг. До другої групи вчених, що розглядають інвестиції у розвиток персоналу

підприємства як окремий різновид інвестиційного проекту, належать С. Байдечі

[239],  Г. Бекер  [16],  О.А. Грішнова  [45],  О.В. Захарова  [87],  О.С. Заклекта-

Берестовенко [81], А.И. Добринін [60], С.А. Дятлов [60], К. Коерзельман [243],

А.М. Момчева  [127],  Х. Офем  [239],  Р. Уусітало  [243],  Є.Д. Цирьонова  [60],

Т. Шульц  [258],  Я. Фітц-енц  [235],  Дж. Хартога  [239].  Вагомий  внесок  у

дослідження  інвестицій  у  людський  капітал,  оцінки  їх  ефективності  на

підприємствах  належить  О.В. Захаровій,  яка  розглянула  питання  врахування

підприємством  фактора  ризику  при  інвестуванні  та  обґрунтувала  систему

бюджетного планування інвестицій у професійний розвиток працівників [87].

Отже,  на  даному  етапі  розвитку  економічної  науки  поняття  ризиків

інвестування  у  розвиток  персоналу  вимагає  подальшого  дослідження  та

всебічного  розгляду.  Для  цього  варто  дослідити  загальноцивілізаційні  та

історичні умови виникнення поняття ризику та невизначенності.
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Історія  становлення  та  розвитку  економічних  відносин,  виникнення  та

еволюція суспільства та людства в цілому завжди супроводжувалися певними

конфліктами інтересів, суперечностями та невизначеністю. Таким чином, можна

стверджувати, що цивілізаційні процеси завжди обтяжені ризиком. Очевидним є

й те,  що суспільство,  природа  та  людина є  постійними джерелами ризику,  а

ризик є постійним супутником людського життя. Людям кожного дня доводиться

приймати  ризиковані  рішення  у різних  сферах  життя,  оскільки  стохастичний

характер  природних  та  суспільних  явищ  не  дає  можливості  передбачити

розвиток подій. Ще давногрецький історик Геродот (490 — 425 до н.е.) у своїх

працях наголошував, що  «великі справи завжди пов'язані з великим ризиком».

Аналіз  сучасних  досліджень  з  питань  ризику  демонструє,  що  ризик  є

міждисциплінарною галуззю знань та розглядається в науці з різних точок зору. 

Слово  «ризик»  у  загальному  своєму  визначені  походить  від

древньоіталійського  слова «risicare»,  що  в  перекладі  означало  «посміти»,

«наважитися»,  а  також  від  схожих  давньогрецького «ridsikon» –  скеля,  та

латинського «resecum» – скеля та небезпека зіткнення з нею. 

На думку таких вчених,  як  А. Віллетт  та  Ф. Найт,  поняття  ризику слід

відрізняти від поняття невизначенності.  Науковці зазначають, що ризик — це

«об'єктивне  явище,  що  корелює  з  суб'єктивною  невизначеністю  настання

небажаної  події»  [270].  Ф.Х. Найт  стверджував,  що  ризиком  називається

вимірювана невизначеність,  тоді як невизначеністю у прямому розумінні слід

вважати не вимірювану невизначеність [132]. Науковець Й. Пфеффер визначає

відношення між ризиком і невизначеністю таким чином: «Ризик ... являє собою

комбінацію декількох видів азарту, він вимірюється ймовірністю; невизначеність

вимірюється  рівнем  віри.  Ризик  —  це  стан  світу;  невизначеність  —  стан

уяви» [254]. Ми погоджуємося з твердженням щодо нетотожності понять ризику

та невизначеності та вважаємо, що невизначеність є передумовою виникнення

ризику.

До  сучасних  вітчизняних  та  закордонних  науковців,  що  вивчають

проблеми ризику з  економічної  точки зору,  можна віднести таких вчених,  як
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А.П. Альгін [3], В.В. Вітлінський [29], Г.І. Великоіваненко [29], В.М. Гранатуров

[38],  А.Б. Камінський  [95],  Б.А. Райзберг  [154],  О.Д. Шарапов  [156],

О.І. Ястремський  [210].  Сутність  та  місце  ризик-менеджменту  в  діяльності

підприємств розкрито також у працях О.А. Войни [31], М.В. Голованенка [202],

І.Ю. Івченка  [90],  В.А. Кравченко  [170],  В.В. Лук’янової [118],  Н.І. Машини

[125], А.О. Старостіної [170], А.В. Шегди [202] та інших науковців.

Ризик – це багатогранна та складна економічна категорія, про що свідчить

велика кількість визначень різних вчених,  та  те,  що серед науковців не існує

єдиної  думки  щодо  тлумачення  поняття  ризику.  Основна  різниця  підходів

полягає у співвідношенні об'єктивної та суб'єктивної складової в цьому понятті.

Суб’єктивна концепція розуміння ризику полягає в тому, що ризик визначається

як суб’єктивна категорія, оскільки має місце можливість вільного вибору серед

можливих альтернатив та різне ставлення до ризику у різних людей. Об'єктивна

концепція  розглядає  ризик  як  загрозу,  настання  якої  не  залежить від  волі  та

поведінки  людини,  іншими  словами,  це  можлива  небезпека  випадкового

настання небажаних наслідків.  За результатами аналізу підходів до тлумачення

цього поняття складена табл. 1.4, яка демонструє  основні групи підходів.

У багатьох визначеннях ризику також помітний зв'язок понять ймовірності

та  невизначеності.  Отже,  щоб  найбільш  точно  розкрити  категорію  «ризик»,

необхідно також визначити такі поняття, як «ймовірність» та «невизначеність».

Ймовірність  (лат.  «probabilitas»,  англ.  «probability»)  —  числова

характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які

можуть  бути  відтворені  необмежену  кількість  разів.  Ймовірність  події  — це

чисельна  міра  об'єктивної  можливості  цієї  події  (інтуїтивне  означення

ймовірності).

На нашу думку, ризик є результатом невизначеності, що характеризується

можливими втратами або, навпаки, отриманням доходу залежно від того, яким

чином ця невизначеність буде реалізована. Так, підприємство будь-якої галузі в

процесі своєї діяльності завжди має справу з певною невизначеністю результатів,

що породжується як зовнішніми, так і внутрішніми факторами.
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Таблиця 1.4

Визначення ризику в науковій літературі

Автор Визначення
1 2

1. Ризик як небезпека можливих втрат
І.М. Волков [32] Потенційна, чисельно вимірна можливість втрати 
Н.І. Машина [125] Свідома  небезпека  (загроза)  настання  у  будь-якій  системі  негативної  події  з

визначеними у часі та просторі наслідками
Б. Райзберг [153] Величина можливого збитку

2. Ризик як ймовірність (можливість) помилки або успіху в результаті вибору
Р.В. Пікус [145] Ймовірність настання певної події, результатом якої можуть бути втрати очікуваної

економічної (фінансової) користі або прямі збитки
Л. Міерінь [126] Ймовірність втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоодержання доходів

чи появи додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої і фінансової
діяльності

А.О. Старостіна,
А.А. Кравченко 
[170]

Комбінація таких  елементів:  подія,  пов’язана  з  діяльністю  підприємства  і  яка
впливає на нього, ймовірність цієї події, наслідки, що унеможливлюють досягнення
запланованих цілей і в остаточному підсумку позначаються на доходах підприємства

3. Ризик як результат невизначеності
А.В. Шегда,
М.В. Голованенко 
[202] 

Втрати (збитки),  ймовірність котрих пов’язана з наявністю невизначеності (браку
або недостовірністю інформації),  а  також зиск і прибуток,  отримати які  можливо
лише завдяки діям, пов’язаним з ризиком

В.В. Вітлінський 
[29]

Економічна категорія в діяльності суб'єктів господарювання, пов'язана з подоланням
невизначеності,  конфліктності  в  ситуаціях  оцінювання,  управління,  неминучого
вибору

А.Б. Камінський 
[95]

Узагальнена  об'єктивно-суб'єктивна  характеристика  ситуації  прийняття рішення в
умовах невизначеності,  яка відбиває можливість прояву та значність для суб'єкта
прийняття рішення збитків, внаслідок прийняття того, чи іншого рішення

І.Ю. Івченко [90] Ймовірність  виникнення  збитків  чи  недоодержання  доходів  порівняно  з
прогнозованим  варіантом  у  зв'язку  з  випадковою  зміною  умов  економічної
діяльності, несприятливими обставинами

В.В. Лук'янова, 
Т.В. Головач [118]

Аспект  діяльності  суб'єктів  господарського  життя,  пов'язаний  з  подоланням
невизначеності  в  ситуації  невідкладного  вибору,  в  процесі  якого  можна  оцінити
ймовірність досягнення бажаного результату, невдачі та відхилення від мети

Джерело: складено автором

Існування  невизначеності  трактується  науковцями  як  передумова

виникнення  ризику,  фундаментальна  характеристика  недостатньої

забезпеченості  процесу  прийняття  економічних  рішень  знаннями  стосовно

певної  проблемної  ситуації  [202,  с. 16].  На  наш  погляд,  невизначеність  в

контексті  результатів  інвестицій  у  людський  капітал  підприємства

характеризується  насамперед  непередбачуваністю  поведінки  працівника  як

основного об'єкта інвестицій,  розвитку його здібностей,  прояву потенціалу та

мотивації.

Причини  невизначеності  й  зумовленого  нею  ризику  класифікують  за
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різними ознаками. Зокрема, їх поділяють на об'єктивні (зовнішні), тобто такі, що

не  залежать  від  підприємства,  і  суб'єктивні,  що  безпосередньо  зумовлені

діяльністю  підприємства  (внутрішні)  [29, 118].  До  зовнішніх  причин

невизначеності можна віднести політичну та економічну ситуацію в країні та

світі,  стан розвитку галузі,  в якій працює підприємство,  ситуацію на ринках,

непередбачуваність дій конкурентів.  Внутрішні причини передусім пов'язані з

недоліками  системи  управління  підприємством  і  персоналом  та  з  самим

процесом  виробництва.  Їх  можна  поділити  на  дві  основні  групи:  ті,  що

стосуються підприємства, та ті, що відносяться безпосередньо до працівників.

Зокрема,  до  першої  групи  належать  неефективна  стратегія  маркетингу  та

продажів, застаріла матеріально-технічна база, неузгодженість цілей та стратегії

між різними підрозділами підприємства,  неконкурентоспроможність  продукції

або  послуг,  недоліки  в  організації  виробництва  та  неефективна  система

управління  персоналом  (застосування  непродуктивних моделей  оплати  праці,

методів  мотивації  працівників  та  розвитку  персоналу,  низький  рівень

корпоративної культури). 

Причини  виникнення  невизначеності  у  господарській  діяльності  у

загальному значенні можна об'єднати у кілька груп [29]:

 недетермінованість процесів, котрі відбуваються у суспільстві, загалом,

і в економічній діяльності, зокрема. Недетермінованість є наслідком відсутності

можливості вичерпного передбачення та прогнозування процесів;

 відсутність  вичерпної  інформації  при  організації  та  плануванні

поведінки суб'єкта ринкової діяльності чи суб'єктивний, неякісний її аналіз;

 вплив суб'єктивних чинників на результати аналізу (рівень кваліфікації,

приховування частини інформації, дезінформація тощо).

На  невизначеність  як  визначальну  характеристику  ризику  має  вплив  і

науково-технічний прогрес.  Це має суттєве значення при дослідженні ризиків

інвестування  у  розвиток  персоналу  підприємства,  оскільки  швидка  зміна

світових тенденцій та  технологій  може призвести  до  застарівання  отриманих
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знань,  неактуальності  та  неефективності  форми  їх  отримання,  зміни  сфери

використання.

Окрім  невизначеності,  передумовами  ризику  є  також  конфліктність  та

альтернативність. Конфлікт виникає у ситуації, коли існує розбіжність інтересів

його  учасників.  Якщо  розглядати  інвестування  у  розвиток  персоналу

підприємства  в  контексті  дослідження  ризику,  можна  виокремити  наступні

передумови виникнення конфлікту:

 розвиток  одного  працівника  може  призвести  до  незадоволеності  та

зниження  мотивації  іншого  працівника  або  групи  працівників  підприємства,

причому це може мати як суб'єктивний, так і об'єктивний характер;

 в межах поставлених стратегічних цілей підприємства та/або за умов

обмеженості  ресурсів тільки деякі підрозділи підприємства  можуть підпадати

під програму розвитку персоналу, що може бути причиною конфлікту як між

конкретними працівниками, так і між підрозділами в цілому і їх керівниками;

 у  випадку  неадекватної  та/або  неякісної  програми  навчання  може

виникнути ситуація незадоволеності її результатами як самого працівника, так і

керівництва.

Альтернативність як передумова виникнення ризику пов'язана з тим, що

часто  виникає  необхідність  вибору  з  декількох  можливих  варіантів  рішень.

Відсутність  можливості  вибору  знімає  питання  ризику.  Альтернативність  має

різний  ступінь  складності  та  вимірюється  різними  способами:  як  на  основі

минулого досвіду у простих ситуаціях, так і за допомогою спеціальних методів

та методик при розгляді складних ситуацій [90, с. 14-15]. На нашу думку, за умов

інвестування  у  розвиток  персоналу  підприємства  альтернативність  як

характеристика ризику може бути виражена у такому:

 підприємство  завжди  має  вибір  між  різними  програмами  навчання,

яким  притаманні  різні  вартість,  зміст,  тривалість,  місцезнаходження,

постачальник, репутація та результативність;

 керівники  підрозділів  та  менеджмент  підприємства  при  здійсненні
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програми  розвитку  персоналу,  як  правило,  мають  декілька  кандидатур

працівників  на  вибір  з  різними  особовими  характеристиками,  попередніми

результатами роботи, мотивацією до розвитку, кваліфікацією;

 часто у підприємства є вибір: навчати та розвивати своїх працівників

самостійно, або ж приймати на роботу вже навчених і достатньо кваліфікованих

працівників. Обидва варіанти мають свої переваги та недоліки, і, відповідно, свої

ризики.  Наприклад,  при  рішенні  наймати  лише  висококваліфікованих

працівників підприємство може втрачати у своїй привабливості як роботодавець,

який  не  інвестує  у  персонал.  Також  складно  вимірюваною  є  відносна

ефективність витрат коштів і часу як на пошук кваліфікованих працівників, так і

на навчання недостатньо кваліфікованих.

Ризик  є  системним  поняттям,  тому  для  кращого  його  розуміння  варто

виокремити  об'єкт  та  суб'єкт  ризику.  Об'єктом  ризику  вважається  керована

система,  стосовно  якої  приймається  рішення  й  ефективність  та  умови

функціонування якої наперед точно невідомі. Суб'єкт ризику – це особа (індивід

або колектив), що зацікавлена в результатах керування об'єктом ризику та має

компетенцію ухвалювати рішення щодо об'єкта ризику [145, c. 14]. 

Оскільки  основною  темою  даної  роботи  є  дослідження  ризиків

інвестування  у  розвиток  персоналу,  то  доцільно  розглянути  основні  поняття

інвестиційного ризику (табл. 1.5).  Як видно з табл. 1.5,  науковці  визначають

інвестиційний  ризик  як  негативне  явище,  що  призводить  до  несприятливого

результату  завершення  інвестиційного  проекту.  Втім,  Т.В. Майорова  також

акцентує увагу на можливості отримання прибутку від інвестиційного проекту

[121]. Ми поділяємо думку Т.В. Майорової та вважаємо, що за сприятливих умов

та ефективного управління факторами невизначеності інвестор може отримати

позитивний економічний результат від інвестицій. 

В науковій літературі дослідженню питань ризику інвестування у розвиток

персоналу  не  приділялося  багато  уваги.  За  останні  роки  великий  внесок  у

розвиток цього напряму зробила О.В. Захарова.
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Таблиця 1.5

Підходи до визначення поняття інвестиційного ризику

Автор Зміст поняття

1 2

В.В.Лук'янова,
Т.В. Головач [118]

Можливість  недосягнення  запланованих  цілей  інвестування  (прибуток  або
соціальний ефект) і виникнення грошових втрат

Т.В. Майорова [121] Можливість прийняття раціонального управлінського рішення, в рамках якого
можна дати вірогідну кількісну та якісну оцінку дії факторів невизначеності,
підсумком  чого  є  отримання  інвестором  одного  з  трьох  економічних
результатів:  негативного  (збиток),  нульового  (відшкодування  вкладеного
капіталу) або позитивного (відшкодування вкладеного капіталу та отримання
прибутку)

Л.А. Останкова,
Н.Ю. Шевченко [140] 

Ризик  недоотримання  запланованого  прибутку  під  час  реалізації
інвестиційних проектів

В. Шарп,
Г. Александер,
Дж. Бейлі [201]

Ймовірність несприятливого завершення інвестиційного проекту

Джерело: складено автором

У своїй монографії [87, с. 162- 167] автор визначає, що для підприємства

ризик інвестування у людський капітал – це  «сполучення ймовірності загрози

безповоротної, повної або часткової втрати коштів, інвестованих підприємством

у людський  капітал,  та  ймовірності  неотримання  підприємством  економічної

віддачі від інвестування у людський капітал як у поточних умовах здійснення

процесу інвестування, так і у майбутньому».

За цим визначенням ризик розглядається як негативне явище, загроза, що

призводить до збитків або недоотримання прибутків підприємством внаслідок

інвестування  у розвиток персоналу підприємства.  Але,  на  наш погляд,  варто

підкреслити  й  обернену сторону ризику –  можливість  отримання  додаткових

переваг внаслідок ефективної внутрішньої політики управління персоналом та

підприємством, сприятливих зовнішніх умов.

Даний  підхід  позитивного  бачення  ризику  базується  на  можливості

перетворення загроз в переваги шляхом впровадження в економічну діяльність

нових способів і методів управління, побудови ефективної системи навчання та

розвитку персоналу, формування позитивної корпоративної культури, уважного

та глибокого вивчення ринкової ситуації. Тобто ризик може стати передумовою
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отримання  конкурентних  переваг,  якщо  буде  створена  ефективна  система

управління ним.  Такі вчені, як М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова, відзначають, що

«хоча  наслідки  ризику  частіше  всього  проявляються  у  вигляді  втрат  або

неможливості  одержання  очікуваного  прибутку,  проте  ризик  –  це  не  тільки

небажані результати прийняття рішень. При певних варіантах підприємницьких

проектів  існує  не  тільки  небезпека  не  досягти  наміченого  результату,  але  і

ймовірність  перевищити  очікуваний  прибуток.  В  цьому  і  полягає

підприємницький  ризик,  який  характеризується  поєднанням  можливості

досягнення  як  небажаних,  так  і  особливо  сприятливих  відхилень  від

запланованих  результатів» [115].  Ми  погоджуємося  з  такими  підходом  до

визначення  ризику  та  вважаємо,  що  при  ефективному  управлінні  ризиком

суттєво  збільшуються  шанси  не  тільки  не  втратити  кошти,  а  й  отримати

конкурентні переваги. 

Таким  чином,  на  основі  проаналізованих  різноманітних  підходів  до

визначення  категорії  ризику,  що  є  у  науковій  вітчизняній  та  зарубіжній

літературі,  а  також  враховуючи  специфіку  об'єкта  інвестування  –  людського

капіталу,  –  можна  дати  наступне  визначення  поняттю ризику  інвестування  у

розвиток персоналу підприємства.  Ризик інвестування  у розвиток персоналу

підприємства  — це  можливість  недосягнення  запланованих підприємством

цілей  від  інвестицій у розвиток  персоналу внаслідок  ймовірнісного  прояву

факторів ризику, пов’язаних із працівниками, діяльністю підприємства та/або

впливом зовнішнього середовища.

Однією з причин виникнення ризику інвестування у розвиток персоналу є

наявність  людського  фактору.  Зокрема,  основними  факторами  такої

невизначеності  є  різний  рівень  у  працівників  знань,  умінь,  навичок,

можливостей  та  здатності  засвоювати  нові  знання  та  інформацію,

використовувати їх у трудовій діяльності, різний рівень фізичних можливостей,

стану здоров'я, відмінність у рівні та структурі мотивації, очікувань та прагнень

щодо  кар'єрного  зростання,  знаходження  на  різних  етапах  життєвого  циклу

працівника  та  нестабільність  внутрішніх  мотивів,  прагнень  та  життєвих



47

обставин [87].

Як  видно  з  наведеного  переліку  причин  невизначеності,  поведінка

працівника як окремого індивіда залежить від багатьох внутрішньо-особистісних

факторів,  на  частину  з  яких  підприємство  може  вплинути,  а  на  іншу  –  ні.

Причому результати впливу можуть бути також різними.  Але саме складність

прогнозування поведінки працівника робить дослідження ризиків інвестування у

розвиток персоналу цікавим та перспективним, що на даному етапі вимагає від

дослідника виокремлення їх особливостей.

Отже, можна узагальнити такі основні особливості ризиків інвестування у

розвиток  персоналу  підприємства,  які  обумовлюють  необхідність  всебічного

дослідження цього питання:

1) Найбільша  вага  людського  чинника  суттєво  ускладнює  процес

врахування та оцінки ризиків інвестування у розвиток персоналу. Відповідно у

цього виду ризиків завжди буде більший ступінь невизначеності. Серед інших

видів ризиків цим ризикам більшою мірою притаманні риси конфліктності як

передумови виникнення невизначеності. Це пов'язано з тим, що факт розвитку

однієї  категорії  персоналу  або  окремих  працівників  може  призвести  як  до

незадоволеності, так і до підвищення мотивації, кращих результатів праці інших.

2) В умовах економіки знань людський капітал стає найбільш важливим

фактором виробництва, а отже ризики інвестування у його розвиток починають

відігравати все більш важливу роль.

3) Процеси  глобалізації  ринку праці  підвищують  рівень  ризикованості

інвестування  у  розвиток  персоналу  підприємства,  оскільки  у  глобальних

компаній є доступ до найбільш висококваліфікованих фахівців в будь-якій точці

світу,  а  отже  для  місцевих компаній ринок праці  стає  більш конкурентним і

складним.

4) На  даний  момент  ризики  інвестування  у  розвиток  персоналу

підприємства  недостатньо  вивчені,  а  на  підприємствах  немає  комплексної

системи  врахування  та  оцінки  таких  ризиків,  бракує  також  кваліфікованих

фахівців для виконання такого аналізу.
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Для  подальшого  аналізу  ризиків,  оцінки  та  управління  ними  варто

розділити ризики за різними характеристиками та джерелами походження, тобто

класифікувати їх. В науковій літературі існують загальні підходи до класифікації

ризиків  за  різними ознаками,  зокрема  варто  навести  основні,  які  стосуються

теми  даного  дослідження  та  дозволяють  висвітлити  і  вирішити  поставлені  в

роботі завдання. Основні підходи до класифікації ризиків такі [90, 96, 118]:

 за  характером  наслідків  розрізняють  чисті  та  спекулятивні  ризики.

Чисті  ризики  практично  завжди  несуть  в  собі  втрати  для  підприємницької

діяльності, а спекулятивні можуть нести як втрати, так і додатковий прибуток;

 за часом ризики можуть бути короткостроковими і постійними, а також

ретроспективними (пов'язані із рішеннями, що були прийняті у минулому, але

реалізуються  тепер  внаслідок  зміни  певних  факторів  впливу),  поточними

(співвідносяться  із  поточною  діяльністю,  змінюються  під  впливом  постійно

діючих факторів ризику) і перспективними (пов'язані з можливими змінами умов

функціонування  суб'єкта  ризику  нині,  що  в  майбутньому може  створити  або

змінити ризиковану управлінську ситуацію, подію, операцію тощо);

 за  рівнем  втрат  ризики  поділяються  на  низькі,  помірні,  повні  або

мінімальні,  оптимальні,  допустимі,  середні,  максимальні,  критичні,

катастрофічні;

 за  сферою  виникнення  розрізняють  зовнішні  та  внутрішні  ризики,

тобто  ризики,  породжені  ендогенними  або  екзогенними  факторами

функціонування об'єкту ризику відповідно;

 за природою виникнення розрізняють суб'єктивні (невизначеність цілей

діяльності: неправильне розуміння процесів, що аналізується, недостатній рівень

кваліфікації,  освіти,  досвіду,  необґрунтовані  амбіції)  та  об'єктивні  (нестача

інформації, стихійні лиха, макроекономічні, політичні зміни).

Аналізуючи ризики інвестування у розвиток персоналу підприємства, на

першому етапі варто розділити їх на три основні групи: ризики, що пов'язані з

працівником,  ризики,  що  стосуються  підприємства,  та  ризики,  пов'язані  із
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зовнішніми змінами.  Даний поділ за  джерелами виникнення,  на нашу думку,

сприяє  кращому  розумінню  причин  виникнення  ризику  та  дозволяє  більш

ефективно управляти ним.  Схематично класифікація  підходів до інвестування

зображена на рис. 1.6.

Отже,  серед  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу  підприємства

можна виділити наступні:

1) Ризик  дострокового  звільнення  — це  ризик  того,  що  працівник

залишить  місце  роботи  до  того,  як  вкладені  в  нього  кошти  окупляться  та

почнуть  приносити  прибуток  підприємству.  Додатково  можна враховувати  й

незаплановані витрати підприємства на пошук нового працівника, його навчання

та  час  адаптації  до  роботи,  якщо  інвестиції  у  розвиток  співробітника,  який

звільнився,  впливають  на  ймовірність  його  дострокового  звільнення.  Варто

зазначити,  що  ця  категорія  ризику  є  дуже  небезпечною  для  підприємства,

оскільки може привести до значних втрат. 

Окрім змін в економічній та  політичній ситуації  в  країні,  існує  чимало

причин,  за  якими  працівник  залишає  те  чи  інше  підприємство.  У більшості

випадків причинами є низький рівень заробітної плати, великі обсяги роботи,

нецікава  робота,  недостатній  рівень  трудової  мотивації,  нерозвинений  рівень

корпоративної  культури  та  недосконалість  системи  управління  персоналом

підприємства,  відсутність  можливості  кар’єрного  зростання,  напружені

взаємовідносини з керівництвом.

До того ж, причинами, що призводять до дострокового звільнення, можуть

бути й особисті обставини. Слід також звернути увагу на те, що для більшості

працівників  останнім часом важливого значення  набуває  навчання  персоналу,

соціальний пакет, який включає в себе страхування життя, медичне страхування,

виділення додаткових коштів на харчування, надання путівок та абонементів для

заняття спортом та інші пільги.
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Ризик недоотримання соціального
ефекту від інвестицій
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Рис.  1.6.  Підходи  до  розвитку  персоналу  за  умов  інвестування  або

неінвестування та можливі при цьому ризики

Джерело: розроблено автором 

2) Ризик неефективного навчання. Даний вид ризику варто розглянути у

двох складових:

 ризик, що підприємство обере неадекватну програму навчання, тренінг,

який  буде  мати  лише  короткостроковий  ефект  та  не  надасть  особливих

конкурентних переваг, тобто це ризик, який стосується діяльності підприємства.

Цей  вид  ризиків  характеризується  відносно  малими  втратами,  оскільки,  як

правило,  сам  факт  проведення  заходу з  навчання  персоналу вже  несе  в  собі

позитивний ефект, та навіть при невдалому підборі програми навчання ситуацію

Ризики, які можуть виникати при
 різних підходах до інвестування

 у розвиток персоналу

Ризики інвестування у розвиток
 персоналу

Ризики неінвестування у розвиток
 персоналу
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можна швидко виправити, враховуючи минулі помилки при побудові наступної

програми.  За  офіційними  даними  швейцарських  дослідників,  що  були

опубліковані  у  звіті,  присвяченому  людського  капіталу,  у  2015  році  Україна

зайняла  82-ге  місце  серед  122-ти  країн  за  категорією  «сервіси  з  навчання

персоналу»  [230,  c.  290]. Ці  цифри  свідчать  про  те,  що  система  навчання

персоналу  на  підприємствах  України  не  є  досконалою  та  те,  що  є  певні

проблеми, на які варто було б звернути увагу, що в свою чергу, дасть можливість

зменшити ризики інвестування у розвиток персоналу;

 ризик, що персонал, в який було вкладено кошти, не засвоїть належним

чином  знань  та,  як  результат,  не  підвищиться  рівень  ефективності  праці.  Як

правило,  причиною  в  даному  випадку  є  низька  або  недостатня  здатність

працівників до навчання, початково неправильно підібраний персонал, зниження

мотивації щодо кар'єрного зростання. Отже, дуже важливою для підприємства є

розробка  системи оцінювання рівня здатності  до  навчання у претендентів на

посаду  та  вдосконалення  системи  підбору  та  тестування  персоналу  для

підприємства.

 Ризик неузгодженості планів з розвитку персоналу з планами розвитку

підприємства. Такий  ризик  має  місце  у  випадку,  коли  підприємство  не

врегульовує плани розвитку персоналу з  стратегічними цілями та  напрямами

розвитку підприємства,  адже саме  персонал має  цих цілей досягати.  В такій

ситуації  ресурси,  вкладені  у  розвиток  персоналу,  можуть  використовуватись

неефективно або навіть підприємство може мати негативні фінансові наслідки.

Загалом,  розвиток  персоналу  має  бути  повторюваним  процесом,  в  якому

досягається  такий  рівень  кваліфікації  працівників,  що  відповідає  стратегії

розвитку організації.

Ще  одним  видом  ризику,  який  суттєво  відрізняється  від  попередніх,  є

ризик того, що підприємство може втратити свої конкурентні переваги, кращих

працівників  та  імідж  роботодавця,  якщо  не  буде інвестувати  кошти  у  свій

людський капітал.  Причинами виникнення таких ризиків є  підвищення рівня

конкуренції, швидка зміна та поява нових методів та технологій управління. На
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сьогоднішній день цей вид  ризику є  дуже актуальним,  оскільки,  знаходячись

приблизно  в  рівних  умовах,  підприємства  можуть  набути  додаткових

конкурентних переваг, інвестуючи у свій персонал, а можуть і зазнати збитків,

якщо  інвестувати  не  будуть.  Причому,  негативний  ефект,  як  правило,  буде

проявлятися в довгостроковій перспективі, оскільки працівники підприємства та

його клієнти відреагують на певну нестачу та відмінність від інших підприємств

через  деякий час.  Крім того,  можна виділити ще ряд  можливих ризиків,  що

можуть мати місце у разі неінвестування у розвиток персоналу підприємства:

 ризик  того,  що  на  підприємстві  будуть  працювати  недостатньо

кваліфіковані фахівці, що може призводити до помилок, зниження якості праці,

повільного  або  недостатньо  швидкого  виконання  посадових  обов'язків,

підвищеної  плинності  кадрів.  До  того  ж,  якщо  навіть  підприємство  обирає

стратегію прийняття на роботу вже навчених висококваліфікованих працівників

та не інвестує у розвиток свого персоналу, з часом знання та кваліфікація будуть

втрачати свою актуальність та ефективність праці буде зменшуватись.  Це все

може призвести до втрати репутації, клієнтів, позицій на ринку;

 ризик зменшення мотивації працівників та привабливості підприємства

як  роботодавця,  адже  наявність  системи  навчання  та  розвитку  персоналу  на

підприємстві  є  суттєвою  перевагою  при  виборі  місця  роботи  та  сприяє

формуванню  лояльності  у  працівників  до  підприємства,  на  якому  вони

працюють;

 ризик зменшення соціального ефекту від інвестицій, адже підприємства

становлять важливу ланку та джерело для формування та розвитку людського

капіталу. 

Таким чином, при відсутності або недостатньому обсягу інвестування у

розвиток  персоналу  на  підприємстві  можуть  виникати  ризики  втрати

конкурентних  переваг,  зниження  якості  продукції  або  послуг,  зменшення

мотивації працівників та плинності кадрів.

Один з найважливіших етапів аналізу ризику – це вивчення факторів, що

обумовлюють  його  виникнення.  За  визначенням  економічної  енциклопедії



53

фактор – це умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, чинник. Фактори

ризику  – це  різноманітні  умови,  які  можуть  виникати  та  спричинити

невизначеність результатів провадження господарської діяльності, тобто, по суті,

це  причини  виникнення  таких  ризиків.  Джерела  ризику  є  конкретними

складовими елементів факторів ризику, які обумовлюють можливість втрат.

Загалом, в науковій літературі фактори ризику класифікують на зовнішні

та  внутрішні.  Особливістю  зовнішніх  факторів  є  те,  що  вони,  зазвичай,

стосуються  загальних умов діяльності,  які  підприємство  не  може самостійно

змінювати,  проте  їх  треба  враховувати,  розробляючи  стратегію поведінки  на

рівні  управління персоналом та підприємством.  Внутрішні  ж фактори ризику

стосуються  таких  чинників і параметрів  діяльності  підприємства,  які

перебувають  під  його  контролем  [202,  c.  30-36].  Фактори,  що  впливають  на

ризики інвестування у розвиток персоналу підприємства, ми розділили на три

основні  групи:  що  стосуються  безпосередньо  працівника,  що  відносяться  до

підприємства  (внутрішні)  та  зовнішні  фактори.  Класифікація  факторів  та

джерела ризиків інвестування у розвиток персоналу наведені у табл. 1.6.

Виокремлення  групи факторів,  що стосуються  працівника,  пояснюється

наявністю людського чинника у досліджуваному виді ризику. Людський фактор

додає  чимало  особливостей,  таких  як  нестабільність  у  часі  психоемоційного

стану людини та  її  цілей;  складність  визначення  інтелектуальних здібностей,

мотивації,  очікувань  від  роботи;  різна  здатність  та  швидкість  засвоєння  та

використання інформації тощо [87, c. 165-166]. Але, без сумніву, всі ці фактори

також обов'язково  повинні  бути  враховані  та  оцінені  з  погляду  їх  впливу  на

загальний рівень ризику при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства.

Фактори,  що  стосуються  працівника,  представлені  чотирма  основними

підгрупами:  мотивація,  результати  роботи,  компетенції  та  особисті  причини.

Джерелом усіх їх є індивідуум. Однак в процесі трудової діяльності людина та

підприємство взаємодіють, і в результаті фактори, що стосуються працівника та

підприємства, багато у чому взаємопов'язані між собою. 
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Таблиця 1.6

Джерела та фактори ризиків інвестування у розвиток персоналу
підприємства

№ Джерела ризику Фактори ризику
1. Що походять від працівника

1. Мотивація X1 Зниження мотивації до праці та кар’єрного зростання в працівника
2. Результати роботи X2 Недостатньо високі результати роботи працівника; негативна їх динаміка
3. Компетенції X3 Недостатній рівень компетенцій працівника
4. Особисті причини X4 Зміна сімейного стану та обставин, народження дітей, вимушений переїзд

до іншого міста та інше
2. Спричинені діяльністю підприємства

1. Система розвитку
персоналу на
підприємстві

Y1 Неякісні або неадекватні програми навчання (внутрішні) чи неправильний
вибір  зовнішніх  провайдерів  (низька  якість,  висока  вартість,
неефективність);  невідповідність  програми  розвитку персоналу реальним
потребам конкретних працівників, відсутність регулярної системи оцінки та
розвитку персоналу на підприємстві

2. Узгодженість плану
розвитку персоналу з

планом розвитку
підприємства

Y2 Невідповідність  плану  розвитку  персоналу  в  цілому  або  окремих  груп
працівників загальній стратегії підприємства

3. Система оплати
праці 

Y3 Недостатній рівень оплати праці на підприємстві, несправедливий розподіл
заробітної плати, пільг, заохочень тощо

4. Рівень корпоративної
культури

Y4 Недостатній  рівень  корпоративної  культури  та  репутації  підприємства;
відсутність  або  недостатня  кількість  заходів,  що  сприяють  розвитку
командного духу та підвищенню лояльності до підприємства в працівників

5. Зміст роботи і задач Y5 Відсутність чи недостатня кількість цікавих проектів, завдань, перспектив
6. Якість команди Y6 Низька  злагодженість команди,  трудові  конфлікти,  низький професійний,

морально-етичний рівень працівників
7. Можливості

кар’єрного зростання
Y7 Відсутність або обмеженість можливостей для кар’єрного зростання певних

груп або окремих працівників
3. Спричинені впливом зовнішнього середовища

1. Економічна та
політична ситуація в

країні

Z1 Зниження  рівня  життя  населення;  зміна  ставок  податків,  впровадження
нових  обов’язкових  відрахувань,  нових  видів  регулювання;  введення  в
країні надзвичайного, воєнного стану тощо

2. Глобальні зміни Z2 Скасування  візового режиму для громадян України  для роботи в  деяких
країнах;  впровадження  нових  умов  праці  для  громадян  за  кордоном;
збільшення квот для виїзду кваліфікованих працівників за кордон та інші

3. Активність
конкурентів

Z3 Посилення конкурентної боротьби, активне «переманювання» спеціалістів,
стрімке  зростання  конкуруючих  підприємств:  їх  кількості,  розмірів,
прибутку,  престижу  тощо;  підвищення  ними  рівня  заробітної  плати,
впровадження  цікавих  програм  розвитку  персоналу,  пільг  та  інше;
відкриття нових представництв глобальних корпорацій

4. Ситуація на ринку
праці

Z4 Стрімке  зростання  рівня  оплати  праці  в  галузі,  у  якій  працює
підприємство,  зменшення пропозиції та/або якості робочої сили на певні
професії

5. Ситуація на ринку
освітніх послуг

Z5 Відсутність  необхідних  якісних  програм  навчання,  ненадійність
провайдерів, збільшення вартості навчання 

6. Технологічний
розвиток

Z6 Невідповідність набутих знань та компетенцій працівників новим умовам
роботи, що викликана стрімкою зміною технологій, появою нових методів
та інструментів здійснення діяльності підприємства

Джерело: розроблено автором



55

Наприклад, мотивація працівників суттєво залежить від системи мотивації

праці  на  підприємстві,  хоча має  місце  і  індивідуальний (внутрішній)  рівень

мотивації працівника. Тому цей фактор віднесено до окремої категорії. Загалом,

мотивація  за  визначенням  А.М. Колота  являє  собою  сукупність  внутрішніх  і

зовнішніх  рушійних  сил,  які  спонукають  людину  до  діяльності,  визначають

поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої

на  досягнення  особистих  цілей  і  цілей  організації  [103].  На  думку  вченого,

важливим з теоретичного і практичного погляду є питання про співвідношення

«внутрішньої» і  «зовнішньої» мотивації.  Суть  проблеми  полягає  в  тому,  що

діяльність людини залежить як від мотивів, що виникають за замкнутої взаємодії

людини і мети (завдання),  так і від мотивів відкритої взаємодії,  коли суб’єкт

зовнішнього середовища породжує мотиви, що спонукають людину до певних

дій [103].

Розрізняють матеріальну та трудову мотивацію. До матеріальної входять

рівень заробітної плати, пільги, бонуси, путівки, відшкодування витрат на спорт,

медичне страхування та інше. Трудова ж мотивація часто підсилює позитивний

вплив матеріальної мотивації і дає змогу одночасно задовольняти різні потреби

працівників.  До  трудової  мотивації  відносять  цікавість  та  зміст  праці,

можливість  кар'єрного  зростання,  інтелектуального  саморозвитку,

відповідальність,  стосунки  з  колегами,  успіх,  заохочення.  Кожний  елемент

матеріальної та нематеріальної мотивації має свою вагу, свій рівень впливу на

загальний рівень мотивації. Крім того, потреби працівників різні, а отже й для

кожного  працівника  існує  свій  оптимальний  набір  мотивуючих  факторів.  На

думку Н.Ю. Подольчак, одним з основних завдань, враховуючи фактор ризику,

під  час  аналізу соціально-психологічного  клімату колективів та  працівників  є

виокремлення трьох категорій працівників: схильних до ризику, нейтральних та

не схильних до нього [147]. Оскільки у кожної з цих груп працівників ставлення

до  ризику  різне,  то  і  поведінка  в  ситуації  невизначеності  буде  різною,

відрізнятися будуть й ієрархія потреб та винагород. Традиційно заробітна плата є

основним  матеріальним  стимулом.  Однак,  на  думку  вчених,  нематеріальна
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мотивація більш важлива, ніж матеріальна, оскільки гроші дозволяють залучити

і  утримувати  співробітників  лише  на  деякий  час,  тоді  як  нематеріальна

мотивація  надихає  їх  на  досягнення  найкращих  результатів  тривалий  час,

дозволяє  їм  максимально  розкрити  і  реалізувати  свій  потенціал  [36].  Ми

погоджуємося  з  таким  твердженням  та  вважаємо,  що  саме  нематеріальна

мотивація  є  основою  для  формування  лояльності  у  працівників,  вона  також

суттєво  підвищує  продуктивність  праці  та  є  необхідною  складовою  для

ефективної роботи працівника. 

Крім  того,  на  думку  Г.С. Атаманчук,  з  переходом  економіки  до  пост-

індустріального етапу розвитку, що передбачає широке використання інновацій

та потребує висококваліфікованої, інтелектуальної робочої сили, на перший план

виходять внутрішні потреби та  мотиви особистості,  необхідність задоволення

яких стає важливішою складовою системи мотивації [9]. З огляду на це, можна

стверджувати, що мотивація і стимули праці потребують постійного моніторингу

та вдосконалення залежно від внутрішніх чинників, що виражаються у потребах

працівників, а також можливостях підприємства та зовнішніх умов. 

Іншими важливими складовими факторів,  що стосуються  працівника,  є

результати  роботи  працівника,  рівень  його  кваліфікації  та  компетенцій.  Ці

показники певним чином відображають  «надійність» працівника з  точки зору

інвестицій в нього. Важливість компетенцій як фактору можливого ризику для

підприємства  в  результаті  інвестицій  у  персонал  підтверджує  й  І.А. Грузіна,

зазначаючи,  що  оцінка  компетенцій  необхідна  для  оцінювання  ефективності

людини в роботі, її знань та вмінь, для створення програм навчання та розвитку

працівника з метою вдосконалення його навичок для кар'єрного зростання, для

оцінювання внеску в кінцевий продукт підприємства [50]. Таким чином, підхід

до управління персоналом, що базується на основі моделі компетенцій,  слугує

критерієм  для  відбору  необхідних  для  підприємства  працівників,  є  також

критерієм  у  процесі  оцінювання  персоналу,  основою  вибору  пріоритетних

напрямів, розробки програм навчання та розвитку персоналу.  

Компетенції  персоналу  поділяються  на  три  основні  групи:  базові,
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професійні та рольові. До базових належать здатність до навчання, креативність,

здатність  до  системного  мислення,  адаптивність  і  комунікабельність,

наполегливість  у  досягненні  мети,  здатність  до  критики  та  самокритики,

розуміння  та  сприйняття  етичних  норм  поведінки  стосовно  інших  людей,

розуміння  необхідності  дотримуватися  норм  здорового  способу  життя.  До

професійних відносяться знання з різних сфер діяльності, вміння працювати у

команді, навички та вміння використовувати ІТ-технології. Рольові компетенції

полягають  у  вміннях  виконувати  управлінські  функції:  лідерство,  управління

розвитком та мотивацією персоналу, прийняття рішень, стратегічне мислення,

управління конфліктами, змінами [143]. На нашу думку, до цієї класифікації у

групу  «базові» варто  також додати  ще  й  таку компетенцію,  як  орієнтація  на

клієнта, оскільки вміння задовольняти як внутрішніх, так і зовнішніх клієнтів є

дуже важливим, а часто й критичним для діяльності підприємства.  Джерелом

отримання  інформації  щодо  результатів  праці  працівників,  їх  динаміки  та

розвитку  компетенцій  є  регулярна  оцінка  працівників,  аналіз  показників

продуктивності та якості праці. 

Особисті причини оцінити найскладніше, оскільки вони характеризуються

високим  ступенем  невизначеності.  Однак,  ці  фактори  можуть  мати  на

працівника  дуже  великий  вплив,  саме  тому їх  також варто  враховувати.  Для

вдалої  реалізації  цілей  своєї  діяльності  підприємству  потрібен  лояльний,

задоволений  та  мотивований  персонал,  тому  вкрай  важливо  враховувати

психологічний стан та ціннісні орієнтири кожного працівника. Крім того, прояв

особистих  причин  можна  частково  передбачити,  наприклад,  встановлення

довірчих стосунків керівників з підлеглими, цілеспрямована діяльність відділу

по роботі з персоналом у цьому напрямі дає можливість частково спрогнозувати

деякі  ризики,  зокрема  ризик  того,  що  навчений  працівник  залишить

підприємство до того, як вкладені в нього кошти почнуть приносити очікуваний

прибуток,  або  ризик  недостатньо  ефективного  засвоєння  знань  внаслідок

тимчасового впливу на працівника певних сімейних обставин.

Фактори,  що  стосуються  підприємства,  характеризують  діяльність
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підприємства у сфері управління та розвитку персоналу, а також узгодженість

цієї  функції  з  загальною  стратегією  та  цілями  підприємства.  Неефективна

система розвитку персоналу,  неякісні програми навчання та їх неадекватність

суттєво збільшують ризики інвестування у розвиток персоналу, оскільки можуть

призвести до значних матеріальних втрат та втрат часу.

Недостатній  рівень  оплати  праці  на  підприємстві,  несправедливий  її

розподіл, відсутність пільг, заохочень, а також недостатність можливостей для

кар'єрного  зростання  суттєво  впливають  на  рівень  мотивації  персоналу,  та

відповідно  збільшують  рівень  ризику  втрати  цінних  для  підприємства

працівників.

Вплив  корпоративної  культури  на  ефективність  дільності  підприємства

досить ґрунтовно досліджено як науковцями, так і практиками. Корпоративна

культура підприємства являє собою систему колективно поділяємих цінностей,

переконань,  традицій  і  норм  поведінки  працівників.  Вона  виражається  в

символічних засобах духовного й матеріального оточення людей, що працюють

у даній організації [108]. Отже, можна стверджувати, що корпоративна культура

організації  являє  собою  один  з  факторів  її  ефективної  діяльності,

конкурентоспроможності, досягнення успіху та навіть виживання у складні для

організації часи.

На  зовнішні фактори  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу

підприємство майже не може вплинути, але їх обов'язково потрібно враховувати

при аналізі ризиків та загалом в управлінні підприємством та персоналом. До

того  ж,  зовнішні  фактори  ризику  стають  ще  більш  актуальними  в  умовах

економічної і політичної кризи в Україні та глобалізації ринку трудових ресурсів.

За  даними  швейцарських  дослідників,  що  були  опубліковані  у  звіті,

присвяченому людському капіталу,  у 2015  році  Україна  зайняла  110-те  місце

серед 122-ти країн за категорією «здатність країни залучати таланти» та 117-те у

категорії «здатність країни акумулювати таланти» [230, c. 508]. Тобто соціально-

економічний  та  політичний  стан  розвитку  країни,  середовище,  в  якому

функціонує підприємство, має велике значення та вплив на результати інвестицій
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у розвиток персоналу.

Особливе місце серед факторів ризиків зовнішнього впливу належить діям

конкурентів. За умов дефіциту кваліфікованих спеціалістів конкурентна боротьба

за  таланти  набуває  часто  досить  жорсткого  та  недобросовісного  характеру,

оскільки  не  тільки  самі  підприємства  зацікавлені  у  наймі  «зірок»,  а  й

посередники  –  представники  кадрових  агенцій  —  мають  великі  матеріальні

зиски,  тому  можуть  застосовувати  доволі  агресивні  методи  залучення

спеціалістів.  Разом з  тим,  й об'єктивне зростання,  розвиток та  привабливість

конкурентних підприємств може бути причиною втрати працівників внаслідок

переходу їх на кращі умови праці, виконання більш цікавої та творчої роботи, до

кращого колективу, менеджменту або корпоративної культури.

Для  забезпечення  процесу  навчання  працівників  підприємство,  окрім

використання власних ресурсів,  часто користується зовнішніми провайдерами

таких  послуг,  саме  тому  результати  навчання  багато  в  чому  залежать  від

пропозиції  на  ринку  та  якості  послуг  з  навчання  та  розвитку  персоналу.  На

ризики інвестування у розвиток персоналу впливає і вартість послуг, оскільки,

чим більше коштів було вкладено, тим більші очікування та можливі втрати в

разі звільнення навченого працівника.

Стрімкий технологічний розвиток призводить до швидкого застарівання

знань  та  вимагає  постійного  їх  оновлення.  До  того  ж,  нові  технології,  як

правило, коштують дорого і, в той же час, оволодіння ними робить працівника

більш привабливим на ринку праці, що в свою чергу, суттєво збільшує рівень

ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства. Так, за результатами

дослідження Кс. Сонг та Дж. Джонс, технологічні зміни можуть мати значний

вплив на людський капітал. Це може виражатися у збільшенні продуктивності

працівників, а також може привести до застарівання знань [260]. Таким чином,

технологічні зміни мають вплив як на граничні витрати, так і на граничний дохід

від інвестицій у людський капітал.

Отже, теоретичний аналіз факторів ризику, зокрема їх систематизація та

комплексний  підхід  до  їх  вивчення,  являє  собою  важливу  базу  для
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різностороннього  та  більш  повного  дослідження  такого  явища,  як  ризики

інвестування у розвиток персоналу. Він також враховує сучасні вимоги світу, що

виражаються у підвищенні ролі інтелектуального капіталу, швидкому розвитку

науково-технічного прогресу та посиленні процесів глобалізації.

1.3. Підходи до оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу

підприємства

Інвестиційна  діяльність  тісно  пов'язана  з  ризиками,  тому  оцінка,

врахування  та  управління  ними  є  необхідною  умовою  ведення  бізнесу  та

мінімізації  втрат.  Оцінка  ризику  є  одним  з  найважливіших  етапів  в  процесі

управління  ним,  оскільки  за  відсутності  знань  про  можливі  розміри  ризику

неможливе прийняття адекватних управлінських рішень.

В  загальному  вигляді  процедура  управління  ризиками  передбачає  такі

основні етапи [29, 95, 202]:

1) визначення причин ризику;

2) ідентифікація ризиків;

3) якісна та кількісна оцінка ризиків;

4) оцінка можливих негативних наслідків та втрат в результаті настання

ризиків;

5) обґрунтування  та  впровадження  стратегій  реагування  на  найбільш

ймовірні та загрозливі ризики;

6) аналіз та контроль результатів управління ризиками. 

У попередньому підрозділі 1.2 ми ідентифікували ризики інвестування у

розвиток персоналу та визначили основні причини їх появи. Подальший аналіз

ризику  вимагає  вирішення  завдання  вибору  методу  кількісної  оцінки  ризику

інвестування у розвиток персоналу, що в свою чергу потребує вивчення наявних

підходів  до  оцінювання  ризику  інвестування  у  розвиток  персоналу,  а  також

аналізу  класичних  методів  оцінки  ризику  з  точки  зору  можливості  їх

застосування  для  оцінки  ризику  інвестування  у  розвиток  персоналу
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підприємства.

Загалом  оцінка  ризику  являє  собою  науковий  аналіз  виникнення  та

масштабів  ризику  у  конкретній  ситуації,  який  складається  з  таких  етапів:

ідентифікація  небезпеки,  характеристика  небезпеки,  оцінка  впливу,

характеристика ризику. Основна концепція оцінки ризику полягає в тому, щоб

визначити  ризики  кількісно  або  у  порівняльному вигляді  по  відношенню до

інших ризиків.

На  сьогоднішній  день  в  науковій  та  практичній  літературі  досить

ґрунтовно  досліджені  різні  підходи  до  оцінки  ефективності  інвестицій  у

розвиток  персоналу  [45,  60,  80,  87].  Так,  Д.  Кірпатрік  запропонував  один  з

найрезультативніших методів оцінки віддачі від інвестицій у розвиток персоналу,

що будується не лише на фінансовому аналізі, а й містить чотири рівні, кожен з

яких вимагає більш складних методів оцінки. Так, на першому рівні оцінюється

як учасники реагують на подію з навчання, на другому — наскільки учасники

засвоїли знання, навички та сформували необхідне відношення по завершенню

навчальної  події,  третій  рівень  орієнтований  на  з'ясування  того,  як  учасники

застосовують  на  робочому  місці  те,  що  вони  вивчали,  четвертий  же  рівень

націлений на оцінку ступеня досягнення поставлених цілей навчання [88].  Дж.

Філіпс  доповнив  модель  Д.  Кіркпатрика  ще  одним  рівнем,  який  полягає  у

розрахунку віддачі від інвестицій в грошовому еквіваленті.

Я.  Фітц-енц  у своїй  науковій  праці  репрезентував методику для  оцінки

ефективності  інвестицій,  а  також надав корисні рекомендації  для  управлінців

стосовно  того,  як  інвестувати  у  розвиток  людського  капіталу  підприємства

найбільш результативно.  Так,  Я.  Фітц-енц пропонує розраховувати коефіцієнт

окупності  інвестицій  у  персонал  як  співвідношення  доходу  до  витрат  на

заробітну плату та наданих пільг працівникам. Дохід автор обчислює шляхом

віднімання  всіх  корпоративних  витрат,  що  не  пов'язані  з  людьми,  а  саме

заробітної плати та пільг [235].  Але,  на  нашу думку,  витрати на інвестиції у

працівників  підприємства  не  обмежуються  лише  заробітною  платою  та

пільгами,  тому варто  було  б  до  них  додати  й  витрати  на  навчання,  охорону
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здоров'я, творчий та особистісний розвиток працівників.

Після обчислення та аналізу показників ефективності інвестицій важливим

етапом є врахування невизначеності та оцінювання інвестиційних ризиків.  Це

пов'язано  з  тим,  що  у  процесі  реалізації  інвестиційного  проекту  розвитку

персоналу підприємства можуть виникнути непередбачувані ситуації, які здатні

істотно змінити заплановані показники прибутку, витрат та соціального ефекту

від інвестицій.

Дослідження інвестиційних ризиків у загальному значенні представлені й

у наукових працях таких вітчизняних вчених, як І.О. Бланк [17], В.В. Вітлінський

[29],  І.Ю. Івченко [90],  А.Б.  Камінський [95],  В.В.  Лук'янова [118],  Р.В.  Пікус

[145], А.О Старостіна [170], А.В. Шегда [202]. У зарубіжній науковій літературі

даний  напрям  дослідження  висвітлено  у  роботах  В.  Шарпа  [201],

Є. Андреєвої [5] та інших економістів, які внесли суттєвий внесок у дослідження

інвестиційних ризиків та їх якісної і кількісної оцінки.

 У  класичній теорії оцінки інвестиційних ризиків розрізняють дві групи

методів:  якісні  та  кількісні.  Група  якісних  методів  передбачає  визначення  та

ідентифікацію потенційних зон ризику і застосовується на  початкових етапах

роботи  над  проектом.  Кількісні  методи  мають  на  меті  формалізувати

невизначеність,  знайти  числове  значення  розміру  окремих  ризиків,  а  також

ризику  проекту  в  цілому.  Кількісні  методи  дозволяють  обчислити  загальний

рівень  ризику  інвестиційного  проекту,  дати  вартісну  оцінку  можливих

збитків/прибутків,  зумовлених  дією  ризиків,  кількісно  виміряти

взаємозалежність  чинників  ризику  та  критеріїв  ефективності  інвестиційного

проекту.  До  міри  ризику  кількісних  методів  належать  показники  дисперсії,

стандартного відхилення, коефіцієнти варіації та коваріації та інші.

В оцінці інвестиційних проектів центральне місце належить показникам

чистого  приведеного  доходу,  внутрішньої  норми  дохідності,  індексу

рентабельності.  Ризик  інвестування  у  даному випадку  оцінюється  як  певний

ступінь  чутливості,  відхилення  від  запланованих  значень  показників

ефективності інвестиційних проектів.
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Якщо  розглядати  інвестиції  у  розвиток  персоналу  підприємства  як

інвестиційний  проект,  першими  кроками  мають  бути  побудова  економіко-

математичної моделі, оцінка основних результативних показників цієї моделі та

обчислення показників ефективності інвестицій. 

Загалом,  існують  різні  види  економіко-математичних  моделей,  що

відрізняються цільовими функціями й обмеженнями. Вони поділяються на дві

основні  групи:  статичні  та  динамічні  моделі.  До  статичних  відносять

порівняльний облік затрат, прибутку, рентабельності, статистичні амортизаційні

розрахунки.  До  динамічних відносять  розрахункову  норму прибутку (ARR —

Accounting Rate of Return), період окупності інвестицій (PP — Payback Period),

індекс прибутковості (PI  — Profitability Index), чисту поточна вартість проекту

(NPV — Net Present Value), загальну поточну вартість (GPV —  General Present

Value), внутрішню норму прибутку (IRR — Internal Rate of Return), метод точок

Фішера.

Але  при  застосуванні  цих  класичних  методів  варто  враховувати  певні

особливості, які пов'язані з наявністю людського чинника у досліджуваному виді

інвестицій.  Одним  з  підходів  до  вирішення  цієї  проблеми  є  застосування

концепції  моделі  бізнесу,  що  представлена  у  роботі  О.А.  Грішнової  та

В.О. Небукіна [45]. Основна ідея цієї концепції полягає в тому, що між доходами

підприємства і його витратами з певним рівнем статистичної значимості існує

однозначний зв’язок. Бізнес-модель будується на основі статистичних даних про

структуру  витрат  і  доходів  підприємства  у  минулому  за  допомогою

багатофакторної  регресії.  Функціональна  форма  залежності  обирається  на

основі  логічних міркувань і  має  бути підтверджена  емпіричними даними.  На

основі  цієї  моделі  можна  однозначно  стверджувати,  що  конкретне  значення

зміни  витрат  на  розвиток  персоналу  певної  ланки  управління  і  спеціалізації

призведе до конкретного значення зміни доходу компанії. А отже таким чином

бізнес-модель  дає  можливість  прогнозувати  як  збільшення,  так  і  зменшення

доходу підприємства внаслідок зміни витрат на розвиток персоналу [45]. Варто

також додати, що науковці наголошують на тому, що набір змінних моделі,  а
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також  її  функціональна  форма  є  унікальними  для  кожного  окремого

підприємства, визначаються специфікою її діяльності, галузі та країни. 

Чимало іноземних авторів порівнюють ризикованість при інвестуванні в

розвиток людського капіталу із ризикованістю при інвестуванні у цінні папери, і

для оцінки ризику використовують відповідні методи кількісної оцінки ризику.

Так,  голландські  науковці  Дж.  Хартог,  Г.  Офем  та  С.  Байдечі  порівнювали

доходність  від  інвестицій  у  людський  капітал  з  доходністю  інвестиційного

портфеля,  використовуючи  результати  досліджень  доходності  інвестиційного

портфеля  на  фондовій  біржі  Нью-Йорку.  Результати  дослідження  науковців  є

цікавими відносно інвестицій у розвиток персоналу, які можуть розглядатись у

вигляді окремого активу і у вигляді портфеля активів, до якого входять заходи з

тренування  різноманітних  навичок  і  вмінь  [239].  Як  висновок,  дослідники

наголошують,  що  інвестування  в  навчання  дуже  подібне  до  інвестування  на

фондовій біржі в портфель із 30-ти цінних паперів,  що обрані випадково.  На

нашу думку, такий підхід до оцінки ризику є логічним, базується на ґрунтовній

теоретичній базі фінансового аналізу,  але на практиці його важко застосувати

через брак достовірної інформації щодо майбутніх доходів від інвестування у

конкретні заходи з розвитку персоналу.

Науковці  Ш.  Крістіансен,  Ю.  Йонсен  та  Х.  Нільсен  також порівнюють

інвестиції  у  розвиток  людського  капіталу  з  інвестиціями  на  фондовій  біржі.

Дослідники використовують модель середньої дисперсії Г. Марковіца (1952) та

виявляють  спільні  для  цих  двох  видів  інвестування  ознаки  визначення

співвідношення ризику та дохідності. Але модель, що базується на використанні

середньої дисперсії, не дивлячись на свою популярність та ґрунтовне теоретичне

обґрунтування, не завжди може бути підтверджена на практиці, особливо, якщо

це  стосується  людського  капіталу.  Саме  тому,  науковці  у  своїй  роботі

виокремлюють характерні відмінності між інвестуванням в людський капітал та

інвестуванням на фондовій біржі. Дані відмінності полягають у тому, що за умов

інвестування в людський капітал диверсифікація стає неможливою з точки зору

класичного розуміння інвестування на фондовому ринку. Не дивлячись на те, що
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людина  може  здобути  одночасно  освіту  або  знання  у  декількох  суміжних

галузях,  проте  так  званий  «освітній  портфель»,  у  противагу  інвестиційному

портфелю на ринку акцій, не може бути необмеженим. До того ж, як зазначають

науковці, неможливий при інвестуванні в людський капітал й арбітраж. Третьою

відмінністю від інвестування на фондовому ринку є те, що інвестування в кожну

специфічну освіту  чи  тренінг,  на  думку науковців,  являє  собою вибір  поміж

двома  змінними  (інвестувати  або  не  інвестувати).  Але  такий  підхід  потребує

уточнення та доповнення. Наприклад, на наш погляд, диверсифікація можлива з

щодо  вибору  об'єкту  навчання,  тобто  навчати  можна  різних  працівників,

формуючи  при  цьому  кадровий  резерв  і  тим  самим  зменшувати  ризик

інвестування у розвиток персоналу. Тим не менш, ми погоджуємося, що освітній

портфель, у порівнянні з інвестиційним портфелем на ринку акцій, не може бути

необмеженим.

Зарубіжні  вчені  К.  Коерзельман,  Р.  Уусітало  у  своїх  наукових  працях

розглянули  фактор  ризику  при  інвестиціях  в  освіту  [243].  Такі  зарубіжні

науковці,  як  М.  Бхатачар'я  та  П.  Райт  [219],  досліджували  питання  ризиків

інвестування  у  людський  капітал  підприємства  в  рамках  теорії  опціонів.

Науковці стверджують, що певні практики управління персоналом підприємства

є  засобами  управління  та  оцінки  ризиків,  створюють  можливості  для

підприємства та опціони для управління його людським капіталом. Ці опціони

допомагають  забезпечувати  стабільний  рівень  прибутковості  від  інвестицій  у

людський капітал підприємства і таким чином зберегти або здобути конкурентну

перевагу. На нашу думку, погляд на ризики інвестування у розвиток персоналу

як на опціони дуже вдало характеризує явище ризику не тільки з  негативної

сторони як загрозу, а й розглядає його як потенційну можливість позитивного

результату від інвестицій, що збігається з нашим баченням ризику інвестування

у розвиток персоналу.

Економіст з Лондонської школи економіки І. Паласіос-Уерта [250] також

досліджував  інвестиції  у  людський  капітал  з  точки  зору  фінансової  моделі

оцінювання  капітальних  активів,  розглядаючи  при  цьому  кожну  комбінацію
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рівня освіти та досвіду у формі активу людського капіталу.  І.  Паласіос-Уерта

зазначає, що активи людського капіталу характеризуються, як правило, вищим

рівнем  дохідності  та  мають  вищий  рівень  ризику,  ніж  фінансові  активи.  За

результатами дослідження науковця, активам людського капіталу притаманний

вищий коефіцієнт Шарпа,  який збільшується для певних демографічних груп

разом із підвищенням рівня освіти.

Вагомий внесок у дослідження питання ризиків інвестування у персонал

підприємства  за  останні  роки  зробила  О.В. Захарова.  Для  виокремлення

найбільш небезпечних ризиків інвестування у людський капітал на конкретному

підприємстві  автор  визначає  основні  складові  ризику,  що спостерігалися  при

здійсненні  кожного  виду  інвестицій  у  людський  капітал  на  досліджуваному

підприємстві  [87,  с.  176-183].  Складові  ризику  інвестування  у  персонал

визначено  автором  на  основі  статистичного  аналізу  результатів  попередніх

інвестицій у людський капітал на підприємстві.  Основними показниками,  що

характеризують  результативність  інвестицій  у  персонал,  автор  вважає

продуктивність  праці,  рентабельність  коштів,  що  були  інвестовані

підприємством  у  персонал,  та  коефіцієнт  плинності  кадрів.  Надалі  автор,

співставивши  динаміку  досліджуваних  показників  зі  зміною  обсягів

інвестування у людський капітал за  певний період,  виявила основні причини

невизначеності  та  ризику  можливої  втрати  та  недоотриманих  прибутків  від

інвестованих коштів у людський капітал підприємства. 

Розрахунок усередненого вартісного виміру ступеня ризику щодо настання

негативних наслідків інвестування у людський капітал О.В. Захарова пропонує

робити на основі показників за формулою [87]:

                  ,
(1.2)

де ріj – ймовірність виникнення j-го виду економічних втрат при настанні і-

ої складової ризику інвестування у людський капітал; 

Vіj – вартісний вимір економічних втрат j-го виду, які спостерігаються при
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настанні і-ої складової ризику інвестування у людський капітал; 

n –  кількість  визначальних  для  підприємства  складових  ризику

інвестування у людський капітал; 

m – кількість напрямів економічних втрат підприємства у разі настання

різних складових ризику при інвестуванні у людський капітал.

Даний підхід, є логічно обґрунтованим, але на нашу думку, на практиці

дуже важко визначити розмір економічних втрат у грошовому еквіваленті при

настанні  певної  складової  ризику  інвестування  у  людський  капітал.  Також

О.В. Захарова  пропонує  визначати  ймовірність  настання  певних видів  ризику

інвестування у персонал за допомогою статистичного методу оцінки за умови

наявності  даних  для  такого  аналізу.  За  умов  відсутності  таких  даних  автор

пропонує використовувати експертні методи.

Цікавим  є  підхід  до  ризиків  інвестування  у  людський  капітал

М.С. Абибулаєва, який наполягає на створенні страхового фонду, що є основою

захисту  від  реалізації  ризиків,  пов'язаних  з  персоналом  [1].  На  нашу думку,

такий підхід,  по-перше,  підтверджує  важливість  врахування  елементу ризику

інвестування  у  розвиток  персоналу,  по-друге,  є  одним  із  методів  зниження

ризику.

Але,  не  дивлячись  на  достатню кількість  наукових праць,  присвячених

дослідженню  ефективності  інвестицій,  підходів  до  оцінювання  ризику

інвестування  у  розвиток  персоналу,  на  нашу думку,  залишається  актуальним

теоретичний  аналіз  особливостей  оцінки  ризику  інвестування  у  розвиток

персоналу, не достатньо розкритим залишається аспект врахування людського

чинника  в  такій  оцінці.  Крім  того,  подальшого  аналізу  потребують  якісні  та

кількісні методи оцінки інвестиційного ризику щодо застосування їх для аналізу

ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства.

Загалом, вибір методу аналізу інвестиційного ризику обумовлений низкою

факторів, до яких належать:

 вид інвестиційного ризику;
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 рівень наявності та достовірності інформації для аналізу інвестиційного

ризику;

 кваліфікація спеціалістів, що здійснюють аналіз інвестиційного ризику;

 можливість залучення кваліфікованих фахівців та експертів до оцінки

інвестиційного ризику. 

Для  кращого  розуміння  предмету  дослідження  та  можливостей

застосування класичних методів оцінки інвестиційного ризику варто виокремити

такі  особливості  оцінки  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу

підприємства:

 наявність  людського  чинника  суттєво  ускладнює  процес  оцінки  та

управління даним видом ризиків;

 оцінка ризиків інвестування у розвиток персоналу в основному зводиться

до оцінки факторів невизначеності, які призводять до появи цього ризику;

 збір  інформації  про  фактори  ризику  та  їх  вплив  суттєво  обмежений

знаннями та досвідом керівників та відділу по роботі з персоналом на кожному

окремому підприємстві;

 інтерпретація отриманого кількісного показника ризику при інвестуванні

у розвиток персоналу потребує порівняння його з нормативним показником, але

у більшості випадків такі нормативи ще не розроблені;

 ризик неінвестування у розвиток персоналу може бути більшим за ризик

інвестування, саме тому потрібно розглядати альтернативні стратегії інвестицій у

розвиток персоналу підприємства і порівнювати їх за результатами оцінки цих

ризиків.

В цілому,  методика  оцінки  ризику  повинна  відповідати  таким  вимогам

[198]: 

1) достовірність та об'єктивність висновків;

2) достатня точність;

3) економічна  доцільність  (витрати  на  проведення  аналізу  не  повинні

перевищувати  додаткового  доходу від  використання  результатів  оціночної
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діяльності).

Для  дослідження  можливості  застосування  класичних  методів  оцінки

ризику для оцінювання ризику інвестування у розвиток персоналу підприємства

варто узагальнити та провести порівняльний аналіз таких методів, визначити їх

характеристику,  переваги  та  недоліки  щодо  застосування  їх  для  вирішення

поставленого  у роботі  завдання  оцінювання  ризиків  інвестування  у розвиток

персоналу. Даний аналіз наведено у табл. 1.7, в якій методи оцінки ризику нами

були  розділені  на  дві  групи:  прямої  оцінки  ризику,  які  дають  можливість

здійснити  розрахунки  на  основі  зібраних  даних  безпосередньо,  і  непрямої

оцінки,  які  використовують  кількісні  результати  застосування  інших  методів.

Непрямі методи є  допоміжними,  але  вони дають можливість отримати більш

повну картину ризиків для подальшого прийняття управлінських рішень.

Наявність різноманітних методів оцінки ризиків дає можливість підібрати

найбільш  адекватний  для  конкретної  ситуації  та  цілей  метод.  Більшість

наведених у табл. 1.7 методів засновані на принципах кількісного аналізу для

оцінювання ризику. 

Таблиця 1.7

Переваги та недоліки методів оцінки ризику при застосуванні їх для

оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства

№ Сутність методів Переваги та недоліки

1 2 3

Методи прямої оцінки ризиків

1. Експертні методи — базуються на
отриманні  оцінки  ризиків  від
кваліфікованих  фахівців  і
відповідній  математичній  обробці
результатів цього опитування.

Переваги:
 можливість застосовувати в умовах відсутності достатніх 

статистичних даних;
 можливість врахувати людський фактор;
 простота розрахунків;
 можливість виявлення джерел і причин ризику;
 можливість використання результатів для вибору напрямів і

шляхів зниження ризику.

Недоліки:
 суб'єктивність думок експертів і потенційна неузгодженість 

оцінок;
 складність у залученні висококваліфікованих експертів.
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Продовження Таблиці 1.7

1 2 3

2. Методи  фінансового  аналізу —
визначення  ризику  на  основі
фінансової  звітності  підприємства
та  прогнозу  майбутніх  грошових
потоків  та  впливу  на  них  різних
факторів  невизначеності.  До  цих
методів  відносяться:  метод
реальних  опціонів,  аналіз
чутливості  витрат,  аналіз
чутливості проектів.

Переваги:
 простота у застосуванні;
 дають можливість виявити ''вузькі місця'' у діяльності 

підприємства з погляду ризикованості, а в подальшому 
розробити шляхи їх усунення.

Недоліки:
 неможливість врахувати суб'єктивні фактори;
 методи не аналізують джерела ризику, а приймають ризик 

як цілісну величину, ігноруючи його складові.

3. Методи  теорії  ігор —  теорія
математичних  моделей  прийняття
оптимальних  рішень  в  умовах
конфлікту.  Теорія ігор намагається
математично зафіксувати поведінку
в  стратегічних  ситуаціях,  в  яких
успіх  суб'єкта,  що  робить  вибір,
залежить  від  вибору  інших
учасників.

Переваги:
 позитивний погляд на ризики;
 добре підходять для врахування людського фактору;
 наявність математичної моделі для вибору оптимальної 

стратегії управління на основі проведеної оцінки ризиків.

Недоліки:
 методи не аналізують джерела ризику, а приймають ризик 

як цілісну величину, ігноруючи його складові.

4. Статистичні  методи ґрунтуються
на  теорії  ймовірності  розподілу
випадкових  величин  та
передбачають вивчення статистики
втрат  і  прибутків,  що мали  місце
на  даному або аналогічному виді
проектів,  в  результаті
встановлюється  величина  і
періодичність  отримання  того або
іншого економічного результату.

Переваги:
 можливість отримати найповнішу кількісну інформацію 

про рівень ризику;
 висока ступінь достовірності прогнозу.

Недоліки:
 складність отримання даних або відсутність історії 

аналогічних проектів за тривалий період часу;
 складність врахування людського чинника;
 як правило, статистичні методи не передбачають аналізу 

джерел походження ризику (ризик розглядається як цілісна 
величина).

5. Імітаційне  моделювання  —
полягає  в  моделюванні  зміни
параметрів  грошового  потоку  і
оцінюванні  критеріїв  оцінки
проектів  за  допомогою
комп'ютерних технологій.

Переваги:
 можливість проведення великої кількості експериментів;
 можливість використовувати за умов обмеженості даних.

Недоліки:
 складність  оцінки  комплексного  впливу  факторів  або  їх

груп на результат інвестування.

Методи непрямої оцінки ризиків

6. Метод аналогій  —  аналіз схожих
(аналогічних)  проектів  з  метою
виявлення  потенційного  ризику
оцінюваного  проекту.  Він
передбачає  застосування  методик
чи  показників  інших  методів
кількісного  аналізу  з  подальшою
поправкою  результатів   на
подібність  або  відмінність  між
досліджуваною ситуацією і базою
оцінювання. 

Переваги:
 можливість  застосовувати  при  виявленні  ступеня  ризику

нових  напрямів  інвестиційної  діяльності,  зокрема  при
інвестиціях у розвиток персоналу;

 можливість  використовувати,  коли  інші  методи  оцінки
ризику неприйнятні.

Недоліки:
 складність визначення поправки відмінності чи подібності

досліджуваних  явищ  або  процесів,  що  особливо
ускладнюється непередбачуваністю поведінки працівників.
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Продовження Таблиці 1.7

1 2 3

7. Рейтинговий  метод —  система
коефіцієнтів  оцінки  певних
напрямів  діяльності  об'єктів
ризику  у  динаміці  з  подальшим
визначенням  рангу  (рейтингу)
кожного  напряму  стосовно  рівня
ризику.

Переваги:
 можливість зміни коефіцієнтів в залежності від мети 

аналізу;
 простота застосування методу, не потрібен аналіз великих 

масивів даних.

Недоліки:
 складність  встановлення  універсальних  меж  рангів  для

підприємств різних сфер економічної діяльності.

8. Аналітичний  метод  —  система
статистичних  оцінок  на  основі
попереднього  експертного  відбору
ключових параметрів з подальшим
аналізом  впливу  факторів  ризику
на них.

Переваги:
 поєднання  факторного  аналізу  ризику  з  виявленням

подальших способів його зниження;
 можливість врахування окремих факторів ризику.

Недоліки:
 потреба у великій кількості даних для аналізу;
 складність у залученні висококваліфікованих експертів.

9. Дерево  рішень —  діаграма,  що
відображає  кілька  можливих
напрямів  дій,  ймовірні  події,
потенційні  результати  кожного
напряму діяльності.

Переваги:
 метод  дає  чітку  наочну  картину  для  різних  варіантів

реалізації  інвестиційних  проектів,  повну  інформацію про
чутливість і можливі відхилення;

 дає  можливість  врахувати  вплив  комбінації  декількох
факторів через ймовірність кожного сценарію;

 можливість аналізу великої кількості сценаріїв. 

Недоліки:
 потреба у великій кількості даних;
 складність обчислень.

Джерело: таблиця складена автором на основі [29, 32, 90, 95, 116, 125, 145, 153, 170, 202]

Але  більшість  кількісних  методів  оцінки  інвестиційного  ризику

потребують великого обсягу даних для їх реалізації, а деякі є дуже складними

для використання на практиці.  До того ж,  в переважній більшості кількісних

методів оцінки інвестиційного ризику точність оцінки ймовірностей залежить

від великої кількості факторів, починаючи від якості статистичної інформації, і

закінчуючи  якістю  експертних  оцінок,  тому  і  якість  результативної  оцінки

ефективності і ризику інвестиційного проекту сильно залежить від них.

Саме тому на практиці у топ-менеджерів та фахівців склалася думка, що

переважна  більшість  прогнозів  на  основі  статистичних  методів  розрахунків

занадто  ідеалізовані,  не  відповідають  дійсності  та  далекі  від  практики.  Як

результат, в практичній роботі багато управлінців, особливо що стосується сфери
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управління  персоналом,  віддають  перевагу  прийняттю  рішення  на  основі

власного досвіду та інтуїції.

З огляду на це, варто розглянути ще один підхід до оцінки ризиків, що

базується  на  основі  теорії  нечіткої  логіки.  Теорія  нечіткої  логіки  (або  теорія

нечітких множин, або Fuzzy Logic) являє собою підхід до опису бізнес-процесів,

в  яких  присутня  невизначеність,  що  ускладнює  або  навіть  виключає

застосування точних кількісних методів і підходів.  Основоположником даного

підходу вважають вченого з американського університету Берклі Л. Заде, який у

1965 році опублікував основні положення теорії [272, 273]. Сутність та основна

перевага методу полягає в тому, що він дає можливість менеджеру найкращим

чином формалізувати свої нечіткі уявлення шляхом трансформації мови слів в

мову  кількісних  оцінок.  Окрім  цього,  методи  нечіткої  логіки  дозволяють

врахувати вплив суб'єктивного чинника на процес прийняття рішень, при цьому

невпевненість аналітика при класифікації рівня чинника моделюється функцією

належності, носієм якої є допустима множина значень аналізованого чинника;

метод не потребує значної кількості даних для аналізу і дає можливість отримати

максимально точну оцінку рівня ризику, яка враховує всі відтінки значень, як

окремих показників,  так і підсумкового,  та виявити чинники,  які підвищують

рівень ризику інвестування у персонал підприємства [91].

Але у даному підході є й декілька недоліків, які охарактеризовані у таких

наукових працях [18, 29, 91, 138]:

1) вихідний  набір  нечітких  правил,  що  постулюються,  формулюється

людиною-експертом і може виявитися неповним або суперечливим;

2) вид  і  параметри  функцій  приналежності,  що  описують  вхідні  і  вихідні

змінні системи, вибираються суб’єктивно і можуть виявитися такими, що

не точно відбивають реальну дійсність.

З огляду на ці обмеження метод нечіткої логіки також можна віднести до

групи експертних методів.

Що стосується статистичних методів, то вони мають велику перспективу

застосування, особливо така група статистичних методів, як методи машинного
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навчання (нейронні мережі, машини опорних векторів та ін.), які демонструють

найкращі результати в задачах прогнозування в багатьох інших галузях. На жаль,

їх застосування для даної задачі поки що суттєво ускладнено через потребу у

великій кількості даних про діяльність підприємств на довготривалих інтервалах

їх роботи,  які підприємства,  як правило,  не зацікавлені надавати,  оскільки ці

дані є конфіденційною інформацією для прийняття рішень. 

Використання  аналітичного  методу  також  перспективне,  оскільки

дозволить поєднати факторний аналіз ризику з виявленням подальших способів

його  зниження.  Однак,  складність  застосування  цього  методу  на  практиці

полягає в потребі аналізу основних показників діяльності компанії, які більшість

компаній не готові надавати з міркувань захисту комерційної таємниці. Також

слід  зазначити,  що  підрахунок  показників  чистого  приведеного  доходу,

внутрішньої  норми  дохідності,  індексу  рентабельності  у  випадку  оцінювання

ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу  часто  базується  на  недостатньо

обґрунтованих  припущеннях  про  майбутні  грошові  потоки,  які  складно

спрогнозувати через непередбачуваність людської поведінки.

Таким чином, для врахування людського чинника та інших особливостей

інвестування у розвиток персоналу, а також беручи до уваги відсутність наявної

статистичної інформації щодо результатів інвестицій у розвиток персоналу, на

наш  погляд,  варто  використовувати  комбінацію  різних  методів,  які  дають

можливість оцінити джерела виникнення ризиків, їх факторів, а з іншого боку й

підрахувати кількісне значення ризику. Так, для оцінки ризику інвестування у

розвиток  персоналу  підприємства,  на  нашу думку,  доцільно  використовувати

експертні  методи  оцінки  ризику,  що  базуються  на  наявній  інформації  щодо

діяльності підприємства та оцінках зовнішнього середовища та його впливу на

підприємство. 

Висновки до розділу 1

1. Огляд наукової літератури показав,  що на сьогоднішній день питання



74

розвитку  персоналу  є  достатньо  поширеними  та  дослідженими  як  серед

науковців,  так  і  серед  практиків.  Визначено,  що  розвиток  персоналу

підприємства  є  одним  з  головних  джерел  збільшення  продуктивності  праці,

підвищення  якості  продукції  та  послуг,  лояльності  працівників  та  здобуття

конкурентних переваг. У роботі наголошено на тому, що розвиток персоналу є

безперервним процесом та визначено його як  системний, стратегічний процес,

який  направлений  на  вдосконалення  професійних,  фізичних  та  особистісних

характеристик  працівників  для  досягнення  цілей  підприємства  та  отримання

соціального ефекту.

2. Інвестиції  у  розвиток  персоналу  відіграють  дуже  важливу  роль  у

підвищенні  ефективності  діяльності  підприємства.  Визначено,  що  вони

являють собою  сукупність грошових, інтелектуальних, часових ресурсів,  що

використовуються  підприємством  для  забезпечення  процесу  навчання,

адаптації,  оцінки  та  планування  кар'єри  персоналу,  а  також для  створення

сприятливих  умов  для  гармонійного  (професійного,  психологічного,

фізичного) розвитку та ефективної взаємодії персоналу, з метою підвищення

продуктивності  праці,  досягнення  цілей  підприємства  та  загального

соціально-економічного ефекту у довгостроковій перспективі.

3. Удосконалено  визначення  поняття  ризику  інвестування  у  розвиток

персоналу,  який  є  у  роботі  визначено  як  можливість  недосягнення

запланованих  підприємством  цілей  від  інвестицій  у  розвиток  персоналу

внаслідок ймовірнісного прояву факторів ризику, пов’язаних із працівниками,

діяльністю  підприємства  та/або  впливом  зовнішнього  середовища.  Такий

підхід  надасть  змогу  визначити  напрями  підвищення  ефективності

інвестування в розвиток персоналу та управління персоналом підприємства, а

також виявити джерела конкурентних переваг;

4. Охарактеризовано різні види ризиків, що пов'язані з інвестуванням у

розвиток  персоналу  та  окремо  виділено  також  ризик  неінвестування. До

ризиків  інвестування  належать  ризики  дострокового  звільнення,

неефективного  навчання,  неузгодженості  планів  з  розвитку  персоналу  з
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планами  розвитку  підприємства.  Ризик  неінвестування  також  має  декілька

складових,  зокрема:  ризик  зменшення  кваліфікації  працівників,  ризик

зменшення  мотивації  працівників,  ризик  зменшення  привабливості

підприємства  як  роботодавця  та  ризик  зменшення  соціального  ефекту  від

інвестицій.

5. Проведено  теоретичний  аналіз  факторів  ризику,  що  дало  змогу

вдосконалити їх класифікацію за рахунок виокремлення основних джерел та

виділити фактори, що стосуються працівника,  підприємства та зовнішнього

середовища, що прямо чи опосередковано впливають на ризик інвестування у

розвиток  персоналу.  Встановлено,  що  комплексне  дослідження  факторів

ризику  робить  процес  оцінки  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу

різностороннім  та  більш  повним,  таким,  що  відповідає  сучасним  вимогам

світу,  зокрема  в  умовах швидкого  розвитку науково-технічного прогресу та

глобалізації. 

6. Аналіз існуючих підходів до оцінки ризиків інвестування у розвиток

персоналу підприємств показав, що на даному етапі розвитку наукової думки

не існує єдиного методу, який би в повній мірі враховував особливості об'єкту

інвестування  —  людини,  —  базувався  на  достовірній  та  об'єктивній

інформації та був би простим у використанні на практиці. Отже, для оцінки

ризику було запропоновано використовувати експертні методи, які базуються

на  фактичних  даних  діяльності  підприємства.  Було  визначено,  що  такий

підхід дасть можливість визначити проблемні місця та зони ризику, а також

отримати кількісний показник ризику по окремому проекту, працівнику чи по

загальній стратегії розвитку персоналу підприємства.

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковані у роботах

[46, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 205, 206].
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РОЗДІЛ 2

ОЦІНКА РИЗИКІВ ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

2.1.  Особливості  інвестування у  розвиток персоналу на вітчизняних

підприємствах сфери інформаційних технологій

Сучасний світ неможливо уявити без інформаційних технологій (ІТ). На

сьогодні  споживання  товарів  та  послуг,  що  були  створені  із  залученням

інформаційних технологій, стає все більш поширеним, крім того, створюються

абсолютно  нові  та  унікальні  продукти  та  сервіси,  про  які  важко  було  й

здогадатися  в  недалекому  минулому.  За  прогнозами  багатьох  експертів,  така

тенденція  буде зберігатись  і  у майбутньому,  а  інформаційні технології  будуть

ставати все більш інтегрованими у всі сфери людського життя [269]. Крім того,

існує очевидна залежність між рівнем конкурентоспроможності країни та рівнем

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в ній (рис. 2.1).

Сфера інформаційних технологій є яскравим представником інноваційної

економіки,  яка  базується  на  знаннях,  професійних навичках  та  компетенціях

людини.  Успіх  ІТ-підприємства  прямо  залежить  від  того,  наскільки

кваліфікований і досвідчений персонал на ньому працює. Про це свідчать факти

та  цифри,  а  саме  те,  що  основним  чинником  та  причиною успіху  одного  з

світових лідерів в ІТ-галузі за швидкістю свого зростання — компанії «Google»

—  є  саме  інвестиції  у  персонал  та  створення  сприятливих  для  роботи,

спілкування  та  обміну  думками  умов  [228].  Інвестиції  у  розвиток  людського

капіталу  в  ІТ-галузі  на  мікро-,  макро-  та  мезо-  рівнях  є  дуже  важливим  та

необхідним напрямом сучасної глобальної економіки. Ґрунтовна та якісна освіта

у  поєднанні  зі  створенням  умов  для  підвищення  кваліфікації  та  розвитку

здібностей  фахівців  на  підприємствах,  постійна  самоосвіта  дають  найкращі

результати для формування та збагачення людського капіталу. 
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Рис.  2.1.  Залежність  індексу  конкурентоспроможності  країни  від

індексу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в країнах світу у

2014 році

Джерело: складено автором на основі [236, 262]

Для кращого розуміння особливостей інвестицій у розвиток ІТ-персоналу,

перш за все, варто визначитись з тим, що таке ІТ галузь, та охарактеризувати

стан її розвитку в Україні.

Інформаційні  технології  (ІТ)  —  це  сукупність  методів,  виробничих

процесів  і  програмно-технічних  засобів,  інтегрованих  з  метою  збирання,

опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в

інтересах її користувачів.

На нашу думку, слід також навести й інше визначення, що характеризує ІТ

у більш широкому значенні,  і зокрема,  включає важливий щодо теми даного

дослідження аспект, що стосується організації праці зайнятих у ІТ працівників.

Отже, ІТ — це комплекс взаємопов’язаних наукових, технологічних, інженерних

дисциплін, що  вивчають:  1)  методи  ефективної  організації  праці  людей,
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зайнятих обробкою і зберіганням інформації; 2) обчислювальну техніку, методи

організації  і  взаємодії  з  людьми  і  виробничим  устаткуванням,  їх  практичні

застосування;  3)  соціальні,  економічні  та  культурні  проблеми  інформаційної

системи.

Загалом,  галузь ІТ включає в себе такі  види діяльності  як:  1)  розробка

програмного  забезпечення;  2)  телекомунікаційні  послуги  (послуги

безпроводового, проводового, супутникового зв'язку); 3) ІТ-послуги (аутсорсинг,

консультування, оброблення та зберігання електронної інформації, підтримка та

сервіс,  системна  інтеграція  інформаційно-телекомунікаційного  обладнання  та

програмного  забезпечення,  консалтинг  тощо);  4)  розробка  апаратного

забезпечення (комп'ютерного, серверного та телекомунікаційного обладнання).

У світовій практиці, а також і в Україні, застосовуються підходи, в рамках

яких  галузі  інформаційних  та  телекомунікаційних  технологій  можуть

розглядатись як окремо, так і разом як так звані  «інформаційно-комунікаційні

технології». В нашому дослідженні ми будемо використовувати загальний термін

інформаційні  технології  для  означення  як  інформаційних,  так  і

телекомунікаційних технологій разом, хоча в деяких випадках (в яких це буде

зазначено додатково)  ми будемо розділяти та аналізувати ці  складові окремо.

Такий  підхід,  на  нашу думку,  відповідає  сучасним  тенденціям  розвитку  цієї

галузі,  оскільки  більшість  компаній  вимушені  працювати  у  декількох  (всіх)

напрямах інформаційних і телекомунікаційних технологій одночасно, через свою

залежність  від  глобальної  комунікаційної  мережі  Інтернет.  Яскравими

прикладами таких компанії є лідери галузі ІТ — американські компанії «Apple»,

«Google»,  «Facebook» та «Microsoft»,  які одночасно випускають програмне та

апаратне  забезпечення,  надають  інформаційні  послуги  та  послуги  зв'язку  і

передачі даних.

Таким  чином,  галузь  ІТ  в  Україні,  як  і  в  цілому  у  світі,  представлена

підприємствами,  що  виробляють  інформаційно-комунікаційну  продукцію  або

надають інформаційно-комунікаційні послуги.  Ця продукція охоплює декілька

ринків збуту,  частина з  яких є  внутрішніми,  а  частина — глобальними,  тому
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доцільно розглядати та аналізувати ключові підприємства окремо для кожного з

цих ринків, хоча деякі з компаній є учасниками декількох ринків одночасно.

Так, на ринку мобільного зв'язку в Україні найбільшими підприємствами

за  часткою  абонентів  є  ПрАТ  «Київстар»,  ПрАТ  «МТС  Україна»  та  ТОВ

«Астеліт»  з  частками  ринку  у  ІІ  кварталі  2015  року  у  44%,  34%  та  18%

відповідно (додаток Б, табл. 1).

Поміж  підприємств,  що  є  лідерами  серед  провайдерів  інтернету  у

фіксованому широкосмуговому форматі станом на кінець І кварталу 2015 року,

треба виділити ПАТ «Укртелеком»,  ПрАТ «Київстар» та  ТОВ «Воля»,  частки

ринку  яких  за  кількістю  абонентів  становили  37%,  19%  та  14%  відповідно

(додаток  Б,  табл.  2).  У  додатку  В  наведено  рейтинг  операторів  мобільного

інтернету в Україні у І кварталі 2015 р.

Структура внутрішнього ринку товарів і послуг інформаційних технологій

України  (за  виключенням  телекомунікаційних  послуг)  у  2014  році  була

наступною:  апаратне  забезпечення  –  76 %,  послуги  з  розробки  програмного

забезпечення – 12 %, послуги інформаційних технологій – 12 %. У структурі ж

доходів українського ринку телекомунікацій майже 93 % складають доходи від

реалізації телекомунікаційних послуг [237]. У світовій практиці спостерігається

виражена тенденція до збільшення частки сфери послуг та зменшення частки

виробництва у ВВП (додаток А,  рис.  1).  Така  ж тенденція  характерна й  для

структури  ринку  інформаційних  технологій.  Так,  у  розвинених  країнах,  у

структурі  ІТ-галузі  частка  ринку апаратного  забезпечення  зменшується  або  є

стабільною, а частка послуг з розробки програмного забезпечення та надання

ІТ-послуг  збільшується  (додаток  А,  рис.  2).  Отже,  можна  стверджувати,  що

структура ІТ-галузі в Україні на даний момент ще не є достатньо зрілою.  Але,

разом з тим ця  галузь зараз стрімко розвивається,  і  в нашій країні приходить

усвідомлення важливості  її як перспективного сектору економіки та ключової

галузі майбутнього. За даними Державного комітету статистики України за 2014

рік сектор ІТ за обсягами товарообороту та чисельністю зайнятих працівників

займав друге місце у групі послуг [56].
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Основні показники розвитку ринку ІТ України представлені у табл. 2.1. Як

видно з таблиці,  в Україні зростає чисельність як  зайнятих працівників,  так і

фізичних осіб-підприємців сфери «інформація та телекомунікації».

Таблиця 2.1

Основні показники розвитку ІТ-ринку України у 2012-2015 рр.

Показники 2012 2013 2014 I півр.
2015

Обсяг реалізованої продукції і послуг ринку 
інформаційно-телекомунікаційних технологій, млн. грн. 

59127,3 63338,9 64909,9 36682,1

‒ Телекомунікації (електрозв'язок) 49540,4 49854,3 48392,3 25196,2

‒ Комп’ютерне програмування та надання інших     
інформаційних послуг

9586,9 13484,6 16517,6 11485,9

Внесок телекомунікаційних технологій у ВВП, % 3.53 3.40 3.09 3.08

Внесок послуг з комп’ютерного програмування та 
надання інших інформаційних послуг у ВВП, %

0.68 0.92 1.05 1.41

Кількість суб’єктів господарювання сфери «інформація та
телекомунікації», з них:

66568 86377 114355 -

 частка підприємств, % 80 83 88 -

 частка фізичних осіб-підприємців, % 20 17 12 -

Кількість зайнятих працівників сфери «інформація та 
телекомунікації», тис., з них:

280.4 298.0 306,3 -

 частка підприємств, % 78 73 63 -

 частка фізичних осіб-підприємців, % 22 27 37 -
Джерело: розраховано автором на основі [56]

Одним з основних показників, що характеризує місце галузі в економіці

країни,  є  частка  галузі  у ВВП.  Так,  в  Україні  у першому півріччі  2015  року

внесок ІТ-галузі (разом з телекомунікаційними послугами) у ВВП склав 4,5%.

Щодо ситуації у інших країнах світу, то у США у 2014 році він складав 4,8%, у

Румунії — 5,9%, у Великобританії,  Китаї,  Індії та Польщі внесок у ВВП був

приблизно  на  рівні  8,3%,  5,5%,  9,0%  та  1,5%  відповідно  [264].  Як  видно  з

рис. 2.2, внесок ІТ-галузі у ВВП України зростає, це відбувається в основному

внаслідок  зростання  саме  частки  інформаційних  технологій,  тоді  як  частка

телекомунікацій  у  ВВП  є  відносно  стабільною  з  тенденцією  до  зменшення

(табл. 2.1).
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Рис. 2.2. Динаміка частки послуг з комп'ютерного програмування та

надання інших ІТ-послуг у ВВП в Україні, %

Джерело: складено автором на основі [56, 171, 172]

У 2014 році уряд України оголосив намір зробити ІТ-індустрію однією з

головних у сфері експорту [2].  Обсяг експорту послуг у сфері телекомунікації,

комп'ютерних  та  інформаційних  послуг  у  2014  році  становив  14.5%  від

загального обсягу експорту всіх послуг України, що на 4.4% більше, ніж у 2013

році  [171,  с.  247].  Структура  екпорту-імпорту  у  сфері  телекомунікаційних,

комп’ютерних та інформаційних послуг і їх динаміка наведена у табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Експорт-імпорт послуг у сфері ІТ в Україні (тис. дол. США)

Експорт Імпорт

2014 2013  2014 2013 

Всього: 1675551,7 1493661,9 12.2 512016,7 698384,8 -26.7

Телекомунікаційні 
послуги

370334,9 344630,0 7.5 211388,2 317108,0 -33.3

Комп’ютерні послуги 1102009,8 942049,8 17.0 217288,4 278575,3 -22.0

Інформаційні послуги 203207,0 206982,1 -1.8 83340,2 102701,6 -18.9

Джерело: розраховано автором на основі [171, 172]

Як видно з  табл.  2.2  обсяги  експорту зросли  на  12.2%,  тоді  як  імпорт
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суттєво  знизився.  Напрями  та  обсяги  експорту  телекомунікаційних,

комп’ютерних та інформаційних послуг у 2013-2015 роках наведено у додатку З,

основним  є  експорт  послуг  у  наступні  країни:  США,  Російська  Федерація,

Швейцарія, Велика Британія, Німеччина.

Екпортоорієнтованність ІТ-галузі, на думку експертів, має ряд переваг для

української  економіки,  оскільки  сприяє  постійним  валютним  надходженням,

характеризується  стабільним  зростанням  ВВП  без  використання

невідновлюваних  природних  ресурсів,  підвищує  інтелектуальний  потенціал

країни, створює нові робочі місця.  За різними оцінками, до 2020 року галузь

може принести 100 тис. додаткових робочих місць безпосередньо в ІТ, а також

ще приблизно 400 тис. робочих місць в інших галузях за рахунок того, що за

умов  проживання  в  Україні,  ІТ-працівники  витрачають  тут  гроші,  купуючи

житло, автомобілі, споживаючи інші товари та послуги [94].

Доцільно приділити більш детальну увагу послугам аутсорсингу розробки

програмного забезпечення, оскільки цей сектор є на сьогодні одним з ключових

напрямів  українського  ІТ  та  драйвером  його  росту.  Крім  того,  темпи  росту

обсягів ринку ІТ-аутсорсингу в Україні мають виражену тенденцію до зростання

[124].  Аутсорсинг  (з  анг.  «outsourcing»  —  використання  зовнішнього

джерела/ресурсу) — передача організацією, на основі договору, певних бізнес-

процесів або виробничих функцій на обслуговування іншому підприємству, яке

спеціалізується у відповідній галузі.

Аутсорсинг  інформаційних  технологій  охоплює  багато  напрямів

діяльності,  зокрема: обслуговування технічних і програмних засобів; розробку

різних видів програмного забезпечення; управління інформаційними системами,

системами зв’язку і бізнес-процесами; електронний бізнес; веб-дизайн; безпеку

ІТ тощо.

З 2007 року Україна перебуває серед лідерів ринку експорту програмного

забезпечення  у  світі,  та  згідно  з  рейтингом  компанії  «Gartner»  наша  країна

потрапила  до переліку ТОП-30 країн у світі  для  ІТ-аутсорсингу [94].  Так,  за

даними дослідження спільноти DOU в Україні у 2015 році 58,9% ІТ-працівників
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займаються виконанням замовлень з аутсорсингу, 28,5% розробляють власний

програмний  продукт,  4,5%  працюють  над  новими  проектами  (так  званими

«стартапами»), 8% зайнято у інших напрямах, в тому числі й працюють у формі

фрілансу [54].

З огляду на те, що продукти та послуги, що надають та/або виробляють ІТ-

підприємства, часто належать до різних ринків, в тому числі й глобальних, не

можна проводити порівняння компаній галузі на основі частки ринку, яку вони

займають. Натомість аналіз і порівняння таких підприємств часто проводять на

основі чисельності їх працівників. У додатку Д наведено перелік 25 найбільших

працюючих  в  Україні  компаній  з  розробки  програмного  забезпечення  за

чисельністю працівників станом на ІІ квартал 2015 року. Так, найбільшим серед

них є ТОВ «ЕПАМ Системз», на якому працює майже 4000 працівників. Також у

додатку  Ж  наведено  рейтинг  роботодавців  у  галузі  ІТ  різних  за  розмірами

підприємств (за виключенням телекомунікаційних) за результатами опитування

працівників  зовнішньою  організацією  [155].  Відповідно  до  рейтингу,

найкращими  роботодавцями  серед  «дуже  великих»  (понад  800  працівників),

«великих» (від 200 до 800 працівників), «середніх» (від 80 до 200 працівників) та

«малих»  (до  80  працівників)  є  ТОВ  «Софт  Серве»,  ТОВ  «Нетпік»,  ТОВ

«Греммерлі» та ТОВ «ІнсАрт» відповідно. 

За офіційними даними Державного агентства з питань науки, інновацій та

інформатизації чисельність ІТ-фахівців в Україні на початок 2014 року становила

близько 250 тис. осіб, 40 тис. з них – сертифіковані висококласні фахівці, що

створюють  конкурентоспроможну  експортно-орієнтовану  продукцію  [2].  А  за

даними  ІТ-спільноти  DOU  кількість  працівників,  що  працюють  у  ТОП-25

підприємствах,  які  надають  послуги  розробки  програмного  забезпечення, в

Україні, за останні три роки зросла майже в два рази та при цьому очікується

суттєве збільшення їх кількості і у майбутньому [174]. В той же час як у світі, так

і в Україні зберігається тенденція до збільшення дефіциту спеціалістів цієї галузі

[88]. Слід також зазначити, що в Україні залишається на досить високому рівні

якість вищої  освіти з  математичних і технічних спеціальностей,  що дозволяє
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виховувати високоякісних спеціалістів сфери ІТ. У звіті, присвяченому розвитку

людського капіталу «Human Capital Report 2013», Україна посіла 24-те місце у

категорії «якість математичної та наукової освіти» серед 122-ти країн світу [229,

с. 508].  Висококваліфіковані  спеціалісти  сфери  ІТ  відносяться  до  найбільш

цінної частини людського капіталу країни, та за умов ефективного управління і

використання  цього  ресурсу Україна  має  потенціал  для  якісного  покращення

свого економічного стану. За інформацією Державного агентства з питань науки,

інновацій та  інформатизації,  зростання  дефіциту ІТ-фахівців у світі  –  стимул

нарощувати їх підготовку в Україні [88]. У табл. 2.3 представлено порівняльний

аналіз основних галузей економіки України. 

Таблиця 2.3

Галузі економіки України у 2014 році*

Обсяг
реалізованої

продукції
(товарів,
послуг),
млн. грн.

Чисельність
найманих

працівників на
підприємствах,

тис. осіб.

Продуктив-
ність праці,

тис.
грн./особу

Витрати на
персонал,
млн. грн.

Витрати на
одного

працівника,
тис. грн.

1 2 3 4 5 6

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів
і мотоциклів

1761873,3 1470,2 1198,4 50034,0 34,0

Промисловість 1523082,7 2450,4 621,6 158300,9 64,6

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність

218482,2 820,6 266,2 45049,0 54,9

Сільське, лісове та рибне 
господарство

217665,1 666,1 326,8 23558,3 35,4

Професійна, наукова та технічна 
діяльність

160080,8 242,7 659,6 16727,1 68,9

Будівництво 128502,0 286,4 448,7 15182,8 53,0

Інформація та телекомунікації 106038,5 204,2 519,3 14178,9 69,4

Усього по всім галузям України 4334769,5 6985,2 620,6 354424,9 50,7

* Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.
Дані за 2014 рік наведено і розраховано без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Джерело: розраховано автором на основі [56, 149, 171].
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В контексті дослідження інвестицій у розвиток персоналу ІТ-підприємств

цікавим  є  той  факт,  що  показником  «витрати  на  одного  працівника»,  який

розраховується  співвідношенням  загальних  витрат  на  персонал  у  галузі

«інформація  та  телекомунікації»  до  чисельності  найманих  працівників  у  цій

галузі, є найвищим серед представлених у табл. 2.4 галузей і становить 69,4 тис.

грн.  на  одного  працівника  на  рік.  Причому  варто  зазначити,  що  у  сфері  ІТ

більша  частина  витрат  виробництва  послуг  припадає  саме  на  персонал,

оскільки, як правило, він і є виробником кінцевого продукту без необхідності

використання дорогого обладнання та великої кількості матеріалів і сировини,

як, наприклад, у промисловості, будівництві чи, навіть, транспорті.

На  основі  даних  табл.  2.3  можна  також  розрахувати  частку  коштів  у

загальному  обсязі  реалізованої  продукції,  які  припадають  в  середньому  на

одного  працівника  галузі  «Інформація  та  телекомунікації»,  тобто  показник

продуктивності праці — це майже 520 тис. грн. (21 тис. дол. США) на рік. Якщо

порівняти  з  західними  провідними  ІТ-компаніями,  то,  наприклад,  компанія

«Apple» у 2013 році мала показник продуктивності праці у 2,13 млн. дол. США

на рік на одного постійного працівника компанії, що більш, ніж у 100 разів вище

за середній показник українських компаній [215].

Крім того, за даними інтернет-видання «New York Post» компанія «Apple»

впевнено  займає  перше  місце  й  за  показником  чистого  прибутку  на  одного

працівника,  який  становить  майже  461  тис.  дол.  США  на  рік.  З  достатньо

великим відривом, але високим показником далі йдуть всесвітньовідомі компанії

«Google» та  «Facebook», 270 тис. дол. США та 237 тис. дол. США  на одного

постійного  працівника  відповідно  [216].  Таку  велику  різницю  в  тому  числі

можна  пояснити  наявністю  у  компаній-світових  лідерів  доступу  до  новітніх

технологій  та  можливості  наймати  висококваліфікованих,  кращих  у  світі

спеціалістів,  які  створюють  унікальні,  високотехнологічні  продукти  та  мають

актуальні знання з того, як ці продукти представити на ринок та розповсюдити.

Але,  з  іншого  боку,  в  Україні  є  достатня  кількість  висококваліфікованих

спеціалістів  в  ІТ-галузі,  які  мають  потенціал  створювати  унікальні  товари  та
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послуги,  що  користуються  попитом  на  світовому  ринку.  Саме  тому,  на  наш

погляд, вивчати досвід світових лідерів галузі, особливо в аспектах управління

персоналом та технологій, є дуже корисним та важливим для українських ІТ-

підприємств, тим більше, що інформація про них є у вільному доступі.

Але, тим не менш, на сьогоднішній день, за умов політичної, економічної

та  соціальної  кризи  в  Україні  функціонування  та  навіть  виживання  багатьох

підприємств  різних  галузей  стає  більш  складною  задачею.  Така  ситуація

частково спостерігається й у сфері ІТ.  Суттєво погіршили ситуацію військова

мобілізація чоловіків призивного віку у 2014-2015 рр.,  а також хвиля обшуків

підрозділами МВС ІТ-підприємств восени 2015 року, адже реакцією частини ІТ-

підприємців та фахівців на ці події було перенесення своїх компаній за кордон,

або ж індивідуальна еміграція [179, 180]. Але, не дивлячись на перешкоди та

складні  часи,  ІТ-підприємства  України  все  ж  продовжували  зростати.  Так,

загальна  чисельність  ІТ-спеціалістів  у  групі  ТОП-25  ІТ-підприємств  за  ІІ

півріччя 2014 року збільшилася більш ніж на 1500 осіб, але темпи зростання

були  повільніші,  ніж  за  попередній  період.  За  І  квартал  2015  року  сумарна

чисельність спеціалістів у ТОП-25 ІТ підприємствах збільшилася лише на 5% до

ІІ кварталу 2014 року,  а за  попередній період приріст склав лише 2%. Щодо

планів на майбутнє,  то за  даними дослідження,  проведеного українською ІТ-

спільнотою  «DOU» серед  ТОП-25  українських  ІТ  компаній,  72%  планують

помірне зростання чисельності співробітників, 28% планують активне зростання

[174]. Отже, можна стверджувати, що ринок праці в сфері ІТ розвивається та

зростає,  але  потенціал  його  росту  є  набагато  більшим  та  за  сприятливих

зовнішніх умов цей ріст би міг реалізуватись краще.

Економічна та політична криза в Україні, корупція, недостатньо розвинута

законодавча  база  для  функціонування  ІТ-підприємств  породжують  низку

додаткових  особливостей  та  ризиків  для  ІТ-галузі.  Зокрема,  можна  виділити

наступні: 

1. Україна є одним із лідерів експорту програмного забезпечення, але, як

правило,  експортується  не  кінцевий  продукт  (користувацька  програма,  веб-
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сервіс і т.і.), а тільки програмний код. Таким чином, велика частина прибутку,

податків,  інтелектуальних  розробок,  винаходів,  створених  українськими

працівниками галузі ІТ, часто залишається за межами країни — в США та інших

розвинених країнах, де знаходяться головні офіси провідних ІТ-компаній світу.

2. Відсутність дієвих механізмів регулювання інтелектуальної власності в

Україні призводить до вимушеної реєстрації розробок та винаходів за кордоном.

3. Через  несприятливі  економічні  та  інші  причини  в  нашій  країні

недостатньо  капітальних  вкладень  у  науково-дослідної  та  дослідно-

конструкторської роботи (R&D-центри або НДДКР).

Не  дивлячись  на  низку  проблем  вітчизняної  ІТ-галузі,  є  й  багато

позитивних зрушень за останні роки. Зокрема, ринок ІТ став більш зрілим, на

нього вийшли нові великі компанії, збільшилася й чисельність сертифікованих

фахівців [196].  При цьому спостерігається загальне підвищення ІТ-культури у

середовищі великого бізнесу, що стало досить потужним фактором розвитку ІТ-

ринку.  Корпоративний  сектор  вбачає  в  ІТ  ефективний  інструмент  для

приведення  корпоративної  системи  управління  до  світових  стандартів,  що  в

свою  чергу,  призвело  до  підвищення  конкурентоспроможності  підприємств,

розширення можливостей по залученню інвестицій [196]. 

Стрімке зростання та розвиток галузі інформаційних технологій суттєво

змінили світ, в тому числі, зазнав змін і ринок праці, оскільки для створення,

підтримання,  обслуговування  та  користування  новими  технологіями  потрібні

фахівці нових спеціальностей. Крім того, збільшилася й швидкість застарівання

наявних вмінь, знань, навичок та підходів, що потребує постійного їх оновлення.

На сьогодні  знання  та  вміле  використання  інформаційних технологій  суттєво

покращують  продуктивність  праці,  відкривають  нові  можливості,  надають

конкурентні переваги та створюють нові напрями підприємницької діяльності.

З  огляду  на  це,  розвиток  працівників  сфери  ІТ  набуває  все  більшої

важливості. Підприємства являють собою одне з основних ініціаторів отримання

знань  та  розвитку  професійних  навичок,  але,  інвестуючи  у  розвиток  своїх

працівників, підприємства мають справу з ризиками, оскільки на сьогоднішній
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день (і за прогнозами на найближче майбутнє) ринок праці спеціалістів сфери ІТ

є  незбалансованим,  спостерігається  суттєве  перевищення  попиту на  фахівців

галузі  над  пропозицією,  що  призводить  до  підвищення  конкуренції  у  сфері

людських ресурсів. 

Для вирішення поставлених у дисертаційній роботі завдань варто також

з'ясувати, хто саме є об'єктом інвестування та охарактеризувати  «портрет» ІТ-

працівника,  а  також  персоналу  ІТ-підприємства.  У  Класифікаторі  професій

України  визначені  назви  професій,  що  відносяться  до  галузі  інформаційних

технологій [100], основні з них наведено у табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Перелік професій в ІТ-галузі в Україні

№ Назва професії № Назва професії

1. Адміністратор баз даних 12. Інженер з автоматизованих систем 
керування виробництвом

2. Адміністратор даних 13. Інженер з комп'ютерних систем 

3. Адміністратор доступу 14. Інженер з програмного забезпечення 
комп'ютерів

4. Адміністратор доступу (груповий) 15. Інженер-дослідник з комп'ютеризованих 
систем та автоматики

5. Адміністратор задач 16. Конструктор комп'ютерних систем

6. Адміністратор системи 17. Фахівець з інформаційних технологій 

7. Аналітик з комп'ютерних комунікацій 18. Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)

8. Аналітик комп'ютерних систем 19. Фахівець з розробки та тестування 
програмного забезпечення 

9. Аналітик комп'ютерного банку даних 20. Фахівець з розроблення комп'ютерних 
програм 

10. Аналітик операційного та прикладного 
програмного забезпечення 

21. Технік-програміст 

11. Аналітик програмного забезпечення та 
мультимедіа 

22. Технік із конфігурованої комп'ютерної 
системи

Джерело: складено автором на основі [100]

Також на практиці до працівників ІТ-галузі відносять керівників проектів,

спеціалістів служб технічної підтримки,  ІТ-менеджерів та директорів,  а  також

всіх,  хто  зайнятий  у  галузі  інтернет-технологій,  займається  соціальними
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мережами,  трафіком,  безпекою,  розробкою  та  провадженням  програмного

забезпечення,  мобільним  контентом  та  розробкою  програмного  забезпечення

для мобільних телефонів, створенням веб-сервісів та програм тощо.

У травні 2015 року спільнота DOU опублікувала результати дослідження

на  предмет  демографічного  профілю  працівників  ІТ-галузі  в  Україні.  Так,

співвідношення працевлаштованих чоловіків та жінок у ІТ-галузі становить 87%

та  13%  відповідно,  спостерігається  тенденція  до  збільшення  частки  жінок.

Основними містами, де розташовані підприємства галузі, є Київ (47%), Харків

(16%),  Львів  (10%),  Дніпро  (8%),  Одеса  (6%),  а  інші  міста  України  мають

сукупну частку 13%. Частина працівників з  вищою освітою становить 93,5%,

причому 74% — це вища освіта за спеціальністю з програмування чи точних

наук, 8,5% мають освіту з економіки чи менеджменту, 11% мають вищу освіту з

інших спеціальностей, і тільки 6,5% не мають вищої освіти.  Середній вік ІТ-

працівника — 27 років [54].

В  рамках  нашого  дослідження  ми  будемо  зосереджуватись  саме  на

персоналі  ІТ-підприємства,  який  зазвичай  складається  не  тільки  з  ІТ-

працівників,  а  й  фахівців  з  інших  функцій  підприємства:  фінансової,

маркетингової, управління персоналом, клієнтської підтримки та інших. Тим не

менше, оскільки більшість працівників ІТ-підприємства складають все ж таки

ІТ-спеціалісти, то при дослідженні ризиків інвестування у розвиток персоналу

ми будемо орієнтуватись, в першу чергу, на їх особливості.

Навчання та розвиток фахівців будь-якої галузі є комплексним завданням,

велика  роль  у  якому  належить  підприємствам,  оскільки  саме  в  поєднанні

теоретичних  знань  та  реального  практичного  досвіду  формується  та

збагачується людський капітал підприємства та країни. Високий професійний та

кваліфікаційний  рівень  працівників  є  однією  з  найголовніших  умов  високої

конкурентоспроможності підприємства,  що в свою чергу створює можливість

отримання додаткових джерел фінансування подальшого розвитку і підвищення

рівня  кваліфікації  цього  персоналу,  тобто  є  можливість  створення  циклу

позитивного зворотнього зв'язку, коли збільшення інвестицій може призводити
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до  збільшення  прибутків,  які  можуть  бути  використані  для  наступного

збільшення інвестицій.  Це твердження справедливе й для оберненої ситуації,

коли відсутність фінансових та інших можливостей призводить до складності

забезпечення процесів якісного та безперервного навчання персоналу, а  це,  в

свою  чергу,  знижує  конкурентоспроможність.  До  того  ж,  сфера  ІТ  є  дуже

динамічною та передовою, і неперервний ріст рівня розвитку інформаційного,

комунікаційного  та  програмного  забезпечення,  а  також  управлінських  та

виробничих  технологій  в  ній  постійно  збільшують  вимоги  роботодавців  до

професійно-кваліфікаційного рівня працівників.

Крім  того,  розробка  сучасних  продуктів  та  послуг  з  використанням

інформаційних  технологій  в  різних  сферах  життя  все  частіше  вимагає

додаткових, комплексних знань та навичок, що також потрібно враховувати під

час планування процесів розвитку персоналу. Саме тому вивчення особливостей

розвитку персоналу ІТ-галузі  є  дуже актуальним питанням сьогодні,  оскільки

дозволяє  розробити  методи  та  підходи  до  формування  високопрофесійного

персоналу  на  підприємстві,  що  забезпечує  підвищення  ефективності  його

діяльності  та  сприяє  його  стратегічному  економічному,  інноваційному  та

соціальному  розвитку,  а  також  підвищує  якісний  склад  людського  капіталу

країни в цілому.

На практиці багато представників підприємств сфери ІТ наголошують на

необхідності  інвестицій  у  персонал,  оскільки  саме  завдяки  високому

професіоналізму,  знанням,  а  також  лояльності  працівників  на  підприємствах

підвищуються шанси не втратити позиції на ринку, клієнтів та знайти нові ринки

збуту і інвесторів. Так, за офіційними даними телекомунікаційна компанія ПрАТ

«Київстар» збільшила  інвестиції  в  навчання  та  персональний  розвиток  своїх

співробітників у 2014 році, виділивши на навчальні програми 25 млн. грн., що

на  30%  більше,  ніж  у  попередньому  році  [98].  Серед  основних  пріоритетів

навчання  –  підвищення функціональної підготовки персоналу,  який працює з

клієнтами,  а  також  навчання  технічних  спеціалістів.  Згідно  з  цими  даними,

щороку  понад  70%  співробітників  ПрАТ  «Київстар» проходять  навчання  за
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програмою  розвитку  персоналу,  беручи  участь  у  тренінгах  особистісного

розвитку,  навчальних  програмах  для  окремих  функцій  та  дирекцій,  а  також

підвищуючи кваліфікацію у сфері технічної підтримки.

Найпопулярніші  форми  навчання  та  розвитку  людських  ресурсів,  що

практикуються на українських ІТ-підприємствах, представлено в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5
Проекти навчання і розвитку персоналу ІТ-підприємств

Форма навчання Основна характеристика
Внутрішній навчальний 
(тренінговий) центр 

Здійснення  освітньої  діяльності  (курси,  семінари  та  вебінари)  у
внутрішніх  тренінг-центрах  як  для  підвищення  кваліфікації
власного  персоналу,  так  і  для  навчання  сторонніх  слухачів  із
перспективою їхнього працевлаштування

Стратегічне партнерство 
із професійними 
навчальними закладами

Офіційно  оформлене  співробітництво  у  вигляді  лекцій  і
практичних тренінгів,  які проводять  представники підприємства
для  студентів  навчального  закладу  з  метою  їх  подальшого
працевлаштування на підприємстві

Стажування і практика Тимчасове  працевлаштування  бажаючих  для  реалізації
перспективних проектів, напрямів чи технологій, які потребують
нестандартного  творчого  підходу,  але  разом  із  тим  є  більш
ризикованими,  тому не  дає  можливості  наймати  працівників  на
постійній основі

Незалежний навчальний 
центр («академія» або 
«університет»)

Здійснення  діяльності  окремим  підрозділом  підприємства,
виключною спеціалізацією якої  є  надання  освітніх послуг  будь-
яким слухачам на комерційній основі, що не обов’язково націлене
на їх працевлаштування даним підприємством

Джерело: доповнено на основі [150]

Більшість провідних підприємств на ринку ІТ-послуг України практикують

освітню діяльність у внутрішніх тренінг-центрах, де проводять курси, семінари

та  вебінари,  націлені  на  різноспрямовану  підготовку  персоналу.  Так,  за

результатами дослідження М.Г. Проскурні [150] аналіз практики ІТ-підприємств,

які мають внутрішні навчальні центри, а саме ТОВ «Глобал Лоджик Україна»,

ТОВ «Сіклум», ТОВ «Люксофт-Україна», ТОВ «АЙ ЕС ДІ», ТОВ «Матеріалайз

Україна»,  показав,  що  ефективність  утримання  внутрішнього  тренінгового

центру для окремих підприємств є досить неоднозначною, але не дивлячись на

це,  має  місце  позитивний  ефект  у  вигляді  підвищення  середньої  тривалості

роботи  спеціалістів  з  програмування,  консультантів  із  розробки  програмного

забезпечення на  підприємстві  та  збільшення частки працівників,  що успішно
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закінчили навчання, тобто пройшли сертифікацію. 

Спостерігається  й  активна  співпраця  українських  університетів,  що

надають  вищу  технічну  освіту,  з  підприємствами  ІТ-сфери  для  навчання  та

подальшого  працевлаштування  студентів.  Зокрема,  для  студентів  ІТ-

спеціальностей  ІТ-підприємства  регулярно  проводять  безкоштовні  зустрічі  з

фахівцями, тренінги, спільні конференції та стажування, створюються навчальні

лабораторії.  Так,  результати  дослідження  рейтингу  українських  ВНЗ,  що

надають технічну освіту в Україні, щодо працевлаштування їх випускників в ІТ-

галузі  в  Україні  (додаток  К)  свідчать  про  те,  що  найкращий  показник  має

Національний  університет  «Києво-Могилянська  Академія»,  яка  активно

впроваджує сучасні технології в освіті.

Існують  програми  літньої  практики,  шкіл,  інтернатура,  програми

комплексного  навчання  та  роботи  в  реальних  проектах,  що  в  результаті  дає

можливість стажеру набути ґрунтовних практичних знань та дозволяє розпочати

успішну кар'єру на підприємстві у галузі. У світовій практиці взаємодія вищих

навчальних закладів, центрів дослідження з підприємствами є дуже ефективною

та плідною в ІТ-галузі. Так, наприклад, головним постачальником спеціалістів

високої  кваліфікації  для  американської  Кременевої  долини  є  Стенфордський

університет, в якому частка викладачів-практиків та консультантів складає майже

75 відсотків. 

Для реалізації ризикованих проектів, напрямів розвитку чи технологій, які

потребують  нестандартного  творчого  підходу,  використовують  практику

стажування,  в  основному,  студентів  і  випускників.  Стажування  створює

передумови  для  обґрунтування  окремих  перспективних  напрямів  розвитку

підприємства,  але не дає гарантій досягнення поставлених цілей,  тому такий

інструмент є найбільш доцільним для підприємств-новаторів, які мають достатні

ресурси [150].

Також  слід  зазначити,  що  керівництво  великих  підприємств  сфери  ІТ,

розуміючи важливість розвитку свого персоналу, створюють так звані «внутрішні

університети»  або  «академії» для  навчання  своїх  працівників.  Це  глобальна
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практика, яка набула розповсюдження також і в Україні. Внутрішні університети

в багатьох випадках подібні до внутрішніх тренінгових центрів, але іноді можуть

також надавати послуги з  навчання усім бажаючим,  а  не тільки працівникам

цього  підприємства.  Навчання  не  націлене  на  працевлаштування  слухача  на

даному  підприємстві. Так,  наприклад,  одним  з  найбільших  українських  ІТ-

підприємств, виробником програмного забезпечення та постачальником послуг з

розробки, контролю якості та підтримки інформаційних систем і бізнес-рішень,

ТОВ «Софт Серв» був створений «SoftServe University». «SoftServe University» –

це корпоративний навчальний заклад для підготовки молодих ІТ-спеціалістів, а

також професійного розвитку співробітників, підвищення кваліфікації, розвитку

компетенцій,  вивчення  англійської  мови  та  сертифікації  у  відповідних  ІТ-

категоріях. Подібні університети були створені на багатьох інших вітчизняних

ІТ-підприємствах.

Загалом, незалежно від форми навчання, існують різні стратегії організації

навчання  персоналу,  що  використовуються  українськими  підприємствами,  в

тому числі й підприємствами ІТ-галузі, зокрема можна зазначити наступні [70]:

1. Навчання  управлінського  ядра  –  фінансування  навчання  лише

управлінців та провідних кадрів підприємства.

2. Стратегія  суцільного  навчання  персоналу  –  залучення  до  заходів  з

розвитку персоналу усіх працівників підприємства.

3. Відмова  від  навчання  робочої  сили  –  залучення  підприємством

висококваліфікованих  працівників,  що  самостійно  підтримують  свою

кваліфікацію, або використання дешевої робочої сили.

4. Підготовка  персоналу  безпосередньо  у  процесі  роботи  –  нові

працівники відразу ж приступають до виконання своїх обов’язків та поступово

набувають  необхідних  знань,  вмінь  та  навичок  на  робочих  місцях  під

керівництвом досвідчених колег.

5. Навчання  персоналу  «за  необхідністю» –  періодичне  навчання

окремих  груп  персоналу  певним  знанням  та  вмінням  під  впливом  вимог

мінливого ринкового середовища.
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Вибір  стратегії  організації  навчання  залежить  від  характеру  діяльності

підприємства,  стратегічних цілей та підходів до управління підприємством та

персоналом, умов функціонування підприємства.

Велике значення у процесі розвитку професійного рівня та компетентності

має самонавчання. Варто зазначити, що спеціалісти ІТ-галузі, як правило, мають

розвинені навички у цій сфері та практикують постійне самонавчання. Так, за

результатами  опитування  ІТ-працівників  спільнотою  DOU,  81%  займається

постійним самонавчанням, 36% вчаться на курсах іноземних мов, 16% відвідує

курси підвищення кваліфікації, 10% отримують вищу освіту, 2% — другу вищу

освіту [54]. 

Для  вирішення  завдань  даної  дисертаційної  роботи  узагальнимо  та

виокремимо особливості інвестування у розвиток персоналу на підприємствах

ІТ-галузі,  що є характерними для вітчизняних підприємств: 

1. Сфера ІТ повністю базується на знаннях, тому людський капітал – це

основний  фактор  виробництва  даної  сфери,  а  інвестиції  у  його  розвиток  –

ключовий напрям вкладень.

2. Ринок  ІТ-технологій  та  ІТ-спеціалістів  є  глобальним  і

висококонкурентним.  На сьогодні  у світі  спостерігається дефіцит працівників

сфери ІТ,  який за  прогнозами спеціалістів буде ще збільшуватись у наступні

роки [3]. Крім того, в Україні попит на ІТ-працівників перевищує пропозицію,

спостерігається відтік спеціалістів та ІТ-підприємств за кордон.

3. При інвестуванні у розвиток персоналу підприємства сфери ІТ важливо

враховувати,  що  дана  сфера  вимагає  від  працівників  високого  рівня

інтелектуальних здібностей, освіти, компетенцій та мотивації. Тому початковий

відбір та регулярна оцінка персоналу набуває великого значення.

4. На  думку  деяких  фахівців  галузі,  за  останні  роки  спостерігається

зниження кваліфікації ІТ-спеціалістів в Україні, оскільки через високу інфляцію

люди  мають  бажання  та  мотивацію  перейти  до  ІТ-сфери,  яка  є  експортно

орієнтованою  і  тому  рівень  доходів  в  ній  не  так  залежать  від  коливань
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національної  валюти.  А  відсутність  базової  профільної  освіти,  як  правило,

негативно впливає на рівень професіоналізму спеціаліста. 

5. Знання  та  навички,  необхідні  для  роботи конкретного підприємства  і

працівника у ІТ-сфері, швидко змінюються, тому заходи з розвитку персоналу

ІТ-працівників  повинні  проводитись  на  постійній  основі,  а  також  регулярно

оновлюватись, щоб не втрачати актуальність.

6. Для працівників ІТ-галузі необхідність бути у курсі сучасних тенденцій,

технологій  та  винаходів  має  першочергове  значення,  тому  дуже  важливим  є

оволодіння  навичками  самоосвіти,  щоб  не  втрачати  кваліфікації.  Крім  того,

завдяки мережі Інтернет та  розвитку світового тренду  «відкритого  навчання»

з'являється все більше можливостей для доступу до якісних курсів та тренінгів,

які  часто  є  безкоштовними,  що  дає  можливість  знизити  обсяги  необхідних

інвестицій  з  боку  підприємства  або  перенаправити  їх  на  стимулювання

працівників до самоосвіти та створення сприятливих умов для комунікації на

підприємстві.

7. Працівники сфери ІТ часто мають можливість працювати дистанційно, з

вільним вибором графіку роботи та проекту, а також у режимі самозайнятості

(так званий «фріланс»).

8. Інвестуючи  у  розвиток  свого  персоналу,  ІТ-підприємство  повинно

враховувати,  що  таким  чином  може  підготувати  спеціаліста  для  своїх

конкурентів,  іншої  країни,  а  також що  після  отримання  необхідних знань  та

досвіду працівник може залишити підприємство для організації власної справи,

яка може стати конкурентом для підприємства.

9. Оскільки в основному працівники ІТ-галузі в Україні зайняті у наданні

послуг  з  аутсорсингу,  джерелами  інвестицій  у  розвиток  персоналу  таких

підприємств  можуть  бути  як  самі  підприємства,  так  і  замовник  послуг  з

аутсорсингу.

10. За  демографічним  розподілом  працівники  ІТ-галузі  в  основному

представлені молодими чоловіками, які зазвичай не йдуть у декретну відпустку

та не роблять перерву у активній праці для народження дітей. До того ж, в ІТ-
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галузі часто існує можливість дистанційної роботи, що дозволяє продовжувати

працювати й  жінкам після  народження дітей.  Така  ситуація  суттєво зменшує

ризики інвестування у розвиток персоналу, оскільки менше ймовірність втрати

отриманих знань та кваліфікації через довгострокову перерву у активній роботі,

а також зберігається безперервність робочого процесу, що збільшує віддачу від

інвестицій.

11. За даними спільноти фахівців по роботі з персоналом у сфері ІТ існує

нестача кваліфікованих спеціалістів з  навчання  та  розвитку персоналу на  ІТ-

підприємствах.

У  табл.  2.6  представлено  основні  ризики  інвестування  у  розвиток

персоналу ІТ-підприємств та фактори, що на них впливають.

Таблиця 2.6

Ризики інвестування у розвиток персоналу підприємств ІТ-галузі

Вид ризику Фактори, що на нього впливають

1. Ризик дострокового звільнення Мотивація працівника
Система оплати праці
Рівень корпоративної культури
Можливості кар'єрного зростання
Зміст роботи, її обсяги
Трудовий колектив
Економічна та політична ситуація в країні
Світові зміни
Дії конкурентів
Ситуація на ринку праці
Особисті причини

2. Ризик неефективного навчання Результати роботи працівника
Компетенції працівника
Особисті причини
Система розвитку персоналу на підприємстві
Ситуація на ринку освітніх послуг
Узгодженість плану розвитку персоналу зі 
стратегією розвитку підприємства 
Зміни технологій

3. Ризик неузгодженості плану 
розвитку персоналу з планами 
розвитку підприємства

Система розвитку персоналу на підприємстві
Узгодженість плану розвитку персоналу зі 
стратегією розвитку підприємства 

Джерело: складено автором
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До чинників ризику дострокового звільнення відноситься дуже широкий

спектр факторів: як особистих, так і зумовлених низкою внутрішніх та зовнішніх

для підприємства обставин. До факторів, що стосуються підприємства, належать

система  мотивації  та  оплати  праці,  можливості  кар'єрного  зростання,  зміст

роботи,  цінності  та  відносини  у  трудовому  колективі,  ступінь  розвитку

корпоративної  культури  тощо.  Так,  результати  опитування  спеціалістів  у  ІТ-

галузі показують, що для 73% респондентів важливим є рівень оплати праці, для

58% – можливості для розвитку, для 68% важливим є зміст роботи, для 38% –

умови праці [54].

Щодо зовнішніх факторів, то, хоч підприємство не може на них вплинути,

але вони мають суттєвий вплив на працівників ІТ-галузі, тому вони також мають

бути обов'язково враховані.

По-перше,  погіршення  економічної  та  політичної  ситуації  може  бути

стимулом для працевлаштування за кордоном, оскільки спеціалісти сфери ІТ, на

відміну від більшості інших галузей економіки країни, завдяки гарному рівню

знань іноземних мов, а також глобальному попиту на таких спеціалістів, часто

мають таку можливість.  Даний фактор є  дуже актуальним для України у час

глибинної  економічної  та  політичної  криз.  Так,  за  результатами дослідження,

69% ІТ-працівників готові до переїзду до іншої країни, 11% готові переїхати в

інше місто та лише 20% не має бажання переїжджати [54].  

По-друге,  конкуренція за  таланти у галузі ІТ є  дуже високою, оскільки

успіх та здобуття конкурентних переваг ІТ-підприємствами прямо залежить від

персоналу, а спеціалістів не вистачає, і Україна вже зараз має істотний дефіцит

кадрів  у  ІТ-галузі.  Але  порівняно  з  країнами  ЄС  або  США,  які  вже  давно

зустрілися з гострою нестачею ІТ-фахівців, для нашої країни ця проблема поки

не  набула  таких  масштабів  [88].  Перевищення  попиту  на  ІТ-фахівців  над  їх

пропозицією призводить до ситуації так званого  «ринку працівника»,  в якому

спеціаліст має можливість більш вільно обирати місце та умови роботи і основні

ризики  при  найманні  працівників  несуть  підприємства.  По-третє,  на  ризик

дострокового  звільнення  впливають  зміни  у  міждержавних  відносинах  між
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Україною  та  іншими  країнами  з  великим  попитом  на  ринку  ІТ-працівників

(США, країни ЄС).  Наприклад, відміна візового режиму для громадян України

для  роботи  у  деяких  країнах,  впровадження  нових  умов  праці  за  кордоном,

збільшення квот для найму кваліфікованих працівників можуть відіграти суттєву

роль при прийнятті рішень щодо зміни місця та країни роботи. Загалом, ризик

дострокового  звільнення  –  один  з  найнебезпечніших  ризиків  для  ІТ-

підприємства,  оскільки  окрім  того,  що  працівник  разом  з  собою  забирає

отриманні  знання  і  важливий  досвід,  підприємству  потрібно  витратити  час,

кошти та ресурси на пошук, наймання і адаптацію нового працівника. 

Для ризику неефективного навчання в контексті сфери ІТ, окрім особистих

причин  працівника  та  внутрішньофірмових  чинників,  особливе  значення  має

фактор технологічного розвитку, оскільки стрімка зміна технологій, поява нових

методів та інструментів здійснення діяльності підприємства може привести до

швидкої  втрати  актуальності  та  відповідності  набутих  знань  та  компетенцій

працівників новим умовам роботи. Ще одним вагомим фактором, що впливає на

ризик неефективного навчання, є фактор мотивації самого працівника, адже за

умов  її  відсутності  на  належному  рівні  ефективність  засвоєння  знань,  їх

використання на практиці та передачі іншим працівникам суттєво знижуються. 

Отже,  кожне  підприємство  для  себе  самостійно  вирішує  яку  стратегію

навчання обрати,  але,  в будь-якому випадку, доцільно враховувати наявні при

цьому ризики.  На сучасному етапі розвитку ринкових відносин, суспільства та

ІТ-галузі  в  Україні  врахування  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу  є

важливим  питанням  науки  та  практики.  Врахування  та  оцінка  ризиків  в

поєднанні з іншими показниками ефективності інвестицій у розвиток персоналу

дає  можливості  для  цілісного,  якісного  та  всебічного  аналізу  проблем

інвестування  у  розвиток  персоналу.  Отримані  в  результаті  дослідження

характеристики  ризиків  та  факторів,  що  на  них  впливають,  для  ІТ  галузі  є

важливим  кроком  для  подальшої  розробки  комплексної  системи  оцінювання

даного  виду  ризиків,  використання  якої  створить  можливість  для  отримання

стратегічних економічних і соціальних переваг для розвитку ІТ галузі в Україні,
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яка  може  стати  однією  з  рушійних  сил  розвитку  української  економіки  в

майбутньому.

2.2. Методика оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу

Аналіз  різних  підходів  до  оцінки  ризику  інвестування,  їх  переваг  та

недоліків,  що  були  детально  описані  у  п.  1.3,  дав  змогу  визначити,  що  для

вирішення завдання врахування різних факторів та джерел ризику інвестування у

розвиток  персоналу  найбільш  адекватними  є  експертні  методи  дослідження

ризику. Крім того, на нашу думку, враховуючи особливості оцінювання ризиків

інвестування  у  розвиток  персоналу  на  підприємствах  сфери  ІТ,  а  саме

відсутність наявної статистичної інформації та досвіду щодо оцінки такого виду

ризику,  підвищену залежність  ІТ-підприємств  від  впливу  зовнішніх факторів,

зокрема,  рівня і  швидкості  розвитку науково-технічного прогресу,  глобальних

змін, а також загальний швидкий темп розвитку ІТ-галузі та поява конкурентів,

застосування  саме  експертних  методів  для  вирішення  завдання  оцінювання

ризику інвестування у розвиток персоналу є найбільш обґрунтованим.

Оцінювання ризику інвестування у розвиток персоналу,  на  наш погляд,

найбільш  доцільно  робити  за  допомогою  одного  з  експертних  методів  -

класичного  варіанту  методу  аналізу  ієрархій  (МАІ,  англ.  Analytic  Hierarchy

Process).  МАІ – це математичний  інструмент системного підходу  до складних

проблем  прийняття  рішень,  який  початково  був  розроблений  американським

математиком  Т.  Сааті  у  80-х  роках  ХХ  ст.  [158,  255,  256].  З  початку  свого

виникнення  МАІ  успішно  використовується  у  різних  сферах  життя  для

вирішення  різного  кола  завдань  та  метод  гарно  зарекомендував  себе.  Метод

представляє експертний підхід до оцінки величини ризику.

Отже,  прийняття  рішення  про  використання  МАІ  для  оцінювання

важливості  факторів ризику інвестування  у розвиток персоналу підприємства

було зумовлено тим, що:

1. Метод дозволяє кількісно визначити відносну важливість критеріїв та
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субкритеріїв оцінювання загрозливості факторів ризику інвестування у розвиток

персоналу, а також враховує специфіку підприємств і ситуацію на ринку;

2. МАІ  дозволяє  вирішити  проблему  відсутності  необхідного  обсягу

статистичних  даних  про  діяльність  підприємств  за  напрямом  управління

персоналом шляхом використання експертних оцінок;

3. Використання МАІ дає можливість кількісної оцінки впливу кожного

окремого фактору ризику на загальну величину ризику;

4. За  допомогою  МАІ  можна  врахувати  людський  чинник  у

досліджуваному виді ризиків;

5. Метод відображає природний хід людського мислення.

Загалом, застосування МАІ передбачає такі етапи [158]:

1. Моделювання проблеми у вигляді ієрархії, що містить кінцеву мету,

альтернативи її досягнення та критерії для оцінки альтернатив;

2. Встановлення пріоритетів між елементами ієрархії, побудову матриць

попарних порівнянь елементів ієрархії;

3. Підрахунок ступеня важливості елементів;

4. Перевірку узгодженості суджень;

5. Аналіз результатів та (за необхідності) прийняття рішення. 

При  побудові  методики оцінювання  ризиків  інвестування  у  розвиток

персоналу  першим  кроком  є  моделювання  проблеми  у  вигляді  ієрархії.  Для

цього вивчаються аспекти проблеми на  рівні від загального до детального,  а

потім ці аспекти виражаються у вигляді рівнів ієрархії.  Відповідно до аналізу

наведеного у п. 2.1 цієї роботи, була побудована ієрархія факторів, що впливають

на ризики інвестування у розвиток персоналу (рис. 2.3).

Окрім перерахованих у п. 1.2 факторів ризику, що спричинені діяльністю

підприємства,  при  дослідженні  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу

підприємств ІТ-галузі ми додали ще два фактори: зміст роботи та команда.

Це пояснюється тим, що для працівників даної галузі, яка майже повністю

базується  на  знаннях  та  високорозвиненому  людському  капіталі,  наявність

цікавих,  мотивуючих  до  розвитку  проектів,  завдань,  а  також  команди
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професіональних співробітників з високими цінністно-моральними якостями є

особливо важливою та суттєво впливає на мотивацію працівників.

Рис. 2.3. Фактори ризику інвестування у розвиток персоналу підприємства

Джерело: розробка автора

Отже,  представлена  на  рис.  2.3  модель відображає  сукупність  факторів

ризиків, які можуть виникати при інвестуванні у розвиток персоналу. У даній
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роботі ми зосередились, перш за все, не на обчисленні величини конкретного

ризику (ризику дострокового звільнення,  неефективного навчання),  а  саме на

визначенні пріоритетності (загрозливості) кожного фактору по відношенню до

іншого в межах даної групи факторів.

Такий підхід, на нашу думку, сприяє кращому розумінню джерел ризику,

усвідомленню  їх  відносної  важливості,  знаходженню  вузьких  та  проблемних

місць підприємства з точки зору управління персоналом, а також дає можливості

знайти резерви для підвищення конкурентоспроможності.

Цільова функція МАІ v (y) має вигляд:

v ( y )=∑
i=1

q

wi yi (2.1)

де wi – це вага і-го фактору;

yi – значення і-го фактору; 

wi > 0, i =1,2,...,q;

q – кількість факторів.

Звідси  формулу  загальної  оцінки  ризиків  інвестування  у  розвиток

персоналу підприємства можна представити у наступному лінійному вигляді:

                  R=Q1 R1+Q2 R2+Q3 R3 (2.2)

де  R являє  собою показник  загального ризику інвестування  у розвиток

персоналу,  що вимірюється в балах.  Чим більша кількість балів,  тим більша

ймовірність виникнення ризиків інвестування у розвиток персоналу.

R1 – ризик, що походить від працівників;

R2 – ризик, спричинений діяльністю підприємства; 

R3 – ризик, спричинений зовнішніми факторами. 

Q1,  Q2,  Q3 – відповідні ваги кожної групи ризику, розраховані в результаті

попарних порівнянь.

Для  розрахунку ваги  кожної  групи ризику  Q  та  ваги  інших факторів  в

моделі потрібно перейти до другого та третього етапу МАІ, які полягають саме у
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встановленні  відносних пріоритетів  елементів ієрархії  та  побудові  матриць їх

попарних порівнянь, а також підрахунку ступеня важливості елементів.

Теоретична частина МАІ така. Нехай  С1,  С2,  …,  Сn – сукупність об'єктів

(можливих дій). Кількісні судження про пари об'єктів (Сi,  Сj), представляються

матрицею розміру n x n. A = (aij), (i, j = 1, 2, …, n). Згідно з МАІ  елементи  aij

визначаються за такими правилами:

Правило 1: Якщо aij = a, то aji = 1/a, a 

Правило  2:  Якщо  судження  такі,  що  Сi має  однакову  з  Сj відносну

важливість, то  aij = 1,  aji = 1; зокрема,  aii = 1 для всіх  i. Отже, матриця  А має

вигляд:

(2.3)

Після  представлення  кількісних суджень  про  пари  (Сi,  Сj)  у  числовому

вираженні через aij задача зводиться до того, щоб n можливим діям С1, С2, …, Сn

поставити  у  відповідність  множину  числових  вагів,  w1,  w2,  …,  wn,  які  б

відповідали  зафіксованим  судженням.  Одним зі  способів  обчислення  вектору

пріоритету  щодо  елементів  певного  рівня  ієрархії  є  середньогеометричне

значення елементів рядків матриці, що можна підрахувати за формулою 2.4.

,

(2.4)

Для  визначення  важливості  факторів  спочатку  побудуємо  матрицю

попарних порівнянь  для  груп  ризику  (табл.  2.7),  щоб  підрахувати  ваги  груп

ризику Q та з'ясувати, яка саме група факторів є більш небезпечною з точки зору

інвестування у розвиток персоналу підприємств.
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Таблиця 2.7
Порівняння груп факторів ризику

Працівник (R1) Підприємство (R2) Зовнішнє середовище (R3) Q

Працівник (R1) 1 q12 q13 Q1

Підприємство (R2) 1/q12 1 q23 Q2

Зовнішнє 
середовище (R3)

1/q13 1/q23 1 Q3

Джерело: складено автором на основі [158]

МАІ передбачає проведення попарних порівнянь об’єктів з використанням

суб'єктивних  суджень,  чисельно  оцінюваних  за  визначеною  шкалою,  яка

наведена у табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Фундаментальна шкала парних порівнянь МАІ

Важливість значення Характеристика

1 Обидва фактори впливають в рівній мірі

2 Ледве помітна перевага одного фактора над іншим

3 Помірна перевага одного фактора над іншим

4 Відчутна перевага одного фактора над іншим

5 Істотна перевага одного фактора над іншим

6 Велика перевага одного фактора над іншим

7 Значна перевага одного фактора над іншим

8 Дуже велика перевага одного фактора над іншим

9 Надзвичайно велика перевага одного фактора над іншим

Джерело: [158, 257] 

Порівняння  можуть  робити  спеціалісти  з  розвитку  персоналу  певного

підприємства,  керівники,  а  також  зовнішні  консультанти  у  сфері  людських

ресурсів.

Слід  також  наголосити,  що  в  рамках  даного  методу  кожен  виділений

фактор і фактор ризику, який може вплинути на результати інвестицій, повинен

бути оцінений з точки зору ймовірності негативно впливати, тобто привести до
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небажаного  результату.  Ця  обов'язкова  умова  потрібна  для  унеможливлення

неузгодженості в оцінці «позитивних» і «негативних» факторів.

Група  ризиків,  що  пов'язані  з  працівником,  має  найбільшу  ступінь

невизначеності,  адже  вона  найбільше  знаходиться  під  впливом  людського

чиннику. Для оцінки R1 ми пропонуємо використовувати формулу:

R1=W 1 X1+W 2 X 2+W 3 X3+W 4 X4 , (2.5)

де  W1,  W2,  W3,  W4 –  це  відповідні  ваги  кожного  виду  ризику,  які

розраховуються  в  результаті  попарних  порівнянь  за  формулою  (2.4)  та

представлені у формі матриці попарних порівнянь (табл. 2.9).

Таблиця 2.9
Порівняння важливості факторів, що походять від працівника

X1 X2 X3 X4 W

X1 1 x12 x13 x14 W1

X2 1/x12 1 x23 x24 W2

X3 1/x13 1/x31 1 x34 W3

X4 1/x14 1/x31 1/x31 1 W4

Джерело: складено автором на основі [158]

В  цій  формулі  використовуються  наступні  змінні,  що  відповідають

окремим факторам ризику,  тобто результати інвестицій у розвиток персоналу

можуть залежати від:

Х1 – мотивації працівника;

Х2 – результатів роботи працівника;

Х3 – компетентності працівника;

Х4 – особистих причин працівників.

Ризики, що пов'язані з діяльністю підприємства R2, можна розрахувати за

формулою (2.6).

 

R2 =S1 Y 1+S2 Y 2+S3 Y 3 +S4 Y 4+S5 Y 5 +S6 Y 6 +S7Y 7 , (2.6)

Отже, результати інвестицій у розвиток персоналу можуть залежати від: 
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Y1 – якості і зрілості системи розвитку персоналу;

Y2 – узгодженості планів з розвитку персоналу та підприємства;

Y3 – системи оплати праці та пільг;

Y4 – корпоративної культури;

Y5 – змісту роботи і задач;

Y6 – якості команди;

Y7 – можливостей для кар'єрного зростання.

S1, S2, …, Sn – коефіцієнти важливості (загрозливості) цих факторів, n=1,7.

Таблиця 2.10
Матриця попарного порівняння факторів, що спричинені діяльністю

підприємства

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 S

Y1 1 y12 y13 y14 y15 y16 y17 S1

Y2 1/y12 1 y23 y24 y25 y26 y27 S2

Y3 1/y13 1/y23 1 y34 y35 y36 y37 S3

Y4 1/y14 1/y24 1/y34 1 y45 y46 y47 S4

Y5 1/y15 1/y25 1/y35 1/y45 1 y56 y57 S5

Y6 1/y16 1/y26 1/y36 1/y46 1/y56 1 y67 S6

Y7 1/y17 1/y27 1/y37 1/y47 1/y57 1/y67 1 S7

Джерело: складено автором на основі [158]

Ризики, пов'язані із впливом зовнішніх змін  R3  можуть бути обчислені за

формулою: 

R3=T 1 Z1 +T 2 Z2+T 3 Z3 +T 4 Z4 +T 5 Z5 +T6 Z6 , (2.7)

де Z1 – економічна та політична ситуація в країні;

Z2 – глобальні зміни;

Z3 – активність конкурентів;

Z4 – ситуація у галузі та на ринку праці;

Z5 – ситуація на ринку навчальних послуг;

Z6 – технологічні зміни.

Т1, Т2, …, Тn, – коефіцієнти важливості (загрозливості) цих факторів, n=1,6.
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Таблиця 2.11

Матриця попарного порівняння факторів, що спричинені впливом

зовнішнього середовища

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 T

Z1 1 z12 z13 z14 z15 z16 T1

Z2 1/z12 1 z23 z24 z25 z26 T2

Z3 1/z13 1/z23 1 z34 z35 z36 T3

Z4 1/z14 1/z24 1/z34 1 z45 z46 T4

Z5 1/z15 1/z25 1/z35 1/z45 1 z56 T5

Z6 1/z16 1/z26 1/z36 1/z46 1/z56 1 T6

Джерело: складено автором на основі [158]

Четвертим етапом МАІ є перевірка узгодженості суджень експертів. Згідно

з МАІ це можна зробити за формулою:

(2.8)

де СІ – коефіцієнт узгодженості (Consistency Index);

λmax – максимальне власне значення матриці попарних порівнянь;

n – кількість факторів.

Для  обчислення  рівня  узгодженості  суджень  використовується  наступна

формула:

(2.9)

де  RI  (Random  Index)  –  згенерована  імітаційним  моделюванням  за

допомогою  генератора  випадкових  чисел  множина  оберненосиметричних

матриць,  значення  яких було усереднене  та  розраховане для  матриць різного

розміру. В табл. 2.12 представлені значення RI для різного розміру матриць.

Згідно  з  методом,  судження  експертів  вважаються  узгодженими,  якщо

СR ≤ 0,1.
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Таблиця 2.12

Індекс випадкової узгодженості для різного розміру матриць

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49
Джерело: [158]

Для того, щоб визначити вплив груп факторів та кожного фактора окремо

на  рівень ризиків інвестування  у розвиток персоналу підприємства  ІТ-галузі,

нами проведене дослідження серед ІТ-підприємств, що працюють в Україні. Для

реалізації  цього  було  складено  анкету,  що базується  на  запропонованій  нами

методиці  оцінювання  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу.  Згідно  з

методикою, були побудовано 5 таблиць різних факторів,  які експерти повинні

були  порівняти  між собою в  межах своєї  групи.  Анкета  була  розроблена  на

українській, російській та англійській мові та розповсюджена серед експертів-

спеціалістів  з  розвитку  персоналу  в  ІТ-галузі.  Форма  анкети  наведена  у

додатку Л.

Окрім  цього,  для  зручності  розповсюдження,  заповнення  та  збору

відповідей опитувальник був створений за допомогою онлайн сервісів Google

Forms та SurveyMonkey. Опитування проводилось в період з листопада 2014 до

травня 2015 року. Загальна кількість експертів, що взяли участь у дослідженні –

33. Всі ІТ-підприємства, представниками яких є дані експерти, були розділені на

групи за їх розмірами відповідно до класифікації, прийнятої порталом спільноти

розробників програмного забезпечення DOU [164]:

1) Малі – до 80 працівників;

2) Середні – від 80 до 200 працівників;

3) Великі – від 200 до 800 працівників;

4) Дуже великі – понад 800 працівників.

Підприємства ІТ-галузі, які були представлені експертами та взяли участь

у  дослідженні,  за  своїми  розмірами  розподілені  таким  чином:  малі  —  53%,

середні  —  12%,  великі  —  19%,  дуже  великі  —  16%.  Отже,  більшість

підприємств, представники яких взяли участь у даному дослідженні, є малими.
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Це можна пояснити,  по-перше,  тим, що в Україні в ІТ-галузі кількість малих

підприємств  є  найбільшою,  а  по-друге,  тим,  що  малі  підприємства  більш

відкриті до участі у зовнішніх дослідженнях та до надання інформації. Загалом

представлений  у  дослідженні  розподіл  відповідає  реальному  загальному

розподілу  ІТ-підприємств  в  Україні,  що  характеризує  вибірку  нашого

дослідження як коректну. 

У табл. 2.13 представлені підприємства, представники яких вказали свої

назви під час заповнення анкети, частина представників підприємств висловили

бажання залишитися анонімними та вказували лише розмір підприємства,  на

якому вони працюють,  тому до цієї  таблиці  такі  підприємства  не  потрапили.

Загалом, підприємства, представники яких взяли участь у дослідженні, належать

до різних напрямів ІТ-галузі. 

Таблиця 2.13

Підприємства, представники які взяли участь у дослідженні 

№ Підприємство Країна
походження

Приблизна
чисельність

співробітників в
Україні, осіб

Сфера діяльності

1 2 3 4 5

1. ПрАТ «Київстар» Нідерланди, 
Україна

4000 Телекомунікації (мобільний 
зв'язок, доступ до мережі 
Інтернет)

2. ТОВ «Люксофт-Україна» 
(Luxoft Ukraine Ltd)

Швейцарія 3727 Розробка програмного 
забезпечення, аутсорсинг

3. ТОВ «Глобал Лоджик 
Україна» (GlobalLogic Ukraine
Ltd)

США 2561 Розробка програмного 
забезпечення для цифрового 
медіа, електроніки, охорони 
здоров'я, фінанси, роздрібна 
торгівля та телекомунікацій

4. ТОВ «Сіклум» (Ciklum Ltd) Данія 2291 Аутсорсинг

5. ТОВ «Воля кабель» Україна 2000 Телекомунікації (кабельне, 
цифрове телебачення, доступ 
до мережі Інтернет)

6. ТОВ «Варгамінг» 
(Wargamming Ltd)

Велика 
Британія

592 Розробка комп'ютерних ігор

7. ТОВ «Плейтех» (Playtech Ltd) США 500 Розробка комп'ютерних ігор

8. ТОВ «ЛевелАп» (LevelUp Ltd) Україна 250 Розробка комп'ютерних ігор
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Продовження Таблиці 2.13

1 2 3 4 5

9. ТОВ «Провектус» (Provectus 
Ltd)

США 100 Розробка програмного 
забезпечення, мобільних та 
веб платформ

10. ТОВ «Греммерлі» (Grammarly 
Ltd)

Україна, 
США

100 Сервіс перевірки англійської 
граматики та орфографії

11. ТОВ «Говітал» (Govitall Ltd) Україна 100 Розробка програмного 
забезпечення для освіти, 
електронної комерції, 
аутсорсинг

12. ТОВ «Арцил Технолоджис» 
(Artsyl Technologies Ltd)

Україна, 
США

до 80 Розробка програмного 
забезпечення, системна 
інтеграція, автоматизація 
технологічних та бізнес-
процесів підприємства, ІТ 
консалтинг

13. ТОВ «Мемо» (MEMO) Україна до 80 ІТ-дизайн, інтернет-реклама

14. ТОВ «Бінарі Студіо» (Binary 
Studio)

США, 
Україна

до 80 Розробка програмного 
забезпечення

15. ТОВ «Лізард Софт» (Lizard 
Soft )

Україна до 80 Послуги з автоматизації 
процесів, розробка 
програмного забезпечення

16. ТОВ «Сас Адякс» (Sas Adyax) Франція до 80 Розробка програмного 
забезпечення для мобільних 
та веб продуктів

17. ТОВ «Бізнес Технології» Україна до 80 Послуги з автоматизації 
процесів, розробка 
програмного забезпечення

18. ТОВ «Кнопка життя» Україна до 80 Програмне забезпечення у 
сфері охорони здоров'я

19. ТОВ «42 Кофі Капс» (42 
Coffee Cups)

США, 
Естонія

до 80 Послуги з автоматизації 
процесів, розробка 
програмного забезпечення

20. ТОВ «Апптурн Інк.» (Appturn 
Inc.)

США, 
Україна

до 80 Розробка комп'ютерних ігор

Джерело: узагальнено автором на основі [98, 155]

Зокрема,  в  ньому  взяли  участь  представники  компаній  з  надання

телекомунікаційних послуг, аутсорсингу, розробники програмного забезпечення,

автоматизації бізнесу та інших процесів,  надання ІТ-послуг та консалтингу у

різних сферах життя (охорона здоров'я, освіта, торгівля, комунікації, розваги).

В  результаті  опитування  було  виявлено,  що  на  більшості  підприємств
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проводяться заходи з розвитку персоналу, але майже не впроваджено системний

підхід до визначення та оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу.

Проведене  дослідження  факторів  ризиків  інвестування  у  розвиток

персоналу  підприємств  ІТ-галузі  в  Україні  дало  змогу  визначити  важливість

кожного з факторів для цієї галузі. За алгоритмом методики ми підраховували

коефіцієнти  узгодженості  суджень  експертів  (CI),  та  згідно  з  критерієм  їх

прийнятності (менше ніж 0.1) приймали до розгляду лише ті, що відповідають

цьому  критерію.  Після  отримання  коефіцієнтів  важливості  для  кожного  з

факторів  та  груп  факторів  від  кожного  експерта,  ми  порахували  загальний

коефіцієнт, що є середнім арифметичним по всіх експертах.

Згідно з  результатами дослідження,  на рис.  2.4.  показано розподіл ваги

кожної  групи факторів ризику,  а  саме  факторів,  що походять  від  працівника,

діяльності підприємства та впливу зовнішнього середовища.

Всі Дуже великі Великі Середні Малі
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

Працівник Підприємство Зовнішні зміни

В
аг

и

Рис. 2.4. Важливість груп факторів ризику інвестування у розвиток

персоналу для підприємств

Джерело: розраховано автором

Як  видно  з  графіку,  в  цілому,  група  факторів,  що  має  найбільшу вагу
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стосовно впливу на ризик інвестування у розвиток персоналу — це фактори, які

залежать  від  діяльності  підприємства.  Це  твердження  справедливе  для

сукупності  «всіх» підприємств  (0,4),  а  також  для  «малих»  (0,41)  та  «дуже

великих» (0,4) підприємств. В той же час, згідно з результатами, для «великих»

та  «середніх» підприємств ІТ-галузі група факторів, що стосується працівника,

має найбільшу вагу. Але у всіх групах підприємств за розміром прослідковується

чітко виражена важливість саме діяльності підприємства як джерела виникнення

ризиків інвестування у розвиток персоналу. Даний факт може виступати одним з

підтверджень  судження,  що  створення  ефективної,  раціональної  системи

управління персоналом, зокрема його розвитком, а також сприятливої для цього

інфраструктури є одним з важливих завдань діяльності будь-якого підприємства. 

Як  показало  дослідження,  вплив  людського  чинника  також  має  вагоме

значення,  адже важливість групи факторів,  що походять від працівників,  була

оцінена експертами на рівні 0,35 пунктів в середньому для всіх підприємств, та

0,33, 0,58, 0,44 та 0,30 пунктів для «дуже великих», «великих», «середніх» та

«малих»  підприємств  відповідно.  Перевагу  важливості  групи  факторів,  що

походять від працівника, над групою, що спричинена діяльністю підприємства,

для  «великих»  та  «середніх»  підприємств  можна  пояснити  наявністю  в  них

розвиненої  системи  управління  персоналом  та  налагодженими  процесами,

завдяки чому експерти визначили рівень загрози для результатів інвестицій у

розвиток  персоналу  від  невдалих  і  неефективних  дій  підприємства  більш

помірною, в той час як працівники залишаються великим джерелом ризиків.

Відповідно  до  результатів  дослідження,  група  факторів,  що  спричинені

впливом зовнішнього середовища, має найменшу вагу для всіх груп підприємств

за  розміром.  Найбільшу вагу  цій  категорії  надають  «малі»  підприємства,  які

найбільше залежать від зовнішніх змін.

Таким  чином,  формула  (2.2)  для  обчислення  загального  рівня  ризику

інвестування у розвиток персоналу для «всіх» підприємств набуває наступного

вигляду:

                  (2.10)
Формули  для  обчислення  ризику  інвестування  у  розвиток  персоналу  з
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відповідними коефіцієнтами, отриманими в результаті дослідження для «дуже

великих», «великих», «середніх» та «малих» підприємств, мають такий вигляд

(табл. 2.14):

Таблиця 2.14

Формули обчислення загального ризику інвестування у розвиток персоналу

підприємств

Розмір підприємства Формула

дуже великі

великі

середні

малі

Джерело: розраховано автором

Після обчислення коефіцієнтів відносної важливості для факторів першого

рівня ієрархії ми переходимо до визначення важливості факторів другого рівня, а

саме складових кожної з груп факторів ризику. Отже, спочатку розглянемо групу

факторів,  що  походять  від  працівників.  Вона  складається  факторів,  що  були

детально описані у п. 1.2 та п. 2.1: мотивація, результати праці, компетенції та

особисті причини. 

Згідно з даними, отриманими в результаті дослідження,  всі представлені

фактори мають приблизно  однакову вагу,  а  саме  0,24,  0,28,  0,26  та 0,22  для

факторів  «мотивація»,  «результати  роботи»,  «компетенції»  та  «особисті

причини»  відповідно.  Розподіл  важливості  цих  факторів  для  підприємств,

класифікованих за розміром, наведено на рис. 2.5. 

У  розрізі  величини  підприємств  розподіл  факторів,  що  походять  від

працівника,  має  нерівномірний  характер.  Це  можна  пояснити  наявністю

радикальних поглядів на вплив цих факторів у деяких експертів, які стає помітно

через  зменшення  розміру  вибірки  при  підрахунку  важливості  факторів  для

кожної окремої групи підприємств.
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Рис. 2.5. Важливість факторів ризику інвестування у розвиток персоналу

підприємства, що походять від працівника

Джерело: складено автором на основі даних дослідження

Але,  не  дивлячись  на  це,  можна  прослідкувати  домінуючу  важливість

факторів  «результати  роботи»  та  «компетенції»,  хоча  й  у  групі  «всіх»

підприємств ці фактори мають майже однакову вагу (формула 2.11).  

Формула для обчислення ризику, що походить від працівників для  «всіх»

підприємств, має такий вигляд:

(2.11)

Відповідно  формули,  за  якими  можна  обчислити  величину  ризику,  що

походить від працівників, для підприємств різних розмірів можна обчислити за

відповідними коефіцієнтами, що наведені у табл. 2.15.

Наступною групою є фактори,  що спричинені діяльністю підприємства,

які в свою чергу складаються з таких факторів: «система розвитку персоналу на

підприємстві»,  «узгодженість планів з розвитку персоналу з планами розвитку

підприємства»,  «рівень  оплати  праці»,  «рівень  розвитку  корпоративної

культури»,  «зміст роботи  та  завдань»,  «якість  команди» та  «можливості  для
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кар'єрного зростання». 

Таблиця 2.15

Формули обчислення ризику інвестування у розвиток персоналу, що

походить від працівників

Розмір підприємства Формула

дуже великі

великі

середні

малі

Джерело: розраховано автором

Ваги для цих факторів, які нами було отримано в результаті дослідження,

наведені у табл. 2.16.

Таблиця 2.16

Важливість факторів, що спричинені діяльністю підприємства

Фактори, що стосуються
підприємства

Розмір підприємства

Всі Дуже
великі

Великі Середні Малі

Система розвитку персоналу 0.08 0.06 0.05 0.07 0.09

Узгодженість стратегій розвитку 
персоналу та стратегії розвитку 
підприємства в цілому

0.17 0.09 0.07 0.18 0.20

Компенсації та пільги 0.14 0.26 0.12 0.09 0.13

Корпоративна культура 0.10 0.10 0.17 0.08 0.09

Зміст роботи та проектів 0.21 0.21 0.23 0.28 0.19

Якість команди 0.16 0.17 0.20 0.14 0.16

Можливості кар'єрного зростання 0.13 0.11 0.17 0.16 0.13

Джерело: розраховано автором

Аналізуючи  отримані  величини  вагів  для  кожного  з  факторів,  можна

спостерігати найбільше значення у фактора, що пов'язаний зі змістом роботи та

завдань.  Це  пояснюється  тим,  що  працівники  ІТ-галузі  переважно  є
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представниками творчих професій,  що вимагає  натхнення та зацікавленості  в

тому, чим вони займаються.  Часто ІТ-працівники обирають не роботодавця, а

проект, над яким їм буде цікаво працювати.

Несподівано невисоким виявився вплив на ризики інвестування у розвиток

персоналу фактору,  що характеризує  зрілість  системи розвитку персоналу на

підприємстві,  лише 0,08  пунктів  для  групи  «всіх» підприємств.  Така  ж сама

ситуація і спостерігається для всіх інших груп підприємств. 

Отже,  загальна  формула  для  обчислення  ризику,  що  спричинений

діяльністю підприємства, має такий вигляд:

(2.12)

Відповідно  формули,  за  якими  можна  обчислити  величину  ризику,  що

спричинені  діяльністю підприємств  різних  розмірів,  наведені  у  табл.  2.17  та

базуються на коефіцієнтах важливості факторів, що представлені у табл. 2.16

Таблиця 2.17

Формули обчислення ризику інвестування у розвиток персоналу,  джерелом

якого є діяльність підприємства, для підприємств різних за розміром

Розмір
під-ва

Формула

дуже
великі

великі

середні

малі

Джерело: розраховано автором

Аналізуючи фактори зовнішнього середовища,  слід зазначити,  що група

цих факторів за результатами дослідження отримала відносно невисокий рівень

важливості  у  порівнянні  з  групою  факторів,  що  походять  від  працівника  та

спричинені  діяльністю  підприємства.  Серед  факторів  групи  зовнішнього

середовища  найбільш  загрозливим  виявилися  фактори  «технологічного»

розвитку, «ситуації на ринку ІТ» та «діяльності конкурентів» для групи «всіх»
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підприємств.  Також  достатньо  великим  є  вплив  фактору,  пов'язаного  з

економічною  та  політичною  ситуацією,  що  можна  пояснити  політичною  та

економічною кризою в Україні у 2014-2015 роках. Детальну інформацію щодо

важливості  кожного  з  факторів  для  груп  підприємств  за  розміром  подано  у

табл. 2.18.

Таблиця 2.18

Важливість факторів ризику інвестування у розвиток персоналу, що

спричинені впливом зовнішнього середовища

Фактори Розмір підприємства

Всі Дуже
великі

Великі Середні Малі

Економічна та політична ситуація 0.18 0.18 0.09 0.46 0.11

Світові зміни 0.08 0.09 0.03 0.10 0.08

Діяльність конкурентів 0.21 0.22 0.29 0.20 0.19

Ситуація на ринку ІТ 0.23 0.25 0.16 0.08 0.26

Ситуація на ринку освітніх 
послуг

0.07 0.10 0.03 0.09 0.08

Технологічний розвиток 0.23 0.16 0.40 0.07 0.28

Джерело: розраховано автором

Величину ризику, що спричинена впливом зовнішнього середовища можна

порахувати за формулою:

R3 =0 .18Z1 +0 .07Z 2 +0 . 21Z3 +0 . 234 Z 4 +0 .08Z5 +0 .23Z6 (2.13)

Формули  для  обчислення  величини  ризику  від  впливу  зовнішнього

середовища для  підприємств  різних розмірів  за  кількістю працівників  можна

обчислити за формулами, наведеними у табл. 2.19.

Змінні X, Y, Z, що представлені у формулах 2.11-2.13, а також у табл. 2.15,

2.17, 2.19 визначаються експертним шляхом за допомогою рейтингової шкали,

яка  оцінює  ступінь  розвиненості  або  загрозливості  відповідних  визначених

характеристик для конкретного підприємства. 
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Таблиця 2.19

Формули обчислення ризику інвестування у розвиток персоналу

підприємств, що спричинені впливом зовнішнього середовища

Розмір під-ва Формула

дуже великі

великі

середні

малі

Джерело: розраховано автором

В  ролі  експертів  в  даному  випадку  виступають  фахівці  з  розвитку

персоналу, керівники відділу по роботі з персоналом або керівники підприємств.

Питання анкети,  на які потрібно відповісти для оцінювання величини ризику

інвестування у розвиток персоналу, наведено у табл. 2.20.

Таблиця 2.20

Питання для оцінювання ризику інвестування у розвиток персоналу

підприємства

Оцініть, будь ласка, рівень розвитку наступних характеристик організації
1 - низький, 5 - високий

1. Мотивація працівників (X1) 1 2 3 4 5

2. Результати роботи працівників (X2) 1 2 3 4 5

3. Загальна компетентність працівників (X3) 1 2 3 4 5

4. Якість і зрілість системи розвитку персоналу (Y1) 1 2 3 4 5

5. Узгодженість планів з розвитку персоналу з планами розвитку 
підприємства (Y2)

1 2 3 4 5

6. Компенсація (Y3) 1 2 3 4 5

7. Корпоративна культура (Y4) 1 2 3 4 5

8. Зміст роботи і задач (Y5) 1 2 3 4 5

9. Якість команди (Y6) 1 2 3 4 5

10. Можливості для кар'єрного зростання (Y7) 1 2 3 4 5

Оцініть, будь ласка, рівень впливу таких факторів на результати інвестицій у розвиток
персоналу,

1 - незначний, 5 - критичний
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Продовження Таблиці 2.20

11. Економічна і політична ситуація в країні (Z1) 1 2 3 4 5

12. Глобальні зміни (Z2) 1 2 3 4 5

13. Активність конкурентів (Z3) 1 2 3 4 5

14. Ситуація на ринку праці в галузі ІТ (Z4) 1 2 3 4 5

15. Рівень розвитку ринку освітніх послуг (Z5) 1 2 3 4 5

16. Адекватність програм розвитку персоналу до поточного рівня 
технологічного розвитку (Z6)

1 2 3 4 5

17. Особисті причини (X4) 1 2 3 4 5

Джерело: розроблено автором

Представлена  методика  оцінювання  ризиків  інвестування  у  розвиток

персоналу підприємств дає можливість отримати усереднену по підприємству

величину  ризику,  яку  можна  інтерпретувати  як  можливість  отримання

негативного  або  нижчого  від  очікуваного  результату  тих  чи  інших  заходів  з

розвитку  персоналу.  Цей  показник  є  корисним  та  інформативним  для

керівництва  підприємства  стосовно  оцінки  свого  стану  щодо  інвестицій  у

персонал  та  є  допоміжним  джерелом  інформації  для  аналізу  поточної  та

розробки  подальшої  стратегії  управління  персоналом  та  підприємством  в

цілому. 

Крім  того,  оскільки  на  основі  попереднього  розрахунку  відоме

мінімальне  і  максимальне  значення  ризику  для  всіх  підприємств  такого

розміру, можна визначити, до якої групи відноситься поточне підприємство: з

малим, середнім або великим значенням ризику. На нашу думку, для групи

малоризикових підприємств інвестиції у розвиток персоналу можна робити з

високим ступенем впевненості  у позитивному результаті,  в  той час  як  для

середньоризикових  підприємств  потрібно  проводити  додатковий  аналіз

кожного  з  заходів  для  визначення,  наскільки  на  нього  можуть  вплинути

загрозливі  для  підприємства  фактори  ризику,  а  для  високоризикових

підприємств  має  сенс  перед  здійсненням  інвестицій  у  розвиток  персоналу

спершу  спрямувати  ресурси  на  виправлення  впливу  найбільш  вагомих
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факторів ризику.

2.3.  Застосування  методики  оцінювання  ризиків  інвестування  у

розвиток  персоналу  на  вітчизняних  підприємствах  сфери  інформаційних

технологій

Успішне  та  ефективне  застосування  на  практиці  розробленої  методики

оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємств у великій

мірі  залежить  від  зручності  та  практичності  форми  її  впровадження  на

підприємстві.

Зокрема, бажане виконання таких умов:

1) Опис методики має бути максимально простим, зрозумілим та логічним

з точки зору спеціалістів з розвитку персоналу, керівників відділів по роботі з

персоналом  та  керівників  підприємств,  тобто  написаним  зрозумілою  мовою,

лаконічним та логічним, з урахуванням особливостей практичного середовища;

2) Реалізація методики у вигляді комп'ютерної програми має мати зручний

та доступний інтерфейс користувача;

3) Така програма має надавати аналітичний звіт щодо отриманої величини

ризику;

4) Також  програма  повинна  мати  можливості  зворотнього  зв'язку  та

роз'яснень, якщо в цьому виникне потреба;

Для  врахування  вищеперерахованих вимог,  а  також спрощення процесу

розповсюдження методики серед підприємств ІТ-галузі, забезпечення легкого та

зручного доступу до неї, а також оптимізації процесів збору та обробки даних,

зокрема  миттєвого  обчислення  результату,  нами  був  розроблений  веб-сервіс,

який  підраховує  величину  ризику  інвестування  у  розвиток  персоналу

підприємств  та  базується  на  методиці,  що  описана  у  другому  розділі

дисертаційної роботи (п. 2.2). Даний веб-сервіс знаходиться у вільному доступі

мережі Інтернет та його можна знайти за  посиланням:  http://lisp.kiev.ua/risks/.

Зовнішній вигляд основних сторінок веб-сервісу представлений у додатку М.

Програма  також  має  опцію  підрахунку  найменшого  та  найбільшого

http://lisp.kiev.ua/risks/
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значення величини ризику для кожної групи підприємств за розміром, що дає

змогу оцінити свій стан та порівняти його з іншими підприємствами групи.

Загалом використання веб-сервісу для обчислення ризику інвестування у

розвиток персоналу підприємства здатне вирішити такі завдання:

1. Забезпечити  легке,  швидке  та  зручне  застосування  методики  на

підприємствах.

2. Миттєво  розрахувати  числовий  показник  ризику,  а  також  надати

інформацію щодо інтерпретації отриманого значення.

3. Обчислити максимальну, мінімальну та середню величину ризику по

групі підприємств.

4. Створити  набір  статистичних  даних  про  значення  ризиків  у

підприємств  кожної  групи шляхом накопичення  даних про  результати  оцінки

ризику підприємствами галузі для подальшого аналізу.

Результати  застосування  розробленої  методики  підрахунку  величини

ризику інвестування у розвиток персоналу на п'яти підприємствах ІТ-галузі в

Україні наведено у табл. 2.21.

Таблиця 2.21

Результати оцінювання ризику інвестування у розвиток персоналу на

ІТ-підприємствах

Підприємство Розмір підприємства за кількістю
працівників

Рівень ризику,
бали 

Група ризику

1. П1 Дуже велике (понад 800 працівників) 2,81 Середньоризикове
2. П2 Дуже велике (понад 800 працівників) 2,57 Середньоризикове
3. П3 Велике (від 200 до 800 працівників) 2,72 Середньоризикове
4. П4 Середнє (від 80 до 200 працівників) 2,23 Малоризикове
5. П5 Мале (до 80 працівників) 2,54 Середньоризикове

Джерело: розраховано автором
Примітка:  В  оцінюванні  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу  взяли  участь  такі

підприємства:  ТОВ  «Воля»,  ТОВ  «Греммерлі»,  ТОВ «ЕПАМ»,  ТОВ  «ІТ-Менеджмент-Груп»,  ТОВ
«ЛІГА ЗАКОН», «Trembit LLC».

Керівництво  більшості  підприємств  погодилось  надати  необхідні  для

аналізу дані, але в той же час, з міркувань нерозповсюдження конфіденційної

інформації  про  результати  своєї  діяльності  по  більшості  напрямів  виявило

бажання залишитись анонімними при публікації роботи.  Тим не менш, це не
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вплинуло  на  якість  аналізу  та  його  результати.  Саме  тому  ми  не  будемо

розголошувати реальні назви підприємств, а присвоїмо для зручності їм назви

П1, П2, П3, П4, П5 відповідно.

Для  того,  щоб  визначити  стан  підприємства  стосовно  ризикованості

інвестування у розвиток персоналу та, враховуючи розраховані нами мінімальне

та максимальне значення ризику для кожної з груп підприємств, ми пропонуємо

користуватись  табл.  2.22,  в  якій  наведено  проміжки  значень  ризику  для

малоризикових, середньоризикових та високоризикових підприємств. 

Таблиця 2.22

Групи ризику інвестування у розвиток персоналу підприємств за розміром

Група підприємств за
розміром

Значення ризику Група ризику

Дуже великі 1.00 - 2.34 Малоризикові

2.35 - 3.69 Середньоризикові

3.70 - 5.03 Високоризикові

Великі 1.00 - 2.33 Малоризикові

2.34 - 3.67 Середньоризикові

3.68 - 5.02 Високоризикові

Середні 0.98 - 2.28 Малоризикові

2.29 - 3.60 Середньоризикові

3.61 - 4.91 Високоризикові

Малі 1.00 - 2.33 Малоризикові

2.34 - 3.68 Середньоризикові

3.69 - 5.01 Високоризикові
Джерело: розраховано автором

Мінімальні  значення  ризику  для  кожної  групи  підприємств  були

підраховані на основі коефіцієнтів важливості факторів ризику інвестування у

розвиток  персоналу  та  оцінки  рівня  розвитку  характеристик  організації  та

впливу факторів (табл. 2.20) в найкращому варіанті, коли всі фактори №1-№10

були оцінені найкращим чином та отримали максимальні значення (5 балів), а

фактори  №11-№17  мали  найменші  значення  (1  бал).  Максимальні  значення

ризику інвестування у розвиток персоналу були отримані аналогічним способом,
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тільки всі фактори №1-№10 були оцінені на рівні 1 балу, а фактори №1-№10 на

рівні 5 балів.

Оскільки коефіцієнти важливості факторів ризику, що були виявлені в ході

опитування експертів галузі, для кожної з груп підприємств за розміром різні, то

й відповідно мінімальне та максимальне значення різні.

Результати  оцінювання  ризику  інвестування  у  розвиток  персоналу  для

деяких ІТ-підприємств наведено на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Розподіл підприємств за величиною ризику

Джерело: складено автором

З табл. 2.21-2.22 та рис. 2.6 видно, що більшість підприємств, що брали

участь  у  дослідженні,  за  результатами  підрахунку  відносяться  до  групи

середньоризикових  та  лише  одне  підприємство  (П4)  потрапило  у  групу

малоризикових.

Для  виявлення  причин  та  джерел  походження  ризику  інвестування  у

розвиток  персоналу  доцільно  детально  розглянути  фактори  ризику.  Так,  на

рис. 2.7 показано причини виникнення ризику на підприємстві П4. 
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Рис. 2.7. Стан факторів ризику на підприємстві П4

Джерело: складено автором

П4 є підприємством, що розробляє власний програмний продукт у галузі

редагування  тексту,  який  розповсюджується  безкоштовно  та  за  попередньою

підпискою і доступний як сервіс через мережу Інтернет. Дане підприємство є

одним з лідерів у своєму сегменті на світовому рівні та надає послуги високої

якості.  Користувачами  даного  сервісу  є  як  фізичні,  так  і  юридичні  особи,

зокрема провідні навчальні заклади у різних країнах світу.
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За даними табл. 2.21, підприємство П4 входить до групи малоризикових з

величиною ризику  інвестицій  у  розвиток  персоналу  2.23  балів.  Але,  тим  не

менш,  згідно  з  проведеним  дослідженням,  на  даному  підприємстві  є  деякі

напрями для покращення поточного стану, а також, на нашу думку, джерела для

отримання додаткових конкурентних переваг в майбутньому. Серед факторів, що

походять від працівника, як такий, що впливає на ризик інвестування у розвиток

персоналу  найбільше,  був  виокремлений  фактор  особистих  причин,  який

найскладніше  прогнозувати  та  врахувати.  Серед  факторів  внутрішнього

середовища,  на які варто звернути увагу на цьому підприємстві,  слід назвати

недосконалу систему розвитку персоналу та в меншій мірі обмежені можливості

кар'єрного зростання для деяких груп працівників (рис. 2.7).

Щодо  факторів  зовнішнього  середовища,  то  дане  підприємство  є

чутливим до економічної та політичної ситуації в країні, стану ринку праці в ІТ-

галузі та глобальних змін. 

Підприємство П5, що знаходиться також у групі «середніх» за розміром

підприємств, має більший рівень ризику, а саме 2.54 бали, що відносить його до

категорії підприємств з середньою величиною ризику по групі. Підприємство П5

займається розробкою ІТ-продуктів та рішень для бізнесу та окремих клієнтів, а

також просуванням та підтримкою нових, потенційно перспективних компаній,

діяльність яких базується на інноваційних рішеннях, так званих «стартапів». 

Аналіз  факторів  ризику  інвестування  у  розвиток  персоналу  на

підприємстві П5 продемонстровано на рис 2.8.

Як видно з рис. 2.8, джерелом ризику інвестування у розвиток персоналу

підприємства є в найбільшій мірі фактори, пов'язані з діяльністю підприємства,

адже фактори ризику, що походять від працівника, отримали оцінки, близькі до

ідеальних показників. 
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Рис. 2.8. Стан факторів ризику на підприємстві П5

Джерело: складено автором

Серед факторів, що спричинені діяльністю підприємства, яким потрібно

було  б  приділити  найбільшу увагу  для  зменшення  рівня  ризику,  — система

розвитку  персоналу,  узгодженість  планів  з  розвитку  персоналу  з  планами

розвитку підприємства та рівень розвитку корпоративної культури. 

З  точки  зору чутливості  до  зовнішнього  середовища  варто  підкреслити

вплив факторів діяльності конкурентів,  ринку праці в ІТ-галузі та глобальних
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змін.

Дослідження  факторів  ризику  також  було  проведене  на  одному  дуже

великому за розміром підприємстві П1, що займається наданням інформаційно-

комунікаційних послуг на ринку України.  Як видно з табл. 2.21 та рис. 2.6, щодо

інвестицій у розвиток персоналу дане підприємство П1 має рівень ризику на

рівні 2.81 балів та знаходиться у групі середньоризикових.
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Рис. 2.9. Стан факторів ризику на підприємстві П1

Джерело: складено автором
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З рис. 2.9 видно, що найбільшими джерелами ризику на підприємстві П1 є

недостатня розвиненість системи управління персоналом, зокрема системи його

розвитку,  недостатньо  високий  рівень  компенсацій  та  пільг,  а  також

корпоративної культури.

Також виявлено,  що система  розвитку персоналу не  є  в  достатній  мірі

узгодженою з загальними цілями та стратегією розвитку підприємства в цілому.

Фактори, що походять від працівника,  були оцінені як такі,  що мають високу

ступінь розвитку та не є джерелом ризику інвестування у розвиток персоналу.

Серед  факторів  впливу  зовнішнього  середовища  найбільш  небезпечним

виявився фактор активності конкурентів.

Окрім  оцінювання  загальної  величини  ризику  інвестування  у  розвиток

персоналу на підприємстві, також актуальною є потреба в оцінюванні окремих

працівників відносно ризикованості інвестицій у їх розвиток. Це пов'язано з тим,

що  працівники  відрізняються  один  від  одного  рівнем  кваліфікації,  досвідом,

рівнем  мотивації,  особистісними  характеристиками.  Даний  підхід  може  бути

корисним  для  вирішення  задачі  з  прийняття  рішення  про  вибір  найменш

ризикованих щодо інвестування у розвиток працівників. 

Оцінювання ризику інвестування у розвиток кожного окремого працівника

ми  пропонуємо  робити  також  на  основі  запропонованої  у  другому  розділі

методики  оцінювання  величини  ризику  інвестування  у  розвиток  персоналу.

Зокрема, набір факторів ризиків, що представлений в моделі оцінювання ризиків

інвестування у розвиток персоналу для оцінки загального рівня ризику можна

використовувати й для оцінювання працівників шляхом оцінки їх чутливості до

впливу визначених факторів.

За  результатами  проведеного  дослідження  важливості  кожного  з  цих

факторів для підприємств ІТ-галузі виявлено, що вони мають майже однакову

вагу,  а  отже  всі  мають  бути  детально  розглянуті  та  враховані  для  кожного

окремого працівника.

О ґрунтуємо  механізм  застосування  методики  оцінювання  величинибб

ризику інвестування у розвиток окремих працівників на прикладі підприємства
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П4. Так, підприємство П4 згідно з планами щодо впровадження нової технології

покращення якості перевірки англійської орфографії планує навчити одного з

працівників  —  розробників  програмного  забезпечення  новій  мові

програмування. Навчання працівника буде проходити за межами підприємства,

за кордоном, і коштує приблизно 70 тис. грн.

Завданням  керівника  групи  розробників  та  менеджера  по  роботі  з

персоналом є вибір одного з декількох працівників, можливих претендентів на

навчання.  Одним з критеріїв вибору є  також величина ризику інвестування у

розвиток  працівника.  Отже,  користуючись  методикою  оцінювання  ризику

інвестування  у  розвиток  персоналу  підприємств,  а  саме  її  програмною

реалізацією у вигляді розробленого веб-сервісу, підрахуємо величину ризику для

кожного  окремого  працівника.  Варто  зазначити,  що  питання  для  оцінки

факторів,  що  стосуються  підприємства  Y1,  Y2  та Y6,  а  саме якість  і  зрілість

системи розвитку персоналу, узгодженість планів розвитку персоналу з планами

розвитку підприємства та корпоративна культура,  які наведено у табл. 2.20 для

оцінювання  ризику  по  всьому  підприємству,  будуть  однаковими  для  всіх

працівників,  оскільки  вони працюють  на  одному підприємстві.  Але  якщо на

підприємстві  проводилися  дослідження  щодо  задоволеності  та  особистого

ставлення  кожного  окремого  працівника  до  розвитку  певних  факторів  на

підприємстві,  то  варто  використовувати  оцінку  також  і  цих  факторів.  Інші

фактори будуть оцінюватись для  кожного працівника окремо,  в  тому числі й

фактори зовнішнього середовища, які будуть оцінюватись як ступінь чутливості

конкретного працівника до них. Результати оцінювання ризику інвестування у

навчання новій мові програмування для трьох працівників наведено у табл. 2.23.

Таким чином, з табл. 2.23. видно, що всі працівники відноситься до групи

середньоризикових, але найменшу величину ризику має Працівник 1, тобто за

даним критерієм він є найбільш відповідним для проходження навчання новій

мові програмування.
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Таблиця 2.23

Оцінювання ризику інвестування у розвиток окремих працівників на

підприємстві П4

Фактори, що
походять від

працівника, R1

Фактори, що
спричинені
діяльністю

підприємства, R2

Фактори впливу
зовнішнього

середовища, R3

Загальний рівень
ризику,

R

Працівник 1 0.97 0.73 0.46 2.16

Працівник 2 1.23 1.13 0.32 2.68

Працівник 3 0.92 1.13 0.25 2.30
Джерело: розраховано автором

Реалізація  даного  підходу  оцінювання  ризику  інвестування  у  кожного

окремого  працівника  була  також здійснена  на  підприємстві  П2,  де  керівнику

відділу розробки потрібно було прийняти рішення щодо інвестування у розвиток

своїх працівників для їх подальшого кар'єрного просування, а саме проходження

тренінгу з набуття управлінських якостей. 

Так,  після  проходження  оцінки  групи  працівників  виникла  потреба  у

додатковій оцінювання ризику по кожному з працівників обраної групи. Після

застосування  методики  оцінювання  ризику  інвестування  у  розвиток  кожного

окремого працівника були отримані результати, які наведено у табл. 2.24.

Таблиця 2.24

Оцінювання ризику інвестування у розвиток окремих працівників на

підприємстві П2

Фактори, що
походять від

працівника, R1

Фактори, що
спричинені
діяльністю

підприємства, R2

Фактори впливу
зовнішнього

середовища, R3

Загальний рівень
ризику,

R

Працівник 1 0.89 1.20 0.77 2.86

Працівник 2 0.56 0.68 0.65 1.89

Працівник 3 0.80 1.42 0.72 2.95

Працівник 4 1.13 0.76 1.27 3.15
Джерело: розраховано автором
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В даному випадку найкращий результат серед чотирьох працівників має

Працівник 2, а Працівник 4 згідно з таблицею 2.24, навіть належить до групи

високоризикових. Основними причинами, за якими Працівник 4 отримав велике

значення ризику, полягають у тому, що рівень його мотивації за результатами

проведеного на підприємстві дослідження низький, що пов'язано з нецікавими

проектами, та працівнику не зовсім подобаються ті завдання, які він виконує.

Крім  того,  Працівник  4  не  задоволений  своїми  можливостями  кар'єрного

зростання, він отримав високу оцінку фактору ризику, що стосується особистих

причин.

Таким  чином,  при  прийнятті  рішення  щодо  вибору  того,  кого  варто

відправити  на  тренінг,  варто  враховувати,  що  саме  Працівник  2  є  найменш

ризикованим.  Аналіз  факторів  ризику  показав,  що  він  має  гарні  результати

оцінки  рівня  мотивації,  компетентності  та  задоволений  умовами  праці  на

підприємстві.  До того ж він майже не чутливий до економічної та політичної

ситуації в країні та глобальних змін.

Економічний  ефект  від  застосування  методики  оцінювання  ризику

інвестування у розвиток персоналу, а також впровадження веб-сервісу, зокрема

для  оцінювання  ризику  інвестування  у  розвиток  конкретних  працівників,

полягає  у   врахуванні  елементу  ризику,  який  може  вплинути  на  результати

інвестицій, їх термін окупності, ефективність.

При  прийнятті  рішення  щодо  інвестування,  як  правило,  обчислюється

показник окупності інвестицій ROI, що характеризує рентабельність вкладень.

Так само перед тим, як приймати рішення про інвестиції у розвиток персоналу

доцільно  підрахувати  їх  прогнозну  окупність.  Так,  маючи  статистику  за

показниками  ROI  за  попередні  періоди,  на  підприємстві  можна  порахувати

середнє значення ROI. Припустимо, що на Підприємстві П4 за останні 5 років

середня рентабельність від інвестицій у розвиток персоналу становила 150%.

Тобто це той рівень рентабельності, який підприємство може очікувати від своїх

майбутніх інвестицій у розвиток персоналу. Без врахування ризику інвестування
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дохід  від  реалізації  проекту  з  навчання  одного  з  розробників  новій  мові

програмування буде розраховуватись так:

ДохідП 3=70тис . грн .∗1.5=105тис . грн . , (2.14)
 

При  наявності  результатів  оцінки  ризику  інвестування  у  розвиток

персоналу на підприємстві П4,  які  наведено у табл.  2.23,  можна розрахувати

середню для всіх трьох працівників величину ризику, яка становить 2.38 пункти.

Найменший показник ризику 2.16 пункти має Працівник 1. Відповідно, маючи

методику оцінювання ризику інвестування  в персонал,  є  можливість  вибрати

оптимальний  варіант  з  найменшою  величиною  ризику.  Тобто,  нормувавши

значення  ризику  для  середнього  та  оптимального  значення  ризику,  що  були

отримані  для  трьох  працівників  на  підприємстві  П4,  отримаємо  наступні

значення ризику інвестування (формули 2.15-2.16):

,
(2.15)

,
(2.16)

де 0.98 та 4.91 відповідно - це мінімальне та максимальне значення ризику

для  групи  середніх  підприємств,  до  яких  належить  підприємство  П4.  Таким

чином, підрахувавши різницю між середнім та оптимальним значенням ризику,

отримуємо 0.06, що означає те, що застосування методики оцінювання ризику

інвестування у розвиток окремих працівників та вибір працівника для інвестицій

з найменшим значенням ризику знижує ризик на 0.06. Розрахунок економічного

ефекту від застосування методики оцінювання ризику інвестування у розвиток

персоналу для підприємства П4 у задачі вибору найкращого для навчання новій

мові  програмування  працівника  в  грошовій  формі  проводиться  наступним

чином:

(2.17)
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Аналогічно  можна  порахувати  економічний  ефект  від  застосування

методики  оцінювання  ризику  інвестування  у  розвиток  персоналу  для

Підприємства 2.  З  табл.  2.24 видно,  що найменший ризик (1.89 пункти)  має

Працівник 2. Середнє значення по всіх працівниках становить 2.72. Нормувавши

ці значення ризиків, отримаємо:

,
(2.18)

.
(2.19)

Підприємство П2 належить до групи дуже великих підприємств та 1.00 та

5.03  —  це  значення  мінімального  та  максимального  ризику  для  цієї  групи

відповідно. 

Отже,  при  вартості  тренінгу  з  розвитку  управлінських  компетенцій,  на

який  підприємство  П2 має  намір  відправити  одного  зі  своїх  працівників,  25

тис. грн.  та  при  умові  вибору  працівника  з  найменшою  величиною  ризику,

економічний ефект від застосування методики оцінювання ризику інвестування

розвитку персоналу становитиме:

Економічний ефектП2=25тис . грн .∗0.21=5тис .250 грн . (2.20)

Крім того, економічний ефект від використання підприємствами методики

оцінювання ризику інвестування у розвиток персоналу підприємств може бути

виражений  як  економія  часу  для  проведення  аналогічної  оцінки  без

використання  відповідної  методики  і  її  програмної  реалізації  у  вигляді  веб-

сервісу. Грошовий вираз даного ефекту може бути виміряний вартістю робочого

часу  спеціаліста  з  розвитку  персоналу,  що  був  вивільнений  завдяки

застосуванню  структурованої  та  науково-обґрунтованої  методики,  яка  була

оформлена у зручний веб-сервіс. 

Слід  також  зазначити,  що  для  підприємства  ефект  від  застосування

методики  оцінювання  ризику  інвестування  може  виражатися  у  загальному
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підвищенні ефективності роботи підприємства, збільшенні доходів в результаті

направлення зусиль на покращення управління персоналом та підприємством та

використання прихованих можливостей та потенціалу завдяки виявленню у ході

дослідження сильних та слабких сторін підприємства.

Висновки до розділу 2

1. Проведене дослідження вітчизняної ІТ-галузі дало змогу виділити такі

тенденції: 1) сфера ІТ є важливою, перспективною та стратегічною для України

галуззю, частка якої у ВВП постійно зростає; 2) ІТ-галузь в Україні в основному

є  експортоорієнтованою,  і  Україна  входить  до  лідерів  ринку  експорту

програмного забезпечення у світі;  3)  в той же час,  у структурі внутрішнього

ринку ІТ в Україні домінує складова апаратного забезпечення, що свідчить про

недостатню зрілість внутрішнього ринку; 4) інвестиції у розвиток фахівців ІТ-

галузі  на  рівні окремих підприємств є  необхідною умовою для комплексного

розвитку  галузі;  5)  попит  на  ІТ-спеціалістів  перевищує  пропозицію  як  на

локальному  ринку  праці,  так  і  на  глобальному;  6)  політична,  економічна  та

соціальна криза стримують розвиток ІТ-галузі в Україні.

2. Вивчення світового досвіду щодо інвестицій у розвиток персоналу в

ІТ-галузі показало, що вони є необхідною умовою функціонування підприємств

та  джерелом  отримання  конкурентних  переваг,  які  створюють  можливість

отримання  додаткових  джерел  фінансування  для  подальшого  розвитку  і

підвищення рівня кваліфікації персоналу підприємства. Отже, це створює цикл

позитивного зворотнього зв'язку, коли збільшення інвестицій може призводити

до  збільшення  прибутків,  які  можуть  бути  використані  для  наступного

збільшення інвестицій.

3. Наявність  людського  чинника,  а  також  загальний  швидкий  темп

розвитку  ІТ-галузі  потребує  особливого  підходу  до  дослідження  ризику

інвестування у розвиток персоналу галузі, який був би гнучким та міг би бути

використаний за умов відсутності достатньої кількості статистичних даних. Тому
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в  роботі  пропонується  застосовувати  для  оцінювання  ризику  метод  аналізу

ієрархій,  якій  є  експертним  методом,  тобто  може  бути  використаний  за

відсутності  достатньої історії спостережень,  а  також який додатково дозволяє

визначити важливість окремих факторів ризику.

4. В рамках методу аналізу ієрархій для визначення важливості факторів

ризику інвестування у розвиток персоналу було проведене дослідження методом

опитування працівників підприємств галузі ІТ, в якому взяли участь 33 експерти

–  спеціалісти  з  розвитку  персоналу  та  управління  персоналом.  В  результаті

проведеного дослідження були отримані коефіцієнти важливості факторів ризику

для  груп  підприємств  за  розміром.  Було  з'ясовано,  що  група  факторів,  що

спричинена діяльністю підприємства в цілому, має найбільшу вагу (0.4). Групи

факторів, що стосуються працівника та зовнішнього середовища, отримали ваги

0.35 та 0.25 відповідно.

5. Факт  найбільшого  впливу  на  ризик  факторів,  пов'язаних  з

підприємством  в  цілому,  підкреслює  визначну  роль  змін  у  управлінні

підприємством  у  зниженні  або  підвищенні  рівня  досліджуваного  ризику,

причому  не  тільки  у  напрямі  управління  персоналом,  а  й  загалом.  Серед

факторів, що відносяться до діяльності підприємства, найбільшу вагу отримав

фактор  змісту  роботи  (0.21).  За  результатами  дослідження,  щодо  ризиків

інвестування  у  розвиток  персоналу  фактори  узгодженості  програми  розвитку

персоналу  зі  стратегію  підприємства,  якості  команди,  рівня  компенсації  та

можливостей  кар'єрного  зростання  отримали приблизно  однакову важливість.

При оцінці факторів ризиків, джерелом яких є працівник, було встановлено, що

фактори  мотивації,  результатів  роботи,  компетентності  та  особистих  причин

мають  майже  однаковий  ступінь  важливості.  Щодо  факторів  зовнішнього

середовища, то для ІТ-галузі найбільш важливими є фактори ситуації на ринку

ІТ (0.23), технологічний розвиток (0.23) та діяльність конкурентів (0.21).

6. Для  підвищення  ефективності  оцінювання  ризику  інвестування  у

розвиток персоналу у роботі запропоновано впровадити на підприємствах сфери

ІТ  методику  оцінювання  ризику,  яка  дозволяє  отримати  кількісну  величину
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ризику,  а  також  віднести  підприємство  до  групи  низько-,  середньо-  або

високоризикових.  Це  сприятиме  підвищенню  ефективності  управління

розвитком персоналу, а також зниженню ризику як результат аналізу його джерел

та управління ними.

7. Запропонована у роботі методика оцінювання ризику інвестування у

розвиток  персоналу  реалізована  у  формі  веб-сервісу,  що  дає  можливість

підприємствам швидко і зручно оцінити кількісну величину ризику інвестування

у розвиток як всього персоналу, так і окремих працівників, а також провести

детальний  аналіз  щодо  ступеню  розвитку  факторів  ризику  інвестування  та

визначити  напрями  для  оптимізації  діяльності  підприємства  як  в  поточний

момент, так і стратегічно. 

8. Було визначено, що додатковою можливістю веб-сервісу є оцінювання

ризику  інвестування  у  розвиток  окремих  працівників.  Для  цього  на  основі

методики оцінювання загального ризику нами запропоновано алгоритм, згідно з

яким кожен з факторів ризику оцінюється щодо його можливого впливу на цього

працівника.  Така  оцінка  є  додатковим  джерелом  інформації  для  керівництва

підприємства  при  прийнятті  рішення  про  інвестиції  у  розвиток  працівників,

зокрема дозволяє обрати працівника з найменшою величиною ризику, що в свою

чергу  збільшує  ефективність  інвестицій  у  розвиток  персоналу  та  зменшує

ймовірність втрат.

9. Здійснена під час дослідження кількісна оцінка ризику інвестування у

розвиток  персоналу  для  п'яти  ІТ-підприємств  різного  розміру  показала,  що

більшість з цих підприємств належить до групи середньоризикових. Подальше

дослідження дало змогу проаналізувати причини виникнення ризику на кожному

конкретному підприємстві та визначити подальші напрями покращення ситуації

для його зменшення.

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковані у роботах

[67, 68, 69, 70, 74, 225, 226, 227].
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РОЗДІЛ 3

НАПРЯМИ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТУВАННЯ У

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ

3.1. Управління факторами ризику інвестування у розвиток персоналу

Стрімке  зростання  та  розвиток  галузі  інформаційних  технологій  (ІТ)

суттєво  змінили  світ,  в  тому  числі,  зазнав  змін  і  ринок  праці,  оскільки  для

створення,  підтримки,  обслуговування  та  користування  новими  технологіями

потрібні фахівці нових спеціальностей. На сьогодні сфера ІТ створює небачені

раніше  можливості  нестандартної  зайнятості  у  формі  дистанційного

працевлаштування,  фрілансу  та  інших.  Крім  того,  збільшилася  й  швидкість

застарівання наявних вмінь, знань, навичок та підходів, що потребує постійного

їх  оновлення.  Нарешті,  на  ІТ  базуються  нові  способи  та  методи  пошуку  і

залучення персоналу, в тому числі й віддалено (в інших містах, країнах). Отже,

знання та вміле використання інформаційних технологій суттєво покращують

продуктивність  праці,  відкривають  нові  можливості,  надають  конкурентні

переваги  та  навіть  створюють  нові  напрями  підприємницької  діяльності.  З

огляду  на  це,  напрям розвитку персоналу в  компаніях сфери  ІТ набуває  все

більшої важливості.

Аналіз результатів проведеного нами дослідження ризиків інвестування у

розвиток персоналу на підприємствах сфери ІТ, визначення важливості факторів

ризику  та  впровадження  запропонованої  моделі  на  практиці  показали,  що

найбільш  важливими  та  загрозливими  для  підприємства  ІТ-галузі  є  фактори

розвитку системи управління персоналом, зокрема її складової, яка стосується

розвитку  персоналу,  його  мотивації,  особистих  причин,  а  також  впливу

зовнішнього  середовища.  Для  вдосконалення  управління  цими факторами  на

підприємствах  ІТ-галузі  ми  пропонуємо  впровадити  комплекс  інноваційних
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підходів до управління персоналом, які використовуються у світовій практиці,

серед  яких:  управління  талантами  (talent  management),  управління  брендом

роботодавця  (employer  branding),  програми  зміцнення  здоров'я  на  робочому

місці,  а  також приділити увагу напряму дослідження конкурентів (competitive

intelligence).

Управління  талантами  полягає  у постійній  роботі  з  виявлення  талантів

персоналу та їх використанню найкращим для компанії та самого працівника

способом.  Управління  брендом  роботодавця  являє  собою  сукупність  зусиль

підприємства стосовно взаємодії з наявними та потенційними працівниками, що

направлена на збільшення привабливості підприємства як роботодавця.

Дослідження  конкурентів  —  це  збір  та  аналіз  підприємством  даних  з

різних  джерел  щодо  діяльності  його  конкурентів,  які  отримані  законним  та

етичним шляхом та направлені на підвищення його конкурентоспроможності.

Розглянемо особливості застосування цих підходів для зазначеної галузі

дослідження.  У  табл.  3.1  представлено  вплив  нових  підходів  в  управлінні

персоналом  на  покращення  стану  кожного  фактору  ризику  інвестування  у

розвиток персоналу. Темним кольором ми позначили прямий вплив, а світлим –

опосередкований.

Досвід  закордонних  ІТ-корпорацій,  які  є  лідерами  галузі,  таких  як

«Google»,  «Facebook»  і  «Apple»,  показує,  що  саме  завдяки  залученню  та

розвитку  висококваліфікованих  та  навчених  працівників,  а  також  таких,  що

мають високий потенціал,  креативних, мотивованих до постійного розвитку й

вдосконалення,  можна  досягти  надзвичайно  високого  рівня  продуктивності

праці, прибутків та швидких темпів зростання, для того щоб зайняти провідні

позиції на своєму ринку у світі.  Саме тому, на нашу думку, особливу увагу у

процесі  розвитку  персоналу  в  ІТ-галузі  варто  приділити  впровадженню  у

практику управління персоналом відносно нового та сучасного підходу у сфері

управління персоналом – управлінню талантами. Він включає методи пошуку,

залучення,  ефективного  використання,  розвитку  та  утримання  талановитих

працівників,  які  стають  джерелом  успішного  функціонування  та  процвітання
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підприємства, та роблять суттєвий внесок у його розвиток. 

Таблиця 3.1

Вплив управлінських підходів на фактори ризику інвестування у розвиток

персоналу підприємства

Фактори ризику
Напрями покращення 

Управління
талантами

Управління
брендом

роботодавця

Програми
зміцнення
здоров'я

Дослідження
конкурентного

середовища

1 2 3 4 5 6

1. Мотивація співробітників (X1)

2. Результати роботи співробітників (X2)

3. Загальна компетентність працівників 
(X3)

4. Якість і зрілість системи розвитку 
персоналу (Y1)

5. Узгодженість стратегії розвитку 
персоналу з загальною стратегією 
підприємства (Y2)

6. Компенсація (Y3)

7. Корпоративна культура (Y4)

8. Цікавість роботи і задач (Y5)

9. Якість команди (Y6)

10. Можливості для кар'єрного росту (Y7)

11. Економічна і політична ситуація в 
країні (Z1)

12. Глобальні зміни (Z2)

13. Активність конкурентів (Z3)

14. Ситуація на ринку праці в галузі ІТ 
(Z4)

15. Рівень розвитку ринку освітніх 
послуг (Z5)

16. Адекватність програм розвитку 
персонала до поточного рівня 
технологічного розвитку (Z6)

17. Особисті причини (X4)

Примітка:

Прямий позитивний вплив

Опосередкований позитивний вплив

Джерело: складено автором
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Виявивши  згідно  з  методикою,  описаною  у  пункті  2.3  даної  роботи,

фактори, які потребують покращення на підприємствах ІТ-галузі, варто провести

економічно-обґрунтований  аналіз  процедури  вибору  найбільш  ефективного

підходу до управління персоналом на конкретних підприємствах.

В результаті  оцінювання  ризику  інвестування  у  розвиток  персоналу  на

підприємстві П4, що займається  розробкою власного програмного продукту у

галузі  редагування  тексту,  встановлено,  що  це  підприємство  має  найменшу

величину ризику серед інших підприємств та належить до групи малоризикових.

До  того  ж,  згідно  з  рейтингом  роботодавців,  що  займаються  розробкою

програмного  забезпечення,  підприємство  П4  займає  перше  місце  у  групі

середніх  за  розміром  підприємств  (див.  додаток  Д).  Такий  результат  можна

пояснити тим, що на підприємстві П4 систематично  проводяться такі заходи з

розвитку персоналу:

1. Внутрішні та зовнішні тренінги з навчання.

2. Забезпечується  доступ  до  корисної  професійної  літератури  та

електронних курсів.

3. Заохочується вивчення іноземних мов працівниками, що виражається

у  організації  спеціальних  курсів,  розробці  власних  програм  вивчення  мов,

частковій або повній компенсації вартості мовних курсів.

4. Надається можливість відвідування тематичних професійних заходів

(майстер-класи, конференції, виставки, зустрічі).

5. Заохочується  обмін  знаннями  всередині  підприємства  (створення

працівниками  своїх  власних  спеціалізованих  професійних  груп  та  спільнот,

відвідування та організація тематичних зустрічей).

6. Працівникам  надається  якісне  та  здорове  харчування,  а  також

можливість отримати медичну страховку та займатися спортом.

Але,  тим  не  менш,  на  підприємстві  П4,  виявлені  такі  фактори  ризику

інвестування  у розвиток персоналу,  що потребують уваги:  особисті  причини,

система розвитку персоналу, глобальні зміни, економічна та політична ситуація,

ситуація на ринку праці, технологічний розвиток (рис. 2.7).  Згідно з табл. 3.1,



141

впровадження підходу управління талантами здатне покращити стан майже всіх

з  перерахованих  факторів.  Так,  якщо  підприємство  П4  ставить  собі  на  меті

підвищення  показників  по  кожному  фактору  хоча  б  на  один  пункт  по

п'ятибальній  шкалі,  що  відповідає  покращенню  приблизно  на  20%,  то

економічний ефект від впровадження підходу управління талантами може бути

підраховано  наступним  чином.  Величина  ризику  інвестування  у  розвиток

персоналу для цього підприємства за  поточних умов становить 2.23 бали.  За

умов  підвищення  визначених  показників  на  один  пункт,  величина  ризику

становитиме  1.53  бали.  Після  нормування  (формули  3.1-3.2)  отримаємо

коефіцієнт,  на  який  збільшиться  ефект  від  впровадження  заходів  з  розвитку

персоналу — 0.18:

RСерП 4=
2 .23−0 .98
4 .91−0 .98

=0 .32 , (3.1)

RПокрП 4=
1.53−0 . 98
4 . 91−0 . 98

=0. 14 , (3.2)

де  0.98  та  4.91  –  це  мінімальне  та  максимальне  значення  ризику

інвестування у розвиток персоналу для середніх за розміром ІТ-підприємств.

При  плануванні  запуску  декількох  програм  з  розвитку  персоналу  на

підприємстві  П4  на  термін  1  рік  мінімальний  економічний  ефект  від

впровадження підходу управління талантами буде наступним (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Економічний ефект від провадження підходу управління талантами на
підприємстві П4 

№ Назва заходу з розвитку персоналу Вартість Тривалість Економічний
ефект, грн.

1. Курси англійської мови для працівників у 
офісі компанії з носієм мови

130 тис. грн. 6 місяців 23400

2. Навчання новій мові програмування 
обраних 3-х працівників

25 тис. грн. на 
одного працівника

1 тиждень 13500

3. Участь у конференції з лінгвістики за 
кордоном 2-х працівників

150 тис. грн. 1 тиждень 54000

4. Надання абонементів у басейн (50 
абонементів)

500 грн. за 1 
абонемент в місяць

1 рік 54000

Загальний ефект: 144900
Джерело: розраховано автором
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Однак,  варто  також  врахувати  вартість  впровадження  підходу  до

управління  талантами.  В  ідеальному  варіанті  потрібно  найняти  окремого

працівника,  який  би  займався  цим  напрямом.  Оплата  праці

висококваліфікованого  спеціаліста  з  управління  талантами  у  ІТ-галузі  на

поточний момент становить близько 50 тис. грн. на місяць. За рік спеціалісту

потрібно буде виплатити заробітну плату у 600 тис. грн., що суттєво перевищує

сукупну  прогнозовану  величину  економічного  ефекту  від  всіх  перелічених

заходів з розвитку персоналу, що плануються протягом року від впровадження

підходу управління талантами. Тобто виходить, що для підприємства П4, ризик

інвестування  у  розвиток  персоналу  якого  не  є  високим,  не  вигідно  наймати

окремого спеціаліста, що займається управлінням талантами. 

Іншим підходом до покращення ситуації з факторами ризику інвестування

у розвиток персоналу може бути впровадження підходу управління талантами у

роботу наявного менеджера з персоналу. Якщо він не повністю завантажений

роботою,  тобто  має  ресурс  часу,  а  також  здібності  для  опанування  цього

напряму, то такий варіант може буде набагато вигіднішим для підприємства. При

цьому також варто врахувати вартість навчання спеціаліста новому підходу, яка

може коливатись у великому діапазоні в залежності від його досвіду і вибору

способу навчання (самонавчання,  навчання без відриву від роботи, спеціальні

курси тощо).

Для  покращення  ситуації  зі  зменшення  негативного  впливу  факторів

ризику на підприємстві П1, варто виокремити найголовніші з них (див. Рис. 2.9).

Так, було визначено, що це підприємство належить до групи середньоризикових

та найбільший вплив на ризик інвестування у розвиток його персоналу мають

наступні фактори: система розвитку персоналу, узгодженість планів з розвитку

персоналу  з  планами  розвитку  підприємства,  компенсації  та  пільги,  а  також

загрозливою  є  активність  конкурентів.  Згідно  з  табл.  3.1,  підприємству  П1

можна запропонувати застосування наступних підходів: управління талантами,

дослідження  конкурентного  середовища  та  програми  зміцнення  здоров'я  на

робочому місці. За умови одночасного використання підходів для покращення
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стану розвитку факторів ризику, отримаємо оптимізаційну задачу, коли витрати

C на  впровадження  підходів  повинні  бути  мінімальними,  а  ефект  E

максимальним. Отже, цільову функцію корисності економічного ефекту E можна

представити у наступному вигляді:

, (3.3)

, (3.4)

де  M1,,  M2,  M3 —  управління  талантами,  дослідження  конкурентного

середовища та програми зміцнення здоров'я на робочому місці відповідно.

Спочатку варто розрахувати, як зміниться показник ризику інвестування у

розвиток  персоналу  за  умов  упровадження  вищеперерахованих  підходів  та

покращення результатів мінімум на 1 бал. Аналогічно до розрахунків, що були

проведені для підприємства П4, скористаємося величиною ризику 2.81, яка була

отримана в ході дослідження для  підприємства  П1 (див.  табл.  2.21),  а  також

розрахованою за умови покращення на 1 бал стану розвитку факторів, на які

впливають запропоновані підходи  M1,,  M2,  M3  ,  та отримаємо показник ризику

інвестування  розвитку  персоналу  розміром  1.89.  Звідси,  після  процедури

нормування отримаємо:

RСерП 1=
2 .81−1 .00
5.03−1 .00

=0 .45 , (3.5)

RПокрП 1=
1. 89−1. 00
5 . 03−1. 00

=0 .22 . (3.6)

де  1.00  та  5.03  –  це  мінімальне  та  максимальне  значення  ризику

інвестування у розвиток персоналу для підприємств розміром «дуже великі».

Як  видно  з  табл.  3.3,  очікуваний  загальний  ефект  від  впровадження

підходів управління талантами, дослідження конкурентів та програм зміцнення

здоров'я на робочому місці складає більше 1 млн грн.,  що суттєво перевищує

витрати  на  найм  фахівця  з  управління  талантами  (600,000  грн).  Оскільки

підприємство П1 є дуже великим, то завдяки ефекту масштабу, найм працівника,
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який би займався впровадженням підходу управління талантами,  для нього є

економічно обґрунтованим. 

Таблиця 3.3

Економічний ефект від провадження підходу управління талантами,

дослідження конкурентів та програм зміцнення здоров'я на робочому місці

на підприємстві П1 

№ Назва заходу з розвитку
персоналу

Вартість Загальні
витрати

Тривалість /
періодичність

Економічний
ефект, грн

1. Тренінг з ефективних 
комунікацій для 100 працівників

5 тис. грн на
1 працівника

500 тис. грн 3 дні 115000

2. Тренінг з набуття лідерських 
якостей для 12 працівників

10 тис. грн на
1 працівника

120 тис. грн 1 тиждень 27600

3. Тренінг з набуття компетенції 
орієнтація на клієнта для 250 
працівників

4 тис. грн 1 млн. грн 1 тиждень 230,000

4. Підвищення кваліфікації 
працівників 

1 млн. 200
тис. грн

1 млн. 200
тис. грн

1 рік 276000

5. Участь у міжнародній 
конференції з ІТ для 23 
працівників

45 тис. грн на
1 працівника

1 млн 35 тис.
грн

1 тиждень 238050

6. Надання абонементів у басейн 
(500 абонементів)

500 грн  на 1
працівника в

місяць

250 тис. грн 1 рік 57500

7. Курси англійської мови для 
працівників в офісі 
підприємства

500 тис. грн 500 тис. грн 1 рік 115000

8. Медичні огляди та консультації в
офісі

50 тис. грн 50 тис. грн 1 рік 11500

Загальний ефект: 1070650
Джерело: розраховано автором

Крім того,  підвищення загальної  ефективності  роботи підприємства  від

покращення  стану  факторів,  що  стосуються  системи  розвитку  персоналу,

узгодження  цілей  розвитку  персоналу  зі  стратегічними  цілями  підприємства,

компенсації  та  пільги  повинні  мати  синергічний  позитивний  ефект,  що  буде

виражатися не тільки у грошовому виразі позитивного економічного ефекту при

проведенні заходів з розвитку персоналу (табл. 3.3), а й у підвищенні мотивації

працівників,  продуктивності  праці,  що  збільшить  рівень
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конкурентоспроможності підприємства в довгостроковій перспективі. 

При  оцінюванні  величини  окремих  видів  ризиків  для  підприємств,

зокрема, для підрахунку ризику дострокового звільнення, а також додаткового

дослідження  фактору  особистих  причин  доцільно  використовувати  наявну

кадрову статистичну інформацію та розраховувати показники руху персоналу. До

таких показників належать коефіцієнт плинності персоналу, коефіцієнти обороту

кадрів з прийняття/звільнення, коефіцієнт загального обороту кадрів, коефіцієнт

співвідношення прийнятих та звільнених працівників,  коефіцієнт стабільності

кадрів,  коефіцієнт  постійності  кадрового  складу,  коефіцієнт  інтенсивності

плинності кадрів, коефіцієнт загальної трудової мобільності та інші. Серед них

основним  та  традиційним  показником  руху  персоналу  є  саме  коефіцієнт

плинності  персоналу  на  підприємстві.  Також  інформативними  можуть  бути

коефіцієнти,  які  показують,  працівники  яких  саме  груп  звільнилися  в  певні

періоди:  наприклад,  нові  працівники  або  ж  ті,  хто  працює  на  підприємстві

тривалий час. Так, для підрахунку зазначених коефіцієнтів, які можуть слугувати

додатковим  джерелом  інформації  для  експертів  при  оцінюванні  ризику

інвестування у розвиток персоналу, можна використовувати наступні формули:

 1) Коефіцієнт плинності персоналу КПП, %:

(3.7)

де  ЧЗ  — чисельність працівників,  що звільнилися з організації протягом

певного періоду;

Чсер — середньооблікова кількість працівників за відповідний період.

Так,  на  поточний момент середнє значення показнику плинності  кадрів

для ІТ-галузі становить 10%. При коефіцієнті плинності кадрів більш, ніж 10

відсотків підприємствам необхідно звернути особливу увагу на цей аспект своєї

роботи  та  з'ясувати  причини такої  ситуації,  застосовувавши більш детальний

аналіз плинності кадрів. При виявленні, наприклад, факту того, що в основному

звільняються працівники, інвестиції у розвиток яких ще не встигли окупитися,
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стає очевидним підвищення ризику дострокового звільнення працівників. Отже,

доцільно підраховувати коефіцієнт дострокового звільнення працівників.

2) Коефіцієнт дострокового звільнення працівників КДЗ:

%,
(3.8)

де КЗвПр — чисельність працівників, що звільнилися до того, як інвестовані

в них кошти окупилися;

КНавчПр — загальна чисельність працівників, в яких було інвестовано кошти.

Подібна аналітична інформація,  розрахована на основі наявної кадрової

статистики, не має недоліку суб'єктивності, яка притаманна оцінкам експертів, і

тому може бути гарним доповненням до розробленої у даній роботі методики

оцінювання  величини  ризику.  Її  також  можна  використати  для  того,  щоб

перевірити  ступінь  відповідності  експертних  оцінок  реальним  показникам

роботи компанії. Таким чином, поєднання цих підходів може суттєво покращити

якість  оцінки,  зменшити  суб'єктивність  методики,  а  також  дати  можливість

провести  якісний  аналіз  щодо  джерел  походження  ризику  інвестування  у

розвиток персоналу.

Отже, підрахуємо коефіцієнти руху персоналу для підприємств П1 та П4 за

2014 рік (табл. 3.4). З табл. 3.4 видно, що на підприємствах П1 та П4 коефіцієнти

плинності персоналу знаходяться в межах норми. Це можна пояснити тим, що у

2014 році в Україні за  умов економічної кризи,  інфляції та підвищення рівня

безробіття працівники не мали можливостей та/або бажання змінювати місце

роботи. 

Таблиця 3.4

Коефіцієнти руху персоналу на підприємствах П1 та П4 у 2014 році 

№ Підприємство П1 П4

1. Коефіцієнт плинності персоналу, КПП 5% 7,4%

2. Коефіцієнт дострокового звільнення працівників, КДЗв 3,3% 1,0%

Джерело: розраховано автором

Крім  того,  коефіцієнт  дострокового  звільнення  також  не  високий,  що
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свідчить про те, що в основному звільнялися працівники, інвестиції в яких вже

окупилися. З огляду на це, ризик дострокового звільнення не є загрозливим для

підприємств П1 та П4.

На  нашу  думку,  для  підприємств  ІТ-галузі,  особливо  в  часи  кризи,

найбільш небезпечним є  ризик неузгодженості  плану з  розвитку персоналу з

загальним планом розвитку підприємства, адже за умов великої нестабільності

та  непередбачуваності  майбутнього,  що  характерно  для  економіки  України  з

2013 року, підприємствам складно планувати свою діяльність на декілька років

уперед,  а  також  узгоджувати  свої  поточні  плани  з  розвитку  персоналу  з

майбутніми цілями.

Для  досягнення  мінімальних  втрат  від  ризику  інвестування  у  розвиток

персоналу  в  господарській  діяльності  доцільно  також  застосовувати  ризик-

менеджмент,  основним  завданням  якого  є  розробка  комплексу  заходів  для

зменшення ризику на основі інформації, отриманої в результаті його оцінювання.

До  основних  видів  діяльності  по  зменшенню  ризику  належать:  уникнення

ризику,  розподіл  ризику,  страхування  ризику,  диверсифікація,  встановлення

лімітів, створення резервів та запасів, отримання додаткової інформації.

Основним  критерієм  при  виборі  методу  зниження  ризику  є  його

економічна доцільність, а також вид ризику та схильність суб'єкта, що приймає

рішення,  до ризику.  Велике значення має і сфера діяльності господарюючого

суб'єкта.  На  нашу  думку,  при  виборі  методу  зниження  ризику  важливо

орієнтуватись  в  першу  чергу  не  на  вид  ризику  (дострокового  звільнення,

неефективного  навчання,  неузгодженості  плану розвитку персоналу з  планом

розвитку  підприємства),  а  на  фактори  ризику  залежно  від  можливості

управління їхньою невизначеністю. У табл. 3.5 представлено методи зниження

ризику інвестування у розвиток персоналу з врахуванням особливостей ризиків

інвестування у розвиток персоналу в ІТ-галузі. Розглянемо детально особливості

застосування  наведених  методів  ризик-менеджменту  в  контексті  галузі  ІТ  та

наведемо приклади їх можливого застосування для компаній, щодо яких нами

проведено оцінку ризику інвестування у розвиток персоналу й аналіз  фактор
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ризику у п. 2.3.

Таблиця 3.5

Методи зниження ризику інвестування розвитку персоналу

Фактори ризику Методи зниження ризику

1 2 3

1. Невизначеність факторів працівника

Результати роботи та рівень мотивації 
працівників, їх планів та кар'єрних 
очікувань, особистих обставин

Диверсифікація об'єктів інвестування 
(працівників)

Диверсифікація програм розвитку

Внутрішнє страхування

Створення резервів працівників

Залучення додаткової інформації про 
працівників

Розподіл ризику між підприємством та 
працівником

Уникнення ризику шляхом не інвестування у 
розвиток

2. Невизначеність факторів підприємства

Результати діяльності та управління 
підприємством та персоналом

Диверсифікація методів управління 
персоналом

Залучення додаткової інформації  щодо 
ефективності програм

Диверсифікація програм розвитку 
персоналом

Створення резервів працівників

Уникнення ризику шляхом не інвестування у 
розвиток персоналу

3. Невизначеність факторів зовнішнього середовища

Економічна та політична ситуація в країні
та світі

Залучення додаткової інформації шляхом 
дослідження прогнозів та іншої аналітичної, 
експертної інформації

Технологічний розвиток Диверсифікація навчальних програм на 
основі залучення додаткової інформації та 
дослідження трендів розвитку технологій як 
на локальному, так і на глобальному ринку

Дії конкурентів Залучення додаткової інформації шляхом 
дослідження діяльності конкурентів



149

Продовження Таблиці 3.5

1 2 3

Якість зовнішніх програм з розвитку 
персоналу

Диверсифікація програм та постачальників 
послуг

Уникнення від ризику шляхом відмови від 
залучення зовнішніх провайдерів

Залучення додаткової інформації про курси 
та постачальника послуг

Страхування ризику шляхом укладення 
договору з постачальником про гарантії 
якості послуг

Тенденції ринку праці Залучення додаткової інформації щодо ринку 
праці (прогнозів, оглядів, досліджень)

Джерело: складено автором

Уникнення ризику являє собою відмову від обставин або діяльності, що

можуть  спричинити  ризик,  рівень  якого  є  надмірно  високим  і  не  відповідає

критеріям фінансової  доцільності  для  підприємства.  Також уникнення ризику

полягає  у розробці  внутрішніх заходів,  реалізація  яких виключає певний вид

ризику та не допускає його.  Слід зазначити, що застосування цього методу в

умовах сфери ІТ пов'язано з великим труднощами, оскільки, як було визначено

раніше,  окрім  ризику,  пов'язаного  з  інвестуванням  у  розвиток  персоналу,

важливу  роль  на  даному  етапі  розвитку  галузі  відіграє  також  і  ризик  не

інвестування.  Тому уникнення одного  виду ризику може призвести до  появи

іншого виду. Втім, у процесі дослідження було виявлено ряд компаній на ринку,

які обирають стратегію найму тільки підготовлених спеціалістів, що потребують

мінімальних  інвестицій  у  свій  подальший  розвиток  для  виконання  поточних

проектів.  Однак,  такий  підхід  може  бути  ефективним  тільки  для  невеликих

компаній  або  у  короткій  перспективі,  що  доводить  досвід  всіх  найбільших

гравців ринку, які активно інвестують у розвиток свого персоналу, включно з

такими  методами,  як  створення  відокремлених  підрозділів  для  цього  —  так

званих корпоративних університетів.

Розподіл ризику передбачає часткову передачу ризику іншим учасникам

проекту або розподіл ризику між підприємством та постачальниками товарів або
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послуг так,  щоб для кожного з  учасників можливі втрати були меншими. На

сьогоднішній день  такий підхід  на  практиці  реалізується  у формі  розділення

витрат  на  проведення  заходів  з  розвитку  персоналу  (наприклад,  відвідання

тематичних конференцій чи навчання) між підприємством та працівниками. В

результаті такого підходу працівник більш свідомо ставиться до свого розвитку

та  це  суттєво  зменшує  обсяг  інвестованих коштів  з  боку  підприємства.  Тим

більше,  враховуючи,  що  працівники  ІТ-галузі  постійно  займаються

самонавчанням,  у керівництва підприємства з'являються додаткові можливості

для  впровадження  інших  напрямів  розвитку  персоналу,  таких  як  створення

сприятливої  робочої  атмосфери,  інвестиції  у  заходи,  що  покращують

психологічний клімат на підприємстві тощо.

Іншою  формою  розподілу  ризику  може  бути  укладання  договору  між

підприємством  і  працівником,  який  зобов'язує  працівника  відшкодувати

підприємству кошті, витрачені на його навчання, у випадку, якщо він звільниться

з нього за власним бажанням до закінчення певного терміну, який вважається

підприємством достатнім для повернення інвестованих коштів. Слід зазначити,

що, хоча він і убезпечує підприємство від прямих фінансових втрат, як правило,

такий  підхід  негативно  впливає  на  мотивацію  співробітників,  тому  його

застосування  має  сенс  тільки  у  окремих  випадках,  наприклад,  коли  вартість

заходу з розвитку нетипово висока.

Страхування ризику в найпоширенішому значенні являє собою операцію

по  передачі  ризиків  зовнішній  страховій  організації,  яка  у  випадку  настання

страхової  події  зобов'язана  відшкодувати  втрати  страхувальника  зі  страхового

фонду у тому обсязі, що був описаний у договорі страхування. Страховий фонд

формується  на  основі  страхових  внесків  страхувальників,  які  страхувальник

вносить регулярно відповідно до страхового договору. Слід також зазначити, що

існує й внутрішнє страхування ризиків, яке полягає у формуванні підприємством

страхового  (резервного)  фонду,  спеціальних  резервних  цільових  фондів,

резервних статей у бюджеті підприємства. Внутрішнє страхування є системою

заходів, які розробляє підприємство для забезпечення покриття та нейтралізації
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непередбачених ситуацій та негативних наслідків від ризиків, що виникають у

процесі  господарської  діяльності.  Внутрішнє  страхування  є  аналогічним  до

такого методу зниження ризику, як створення резервів і запасів.

Диверсифікація  у  широкому  значенні  —  розширення  видів  діяльності

шляхом  переходу  до  більш  різноманітних  способів  господарювання,  об'єктів

вкладення  ресурсів  та  джерел  їх  залучення.  Диверсифікація  базується  на

принципі,  що  якщо  внаслідок  непередбачуваних  подій  один  вид  діяльності,

об'єкт  вкладення  або  джерело ресурсу буде  збитковим або  неефективним,  то

прибуток  або  позитивні  результати  можуть  принести  інші  види  діяльності.

Основним  критерієм  ефективності  диверсифікації  є  некорельованість

(безпосередньо не пов'язаність один з одним) її складових, а також своєчасність

реакції  та  орієнтації  на  напрями діяльності,  види товарів або послуг,  об'єкти

інвестицій які є конкурентноздатними.

Диверсифікація  може  бути  застосована  у  різних  формах:  така,  що

передбачає  розширення  об'єктів  вкладень  або  джерел  ресурсів  в  рамках

наявного,  звичного  виду  діяльності,  або  диверсифікація,  що  передбачає

освоєння  нових  для  підприємства  напрямів  діяльності,  джерел,  об'єктів

інвестування.  Втім,  у  другому  випадку,  на  нашу  думку,  виникає  додатковий

ризик, що пов'язаний з невизначеністю результатів діяльності у нових напрямах

та умовах. Тим не менш, диверсифікація є поширеним, універсальним способом

зниження  ризику,  що  використовується  у  багатьох  сферах  діяльності,  і  хоча

застосування  цього  методу  не  гарантує  повного  усунення  ризику,  його

аргументоване використання здатне суттєво зменшити ризик.

В умовах галузі  ІТ можна розглядати наступні варіанти диверсифікації:

диверсифікація  об'єкта  розвитку,  програм  розвитку  персоналу,  методів

управління персоналом та розвитком персоналу, а також зовнішніх програм та

постачальників послуг з розвитку персоналу. Так, наприклад, при застосуванні

підходу  диверсифікації  об'єктів  інвестування  в  процесі  управління  ризиками

інвестування у розвиток персоналу керівництво підприємства вирішує, хто саме

з працівників буде об'єктом інвестування. Дане рішення може бути прийнято на
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основі  результатів періодичної  оцінки персоналу або  за  допомогою методики

оцінювання ризику інвестування у розвиток персоналу, що описана у п. 2.2 цієї

дисертаційної роботи. За умов інвестування у різні методи розвитку персоналу

(які  можуть  мати  різну  ефективність  для  різних  працівників)  та  за  умов

індивідуального  підходу  до  розвитку  персоналу,  на  нашу  думку,  суттєво

підвищується результативність розвитку персоналу на підприємстві.

Крім того, диверсифікацію програм розвитку, зокрема програм навчання,

слід  розглядати  й  з  точки  зору  зменшення  невизначеності  напрямів

технологічного  розвитку.  При комбінації  цього  методу  з  методом  зменшення

ризику, який направлений на залучення додаткової інформації та дослідження

трендів розвитку технологій, керівництво підприємства може прийняти рішення

про навчання персоналу згідно з декількома тенденціями та трендами ринку.

Диверсифікація  також  може  бути  застосована  для  зменшення

невизначеності щодо програм розвитку персоналу, що пропонуються зовнішніми

провайдерами послуг. Це особливо актуально в ситуації, коли підприємство має

справу з новими організаціями, які надають ці послуги.

Ще  одним  з  методів  зниження  ризику  є  лімітування,  що  полягає  у

обмеженні обсягів найбільш ризикових напрямів діяльності, операцій, проектів

до  певного  допустимого  рівня.  Лімітування  передбачає  створення  певних

нормативів,  які  направлені  на  обмеження  максимального  обсягу  вкладених

коштів в один об'єкт, проект, напрям діяльності, джерело.

Залучення  додаткової  інформації  також  може  бути  методом  зниження

ризиків інвестування у розвиток персоналу за багатьма факторами. Наприклад,

залучення додаткової інформації про працівника, його життєві плани, цінності,

задоволеність  роботою  на  підприємстві  шляхом  співбесід,  опитувань,

неформального  спілкування  може  знизити  невизначеність  щодо  особистих

причин  працівника.  Залучення  додаткової  інформації  може  бути  ефективним

методом зниження впливу від фактора ризику, що пов'язаний з дослідженням

програм з розвитку персоналу, які проводяться як всередині підприємства, так і

за  його  межами.  Крім  того,  залучення  додаткової  інформації  у  формі
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знаходження  або  придбання  аналітичних  звітів,  досліджень  ринків,  трендів,

іншої релевантної інформації сприяє кращому розумінню ситуації щодо стану

розвитку та тенденцій ринку праці, напрямів розвитку ІТ-галузі як в Україні, так

і  за  кордоном,  якості  послуг,  що  надають  зовнішні  провайдери  з  розвитку

персоналу. Однак, пошук та залучення додаткової інформації, зазвичай, вимагає

додаткових  коштів,  тому  доцільно  проводити  аналіз  щодо  співвідношення

витрати-потенційні вигоди.

Метод зниження ризику, який передбачає створення резервів працівників,

відповідає  одній  зі  складових  розвитку  персоналу  та  є  важливим  завданням

управління  персоналом.  Виокремлення  цього  методу  як  одного  з  тих,  що

спрямовані  на  зменшення  ризику  інвестування  у  розвиток  персоналу,

підкреслює важливість наявності резерву працівників на підприємстві, особливо

таких,  що  мають  унікальний  досвід  та/або  володіють  рідкісними  знаннями,

технологіями,  що  є  вкрай  актуальним  для  ІТ-галузі.  Формування  резерву

працівників передбачає розвиток та навчання більшої кількості працівників, чим

це  потрібно  у  теперішній  момент.  Тобто  це  вимагає  вкладання  додаткових

коштів,  тим  більше,  що  освоєння  унікальних  технологій  в  ІТ-галузі  часто  є

затратним щодо часу, так і коштів. Рішення про формування резерву працівників

за певним напрямом діяльності приймається кожним підприємством окремо з

огляду на його цілі, місію, сферу діяльності та стратегічні плани.

Аналіз доцільності формування резерву працівників певної категорії для

конкретного  підприємства  можна  провести  за  допомогою  підрахунку

ефективності інвестицій у розвиток персоналу, зокрема, через розрахунок чистої

теперішньої вартості (NPV) та інших показників ефективності інвестицій. Так,

наприклад, для підприємства П4, що займається розробкою унікального сервісу

перевірки  та  розпізнавання  тексту,  наявність  резерву  висококваліфікованих

спеціалістів  з  комп'ютерної  лінгвістики  є  критичним,  оскільки  якщо  такий

спеціаліст звільниться, то це може негативно вплинути на результати діяльності

підприємства, хоча й можливо, що сам ризик дострокового звільнення не буде

актуальним, бо інвестовані в розвиток цього працівника кошти вже окупилися.
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Отже, підрахунок ефективності створення резерву ключових працівників

для підприємства П4 може бути проведений у наступний спосіб. Припустимо,

що перед підприємством П4 є вибір: створити резерв ключових працівників, або

ж витратити  кошти  іншим  чином,  а  саме  покласти  їх  у  банк,  витратити  на

розвиток інших працівників, зокрема для оволодіння новою технологією, що не

створить резерву, але може стати ключовою для підприємства, або витратити їх

на  розширення  офісу  та  покращення  умов  праці  тощо.  Для  раціонального

вибору  поміж  цими  напрямами  вкладень  потрібно  зробити  детальний  аналіз

можливих грошових потоків, віддачі від кожного з цих напрямів вкладень.

В нашому випадку,  ми звузимо задачу до порівняння двох альтернатив:

створення резерву ключових працівників або відмова від цього.  Так,  вартість

початкових вкладень у формування резерву працівників складається з витрат на

саме навчання та  витрат часу для оволодіння новою технологією, що працівник

не буде активно використовувати в процесі своєї діяльності. В нашому прикладі

вартість  двотижневого  навчання  становить  150  тис.  грн,  а  витраченого  на

навчання  часу,  який не  був використаний для  виконання  своїх безпосередніх

робочих обов'язків протягом двох тижнів — приблизно 20 тис. грн.

Далі, залежно від того, як будуть розвиватися події, чи буде необхідність

резервному працівникові замінювати основного,  як швидко це  відбудеться чи

відбудеться взагалі, залежить й ефективність створення резерву. Альтернативним

вкладенням коштів у даному випадку будемо вважати розміщення їх на депозиту

у банку зі ставкою 17% річних. Для розрахунку також треба враховувати витрати

на пошук та найм нового спеціаліста, у випадку якщо на підприємстві не буде

сформовано резерв працівників, а співробітник, який виконує цю функцію зараз,

звільниться.  Враховуючи  унікальність  такої  технології  та  невелику  кількість

спеціалістів  на  українському  ринку  праці,  що  нею  вже  володіють,

високоймовірно, що нового спеціаліста все одно потрібно буде навчати. Отже,

оцінимо витрати на пошук та найм нового спеціаліста у 30 тис. грн. Результати

підрахунку  ефективності  формування  резерву  працівників  за  різних  умов

наведено у табл. 3.6.
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Таблиця 3.6

Економічний ефект від формування резерву працівників на 

підприємстві П4 

Період Втрачений
прибуток, тис. грн.

Витрати на найм нового працівника +
вартість навчання нового працівника з

урахуванням інфляції*, тис. грн.

Різниця
ст. 2- ст. 3

1 2 3 4

0 місяців 170000 180000 -10000

6 місяців 170000*(1+0,17/2)=184450 180000*(1+0.12/2)=190800 -6350

12 місяців 170000*(1+0,17)=198900 180000*(1+0.12)=201600 -2700

18 місяців 198900*(1+0,17/2)=215806 201600*(1+0.12/2)=213696 +2110

24 місяця 198900*(1+0,17)=232713 201600*(1+0.12)=225792 +6921

Джерело: розраховано автором

Примітка:

* Індекс інфляції взято з прогнозу Кабінету Міністрів України та МВФ на 2016 рік на рівні 12%. 
Прогноз індексу інфляції на 2017 рік взято на рівні 2016 року

Як  видно  з  табл.  3.6,  підприємству  П4  за  таких  умов  більш  доцільно

створення кадрового резерву працівників, якщо працівник замінить основного

протягом не більше як 15 місяців після створення такого резерву (рис. 3.1). На

більш тривалих періодах підприємству буде вигідніше покласти гроші в банк та

потім у випадку необхідності найму нового спеціаліста покрити витрати на його

найм та навчання.  Але в даному прикладі присутньо багато складових, зміна

яких може суттєво вплинути на  результати розрахунку: наприклад,  чим вище

рівень інфляції, тим вигідніше створювати кадровий резерв. Крім того, витрати

на найм працівника можуть бути дуже різними в залежності від того, якого саме

працівника треба буде шукати та яка буде при цьому ситуація на ринку праці.
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Рис. 3.1. Доцільність створення кадрового резерву на підприємстві П4 

Джерело: розраховано автором

Підсумовуючи,  створення  резерву  працівників  є  ефективним  способом

зниження  ризику  за  умов,  якщо  є  досить  висока  ймовірність  того,  що  вони

звільняться.  Особливо  актуальним  цей  метод,  на  нашу  думку,  є  для  тих

працівників, які володіють унікальними знаннями, що є досить частим явищем

для  галузі  ІТ.  Однак,  слід  також  враховувати  притаманне  ІТ-галузі  швидке

застарівання знань, яке робить створення резервів ефективним тільки у випадку

високої плинності кадрів на підприємстві.

Отже,  зменшення ризиків інвестування у розвиток персоналу на  основі

управління  факторами  ризику  є  комплексним  та  багатовекторним  завданням.

Покращення  стану  факторів,  що  стосуються  працівника,  підприємства  та

зменшення  негативного  впливу  зовнішнього  середовища  на  діяльність

підприємства  досягається  шляхом  впровадження  у  практику  управління

персоналу нових, прогресивних підходів до управління персоналом у поєднанні

з класичними методами зменшення ризику, адаптованими для конкретної галузі

та підприємства. Проведений теоретичний аналіз підходів до зменшення ризику
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дає можливість вибору найкращого для конкретного підприємства та ситуації

способу, з урахуванням його цінностей, фінансового стану, сфери діяльності та

планів.

 

3.2.   Зменшення  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу  як

результат вдосконалення процесу їх оцінювання

Як показало  дослідження,  оцінювання  ризиків  інвестування  у розвиток

персоналу  підприємств,  не  зважаючи  на  його  актуальність  та  економічну

доцільність,  на  підприємствах  України  є  новим  і  недостатньо  розвинутим

напрямом  роботи  відділу  по  роботі  з  персоналом.  Сфера  ІТ  також  не  є

виключенням,  хоча  вона  є  сучасною  та  глобальною,  а  велика  частка

підприємств,  що  працюють  в  Україні,  є  представництвами  або  відділеннями

міжнародних компаній та мають доступ до найбільш сучасних управлінських

технологій.

На  наш  погляд,  це  пояснюється  в  основному  відсутністю  якісної

теоретичної  бази,  простих та  зручних для  використання  методик  оцінювання

таких  видів  ризику,  а  також  нестачею  підготовлених  спеціалістів  з  розвитку

персоналу  на  підприємствах.  В  основному,  на  практиці  розвиток  персоналу

розглядається  як  процес  організації  заходів  навчання,  вибору  провайдерів  з

надання  послуг з  медичного  страхування,  спорту,  харчування  та  інших пільг.

Крім  того,  як  правило,  спеціалісти  з  управління  персоналом більшу частину

свого часу приділяють процесам пошуку та найму нових працівників, а також

адміністративним питанням. Це також пов'язано з тим, що на даному етапі в

умовах швидкого росту галузі ІТ попит на робочу силу перевищує пропозицію,

отже саме пошук нових працівників та закриття вакансій є пріоритетним видом

діяльності спеціалістів відділу по роботі з персоналом.

До того ж, спеціалісти з управління персоналом, зокрема ті, хто займається

пошуком нових працівників — так звані рекрутери (від. англ. recruit — наймати)

— на даний момент можуть розраховувати на достатньо великі премії у вигляді
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відсотку від заробітної плати працівника,  якого вони знайшли для компанії у

випадку,  якщо ця  компанія  прийняла  працівника  на  роботу,  тож цей  напрям

роботи є більш привабливим для фахівців цієї спеціалізації.

Також  багато  роботодавців  роблять  ставку  на  пошук  вже  навчених

висококваліфікованих працівників,  яким вони готові платити високу заробітну

плату,  щоб не витрачати час,  а  також фінансові і організаційні ресурси на їх

підготовку. Все це призводить до ситуації нестачі спеціалістів, які б займалися

стратегічними питаннями розвитку персоналу,  мали  б  знання  з  вирощування

висококваліфікованих  кадрів,  володіли  би  методиками  зниження  ризику,

описаними в п. 3.1 цієї роботи, могли бути аналітиками бізнес-процесів, чітко

розуміли напрями діяльності та цілі підприємства,  могли планувати кадровий

резерв і  розвивати та вирощувати персонал відповідно до стратегічних цілей

діяльності підприємства. При наявності таких спеціалістів оцінка ризиків стала

б невід'ємною частиною процесу управління інвестиціями у розвиток персоналу

підприємств та давала б підприємствам можливість реалізувати переваги цього

підходу.

Ще однією проблемою,  яку  було  виявлено  під  час  дослідження,  та  на

вирішенні якої, на нашу думку, варто зосередитись вже зараз, є недостатня увага

з боку керівництва підприємства до проблем та ризиків, пов'язаних з персоналом

в  цілому,  зокрема,  до  ризиків  інвестування  у  його  розвиток.  Часто  на

підприємствах  не  визначено  чітко,  чиєю  сферою  відповідальності  є

ідентифікація, оцінка, пріоритизація, управління та контроль за цими ризиками.

З одного боку, це завдання відділу по роботі з персоналом, а саме керівників

підрозділів  з  розвитку  персоналу,  з  іншого,  ці  ризики  можуть  оцінювати

спеціалісти  з  ризик-менеджменту  на  підприємстві,  або  ж  керівники

підприємства за відсутності таких спеціалістів. Кожен з цих варіантів має право

на життя,  адже всі  підприємства  різні,  мають різну структуру,  ресурсну базу,

традиції  та  особливості  сфери  діяльності,  продукту  чи  послуг,  що  вони

виробляють. Але саме поєднання зусиль всіх учасників здатне дати найкращий

результат.  Співпрацюючи,  відділ  по роботі з  персоналом,  фахівці з  оцінки та
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управління  ризиками та  вище керівництво  мають  можливість  привнести  свій

досвід, знання, стратегічне бачення для створення ефективної системи оцінки,

моніторингу та управління ризиками, пов'язаними з персоналом підприємства.

Таким чином, узагальнюючи, можна запропонувати такі стратегічні кроки

для  того,  щоб  ризики,  що  стосуються  персоналу,  стали  пріоритетними  для

керівництва підприємства:

1.  Відділ  по  роботі  з  персоналом  повинен  співпрацювати  з  тими

підрозділами,  які  займаються оцінюванням інших ризиків підприємства.  Така

взаємодія дасть можливість поглибити знання та зрозуміти, як діють процеси та

конкретні  інструменти  оцінки  ризику,  як  вони  можуть  бути  адаптовані  для

оцінювання ризику, що пов'язаний з персоналом, та які підходи до управління

ризиком можна застосувати  для  управління  ризиком інвестування  у розвиток

персоналу.

2.   Для підвищення розуміння ролі та значення ризиків, що стосуються

інвестицій у розвиток персоналу, керівник відділу по роботі з персоналом має

систематично  привертати  увагу  до  важливості  цього  питання  в  рамках

підприємства, а також разом з фахівцями з оцінки та управління ризиками та

керівництвом  підприємства  брати  участь  у  колективних  обговореннях  та

оцінюванні  інших ризиків  підприємства,  що  дасть  змогу  сформувати  цілісну

картину ризиків підприємства та усвідомити місце та взаємозв'язок ризиків, що

відносяться до персоналу.

3.  Інформація,  що  є  у  відділі  по  роботі  з  персоналом,  часто  не

використовується в повній мірі, хоча більш ретельний та глибокий аналіз даних

по персоналу може дати змогу виявити потенційні та приховані ризики, а також

прогнозувати їх появу в майбутньому.

4. Аспекти оцінки та управління ризиками необхідно покласти в основу

всіх процесів управління персоналом; це дасть змогу спеціалістам відділу по

роботі з персоналом зосередитись на визначальній ролі ризик-менеджменту у

досягненні цілей як самого відділу, так і загальних цілей підприємства.

5. Оскільки всі підрозділи підприємства пов'язані між собою, то зміни в
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сфері  управління  персоналом,  які  відбуваються  або  плануються,  мають  бути

проаналізовані на предмет їх потенційного впливу на інші ризики підприємства.

Теж саме справедливо й для оберненої ситуації, коли зміни в інших підрозділах

можуть вплинути на ризики, що відносяться до персоналу.

Отже, з точки зору керівництва підприємства, на сучасному етапі можна

поставити  завдання  покращення  ситуації  щодо  розвитку  персоналу  та

оцінювання  ризиків  інвестування  у  його  розвиток,  вирішення  якого  включає

наступні кроки:

1. Розробити та/або впровадити науково-методичні підходи до розвитку

персоналу та оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу.

2. Створити  матеріально-технічну  базу  та  резерви  для  ефективного

функціонування  процесів  професійного  розвитку  персоналу  та  оцінювання

ризиків інвестування  у розвиток персоналу,  яка  б  була  адаптивною в  умовах

швидких змін.

3. Забезпечити  навчання  спеціалістів  з  розвитку  персоналу

користуванню  інструментами  оцінювання  ризиків  інвестування  у  розвиток

персоналу.

4. Створити робочу групу для розробки напрямів та стратегії розвитку

персоналу,  до  якої  би  входили  представники  різних  підрозділів,  а  саме

спеціалісти з управління персоналом, стратегічного планування та керівники тих

підрозділів, про розвиток персоналу яких буде йти мова.

5. Сформувати управлінську команду, яка працюватиме над створенням

та узгодженням напрямів розвитку персоналу з напрямами загального розвитку

підприємства.

6. Постійно  вдосконалювати  рівень  професіоналізму,  стратегічного

бачення та володіння актуальними підходами спеціалістів з розвитку персоналу.

Однією  з  переваг  запропонованої  нами  методики  оцінювання  ризику

інвестування  у  розвиток  персоналу  на  основі  методу  аналізу  ієрархій  є

можливість аналізу джерел виникнення ризику. Такий підхід, на нашу думку, дає

можливість  покращити  не  тільки  сам  процес  оцінювання  досліджуваних
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ризиків,  а  й  виявити  слабкі  місця  в  роботі  підприємства  як  за  напрямом

управління персоналом, так і у діяльності підприємства в цілому. З іншого боку,

методика  має  певні  недоліки;  зокрема,  найбільшим  з  них  є  суб'єктивність

суджень експертів, які представлені спеціалістами з управління персоналом та

спеціалістами з розвитку персоналу.

З  метою  підвищення  ефективності  оцінювання  ризиків  інвестування  у

розвиток персоналу підприємства та зменшення впливу суб'єктивного фактору

на  нього,  окрім  здійснення  практичної  реалізації  самого  методу  оцінювання,

необхідно налагодити систему збору необхідних для оцінки ризику даних, які б

характеризували фактори ризику не тільки з якісної, а й з кількісної сторони.

Для реалізації поставленого завдання, перш за все, необхідно визначити джерела

цієї інформації для подальшої оптимізації процесів її знаходження, зберігання та

використання. 

Загалом,  джерелами  інформації  для  практичного  застосування

запропонованого методу оцінювання ризику інвестування у розвиток персоналу

є:

 звіти з атестації працівників;

 звіти  з  результатів  упровадження  програм  з  навчання  та  розвитку

персоналу;

 звіти зі співбесід з керівниками та колегами;

 результати анкетування;

 інші  джерела,  які  дозволяють  сформувати  цілісне  уявлення  щодо рівня

розвитку певних функції та процесів на підприємстві, рівня задоволення

персоналу від діяльності підприємства та умов праці.

Узагальнення  різновидів  інформації  про  працівника  та  підприємство  та

джерел її отримання наведено у табл. 3.7 та табл. 3.8 відповідно.

Джерелами інформації для оцінки зовнішнього середовища можуть бути:

1) макроекономічні показники та їх динаміка;

2) прогнози та огляди на майбутнє;
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3) результати регулярного моніторингу діяльності конкурентів;

4) тематичні звіти;

5) огляди та новини;

6) думки експертів;

7) інше.

Таблиця 3.7

Інформація про працівника та джерела її отримання

Інформація про працівника Джерело отримання інформації

 Дата народження;
 Освіта;
 Сімейний стан;
 Попередній досвід роботи;
 Відзнаки, стажування, курси та ін.

 Особова справа працівника;
 Внутрішня система обліку 

кадрової інформації.

 Тривалість роботи на підприємстві;
 Участь у програмах навчання на підприємстві, 

результати участі;
 Результати атестації з визначенням результатів 

роботи, рівня мотивації, компетенції, кар'єрних 
очікувань, планів на майбутнє.

 Звіти з атестації, програм 
навчання;

 Звіти результатів опитування, 
анкетування, співбесід;

 Відгуки та характеристики 
начальників, колег, незалежних 
експертів та консультантів.

 Задоволеність працівника підприємством, 
командою, характером роботи, рівнем 
заробітної плати тощо.

 Співбесіда, анкетування, 
результати внутрішніх та 
зовнішніх досліджень, експертні
висновки.

Джерело: складено автором

Як видно з табл. 3.7-3.8, інформація, яка потрібна для оцінювання ризику

інвестування у розвиток персоналу, може бути як наявною на підприємстві, так і

такою, яку треба додатково отримувати. Це залежить від того, наскільки й в якій

формі у того чи іншого підприємства налагоджена система збору та зберігання

статистичних  даних,  наприклад,  про  результати  оцінки  персоналу,  або  ж

результати дослідження щодо задоволеності працівників умовами праці.

Загалом, інформація, яку використовує підприємство для своєї діяльності,

зокрема  й  для  оцінки  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу,  повинна

відповідати наступним вимогам, а саме бути:
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Таблиця 3.8

Інформація про підприємство та джерела її отримання

Інформація про підприємство Джерело отримання інформації

 Показник плинності кадрів;
 Показник продуктивності праці;
 Загальні показники результатів роботи 

персоналу, їх динаміка;
 Середній термін роботи працівників на 

підприємстві;
 Рівень оплати праці, компенсацій та пільг.

 Фінансовий звіт;
 Кадрова статистика;
 Звіти з атестації персоналу.

 Рівень компетентності працівників;
 Оцінка задоволення працівників від роботи 

підприємства та умов праці;
 Короткострокові та довгострокові напрямки

та цілі діяльності підприємства;
 Короткострокові та довгострокові плани 

щодо розвитку персоналу;
 Планування кадрового резерву та 

планування кар'єри;
 Рейтинг рівня заробітної плати та пільг у 

галузі;
 Рейтинги роботодавців у галузі;
 Причини звільнення працівників.

 Звіти з атестації, результатів 
програм навчання;

 Результати опитування, 
анкетування, співбесід з 
працівниками;

 Відгуки та характеристики 
начальників, колег, незалежних 
експертів та консультантів;

 Звіти щодо короткострокових та 
довгострокових планів 
підприємства;

 Звіти щодо короткострокових та 
довгострокових напрямків та 
планів з розвитку персоналу, 
кадрового резерву, управління 
талантами;

 Результати внутрішнього та 
зовнішнього аудиту та досліджень;

 Звіти з рейтингів рівня заробітної 
плати та пільг у галузі;

 Звіти з рейтингів роботодавців у 
галузі;

 Експертні оцінки.
Джерело: складено автором

1) Достовірною  (коректною),  що  відображає  міру  наближеності

інформації до першоджерела, а також точність передачі інформації;

2) Однозначною;

3) Повною, тобто щоб одержані відомості відповідали поставленим цілям;

4) Релевантною, яка характеризується ступенем наближення інформації до

суті питання або ступенем її відповідності поставленому завданню;
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5) Актуальною;

6) Такою, вартість отримання якої є економічно обґрунтованою.

Таким чином, на наш погляд, для ефективного управління персоналом та

підприємством  в  цілому,  а  також зменшення  такого  недоліку  запропонованої

методики  оцінювання  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу,  як

суб'єктивність оцінок експертів та спеціалістів з розвитку персоналу, необхідно

вести  статистику  важливих  показників,  зокрема  показників,  що  стосуються

персоналу. З часом в результаті накопичення достатніх обсягів даних такого роду

на великій кількості підприємств галузі та запровадження обміну такими даними

між підприємствами або ж відкриття загального доступу до них (в результаті

власної ініціативи підприємств, їх співпраці з дослідницькими інституціями або

появи  відповідних  законодавчих  вимог)  з'явиться  можливість  застосування

інших методів оцінювання ризиків, які ґрунтуються на аналізі великих об'сягів

даних.

Як було з'ясовано в ході цього дослідження, тільки частина підприємств

має налагоджену систему збору та використання інформації про персонал. Як

правило,  великі  підприємства  у  ІТ-галузі  користуються  автоматизованими

системи управління персоналом як від українських («Галактика», «1С: Зарплата

та  управління  персоналом»,  «Флагман»,  «Парус»,  «Атлас»),  так  і  світових

розробників (модулі  «SAP»,  «Oracle»,  «UltiPro», «Icims», «BambooHR», «APS»,

«Worktable», «Timeforce», «Lanteria» та інші аналогічні системи).

Придбання та обслуговування цих систем вимагає певних витрат. Однак,

на нашу думку, для деяких підприємств ІТ-галузі одним зі способів скорочення

витрат на придбання такої системи може стати розробка аналогічної системи

працівниками цього підприємства.  Робота  на  підприємствах ІТ-галузі  часто є

проектною, і бувають періоди недостатньої кількості проектів, щоб зайняти всіх

співробітників,  але  їм  все  одно  потрібно  виплачувати  заробітну  плату.  Такі

періоди  можна  було  б  використати  для  розробки  систем  для  автоматизації

внутрішніх  процесів  управління  підприємством  та  персоналом.  Крім  того,

знаходячись  у  рамках  одного  підприємства  та  маючи  змогу  тісної  взаємодії
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всередині  підприємства,  розробники  програмного  забезпечення  та  відділ  по

роботі з персоналом мають можливість створити таку автоматизовану систему,

яка б повністю задовольняла потреби цього конкретного підприємства.  Отже,

якщо узагальнити, розробка автоматизованої системи управління персоналом у

такий спосіб та інтеграція в неї методики оцінювання ризиків інвестування у

розвиток  персоналу  та  інших  інструментів,  що  сприяють  підвищенню

ефективності управління, надасть підприємству такі переваги:

1. Значне  скорочення  витрат  у  порівнянні  з  придбанням  аналогічної

готової системи. 

2. Отримання системи, яка найкраще підходить до потреб підприємства.

3. Можливість синхронізації всіх наявних даних про діяльність персоналу

та всього підприємства.

4. Автоматичний  миттєвий підрахунок  величини ризику  інвестування  у

розвиток персоналу.

5. Можливість  автоматичної  генерації  аналітичного  звіту  щодо  стану

факторів ризику на підприємстві та виявлення слабких місць.

У  більшості  випадків  оцінювання  ризиків  інвестування  у  розвиток

персоналу та отримання їх числової величини не є окремим завданням та ціллю

для підприємств.  На наш погляд,  це завдання може бути частиною загальної

задачі оцінки стану підприємства за багатьма параметрами. Зокрема, фактори,

що  були  виокремлені  нами  як  чинники  ризику  інвестування  у  розвиток

персоналу,  є  індикаторами  ситуації  щодо  більшості  ключових  напрямів

діяльності підприємства. Саме тому, виявлення сильних та слабких сторін, яке є

ефектом  такого  дослідження,  може  бути  джерелом  корисної  інформації  для

стратегічного  планування  роботи  підприємства.  З  огляду  на  це,  можна

представити  схему здійснення  змін  на  підприємстві  та  місце  оцінки  ризиків

інвестування у розвиток персоналу у цьому процесі (рис. 3.2).
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Рис. 3.2. Місце оцінки ризиків інвестування у розвиток персоналу у процесі

здійснення змін на підприємстві

Джерело: складено автором
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можна переходити до наступного, п'ятого етапу, на якому відбувається оцінка

ризику з застосуванням обраного методу.

Результатом оцінки ризиків є наступне. По-перше, визначається величина

ризику, що може бути виражена як в кількісній, так і в якісній формі. Ця оцінка

може  бути  порівняна  з  бажаною  або  нормативною  величиною  ризику,  її

якісними характеристиками, або ж просто відносно розрахованого мінімуму та

максимуму.  Додатковим  результатом  оцінки  ризиків  інвестування  у  розвиток

персоналу буде інформація про поточний стан підприємства.

Після  реалізації  оцінки  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу

підприємства та виявлення його слабких місць визначаються напрями дій щодо

покращення  ситуації  на  підприємстві.  На  даному  етапі  окреслюються  цілі,

складається план, обираються методи та терміни його виконання, визначаються

необхідні ресурси та методи, за допомогою яких буде досягнуто покращення.

Сам процес впровадження змін, як правило, є тривалим у часі,  складається з

різних  підетапів  та  може  включати  організаційні,  структурні  та  управлінські

заходи.

Процес  впровадження  змін,  націлений  на  систематичне,  регулярне

покращення  ситуації  на  підприємстві,  може  здійснюватись  на  основі

використання  інструментів  та  методів  зниження  ризику  інвестування  у

персоналу в залежності від виду, розміру ризику, напрямів покращення, цілей та

планів  підприємства,  наявних  ресурсів.  Отже,  узагальнюючи,  можна

представити  загальну  схему  управління  ризиками  інвестування  у  розвиток

персоналу,  що  включає  такі  основні  напрями  (рис.  3.3).  Наступним  етапом

дослідження  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу  має  бути  побудова

моделі управління ризиком та оцінка ефективності методів зменшення ризику.

Виділимо основні  напрями зменшення ризиків інвестування у розвиток

персоналу для окремих підприємств.



Рис. 3.3.  управління ризиками інвестування у розвиток персоналу підприємства
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           Враховуючи результати оцінки факторів ризику для підприємства П4 (див.

рис.  2.7),  ми  пропонуємо використовувати  такі  методи  зменшення  ризику та

покращення рівня розвитку факторів ризику та зменшення впливу від факторів

зовнішнього середовища:

 впровадження підходу управління талантами у практику управління

персоналом в роботі наявного менеджера з розвитку персоналу;

 залучення додаткової інформації щодо кар'єрних очікувань, особистих

планів,  мотиваційних  чинників  працівників  для  зменшення  впливу  фактору

особистих причин;

 впровадження  системи  збору,  накопичення  та  використання

інформації  про  персонал  для  створення  можливостей  аналізу  динаміки

показників  руху  персоналу,  задоволеності,  ризику  інвестування  у  розвиток

персоналу;

 залучення  додаткової  інформації  щодо  зовнішнього  середовища,

зокрема, економічної та політичної ситуації в країні, глобальних змін в ІТ-галузі,

стану та тенденцій локального та глобального ринку праці.

Аналізуючи стан факторів ризику інвестування у розвиток персоналу на

підприємстві  П1 (див.  рис.  2.9),  що надає  телекомунікаційні  послуги,  можна

виокремити такі пріоритетні напрями для зменшення ризику:

 впровадження підходу управління талантами у практику управління

персоналом в роботі наявного менеджера з розвитку персоналу для підвищення

ефективності розвитку персоналу, створення можливостей кар'єрного зростання,

покращення  узгодженості  цілей  розвитку  персоналу  з  цілями  розвитку

підприємства;

 диверсифікація методів управління персоналом, зокрема мотивацією

персоналу підприємства;

 диверсифікація  програм  навчання  на  основі  дослідження  їх

ефективності для підвищення результативності розвитку персоналу;

 впровадження  системи  збору,  накопичення  та  використання
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інформації  про  персонал  для  створення  можливостей  аналізу  динаміки

показників руху персоналу, задоволеності та, в цілому, рівня ризику інвестування

у розвиток персоналу;

 залучення  додаткової  інформації  щодо  зовнішнього  середовища,

зокрема, економічної та політичної ситуації в країні, глобальних змін в ІТ-галузі,

стану та тенденцій локального ринку праці.

Загалом,  перелічені  методи  зменшення  ризику  інвестування  у розвиток

персоналу для підприємств П1 та П4 визначають стратегічні для них напрями

діяльності в сфері управлінні персоналом, які здатні покращити не тільки сам

процес  управління  персоналом  та  знизити  ризики,  а  й  перетворити  частину

факторів ризику у можливості для отримання додаткових конкурентних переваг.

Для більш глибокого аналізу результативності запропонованих напрямів варто

проводити їх кількісний аналіз, що є напрямом для подальших досліджень.

3.3.  Удосконалення  процесу  розвитку  персоналу  ІТ-підприємств  на

основі використання засобів соціального партнерства

Оцінка  ризиків  інвестування  розвитку  персоналу  на  підприємствах  ІТ-

галузі, яка повністю базується на знаннях, є важливим елементом підвищення

ефективності  інвестицій,  зменшення  незапланованих  витрат,  що  пов'язані  з

ризиками,  та  додаткова  можливість  виявити  напрями  покращення  загального

стану підприємства шляхом дослідження його сильних та слабких сторін. У той

же час,  сама оцінка ризику інвестування у розвиток персоналу та управління

виявленими ризиками великою мірою пов'язані зі ступенем розвитку та місцем

процесів  розвитку  людського  капіталу  як  на  мікроекономічному,  так  і  на

макроекономічному рівні.

Не  дивлячись  на  те,  що  підприємство  є  самостійним  суб'єктом

господарювання,  велику роль та вплив на  його діяльність має середовище,  в

якому воно функціонує.  Так,  держава здійснює суттєвий вплив на соціально-

економічний  розвиток  через  регуляторну  і  податкову  системи,  обов'язкові
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платежі  та  відрахування,  державні  інвестиції,  субсидії,  пільги,  кредитування,

здійснення державних соціальних та економічних програм.  Здатність держави

створювати,  накопичувати  та  ефективно  використовувати  людський  капітал

визначає  економічну  силу  нації  та  її  благоустрій.  Також  від  того,  наскільки

державне середовище сприятливе та досконале, великою мірою залежить успіх

діяльності  підприємств.  Саме  тому,  джерелом  ризиків  підприємства  є  також

держава та результати її діяльності.

Крім  того,  державна  політика,  зокрема  у  питаннях  оподаткування

підприємств, має величезний вплив на обсяги можливих інвестицій у розвиток

персоналу.  У  60-х  роках  XX  століття  почався  новий  інноваційний  етап

виробництва, що потребує формування людського капіталу творчого типу. Для

цього розвинені країни стимулювали підприємства інвестувати у розвиток свого

персоналу,  при  цьому  надаючи  їм  податкові  та  інші  пільги.  Так,  багатьом

підприємствам вдалося збільшити обсяги навчальних програм, використовуючи

частину  коштів,  що  надавала  їм  держава,  і  тим  самим  збільшити  рівень

професіоналізму своїх працівників. На сьогодні програми державної підтримки

підприємств щодо розвитку та управління персоналом впроваджені у багатьох

розвинених країнах світу. Наприклад, у США діють програми підтримки малих,

неконкурентоспроможних підприємств,  зокрема їх інформаційна та фінансова

підтримка у питаннях розвитку персоналу. Крім того, Фонд з навчання робочої

сили (Workforce Training Fund) надає фінансову допомогу здебільшого малим та

середнім  підприємствам  для  покращення  рівня  кваліфікації  працівників  за

умови, якщо підприємства не мають можливості зробити це самостійно. Даний

фонд підтримує ряд програм, однією з яких є виділення гранту обсягом до 250

тис.  дол.  США  для  реалізації  програм  навчання  як  нових,  так  і  діючих

працівників для підприємств будь-якого розміру. Причому підприємства мають

вільний вибір постачальника послуг з навчання. Термін дії, на який виділяються

кошти – 2 роки.  До переліку сфер діяльності підприємств,  які можуть брати

участь у цій програмі, належить і сфера ІТ [267].

Уряд Канади для підвищення рівня кваліфікації працівників, що працюють
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на підприємствах, надає можливості отримання грантів, податкових кредитів на

навчання та розвиток персоналу з метою підвищення продуктивності його праці.

Така програма діє як у загальнонаціональних масштабах, так і в деяких окремих

провінціях.  Згідно  з  умовами  однієї  з  таких  програм,  підприємство  може

отримати грант  на  навчання  свого  персоналу у період  з  2014 по  2020  роки,

зокрема  на  компенсацію до  66% вартості  зовнішніх програм  з  навчання  для

покращення рівня компетентності та кваліфікації своїх працівників. За умовами

гранту на одного працівника не може бути витрачено більше, ніж 10 тис. дол.

США [222].

Державне  фінансування  розвитку  персоналу  та  покращення  рівня

кваліфікації  працівників  державою  на  сьогодні  є  й  одним  з  пріоритетних

напрямів  у  Великій  Британії,  яка  у  2014  році  виділила  25  млн.  фунтів  для

підтримки  діяльності  за  напрямом  підвищення  кваліфікації  персоналу  на

підприємствах  машинобудівного  сектору,  а  також  деяких  підприємствах  у

туристичній сфері та сфері розвитку комунікаційних технологій [238].

На  сьогоднішній  день  у  розвинених  країнах  світу  окрім  державної

підтримки програм з навчання та професійного розвитку персоналу широкого

розповсюдження  отримали  програми  зміцнення  здоров'я  на  робочому  місці.

Реалізація цих проектів вигідна як працівникам, роботодавцям, так і суспільству

в цілому шляхом зміни та покращення поведінки, способу життя та покращення

фізичного  та  психічного  стану  працівників,  що  виражається  у  фізичній

активності, правильному харчуванні, відмові від шкідливих звичок, боротьбі зі

стресом та перенавантаженням. З цієї причини уряди розвинених країн активно

підтримують  підприємства,  які  реалізують  програми  зміцнення  здоров'я

працівників та їх родин. Програми охорони здоров'я розглядаються Всесвітньою

організацією  охорони  здоров'я  (ВООЗ)  як  важливий  елемент  політики  з

формування  здорового  способу  життя.  Так,  у  2007  році  був  схвалений

Глобальний  план  дій  ВООЗ  на  2008-2017  роки  щодо  охорони  здоров'я

працюючих,  який  був  підписаний  193-ма  країнами. Згідно  з  даним  планом

підкреслюється  необхідність  стимулювання  зусиль  щодо  покращення  стану
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здоров'я,  профілактики  захворювань,  пропаганда  здорового  способу  життя,

правильного  режиму  дня,  раціону,  фізичної  активності  серед  працюючих,  а

також  зміцнення  психічного  здоров'я.  З  огляду  на  це,  Міністерство  охорони

здоров'я України має активно підтримувати діяльність підприємств щодо заходів

покращення стану здоров'я, надаючи їм інформаційну, консультативну та іншу

допомогу.

Яскравим прикладом, що характеризує обернену ситуацію, коли держава

стає перешкодою для розвитку персоналу підприємства, є досвід Естонії, яка у

2004  році  мала  набагато  менший  рівень  інвестицій  у  розвиток  персоналу

підприємств  у  порівнянні  з  іншими  країнами  Європейського  союзу  через

наявність  податку  на  додаткові  пільги  для  працівників,  до  яких  належали  й

покриття витрат на формальне або неформальне навчання. 

В Україні державна підтримка підприємств у питаннях розвитку персоналу

майже відсутня, в основному підприємства розвивають свій персонал  власними

силами. Така ситуація характерна також і для підприємств ІТ-галузі. Крім того, в

Україні  на  даний момент  не  існує  законодавства,  яке  б  регулювало розвиток

персоналу на підприємствах.

Досвід закордонних країн, що мають схожі з Україною умови, міг би бути

корисним у формуванні напрямів державної політики щодо заохочення розвитку

персоналу  та  створення  сприятливих  умов  для  ІТ-галузі  в  Україні.  Так,  у

табл. 3.9 представлені країни, які мали досвід успішних реформ, в тому числі,

що  стосуються  розвитку  людського  капіталу  та  які  призвели  до  швидкого

розвитку  ІТ-галузі.  На  сьогодні  політико-економічна  ситуація  в  Україні  є

складною та фінансова підтримка підприємств щодо розвитку їх персоналу, як

це відбувається у розвинених країнах, є малоймовірною. 

Але  тим  не  менш,  варто  включити  розробку  таких  програм  до

пріоритетних напрямів підтримки ІТ-підприємництва на державному рівні, адже

рівень  кваліфікації  ІТ-працівників  є  визначальним  фактором

конкурентоспроможності підприємств та національної економіки. 
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Таблиця 3.9

Країни, що проводили реформи для розвитку ІТ-галузі

Країна Що допомогло у розвитку ІТ-галузі

1. Польща Акцент  на  трудові  ресурси  та  освіту,  звільнення  від  податків  в  особливих
економічних зонах, гранти ЄС, залучення іноземних інвестицій, впровадження
електронного врядування.

2. Ізраїль Розвинута  наука  та  освіта,  держзакупівлі  передових  технологій,  дешеві
кредити  для  ІТ,  захист  інвестицій,  податкові  та  державні  стимули  для
венчурного капіталу. У 90-х роках діяла програма «Йозма», яка на кожен долар
США венчурного  капіталіста,  що  вкладався  у розвиток  ІТ-стартапу,  давала
свій долар США, як фінансову допомогу.

3. Сінгапур Державні  проекти  по  створенню  інфраструктури та  умов  для  розвитку ІТ-
бізнесу,  ІТ  інкубатори,  програми  освіти  та  підвищення  кваліфікації  ІТ-
спеціалістів.

4. Індія Створення робочих місць в ІТ

5. Малайзія Електронне врядування,  професійна переорієнтація некваліфікованих кадрів,
державні інвестиції.

6. Ірландія Інвестиції в  освіту,  низькі податкові ставки,  фокус на  високих технологіях,
таргетування іноземних інвестицій, стабільний бізнес-клімат.

7. Мексика Дуже високий рівень підтримки держави, підтримка нових ІТ компаній

8. Білорусія Більш  м'який  податковий  режим,  сприятлива  законодавча  база,  створення
Парку високих технологій

Джерело: складено автором на основі [92]

Отже, основними напрямами державної політики повинні бути:

Для підвищення ефективності процесів розвитку персоналу:

1. Створення сприятливої нормативно-правової бази. Це має стати одним із

перших кроків,  який  би  міг  суттєво покращити ситуацію та  підвищити роль

розвитку персоналу на підприємствах, є.  Саме тому, для України залишається

актуальним  питання  прийняття  закону,  який  би  був  спрямований  на

організаційні,  правові  та  фінансові  аспекти  проблем  розвитку  персоналу

підприємств, визначив основні поняття, напрями та принципи розвитку, а також

основні вектори державної політики у цій сфері в Україні. У даний закон можна

було б  також включити положення та рекомендації щодо оцінювання ризиків

інвестування у розвиток персоналу.

2. Стимулювання на підприємствах розвитку персоналу шляхом надання
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податкових  пільг  є  ефективним  методом,  та  таку  політику  варто  було  б

застосувати і в українській практиці вже сьогодні.

3. Формування національної стратегії щодо важливості розвитку персоналу

на підприємствах.

4. Підтримка  діяльності  підприємств  щодо  заходів  покращення  стану

здоров'я  з  боку  Міністерства  охорони  здоров'я  України  шляхом  надання

інформаційної, консультативної та іншої допомоги. 

Ринок праці у більшості розвинених країн відноситься до пріоритетного

напрямку державного регулювання. Це виражається й у координації державної

політики зайнятості з напрямами освітньої діяльності та охорони здоров'я. 

Ситуація  в  ІТ-галузі  в  Україні  на  даний  момент  характеризується

перевищенням попиту на працівників ІТ-галузі над їх пропозицією, що вимагає

збільшення  кількості  ІТ-фахівців  шляхом  їх  навчання  у  вищих  навчальних

закладах. Дефіцит кваліфікованих ІТ-фахівців загрожує як розвитку ІТ-галузі в

Україні, так і економіці країни в цілому, бо без наявності достатнього числа ІТ-

фахівців економіка нашої країни не зможе використовувати нові технології та

бути  конкурентоспроможною  на  світовому  ринку.  Ситуація  ще  більш

загострюється, адже велика кількість ІТ-фахівців емігрує, тому випуск навчених

у вищих навчальних закладах спеціалістів, з одного боку, має збільшуватись, а з

іншого, потрібно створювати сприятливі умови для роботи ІТ-фахівців в Україні.

Кількість  ІТ-фахівців  та  якість  їх  освіти  суттєво  впливають  й  на  ризики

інвестування у розвиток персоналу, зокрема, є факторами ризику, що стосується

рівня кваліфікації працівників, ситуації на ринку праці в ІТ-галузі, адекватності

програм навчання до рівня технологічного розвитку.

За даними асоціації «Інформаційні технології України», у 2013 році обсяг

держзамовлення  на  ІТ-спеціальності  був  збільшений,  однак  уряд  зіткнувся  з

тим, що багато вищих навчальних закладів не були готові істотно нарощувати

випуск  фахівців  через  нестачу  викладачів-практиків  в  цій  сфері.  Саме  тому,

створення умов для ефективної підготовки ІТ-фахівців у навчальних закладах є

дуже  важливою  та  пріоритетною  задачею  для  держави.  Загалом,  можна
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виокремити  наступні  напрями  щодо  покращення  ситуації  з  освітньою

підготовкою ІТ-фахівців:

Для підвищення ефективності процесів освітньої підготовки:

1. Співпраця з ІТ-бізнес середовищем на всіх рівнях освітнього процесу

буде  мати  позитивний  ефект,  оскільки  дасть  можливість  спеціалістам  для

вдосконалення  існуючих  та  набуття  нових  практичних  знань.  Створення,

розробка  та  впровадження  освітніх  курсів  та  дослідницьких  лабораторій  ІТ-

підприємствами як  у середніх,  так і  у вищих навчальних закладах дозволить

донести  реальні  потреби  бізнесу  у  кількості  та  якості  знань  на  практиці,

підвищити їх рівень, дасть змогу підготувати фахівців відповідно до реальних

потреб підприємств та буде сприяти вирішенню проблеми нестачі спеціалістів у

галузі.

2. Заохочення участі у освітніх програмах спеціалістів-практиків шляхом

створення  та  популяризації  програм  взаємодії  ІТ-підприємств  та  освітніх

закладів, а також прийняття та вдосконалення відповідної нормативно-правової

бази,  яка б дозволяла це робити (наприклад,  можливість поєднання основної

роботи ІТ-спеціаліста з викладацькою діяльністю). До того ж, на наш погляд,

стимулювання  співпраці  ІТ-спеціалістів  з  навчальними  закладами  потрібно

здійснювати  шляхом  надання  податкових  або  інших  пільг  підприємствам,

спеціалісти яких витрачають частину свого робочого часу на проведення лекцій

та інших навчальних заходів у навчальних закладах. 

3. Підтримка  з  боку  держави  щодо  заохочення  створення  та  розвитку

професійних гуртків, курсів, проведення зустрічей, конференцій,  олімпіад,  що

пов'язані  з  інформаційними  технологіями  у  школах,  університетах  та  інших

навчальних закладах для школярів та студентів. Покращення інфраструктури у

цьому  напрямі  дасть  змогу  отримувати  знання  зі  спеціальності  у  більш

ефективній та доступній формі, що в свою чергу, сприятиме більш свідомому

вибору майбутньої професії, а також забезпечить більш високий рівень знань.

4. Підвищення активності профспілок та асоціацій в ІТ-галузі, зокрема, у

питаннях співпраці  держави,  освітніх установ та  бізнес-середовища стосовно
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підвищення  якості  ІТ-освіти  у  навчальних  закладах  та  на  підприємствах,

лобіювання  інтересів  галузі  сприятиме  її  розвитку  та  підвищить  її

конкурентоспроможність.

Так, не дивлячись на те, що підприємства однієї галузі так чи інакше часто

виступають конкурентами один одному, саме їх співпраця є потужним чинником

розвитку як  галузі  в  цілому,  так і  кожного окремого підприємства.  На даний

момент в Україні існує багато організацій, які займаються питаннями сприяння

розвитку  ІТ-галузі;  в  основному  вони  представлені  у  форматі  асоціацій,

комітетів,  комісій  та  консультативних  рад.  Це  як  незалежні  громадські

організації, так і такі, що діють при державних органах влади. Більшість таких

організації мають на меті створення умов для розвитку ІТ-галузі, але деякі з них

займаються й питаннями розвитку ІТ-фахівців. Так, однією з таких організації є

«Асоціація ІТ Україна», що була створена у 2004 році провідними українськими

розробниками  програмного  забезпечення.  Основними  напрямами  діяльності

асоціації  є представлення та захист інтересів ІТ-галузі,  співпраця з  органами

державної  влади,  місцевого  самоврядування  та  навчальними  закладами,

підтримка  та  розвиток  інноваційної  діяльності.  Одним  з  ключових  напрямів

роботи  асоціації  є  розвиток  ІТ-освіти,  співпраця  з  навчальними  закладами,

проведення  профорієнтаційних заходів для школярів,  підвищення кваліфікації

викладачів  вищих  навчальних  закладів,  проведення  конференцій  та  круглих

столів. Академічними партнерами-членами асоціації є Національний технічний

університет  України  «Київський  політехнічний  інститут»,  Київський

національний  університет  ім.  Т.  Шевченка  та  Національний  авіаційний

університет. Також асоціація співпрацює і з іншими навчальними закладами в

різних регіонах України з метою покращення рівня ІТ-освіти в країні. 

Ще однією організацією, що об'єднує інтереси, координує та консолідує

зусилля ІТ-компаній України для вирішення спільних проблем їх професійної

діяльності,  розвитку  галузі,  дослідження  ринку,  є  «Асоціація  підприємств

інформаційних технологій України» (АПІТУ), що була зареєстрована у 2007 році

на базі громадської організації «Асоціація ІТ-дистриб'юторів». На даний момент
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членами асоціації є 74 IT-підприємства, серед яких дистриб'ютори, вітчизняні та

іноземні виробники комп'ютерної техніки, системні інтегратори, консалтингові

підприємства. 

Метою  діяльності  асоціації  «ІКТ-Маркетинг»  є  сприяння  розвитку

ринкових відносин у сфері ІТ, покращення рівня знань у сфері маркетингу ІТ-

товарів та послуг, а також розвиток професійного зростання спеціалістів сфери

ІТ, надання консультативної допомоги ІТ-підприємствам.

Найбільшою  організацією  для  іноземного  бізнесу  в  Україні  є

«Європейська бізнес асоціація» (European Business Asociation, EBA), яка об'єднує

близько  900  європейських,  українських  та  міжнародних  підприємств.  Серед

багатьох напрямів своєї  діяльності  EBA надає  своїм учасникам інформаційну

підтримку стосовно процесів, які впливають на функціонування підприємств та

ведення  бізнесу  в  Україні.  Також  при  асоціації  діє  комітет  з  управління

персоналом, до якого входять спеціалісти з управління персоналом підприємств-

членів організації. Схожий комітет діє й при Американській торговій палаті в

Україні  (American  Chamber  of  Commerce),  яка  являє  собою  неурядову,

неприбуткову,  громадську  організацію,  що  діє  на  добровільних  засадах  та

представляє інтереси бізнесу у відносинах з державою. Членами Американської

торгової палати в Україні на сьогоднішній день є провідні підприємства з більш

ніж 50 країн світу.

Особливу  роль  та  важливу  функцію у  розвитку  ІТ-галузі  та  персоналу

мають асоціації у формі ІТ-кластерів, що являють собою спільноту провідних

підприємств  ІТ-галузі,  які,  співпрацюючи  з  міською  владою  та  навчальними

закладами,  розвивають  ІТ-галузь  у  певному  регіоні.  Такі  кластери  в  Україні

створено  у Львові,  Луцьку,  Харкові,  Дніпропетровську та  Одесі.  ІТ  кластери

займаються  реалізацією  проектів,  що  допомагають  розвивати  ІТ-галузь  у

конкретних  містах  та  регіонах,  створюють  сприятливі  умови  для  ІТ-бізнесу,

кар'єрного  зростання  спеціалістів,  модернізують  навчальні  програми  у

навчальних закладах.  Крім  того,  наприклад,  Львівський ІТ-кластер,  який  був

першим серед таких ініціатив, спільно з бізнес-школою розробив програми для
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підготовки менеджерів в ІТ-галузі [119].

Серед  організацій,  що  створені  з  метою  покращення  певного  напряму

діяльності  в  галузі  ІТ,  є  й  такі,  що  направлені  саме  на  вирішення  питань

управління персоналом. Так, громадська організація «ІТ HR Клуб» організовує

зустрічі фахівців  з  управління  персоналом  для  обговорення  важливих

практичних тем та обміну досвідом саме в галузі ІТ.

Поява  та  швидке  зростання  кількості  організацій,  що  мають  на  меті

покращення стану ІТ-галузі за останні роки, підтверджує збільшення важливості

ІТ-галузі  для  України,  є  позитивною  тенденцією  та  приносить  позитивні

результати.  Крім  того,  відбувається  переміщення  акцентів  з  підходу,  що  все

повинна  робити  і  забезпечити  держава,  до  підходу,  коли  підприємства  самі

проявляють  ініціативу  та  активно  представляють  свої  інтереси,  висуваючи

програми  конкретних  дій,  створюючи  сприятливе  бізнес-середовище  та

інфраструктуру. 

Але,  не  дивлячись  на  те,  що  в  Україні  зараз  існує  достатньо  багато

організацій, діяльність яких направлена на розвиток ІТ-галузі, на наш погляд,

питанням  саме  розвитку  ІТ-спеціалістів  на  підприємствах  не  приділяється

достатньої  уваги,  особливо  в  аспекті  його  стратегічного  планування  та

оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу. Як було з'ясовано, даний

напрям знаходиться у зародковому стані та потребує подальшої підтримки з боку

держави та відповідних організацій.

Таким  чином,  в  рамках  підвищення  ефективності  процесу  оцінювання

ризику  інвестицій  у  розвиток  персоналу  в  ІТ-галузі  та  загального  процесу

управління персоналом ми пропонуємо створити комітет з розвитку персоналу в

ІТ  галузі,  який  би  включав  в  себе  спеціалістів  з  розвитку  персоналу  –

представників  різних  підприємств  ІТ-галузі,  ІТ-фахівців,  керівників,  а  також

науковців, що займаються даним напрямом, для побудови платформи ефективної

взаємодії  та  діалогу.  Даний  комітет  може  бути  частиною  вже  існуючих

організацій,  а  може існувати окремо в  форматі  як  урядової,  так  і  неурядової

організації.  Основним напрямом діяльності  комітету  має  бути  саме  розвиток
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персоналу  підприємств,  теоретичні  та  практичні  його  аспекти,  лобіювання

інтересів  підприємств  щодо  створення  сприятливого  нормативно-правового

середовища,  інформаційна підтримка щодо технологій управління персоналом

та їх застосування на практиці.

Даний  комітет,  на  нашу  думку,  повинен  вирішити  одну  з  серйозних

проблем,  яка  була  виявлена  у  ході  написання  дисертаційної  роботи,  а  саме

віддаленість практиків – спеціалістів з розвитку ІТ-персоналу від науковців та

навіть керівників підприємств, оскільки часто спеціалісти з розвитку персоналу

на підприємствах не до кінця розуміють стратегію підприємства, розглядають

розвиток персоналу як окремий процес.  Створення вищезазначеного комітету

повинно сприяти зменшенню наявного розриву між теоретичним та практичним

підходом  до  вирішення  проблем  управління  персоналом,  зокрема,  проблем

розвитку персоналом.

Створення комітету з розвитку персоналу в ІТ-галузі може бути ініційоване

та  фінансуватися  підприємствами  ІТ-галузі,  а  може  й  бути  самостійним  та

підтримуватися  коштом  внесків  його  учасників  або  державою.  У  випадку

фінансування самими учасниками для покриття затрат на оренду приміщення та

обладнання  для  проведення  презентацій,  організацію  харчування,  друк

матеріалів  та  інших затрат  варто встановити плату за  участь.  На відміну від

формату тематичних конференцій, комітет з розвитку персоналу має складатися

в основному з постійних його учасників.

На  наш  погляд,  створення  комітету  з  розвитку  ІТ-персоналу  матиме

позитивний ефект, який буде виражатися у наступному:

1) Підвищиться професійний рівень спеціалістів з розвитку персоналу в

результаті  обміну досвідом,  консультування  та  збагачення  його  теоретичними

знаннями,  що  може  вирішити  проблему  недостатньої  кваліфікованості

спеціалістів з управління персоналом та саме розвитком персоналу; 

2) З'явиться можливість досліджувати актуальні питання, які раніше не

підіймалися, адже учасники самі беруть участь у складанні та виборі тем для

обговорення;
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3) Зменшиться бар'єр між практиками та науковцями завдяки можливості

обговорювати  проблемні  ситуації,  що  в  результаті  приведе  до  кращого

взаєморозуміння та синергії;

4) Залучення  керівників  та  інших  осіб,  що  приймають  рішення  на

підприємствах, до обговорень питань управління персоналом сприятиме кращій

взаємодії спеціалістів по управлінню персоналом з керівництвом підприємства,

зокрема,  вирішиться  проблема  недостатньо  чіткого  розуміння  потреб  і  задач

один одного, буде простіше знайти шляхи їх вирішення. 

Також  у  багатьох  розвинених  країнах  світу  створено  та  впроваджено

інформаційний  портал  з  управління  персоналом,  на  якому  розміщено

інформацію стосовно основних питань з управління персоналом, пропонуються

нові інструменти та методи для ефективного його здійснення. Як правило, такий

портал створений державними органами, користування ним є безкоштовним. На

нашу думку, розробка такого порталу могла б бути також здійснена комітетом з

розвитку персоналу та підтримуватись ним на регулярній основі,  це б значно

підвищило ефективність роботи спеціалістів з управління персоналу.

Узагальнюючи,  варто  виокремити  основні  переваги  від  застосування

засобів  соціального  партнерства  для  підвищенні  ефективності  розвитку

персоналу:

Для населення:

1) здобуття більш якісної освіти;

2) підвищення рівня кваліфікації;

3) здобуття нових вмінь та навичок;

4) покращення стану здоров'я.

Для підприємства:

1) підвищення якості персоналу;

2) спрощення процесу пошуку спеціалістів;

3) підвищення продуктивності праці;

4) зменшення витрат на навчання;

5) підвищення ефективності процесів управління персоналом;
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6) зменшення  ризику  інвестування  у  розвиток  персоналу  шляхом

отримання  доступу  до  наукових  розробок,  технологій  та  досвіду  інших

підприємств;

7) покращення іміджу та репутації підприємства.

Державі:

1) підвищення якості людського капіталу країни;

2) зростання ВВП та збільшення надходжень до бюджету;

3) покращення рівня економічно-соціального розвитку;

4) зростання рівня зайнятості.

Підвищення  ефективності  процесу  розвитку  персоналу  та  оцінювання

ризиків інвестування у його розвиток залежить й від самих працівників, адже

вони  є  також  суб'єктами  соціального  партнерства.  Від  того,  наскільки

працівники відповідально та свідомо підходять до організації свого навчання,

також залежить результат цього навчання, незалежно від того, хто несе витрати

на  його  здійснення.  Як  було  зазначено  раніше,  працівникам  ІТ-галузі

притаманне прагнення до самонавчання, тобто вони усвідомлюють свою участь

у цьому процесі та беруть частину витрат зі свого розвитку на себе. При такому

підході,  коли  витрати  розподіляються  між підприємством  та  працівником,  на

нашу думку, підприємству легше передбачити результати інвестицій у розвиток

свого персоналу, адже підприємство та працівник виступають як партнери. На

сьогодні мало бути висококваліфікованим працівником, потрібно ще й розвивати

творчі здібності та мати хороші людські якості. Все це у поєднанні з свідомим та

відповідальним  ставленням  перетворює  працівників  у  творчих  та  активних

суб'єктів  розвитку  підприємства,  що  призводить  до  підвищення  культури

навчання  та  праці,  конкурентоспроможності  та  ефективності  його  діяльності.

Свідомість працівників щодо свого розвитку може бути виражена у збільшенні

активності щодо створення та участі у профспілках, різних організаціях, ціллю

яких  є  створення  сприятливих  для  розвитку  персоналу  умов.  Узагальнені

джерела розвитку ІТ-працівника наведено на рис. 3.4.
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Рис. 3.4 Джерела та зовнішні умови для розвитку ІТ-фахівців

Джерело: складено автором

Слід  зазначити,  що  ефективний  розвиток  ІТ-працівників  та  їх  трудова

діяльність в Україні можливі за умови сприятливої ситуації в ІТ-галузі в країні.

Аналізуючи  закордонний  досвід  та  враховуючи  особливості,  що  склалися  в

Україні, напрями покращення ситуації в ІТ-галузі ми вбачаємо в таких кроках:

1. Створення  технопарків  та  проголошення  розвитку  ІТ-галузі

пріоритетною для України в загальнонаціональному масштабі.

2. Розробка та прийняття нормативно-правової бази,  яка б  регулювала

відносини інтелектуальної власності.

3. Забезпечення  стабільного  та  безпечного  середовища  для

функціонування ІТ-підприємств.

4. Впровадження електронного врядування.

5. Підвищення якості освіти та викладацького складу.

6. Підтримка  ініціатив  підприємств,  асоціацій  та  інших  організацій,

діяльність яких спрямована на розвиток інфраструктури ІТ-галузі.

Держава

ІТ спільноти, асоціації, комітети, кластери та інші

Розвиток ІТ-
фахівця

Навчальні заклади:
- ВНЗ, технікуми, училища
- Корпоративні університети
- Школи

  
  Підприємства:
  - Навчання на робочому місці
  - Внутрішні тренінги, семінари,
    курси, конференції

Базова освіта Практичний досвід

Самонавчання
Тренінгові компанії,

курси
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7. Підтримка стартап-проектів, що є джерелом розвитку нових підходів

та  технологій,  а  також  фундаментом  для  розвитку  великого  ІТ-бізнесу  у

майбутньому.

8. Розвиток внутрішнього ринку ІТ-послуг шляхом здійснення закупівель

програмного  продукту  українського  виробництва  для  державного  сектору  та

місцевих органів влади.

9. Створення технопарків та ІТ-інкубаторів.

10. Надання  грантів  та  кредитів  на  пільгових  умовах  для  розвитку  та

впровадження кращих ідей в ІТ.

Таким чином,  хоча  вплив  частини суб'єктів соціального  партнерства  на

загальний  результат  ефективності  оцінювання  ризиків  інвестування  розвитку

персоналу  часто  є  опосередкованим  та  залежить  від  ефективності  процесу

розвитку персоналу, саме поєднання зусиль з боку всіх його учасників, а саме:

держави,  освітніх  установ,  підприємств,  асоціацій,  об'єднань  та  окремих

працівників,  —  дасть  змогу  досягти  синергічного  ефекту  та  покращити

результати  розвитку  персоналу,  що  мають  як  короткостроковий,  так  і

довгостроковий економічний та соціальний ефект.

Висновки до розділу 3

1. В ході дослідження були визначені основні напрями зменшення ризику

інвестування  у  розвиток  персоналу  на  підприємствах  сфери  інформаційних

технологій,  а  саме:  управління  факторами  ризику,  застосування  методів

зниження ризику, автоматизація процесів збору,  накопичення та використання

інформації про персонал, застосування засобів соціального партнерства.

2. Для ефективного управління факторами ризику інвестування у розвиток

персоналу  та  зменшення  ризику  у  роботі  запропоновано  впровадити  на

вітчизняних підприємствах галузі інформаційних технологій сучасні підходи до

управління персоналом, які включають такі напрями:

₋ Впровадження  підходу  управління  талантами,  що  включає  методи
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пошуку,  залучення,  ефективного  використання,  розвитку  та  утримання

талановитих  працівників.  Його  використання  сприятиме  зниженню  ризику

інвестування  у  розвиток  персоналу,  покращуватиме  стан  розвитку  факторів

ризику,  зокрема  систему  розвитку  персоналу  на  підприємстві,  узгодженість

стратегій  розвитку  персоналу  з  розвитком  підприємства,  що  матиме  як

короткостроковий  економічний  ефект,  виражений  у  грошовій  формі,  так  і

довгостроковий,  оскільки  буде  сприяти  підвищенню  мотивації  працівників,

продуктивності їх праці, рівня конкурентоспроможності підприємства;

₋  Створення позитивного бренду роботодавця,  який направлений як на

персонал, так і на зовнішнє сприйняття підприємства, підвищує привабливість

підприємства, збільшує довіру до нього та його діяльності, підвищує лояльність

персоналу,  його  мотивацію  та  дає  можливість  залучати  та  утримувати

висококваліфікованих працівників.  Це забезпечить зменшення впливу фактору

ситуації на ринку праці для підприємств ІТ-галузі в умовах перевищення попиту

на  ІТ-спеціалістів  над  їх  пропозицією  шляхом  підвищення

конкурентоспроможності підприємств як роботодавців;

₋Впровадження  у  діяльність  підприємства  напряму  дослідження

конкурентів дасть можливість проаналізувати результати їх діяльності, стратегії,

зробити прогнози майбутніх дій та їх впливу на підприємство, підготуватися до

них. Це зменшить негативний вплив фактору діяльності конкурентів на ризики

інвестування у персонал підприємства. 

3.  В розділі  надано рекомендації  щодо застосування  класичних методів

зниження ризику, а саме:  уникнення ризику, диверсифікації, розподілу ризику,

внутрішнього  страхування,  створення  резервів  працівників,  залучення

додаткової  інформації,  — для  зменшення  ризиків  інвестування  у  розвиток

персоналу  в  ІТ-галузі.  Зокрема,  було  визначено,  що  диверсифікація  об'єктів

інвестицій, програм розвитку та залучення додаткової інформації є основними

методами  зниження  ризику  інвестування  у  розвиток  персоналу.  Створення

резерву працівників, як показало дослідження, може бути економічно доцільним

залежно  від  ставлення  керівництва  підприємства  до  ризику,  цілей,  сфери
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діяльності  підприємства  та  інших  внутрішніх  та  зовнішніх  факторів.

Використання методу уникнення ризику в цьому аспекті діяльності підприємств

галузі ІТ є суттєво ускладненим. 

4.  В  роботі  узагальнено  напрями  роботи  щодо  підвищення  ролі  та

ефективності  дослідження  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу,  які

включають такі дії: більш ретельний та глибокий аналіз даних по персоналу для

виявлення потенційних та прихованих ризиків;  тісна співпраця різних відділів

підприємства стосовно оцінки всіх видів ризиків, з якими воно може зустрітися,

а також використання інструментів для їх оцінки та аналізу взаємозалежності

між ними; впровадження аспектів ризик-менеджменту у всі процеси управління

персоналом та підприємством для використання готових рішень щодо зниження

ризику  та  запобіганню  його  появі;  створення  робочої  групи  для  розробки

напрямів та стратегії розвитку персоналу; формування управлінської команди,

яка працюватиме над визначенням та узгодженням напрямів розвитку персоналу

з  напрямами  загального  розвитку  підприємства;  навчання  та  постійне

вдосконалення  рівня  професіоналізму  спеціалістів  з  розвитку  персоналу  в

аспектах  стратегічного  бачення  та  володіння  актуальними  підходами  щодо

розвитку персоналу та оцінки ризиків інвестування в нього.

5. Для зменшення недоліку суб'єктивізму експертної методики оцінювання

ризику інвестування у розвиток персоналу в роботі запропоновано впровадити

на  підприємствах  систему  збору,  систематизування  та  зберігання  інформації

необхідної  для  оцінки  факторів  ризику.  З  часом  в  результаті  накопичення

достатніх обсягів даних такого  роду на  великій  кількості  підприємств галузі,

запровадженні обміну такими даними або ж відкритті доступу до них з'явиться

можливість  застосування  інших  методів  оцінки  ризиків,  які  ґрунтуються  на

аналізі великих об'ємів даних.

6.  Проаналізовано  можливості  використання  засобів  соціального

партнерства як одного з напрямів підвищення ефективності процесу розвитку

персоналу та визначено наступні складові та напрями його застосування:

₋ Надано рекомендації щодо державного регулювання процесів розвитку
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персоналу,  які  полягають  у  прийнятті  закону  про  розвиток  персоналу;

формуванні  національної  стратегії  щодо  важливості  та  необхідності  розвитку

персоналу  на  підприємствах  як  одного  з  найважливіших  джерел  розвитку

людського капіталу країни; підтримці Міністерством охорони здоров'я України

діяльності підприємств щодо заходів покращення стану здоров'я на робочому

місці у формі надання інформаційної, консультативної та іншої допомоги;

₋ Надано рекомендації щодо підвищення ефективності розвитку персоналу

через взаємодію з навчальними закладами, які включають: встановлення тісної

співпраці  ІТ-бізнес  середовища  з  навчальними  закладами  на  всіх  рівнях

освітнього процесу у формі лекцій,  семінарів,  презентацій,  науково-дослідних

лабораторій,  спільних  проектів,  програм  стажування,  що  дасть  можливість

спеціалістам для вдосконалення наявних та набуття нових практичних знань, а

також швидкої  комунікації  реальних потреб  бізнесу  щодо  напрямів  навчання

освітнім закладам; заохочення участі у освітніх програмах спеціалістів-практиків

через створення та популяризацію програм взаємодії ІТ-підприємств та освітніх

закладів, а також прийняття та вдосконалення відповідної нормативно-правової

бази,  яка  б  сприяла  розвитку  співпраці,  зокрема,  надавала  підприємствам

податкові  пільги;  створення  необхідної  інфраструктури  та  платформи  для

вдосконалення  та  здобуття  знань  зі  спеціальності  у  більш  ефективній  та

доступній  формах,  до  яких  належать  професійні  гуртки,  курси,  проведення

зустрічей, конференцій, олімпіад та інші заходи, що пов'язані з інформаційними

технологіями;

₋ Надано рекомендації щодо створення комітету з розвитку персоналу на

рівні  галузі  ІТ,  учасниками  якого  мають  стати  спеціалісти  з  управління

персоналу, розвитку персоналу, керівники підприємств, науковці, що сприятиме

підвищенню  професійного  рівня  спеціалістів  з  розвитку  персоналу,  дасть

можливість більш ефективно та оперативно досліджувати і вирішувати актуальні

проблеми та розробляти стратегічні напрями розвитку персоналу, в тому числі й

у питаннях оцінки ризиків інвестування у розвиток персоналу на підприємствах

в ІТ-галузі, що підвищить їх конкурентоспроможність. 
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Основні результати досліджень за даним розділом опубліковані у роботах

[57, 74, 75].

ВИСНОВКИ

У  дисертації  здійснено  теоретичне  узагальнення  і  надано  практичні

рекомендації щодо нового вирішення наукового завдання, яке полягає у розробці

та обґрунтуванні методики оцінки ризику інвестування у розвиток персоналу, а

також виявленні основних напрямів його зменшення на підприємствах ІТ-галузі.

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі висновки: 

1. В  сучасних  умовах  глобалізації,  швидкого  застарівання  знань

інвестиції у розвиток персоналу підприємств є  особливо важливим напрямом

його  діяльності,  оскільки  вони  сприяють  підвищенню  рівня  кваліфікації,

здобуттю нових знань та вмінь працівниками,  що призводить до підвищення

якості  продукції  та  послуг,  продуктивності  праці  та  рівня

конкурентоспроможності підприємства.

2. Ризик,  який  є  невід'ємною  складовою  інвестицій  у  розвиток

персоналу, в роботі був визначений на основі поєднання його об'єктивної та

суб'єктивної  складових.  Також,  окрім  ймовірності  отримання  втрати

інвестованих  коштів,  була  підкреслена  можливість  перетворення  загроз  у

переваги.  Результат  інвестицій  у  розвиток  персоналу  залежить  від

ефективності процесів оцінки та управління факторами невизначеності, які в

роботі  були  поділені  на  три  групи:  фактори,  що  стосуються  працівника,

підприємства  та  зовнішнього  середовища.  В  роботі  охарактеризовано  різні

види ризиків,  що можуть виникати при інвестуванні у розвиток персоналу.

Зокрема,  виокремлено  ризик  дострокового  звільнення,  неефективного

навчання та ризик неузгодженості стратегій підприємства.

3. За  результатами  аналізу  існуючих  підходів  до  кількісної  оцінки

ризику, а саме статистичних, аналітичних, експертних, фінансового аналізу та

інших,  на  предмет  можливості  їх  застосування  для  оцінки  ризику

інвестування у розвиток персоналу підприємств, встановлено, що на даному

етапі не існує єдиного методу, який би в повній мірі враховував особливості
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об'єкту інвестування — людини, — базувався на достовірній та об'єктивній

інформації та був би простим у використанні на практиці. Отже, для оцінки

ризику  було  запропоновано  використовувати  експертний  метод,  що  дає

можливість  визначити  проблемні  місця  та  зони  ризику,  а  також  отримати

кількісний  показник  ризику  по  підприємству,  окремому  працівнику  чи  по

загальній стратегії розвитку персоналу підприємства.

4. Галузь  інформаційних  технологій  розвивається  дуже  швидко  як  у

всьому світі, так і в Україні. Вона є важливим та перспективним напрямом для

розвитку економіки нашої держави, про що свідчить стрімке зростання її частки

у  ВВП.  За  умов  сприятливої  нормативно-правової  бази  та  покращення

економічної та політичної ситуації, впровадження необхідних реформ, разом з

наявною високою технологічною базою наша країна  має  достатній потенціал

для розвитку ІТ-галузі та визначення її як однієї з  пріоритетних. Інвестиції у

розвиток фахівців цієї сфери на рівні окремих підприємств є також необхідною

умовою для комплексного розвитку галузі. Проаналізовані у даному дослідженні

особливості інвестування у розвиток персоналу на мікрорівні та стану ІТ-галузі

в цілому є важливим підґрунтям для подальшого теоретичного обґрунтування

побудови ефективної системи розвитку персоналу на підприємствах ІТ-галузі та

досліджень ризиків, які можуть виникати при таких інвестиціях.

5. Запропоновано  методику  оцінки  ризику  інвестування  у  розвиток

персоналу на основі методу аналізу ієрархій, що передбачає попарне порівняння

факторів  ризику  в  межах  групи  факторів  експертами,  дозволяє  отримати

коефіцієнти  важливості  кожного  з  них  та  груп  в  цілому,  а  також  дозволяє

оцінювати  ризики  інвестування  у  розвиток  персоналу  за  умов  обмеженості

інформації та проводити аналіз джерел походження ризику. Проведене серед 33

експертів - спеціалістів з розвитку та управління персоналом опитування дало

змогу визначити коефіцієнти важливості кожного з факторів ризику в цілому та

для груп підприємств різного розміру: малих, середніх, великих та надвеликих.

Згідно з результатами дослідження, найбільшу вагу отримала група факторів, що

стосується  діяльності  підприємства  (0.4),  у  якій  в  свою  чергу  найбільш
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важливим  виявилися  фактори,  що  характеризують  зміст  роботи  (0.21),

узгодженість стратегій розвитку персоналу та стратегії розвитку підприємства в

цілому  (0.17)  та  якість  команди  працівників  на  підприємстві  (0.16).  У  групі

факторів,  що  характеризують  працівника  (мотивація  працівників,  результати

роботи,  компетентність  та  особисті  причини),  майже  всі  фактори  отримали

однакові  коефіцієнти  важливості.  Серед  факторів  зовнішнього  середовища

найбільш вагомими виявилися  фактори,  що  стосуються  ситуації  на  ринку ІТ

(0.23),  фактор  технологічного  розвитку  (0.23)  та  фактор,  що  характеризує

можливі загрози з боку конкурентів (0.21).

6. Здійснена кількісна оцінка ризику інвестування у розвиток персоналу

для  п'яти  ІТ-підприємств  різного  розміру,  показала,  що  більшість  з  цих

підприємств  належить  до  групи  середньоризикових.  Даний  аналіз  дав  змогу

проаналізувати  причини  виникнення  ризику  на  кожному  конкретному

підприємстві та визначити напрями покращення ситуації для його зменшення.

Фактори ризику інвестування у розвиток персоналу, які було визначено в даному

дослідженні,  є  індикаторами  ситуації  щодо  більшості  ключових  напрямів

діяльності підприємства. 

7. Для  зменшення  ризику  інвестування  у  розвиток  персоналу  на

підприємствах  ІТ-галузі  в  роботі  пропонується  комплексне  застосування

сучасних підходів до управління персоналом,  таких як управління талантами,

управління  брендом  роботодавця,  програми  зміцнення  здоров'я  на  робочому

місці, дослідження діяльності конкурентів, що у поєднанні з методами зниження

ризику  (уникнення  ризику,  диверсифікація  об'єктів  та  програм  розвитку,

розподіл  ризику,  створення  резервів  працівників,  внутрішнє  страхування,

залучення  додаткової  інформації),  сприяє  зниженню  ризику  інвестування  у

розвиток  персоналу,  має  позитивний  економічний  ефект,  а  також  підвищує

мотивацію  працівників,  продуктивність  праці,  що  загалом  збільшує  рівень

конкурентоспроможності підприємства.

8. Підвищення ефективності оцінювання ризику інвестування у розвиток

персоналу  полягає  у  впровадженні  комплексу  організаційно-економічних
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заходів:  автоматизації  збору,  накопичення,  систематизації  та  зберігання

інформації  необхідної  для  оцінки  факторів  ризику;  навчанні  та  постійному

вдосконаленню професіоналізму спеціалістів з розвитку персоналу, формуванні

стратегічного бачення щодо розвитку персоналу та оцінки ризиків інвестування

в нього; створення робочої групи для розробки напрямів та стратегії розвитку

персоналу та оцінки ризиків; застосуванні інформаційних технологій у форматі

веб-сервісу,  що  суттєво  спрощує  доступ  та  прискорює  оцінку  ризиків

інвестування у персонал підприємства.

9. Активізація  процесу  взаємодії  соціальних  партнерів  —  держави,

підприємств,  освітніх  закладів  та  працівників,  що  є  важливим  напрямом

покращення ефективності процесу розвитку персоналу, досягається за рахунок

подальшої  продуктивної  співпраці  підприємств  та  навчальних  закладів  для

розробки освітніх програм, більш адаптованих під потреби бізнес-середовища,

та створення сприятливої інфраструктури та нормативно-правової бази з боку

держави.
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Додаток А

Рис. 1. Структура ВВП у світі, Європі та Україні у 2014 році

у порівнянні з 2000 роком, %

Джерело: 264

Рис. 2. Структура ринку інформаційних технологій по основним складовим у

країнах світу у 2014 році, %

Джерело: [237]
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Додаток Б

Частки ринку та рейтинги основних підприємств, що надають телекомунікаційні

послуги в Україні

Таблиця 1

Часка ринку основних мобільних операторів в Україні у ІІ кварталі 2015 року

Оператор Кількість абонентів, млн. Частка ринку, %

1 ПрАТ «Київстар» 26,1 44,0

2 ПрАТ «МТС Україна» 20,3 34,0

3 ТОВ «Астеліт» (Life:) 10,6 18,0

4 Інші оператори 2,5 4,0

Всього 59,5 100

Джерело: [234]

Таблиця 2

Рейтинг інтернет-провайдерів (фіксованого широкосмугового доступу) в Україні

у І кварталі 2015 року

Інтегральна
позиція* Оператор

Частка ринку за
кількістю абонентів

серед
ТОП 10 рейтингу, %

Позиція в категорії

Абоненти Динаміка ARPU**

1 ПАТ «Укртелеком» 37,2 1 7 6

2 ТОВ «Мега Линк» 
(Фрегат)

5,3 5 1 7

3 ТОВ «НПП Тенет» 3,7 7 2 3

4 ПрАТ «Київстар» 19,4 2 4 10

5 ТОВ «Ланет Нетворк» 3,0 9 3 2

6 ГК «Тріолан» 6,5 4 10 1

7 ТОВ «Фрінет» 2,6 10 6 4

8 ГК «Вега» 3,4 8 5 5

9 ТОВ «Воля» 13,8 3 9 9

10 ПрАТ «Датагруп» 5,1 6 8 8
Джерело: розраховано автором на основі [238]

Примітка: 
*  Інтегральна позиція визначається за методом експертного агентства “Expert & Consulting”
**ARPU (Average Revenue Per User) – середній доход з одного абонента на місяць
ГК – група компаній
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Додаток В

Рейтинг операторів мобільного інтернету в Україні у І кварталі 2015 року

Інтегральна
позиція* Оператор

Частка ринку за
кількістю абонентів

серед
ТОП 6 рейтингу, %

Позиція в категорії

Абоненти Динаміка ARPU**

1 ПрАТ «Київстар» 45,7 1 1 6

2 ПрАТ «МТС Україна» 23,9 2 2 4

3 ТОВ «ТриМоб» (3Mob) 1,6 6 3 3

4 ТОВ «Інтертелеком» 4,2 4 5 2

5 ПрАТ «Телесистеми 
України» (PeopleNet)

3,6 5 6 1

6 ТОВ «Астеліт» (Life:) 21,0 3 4 5

Джерело: розраховано автором на основі [238]

Примітка: 
* Інтегральна позиція визначається за методом експертного агентства “Expert & Consulting”
** ARPU (Average Revenue Per User) – середній доход з одного абонента на місяць
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Додаток Д

Провідні ІТ-компанії (за виключенням телекомунікаційних) України за кількістю

працівників у II кварталі 2015 року

№ Назва компанії Міста розташування
офісів

Чисельність
спеціалістів
в Україні,

осіб

Приріст
до II кв.
 2014 р.,

осіб

Частка
працівників
у загальній
чисельності

ТОП 25

Чисельність
технічних

спеціалісті,
осіб

1. ТОВ «ЕПАМ 
Системз»
EPAM

Київ, Харків, Львів, 
Дніпропетровськ, 
Вінниця

3900 +350 12,9 3500

2. ТОВ «СофтСерв»
SoftServe

Київ, Харків, Львів, 
Дніпропетровськ, 
Рівне, Івано-
Франківськ, Чернівці

3847 +277 12,7 -

3. ТОВ «Люксофт-
Україна»
Luxsoft

Київ,  Одеса 
Дніпропетровськ

3727 +5 12,3 3317

4. ТОВ «Глобал 
Лоджик Україна»
GlobalLogic

Київ, Харків, Львів, 
Миколаїв

2561 +122 8,5 2237

5. ТОВ «Сиклум»
Ciklum

Київ, Харків, Львів, 
Дніпропетровськ, 
Одеса, Вінниця

2291 +78 7,6 1964

6. ТОВ «Нікс 
Солюшнс»
Nix Solutions Ltd.

Харків 1500 +700 5,0 1400

7. ТОВ «Інфопульс»
Infopulse

Київ, Харків, 
Вінниця, Житомир, 
Чернігів

1184 +87 3,9 1083

8. ТОВ «НетКрекер»
Net Cracker

Київ, Одеса, Суми 960 +45 3,2 770

9. ТОВ «Елекс»
ELEKS

Львів, Тернопіль, 
Івано-Франківськ

845 -101 2,8 631

10. ТОВ «Міратех»
Miratech

Київ, Харків, Одеса 
Вінниця

809 -1 2,7 708

11. ТОВ «Самсунг 
Р'aнд'Д Інститут 
Україна»
Samsung R&D 
Institute Ukraine

Київ 800 -600 2,6 700

12. ТОВ «Ай Ес Ді»
ISD

Львів, Запоріжжя 
Дніпропетровськ, 
Бердянськ

734 +7 2,4 696
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Продовження Додатку Д

1 2 3 4 5 6 7

13. ТОВ «Логіка 
Системс»
Lohika Systems

Київ, Львів, Одеса 711 +32 2,3 584

14. ТОВ «ДатаАрт»
DataArt

Київ, Харків, Львів, 
Дніпропетровськ, 
Одеса, Херсон

703 +5 2,3 641

15. ТОВ «Варгамінг»
Wargaming.net

Київ 592 +30 2,0 530

16. ТОВ «Пларіум 
Глобал»
Plarium Global

Київ, Харків, Львів, 
Одеса

590 +150 1,9 171

17. ТОВ «ГіксФорЛес»
GeeksForLess Inc.

Львів, Миколаїв 585 +23 1,9 537

18. ТОВ «Парус- 
Україна»

Київ 550 - 1,8 450

19. ТОВ «Інтро Про»
INTROPRO LLC

Київ 532 +137 1,8 493

20. ТОВ «Террасофт»
Terrasoft

Київ 526 - 1,7 440

21. ТОВ «Плейтіка 
Україна»
Playtika UA

Київ, 
Дніпропетровськ, 
Вінниця

520 +111 1,7 485

22. ТОВ «Сігма 
Софтвер»
Sigma Software

Київ, Харків, Львів, 
Одеса

510 +49 1,7 430

23. ТОВ «Плейтех»
Playtech

Київ 500 +200 1,7 450

24. ТОВ «ВінІнтеректів»
Win Interactive LLC

Київ, Вінниця, 
Хмельницький

400 -163 1,3 350

25. ТОВ «Делфі СОФТ»
Delphi LLC

Київ, Вінниця 390 - 1,3 355

Всього 30267 +1543 100 22922

Джерело: розраховано автором на основі [175]
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Додаток Ж

Рейтинг* ІТ-роботодавців України (за виключенням телекомунікаційних)

у II кварталі 2015 року, %

Критерій

№ Назва компанії Загаль
ний
бал

Проф.
ріст

Умови
праці

Менедж-
мент

Зарплати
і бонуси

Визнання
праці

Комунікація
з керів-

ництвом

Відносини
з колегами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дуже великі підприємства (понад 800 працівників)

1. ТОВ «СофтСерве»
SoftServe

91 92 92 90 88 88 90 94

2. ТОВ «ЕПАМ 
Системз»
EPAM

90 90 90 87 93 86 89 93

3. ТОВ «Інфопульс»
Infopulse

89 87 89 88 88 87 88 93

4. ТОВ «Сиклум»
Ciklum

88 86 93 87 85 85 89 94

5. ТОВ «Глобал 
Лоджик Україна »
GlobalLogic

85 83 91 85 84 78 85 91

6. ТОВ «Люксофт 
Україна»
Luxsoft

83 83 86 80 86 76 81 87

7. ТОВ «Елекс»
ELEKS

78 79 80 81 77 78 72 82

Великі підприємства (від 200 до 800 працівників)

1. ТОВ «Нетпік»
Netpeak

96 97 98 96 93 94 98 98

2. ТОВ «Генезіс»
Genesis

94 94 95 94 94 93 96 95

3. ТОВ «Террасофт»
Terrasoft 

95 95 98 93 93 94 95 97

4. ТОВ «ЕйЕмСі 
Брідж»
AMC Bridge

94 91 95 94 93 93 95 97

5. ТОВ «Дакс БВ»
Daxx BV

94 94 93 91 97 93 94 97

6. ТОВ «Пларіум 
Глобал»
Plarium Global

94 93 98 93 96 89 94 97

7. ТОВ «Пром ЮА» 
Prom.ua

92 93 94 91 88 87 94 97
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Продовження Додатку Ж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Середні підприємства (від 80 до 200 працівників)

1. ТОВ «Греммерлі»
Grammarly

99 99 99 99 100 98 100 99

2. ТОВ «Арчер 
Софтвер»
Archer Software

97 96 97 97 95 93 98 100

3. ТОВ «Інтего Груп»
Intego Group

97 96 98 98 98 96 98 98

4. ТОВ «Лайт АйТи»
Light IT

95 96 96 93 92 94 97 98

5. ТОВ «Алтекс 
Софт»
Altex Soft

97 96 98 98 97 95 97 96

6. ТОВ «Брайтгрув»
Brightgrove LTD

96 95 98 97 96 93 97 98

7. ТОВ «3Шейп 
Україна»
3Shape Ukraine

97 97 99 97 98 97 96 98

Маленькі підприємства (до 80 працівників)

1. ТОВ «Інсарт»
INSART

100 99 100 99 99 100 100 99

2. ТОВ «Артігік» 
ArtyGeek

100 100 100 100 100 100 100 100

3. ТОВ «Луксері» 
Looksery Inc.

100 100 100 100 100 100 100 100

4. ТОВ «Деволер» 
DEVOLER

99 99 100 98 100 100 99 99

5. ТОВ «Х1груп » X1 
Group

98 99 100 97 98 97 99 100

6. ТОВ «Бумерс Груп»
Boomers Group

96 94 98 97 95 93 98 99

7. ТОВ «Інтелект ЕU»
IntellectEU

94 97 91 93 91 94 98 98

Джерело: [155]

Примітка: *Рейтинг  складено  на  основі  опитування  співробітників  спільнотою  розробників
програмного забезпечення DOU (Developers.org.ua).  Питання були по 7 критеріям,  що наведені  у
стовпчиках  4-10  таблиці.  Відповіді  були  проранжовані  від  “0”   (повністю  не  згоден)  до  “6”
(повністю згоден) за шкалою Лайкерта. Результат розраховувався за формулою: кількість балів за
відповідями/максимально можлива кількість балів*100%.  Результат оцінюється так:  чим вищий
відсоток, тим краще.
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Додаток З

Зовнішня торгівля ІТ-послугами України з країнами світу, тис. дол. США

Країна
Експорт Імпорт

І півр.
2015

2014 2013 І  півр.
2015

2014 2013

Європа

Австрія 3499,28 7340,63 5206,62 6236,84 34801,6 42819,84

Бельгія 6582,62 13227,95 10457,92 6805,38 10137,57 8151,49

Велика Британія 51054,9 121206,9 117289,71 16900,38 37715,76 41715,34

Данія 15371,58 29854,31 38101,77 1169,99 2119,06 2072,78

Італія 32365,39 60901,77 51547,93 2322,27 5353,29 4073,35

Мальта 34303,97 71046,4 20098,6 626,54 1038,51 1788,58

Нідерланди 13892,44 27899,33 23985,26 7709,56 19822,97 16983,17

Німеччина 28228,35 110593,36 111316,45 20104,8 59137,18 65522,88

Польща 9006,87 21772,3 17186,4 3610,52 12473,12 12983,59

Франція 7468,99 17776,75 18374,91 5586,33 17600,59 15816,17

Чехія 5528,93 9216,93 10533,14 4139,53 7701,89 10845,02

Швейцарія 54369,1 147444,39 110633 29670,35 38286,84 36577

Швеція 21176,25 34770,73 35659,4 7683,95 18057,3 25028,17

Північна Америка

Канада 19595,95 40493,91 24462,19 317,01 1138,91 945,69

США 182438,78 360015,59 350062,73 10776,85 26510,53 30156,37

Азія

Ізраїль 35032,48 49583,49 42371,15 2444,27 10142,26 6639,06

Китай 486,58 1875,01 693,97 16,35 337,06 182,1

Корея 17831,7 53934,83 58299,29 687,7 2752,22 3148,99

Країни СНД

Білорусь 7568,67 10857,83 7770,85 1406,7 3428,12 6955,79

Грузія 1777,86 5701,57 1429,16 66,41 183,31 446,23

Казахстан 2354,32 7367,68 6852,13 245,76 742,8 256,06

Російська Федерація 125808,63 229831,44 222284,01 107230,67 126355,17 127215,43

Джерело: складено автором на основі [171, 172]
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Додаток К

Коефіцієнт працевлаштування випускників українських вищих навчальних

закладів в ІТ-галузі (випуск 2000-2012 рр.)

№ Назва закладу Кількість
випускників ІТ-
спеціальностей
денної форми

навчання у 2000-
2012 рр., осіб

Оціночна
кількість

працюючих
випускників ІТ-
спеціальностей,

осіб

Коефіцієнт
працевлаштування

випускників ІТ-
спеціальностей в

ІТ-галузі

№ у
рейтингу

1. Національний технічний 
університет України “КПІ”

10101 4450 44,06% 2

2. Харківський національний 
університет 
радіоелектроніки “ХНУРЕ”

9321 1619 17,37% 8

3. Національний університет 
“Львівська політехніка” 

5818 1593 27,38% 6

4. Дніпропетровський 
національний університет 
імені О. Гончара

2402 996 41,47% 5

5. Національний авіаційний 
університет “НАУ”

3493 939 26,88% 7

6. Київський національний 
університет імені Т. 
Шевченка

1938 817 42,16% 4

7. Львівський національний 
університет імені І. Франка

1723 742 43,06% 3

8. Національний технічний 
університет “Харківський 
політехнічний університет“

4883 517 10,59% 12

9. Національний 
аерокосмічний університет 
імені М. Жуковського 
“ХАІ”

2981 407 13,65% 10

10. Національний університет 
“Києво-Могилянська 
Академія”

400 286 71,50% 1

11. Дніпропетровський 
національний гірничий 
університет

1983 277 13,97% 9

12. Харківський національний 
університет імені В. 
Каразіна

851 110 12,93% 11

Джерело: [8]
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Додаток Л

Анкета для визначення рівня важливості факторів ризику інвестування у

розвиток персоналу

CFO asks CEO: "What happens if we invest in developing our people and then they leave us?"
CEO: 'What happens if we don't and they stay?"

Шановні  керівники  відділу по  роботі  з  персоналом,  а  також  всі,  хто  має  відношення  до
розвитку  персоналу  підприємства!  Дане  опитування  проводиться  у  рамках  дослідження
ризиків, що можуть виникати при інвестуванні у розвиток персоналу, та є частиною наукової
роботи на кафедрі економіки підприємства КНУ ім. Т. Шевченка. Окрім наукового результату
ми  сподіваємося,  что  вдасться  створити  зручний  та  корисний  інструмент  для  оцінки
досліджуваних видів ризику на практиці. 

Мета  опитування: визначити  важливість  факторів  та  груп  ризику,  які  виникають  при
інвестуванні у розвиток персоналу підприємства. 

Цільова аудиторія: підприємства сфери ІТ: розробка ПЗ, телекомунікації, послуги та сервіс у
сфері ІТ, апаратне забезпечення. 

Кількість  учасників  дослідження: 30-50  малих,  середніх  та  великих  українських  ІТ-
підприємств

Основні поняття

Сутність  методу  дослідження  –  Ваші відповіді  будуть  у подальшому оброблені  згідно  з
методом аналізу ієрархій,  який дає можливість отримати необхідні коефіцієнти важливості
кожного фактору, що впливає на ризик інвестування.

Розвиток персоналу  – заходи з адаптації, професійного навчання, підвищення кваліфікації,
оцінки та планування трудової кар'єри персоналу. 

Інвестиції у розвиток персоналу –  усі види майнових та інтелектуальних цінностей, что
спрямовані на розвиток працівників з метою майбутнього збільшення продуктивності праці
персоналу і, як наслідок, приросту прибутку підприємства та досягнення соціального ефекту.
 
Ризики  інвестування у  розвиток  персоналу підприємства –  ймовірність  часткової  або
повної втрати інвестованих у персонал коштів.

Як заповнити опитувальник

1. У  рамках  даного  опитування  Вам  потрібно  буде  заповнити  5  таблиць  попарного

Інвестиції у розвиток персоналу ІТ компаній:
 оцінка ризиків та факторів
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порівняння факторів, які представлені на Схемі 1, а також їх суб-факторів.

2. При порівнянні факторів потрібно користуватися наступною ТАБЛИЦЕЮ ЗНАЧЕНЬ:

Таблиця 1

Важливість значення Характеристика

1 Обидва фактори впливають в рівній мірі

3 Помірна перевага одного фактора над іншим

5 Істотна перевага одного фактора над іншим

7 Значна перевага одного фактора над іншим

9 Переважна перевага одного фактора над іншим

3. При заповнені таблиць важливо пам'ятати, що метою опитувальника є отримання значень
важливості (небезпечності) кожного з факторів ризику, тому дуже важливо сприймати кожен з
факторів як можливе джерело ЗАГРОЗИ при інвестиціях у персонал.

Розглянемо ПРИКЛАД:

У  Таблиці  2 представлені  попарні  порівняння  факторів,  які  впливають  на  ризики
інвестування у розвиток персоналу і відносяться до співробітника.

Фактор "мотивація" слід розуміти як імовірність того, що низька мотивація у співробітників
може стати причиною збільшення ризиків інвестування у розвиток персоналу. "Результати
роботи" розуміються так:  низькі або недостатньо високі результати роботи співробітників
можуть  збільшити  ризик  інвестування  в  персонал.  "Компетенції"  -  часткова  або  повна
відсутність необхідних для роботи компетенцій може стати причиною збільшення ризиків
інвестування  в  розвиток  персоналу.  "Особисті  причини"  -  імовірність  того,  що  особисті
причини  співробітників,  такі  як  сімейні  обставини,  хвороба,  переїзд  в  інше  місто  і  т  д.
збільшать ризики інвестування у персонал.  

Таблиця 2

Результати роботи Компетенції Особисті
причини

Мотивація 1/5 3 2

Фактор,  який  записаний  зліва,  вважається  першим у  порівнянні,  тобто  порівнюючи,
наприклад, "мотивацію" з "особистими причинами" мається на увазі наскільки "мотивація"
небезпечніша або загрозлива, ніж "особисті причини".

У  Таблиці 2 у порівнянні між собою факторів "мотивація" та "компетенції" значення "3",
згідно з  ТАБЛИЦЕЮ ЗНАЧЕНЬ, означає, що мотивація співробітника помірно перевищує
у своїй важливості (небезпечності) фактор "компетенції". А значення 1/5 на перетині факторів
“мотивація”  та  "результати  роботи"  означає,  що  "результати  роботи",  наприклад,  сильно
перевищують за важливістю "мотивацію".
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Нижче  наведено  сам  опитувальник.  Заповнювати  потрібно  ТІЛЬКИ  БІЛІ поля  таблиць
попарного порівняння факторів. Решта значень будуть потім розраховуватись автоматично.

Якщо у Вас виникатимуть труднощі із заповненням цього опитувальника або з'являться якісь
питання чи побажання, пишіть на адресу електронної пошти odemki@gmail.com.

Опитувальник

1. Порівняння груп ризиків

Користуючись  ТАБЛИЦЕЮ  ЗНАЧЕНЬ  для  попарного  порівняння,  проставте,  будь  ласка,
важливості кожної з груп ризиків порівняно з іншими.

Ризики, які відносяться до: співробітника підприємства зовнішнього середовища

співробітника 1

підприємства 1

зовнішнього середовища 1

2. Другий рівень: фактори, які відносяться до співробітника

У даній таблиці предствлені фактори, які можуть стати причиною ризиків при інвестиціях у
персонал, в них співробітники розглядаються як джерело загрози.

Користуючись  ТАБЛИЦЕЮ  ЗНАЧЕНЬ  для  попарного  порівняння,  проставте,  будь  ласка,
важливості (небезпечність) кожної з груп факторів порівняно з іншими.

Мотивація Результати роботи Компетенції Особисті причини

Мотивація 1

Результати роботи 1

Компетенції 1

Особисті причини 1

3. Другий рівень: фактори, які відносяться до підприємства

У даній таблиці предствлено фактори, які можуть стати причиною ризиків при інвестиціях у
персонал,  у них несприятливі система організації процесів мотивації,  розвитку персоналу,
оплати  праці,  сутність  роботи,  емоційно-психологічний  клімат  на  підприємстві та  інші
фактори розглядаються як джерело загрози. 

Користуючись  ТАБЛИЦЕЮ  ЗНАЧЕНЬ  для  попарного  порівняння,  проставте,  будь  ласка,
важливості (небезпечність) кожної з груп факторів порівняно з іншими. 
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Система
розвитку

персоналу
на

підприємст
ві

Узгодженість
стратегій
розвитку

персоналу із
загальною
стратегією

фірми

Система
оплати
праці

Рівень
корпоратив

ної
культури

Зміст
роботи

Трудовий
колектив

Можливос
ті

кар'єрного
зростання

Система 
розвитку 
персоналу на 
підприємстві

1

Узгодженість 
стратегій 
розвитку 
персоналу із 
загальною 
стратегією 
фірми

1

Система 
оплати праці

1

Рівень 
корпоративної 
культури 

1

Зміст роботи 1

Трудовий 
колектив

1

Можливості 
кар'єрного 
зростання

1

4. Другий рівень: фактори, які відносяться до зовнішнього середовища

У даній таблиці предствлені фактори, які можуть стати причиною ризиків при інвестиціях у
розвиток персоналу, в них зовнішнє середовище розглядається як джерело загрози.

Зокрема, "світові зміни" винесено як окремий фактор, оскільки ІТ сфера є глобальною. До
таких змін можна віднести зміни в законодавстві інших країн з приводу роботи іноземних
громадян,  збільшення  квот  на  ІТ  фахівців,  скасування  віз  у деяких країнах,  а  також інші
фактори, які можуть стати причиною дострокового звільнення співробітника з компанії та
його переїзду в іншу країну.

“Діяльність  конкурентів”  слід  розглядати  у  двох  аспектах:  як  агресивну  поведінку
конкурентів щодо переманювання працівників, а також як об'єктивний розвиток компаній-
конкурентів,  покращення їхніх умов праці,  наявність цікавої роботи та команди,  загальної
привабливості як роботодавця.
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Економічна
та політична

ситуація в
країні

Світові
зміни

Діяльність
конкурентів

Ситуація на
ринку праці
у галузі ІТ

Ситуація на
ринку

освітніх
послуг з ІТ

Технологічний
розвиток

Економічна та 
політична ситуація 
в країні

1

Світові зміни 1

Діяльність 
конкурентів

1

Ситуація на ринку 
праці у галузі ІТ

1

Ситуація на ринку 
освітніх послуг з ІТ 

1

Технологічний 
розвиток

1

Які фактори, що впливають на ризик інвестицій у розвиток персоналу, на Ваш погляд, не
були враховані в цьому опитувальнику?

Ваша думка

Якщо у Вас є які-небудь пропозиції,  зауваження та побажання, то запишіть їх, будь-ласка,
нижче.

Коментарі

Для підтвердження автентичності відповідей і процесу збору інформації для дослідження ми
просимо  Вас  після  заповнення  опитувальника  відправити  його  на  ел.  адресу:
odemki@gmail.com, а також роздрукувати його і підписати.  По можливості,  поставте,  будь
ласка, печатку.

Результати дослідження будуть розіслані всім учасникам по його завершенню. Щиро дякуємо
за приділений час та увагу!

НАЗВА КОМПАНІЇ КІЛЬКІСТЬ
СПІВРОБІТНИКІВ

СФЕРА ІТ

ІМ'Я ТА ПРІЗВИЩЕ ДАТА ПІДПИС
Заповнив(ла)

Джерело: розробка автора

mailto:odemki@gmail.com
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Додаток М

Зовнішній вигляд веб-сервісу оцінки ризиків інвестування у розвиток

персоналу підприємства

Джерело: розробка автора
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Продовження Додатку М

Зовнішній вигляд веб-сервісу оцінки ризиків інвестування у розвиток

персоналу підприємства — сторінка результату

Джерело: розробка автора


