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земельно-ресурсного потенціалу, форми і методи яких повинні бути 

еквівалентними ринковим умовам, враховуючи соціальну складову 

добробуту [1, 4]. Це посилить вплив держави на процеси управління 

землекористування та створить умови, які забезпечать ефективне 

володіння землею та охорону землі різними суб'єктами права у 

ринкових умовах. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ 

ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 

Грабар В.С., бакалавр, Томашук І.В., асистент  

кафедри аналізу та статистики 

Вінницького національного аграрного університету 

снюваних в Україні, 

потрібен якісно новий кадровий потенціал,  вивести 

економіку країни з кризи та сприяти динамічному розвитку. 

Кадровий потенціал підприємства — це загальна 

характеристика персоналу як одного з видів ресурсів, пов'язана з 

виконанням покладених на нього функцій і досягненням цілей 

перспективного розвитку підприємства [1]. Отже, кадровий потенціал 

у дійсній формі представлений змогою працівників, якістю їх 

професійно-кваліфікаційної підготовки, трудовими, психологічними і 

фізіологічними якостями. Дослідження механізму управління 
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кадровим персоналом дозволило виокремити його основні підходи 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Основні підходи управління кадровим потенціалом 

Джерело: сформовано за результатами дослідження 

 

Згідно з першим підходом, об’єктом управління є сукупні 

ресурси підприємства, тобто ефективність управління персоналом 

визначається кінцевими економічними результатами діяльності всього 

підприємства. Згідно другого підходу, об’єктом управління є 

колективи підприємства, яких зазвичай, мало для об’єктивної 

характеристики ефективності управління персоналом виробництва. 

Третій підхід на перший план виносить соціальну компоненту, тобто 

об’єктом управління є окремий робітник. Це дозволяє проаналізувати 

соціально-психологічні аспекти, але ігнорує їх взаємозв’язок із 

загальними результатами діяльності підприємства [1-3]. Витратний 

підхід характеризує ефективність управління персоналом з точки зору 

окупності витрат на його формування, використання та розвиток. 

Особливе значення в системі управління кадровим потенціалом 

набуває мотивація персоналу, яка є основним засобом забезпечення 

оптимального використання ресурсів і  наявного 

кадрового потенціалу [4]. Для цього можна використовувати ряд 

методів: адміністративних – шляхом розробки положення про 

корпоративну культуру, формування посадових ; 

юридично-правових – укладання колективного та трудового договорів 

як  складової   відповідальності; 

фінансових – надбавки та доплати за соціально відповідальну 

поведінку працівників. Головне завдання в управлінні кадровим 

потенціалом полягає в розвитку рівня кадрового потенціалу 

підприємства, що відповідає потребам виробництва. 
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ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 

Гращенко І.С., к.е.н., доцент  

кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, 

Національного авіаційного університету, м. Київ 

Прагнення компаній до розширення кордонів своєї діяльності і 

перетворенню в великі багатонаціональні корпорації, участь 

організацій в різних формах міжнародної кооперації, а також 

глобалізація світової економіки в цілому виявили нові проблеми 

організаційної поведінки, пов'язані з розходженням культур. 

Очевидно, що ефективність міжнародного бізнесу залежить від 

розуміння особливостей національної культури інших країн, здатності 

адаптуватися до культурних відмінностей націй. Саме національна 

культура суттєво впливає на поведінку людей і прийняття рішень в 

організації. Тенденції до активізації міжнародних економічних зв'язків, 

розвитку співробітництва між країнами в різних галузях економіки і 

суспільного життя, з одного боку, відбувається певне зближення країн, 

посилюється схожість в стратегії розвитку організацій, технології 

виробництва, розвитку інноваційних процесів; з іншого боку, 

зберігаються культурні цінності різних країн, а, отже, і властиві їм 

відмінності в системі управління. Виходячи на міжнародний ринок, 

суб'єкти господарської діяльності повинні дотримуватися не тільки 

законів своєї країни і країни контрагента, а й усвідомлено 

впроваджувати в свою практику принципи бізнес етики. Законодавчо 
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