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ВИБІР РІШЕНЬ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

  
Анотація. У статті досліджено застосовувані в сучасній літературі методи роз-

робки та вибору альтернативних рішень стратегій управління персоналом. Головною ме-
тою статті є запропонувати найбільш дієвий метод та методичні положення вибору 
альтернативних рішень загальної та інструментальних стратегій управління персоналом 
підприємства, максимально звільнені від суб’єктивізму та інших недоліків. 

Встановлено, що в теперішній час існує значна кількість напрацювань вчених та 
науковців з питань розробки альтернативних рішень стратегій управління персоналом за 
видами інструментальних стратегій різними методами. Однак немає єдиного підходу, 
універсального методу та механізму вибору розроблених альтернативних рішень таких 
стратегій. 

У статті запропоновано методичні положення вибору альтернативних рішень за-
гальної та інструментальних стратегій управління персоналом підприємства із застосу-
ванням сукупності дієвих методів – методу парних порівнянь та методу концептуального 
абстрагування, а також принципів компетентнісного підходу.  Такий підхід, на відміну 
від існуючих, дає змогу обрати найбільш ефективні альтернативні рішення за видами ін-
струментальних стратегій, які є дуже близькими за сутністю та змістом. 

Запропоновані методичні положення вибору альтернативних рішень загальної та 
інструментальних стратегій управління персоналом підприємства можуть застосовува-
тися для їх впровадження на будь-яких підприємствах, що забезпечить плідну роботу пе-
рсоналу та підприємства в цілому. 
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ВЫБОР РЕШЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ АВТОТРАНСПОРТНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Аннотация. В статье исследованы применяемые в современной литературе ме-
тоды разработки и выбора альтернативных решений стратегий управления персоналом. 
Главной целью статьи является предложить наиболее действенный метод и методиче-
ские положения выбора альтернативных решений общей и инструментальных стратегий 
управления персоналом предприятия, максимально освобожденные от субъективизма и 
других недостатков. 
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Установлено, что в настоящее время существует значительное количество нара-
боток ученых по вопросам разработки альтернативных решений стратегий управления 
персоналом по видам инструментальных стратегий различными методами. Однако, нет 
единого подхода, универсального метода и механизма выбора разработанных альтерна-
тивных решений таких стратегий. 

В статье предложены методические положения выбора альтернативных решений 
общей и инструментальных стратегий управления персоналом предприятия с применени-
ем совокупности действенных методов – метода парных сравнений и метода концепту-
ального абстрагирования, а также принципов компетентностного подхода. Такой под-
ход, в отличие от существующих, дает возможность выбрать наиболее эффективные 
альтернативные решения по видам инструментальних стратегий, которые являются 
очень близкими по сущности и содержанию. 

Предложенные методические положения выбора альтернативных решений общей 
и инструментальных стратегий управления персоналом предприятия могут применяться 
для их внедрения на любых предприятиях, что обеспечит плодотворную работу персонала 
и предприятия в целом. 
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SELECTION OF SOLUTIONS FOR PERSONNEL  
MANAGEMENT STRATEGIES IMPLEMENTATION 

AT A MOTOR TRANSPORT ENTERPRISE 
 

Abstract. The methods of development and selection of alternative strategies of personnel 
management which are described in modern literature have been analyzed in the article. The 
main purpose of the article is to offer the most effective method and methodological recommen-
dations for selecting alternative solutions for general and instrumental personnel management 
strategies which would be free of subjectivity and other flaws. 

It has been established that nowadays there is a significant number of scientist papers on 
the development of alternative strategies of personnel management according to the type of in-
strumental strategies using various methods. However, there exists no single approach, no uni-
versal method or technique of selecting the developed alternative solutions for such strategies. 

Methodological recommendations for selecting alternative solutions for general and in-
strumental personnel management strategies using a set of effective methods – the method of 
paired comparisons and the method of conceptional abstraction, as well as the principles of 
competence-based approach – have been suggested in the article. This approach, unlike the exist-
ing ones, provides an opportunity to choose the most effective alternative solutions for the types 
of instrumental strategies that are very similar in their nature and content. 

The proposed methodological recommendations for selecting alternative solutions for 
general and instrumental personnel management strategies can be used for their implementation 
at any enterprise that will provide effective work of its personnel and the whole enterprise. 
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Постановка проблеми. Сьогодні в Україні основним стратегі-

чним ресурсом будь-якого підприємства є його персонал, ефективне 
використання якого виступає запорукою плідної роботи всієї орга-
нізації. 

Для найбільш ефективного використання персоналу здійсню-
ють формування загальної стратегії управління персоналом (УП) 
підприємства та її складових – інструментальних стратегій управ-
ління персоналом (ІСУП). Розробка таких стратегій передбачає ви-
роблення множини альтернатив стратегічних рішень, що носять ба-
гатоваріантний характер, тому потребують подальшого належного 
обґрунтованого їх вибору. В зв’язку з цим при формуванні ІСУП 
нагальним є завдання застосування дієвого методу оцінки та вибору 
альтернативних рішень ІСУП, доцільних в кожному окремому ви-
падку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні існує зна-
чна кількість напрацювань вчених та науковців (І. Ансофф, 
А. А. Томсон, А. Дж. Стрікленд, Г. Мінцберг, Б. Альстренд, Д. Лем-
пел, В. С. Єфремов, О. М. Криворучко, Є. В. Мєркулова, В. П. Не-
сторенко тощо [1-11]) щодо питань розробки альтернативних рі-
шень стратегій управління персоналом за видами ІСУП різними 
методами. Однак на теперішній час не існує єдиного підходу, уні-
версального методу та механізму вибору розроблених альтернатив-
них рішень таких стратегій. 

Найчастіше вибір альтернативних рішень ІСУП підприємства 
вчені та науковці [1, 2] здійснюють методом інтегральної оцінки. 
Його застосування передбачає побудову матриці взаємодії альтер-
нативних рішень зі стратегічного управління персоналом; безпосе-
редньо оцінку взаємодії таких АР ІСУП за допомогою лінгвістичної 
шкали від 0 до 1; розрахунок інтегральної оцінки та вибір АР з мак-
симальним значенням оцінки за кожним видом ІСУП.  

При цьому існує певний ступінь умовності оцінки, результати 
якої можуть змінюватись зі зміною бази порівняня. Крім того, обра-
ним альтернативним рішенням притаманні недостатня обґрунтова-
ність та певний суб’єктивізм. 
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Це обумовлює потребу у застосуванні більш дієвого методу 
вибору альтернативних рішень інструментальних стратегій управ-
ління персоналом підприємства. 

Невирішені складові загальної проблеми. Застосовувані ме-
тоди вибору альтернативних рішень загальної та інструментальних 
стратегій управління персоналом підприємства не дозволяють зро-
бити обґрунтований вибір АР ІСУП та певною мірою є 
суб’єктивними. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є запропонувати 
доцільний метод і методичні положення вибору альтернативних рі-
шень загальної та інструментальних стратегій управління персона-
лом підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В результаті по-
переднього дослідження [4] встановлено, що розробку дієвої стра-
тегії управління персоналом підприємства та ІСУП доцільно здійс-
нювати застосовуючи метод концептуального абстрагування. 
Відповідно цьому методу в праці [4] також побудовано концептуа-
льне віяло альтернативних рішень ІСУП підприємства за видами: 
планування потреби в персоналі; підбір; мотивація; контроль за ро-
ботою працівників. 

Оцінку та вибір АР за видами ІСУП пропонується здійснювати 
за допомогою методу парних порівнянь, оскільки розроблені альте-
рнативні рішення за видами інструментальних стратегій управління 
персоналом є дуже близькими за сутністю та змістом.  

Метод парних порівнянь полягає у визначенні переваг елемен-
тів, розташованих у лівому стовпці, над елементами, розташовани-
ми у верхньому рядку. При цьому складається матриця, по рядках і 
стовпцях якої розташовують об'єкти, що порівнюються [4, с. 160]. 

Безпосередній вибір АР доцільно здійснювати окремо за кож-
ним видом ІСУП, оскільки вони є рівнозначними та не передбача-
ють взаємовиключення. Набір обраних АР за кожним видом ІСУП 
складає загальну стратегію управління персоналом підприємства.  

Матриця парних порівнянь АР ІСУП мотивації персоналу на-
ведена у табл. 1, умовні позначення до неї – в табл. 2. 
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Таблиця 1 
Матриця парних порівнянь АР ІСУП із мотивації персоналу 

 

Альтерна-
тивні  

рішення А
Р

3
.1

.1
.1 

А
Р

3
.1

.1
.2 

А
Р

3
.1

.1
.3 

А
Р

3
.1

.2
.1 

А
Р

3
.1

.2
.2 

А
Р

3
.2

.1
.1 

А
Р

3
.2

.1
.2 

А
Р

3
.2

.2
.1 

А
Р

3
.2

.2
.2 

А
Р

3
.2

.3
.1 

А
Р

3
.2

.3
.2 

А
Р

3
.2

.4
.1 

А
Р

3
.2

.4
.2 

В
сь
ог
о 

Р
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АР3.1.1.1 - 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 9 1 
АР3.1.1.2 0 - 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 6 5-7 
АР3.1.1.3 0 0 - 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5  
АР3.1.2.1 1 0 1 - 0 1 1 1 0 0 1 1 1 8 2-3 
АР3.1.2.2 0 0 1 1 - 1 0 0 0 1 1 1 0 6 5-7 
АР3.2.1.1 1 1 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 4  
АР3.2.1.2 0 1 0 0 1 1 - 1 1 0 0 1 1 7 4 
АР3.2.2.1 0 1 0 0 1 1 0 - 0 1 1 0 0 5  
АР3.2.2.2 1 0 0 1 1 0 0 1 - 1 1 1 1 8 2-3 
АР3.2.3.1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 - 0 0 1 4  
АР3.2.3.2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 - 1 0 5  
АР3.2.4.1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 - 1 5  
АР3.2.4.2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 - 6 5-7 

 
Таблиця 2 

Умовні позначення до матриці парних порівнянь АР ІСУП  
із мотивації персоналу 

 
Умовні  

позначення 
Зміст 

Умовні  
позначення 

Зміст 

АР 3.1 
Впровадити систему мотивації праці з 
матеріального стимулювання 

АР 3.2.1.2 Можливість росту 

АР 3.1.1 Грошові стимули АР 3.2.2 Моральні стимули 
АР 3.1.1.1 Премії АР 3.2.2.1 Визнання у колективі 
АР 3.1.1.2 Доплати АР 3.2.2.2 Повага 
АР 3.1.1.3 Надбавки АР 3.2.3 Творчі стимули 
АР 3.1.2 Негрошові стимули АР 3.2.3.1 Самовдосконалення 
АР 3.1.2.1 Пільги АР 3.2.3.2 Самореалізація 

АР 3.1.2.2 Надання транспорту АР 3.2.4 
Соціально-
психологічні стимули  

АР 3.2 
Впровадити систему мотивації праці з 
нематеріального стимулювання  

АР 3.2.4.1 Спілкування 

АР 3.2.1 Соціальні стимули АР 3.2.4.2 Клімат у колективі 
АР 3.2.1.1 Престижність праці   

 
Проаналізувавши побудовану матрицю парних порівнянь 

(табл. 1), можна дійти висновку, що найвищий ранг має АР3.1.1.1 

(«Премії» – «Грошові стимули»), отже доцільне альтернативне рі-
шення – «Впровадити систему мотивації праці з матеріального сти-
мулювання». 
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Аналогічним чином будують матриці парних порівнянь АР за 
кожним видом ІСУП. 

В матриці парних порівнянь АР ІСУП із планування потреби в 
персоналі АР1.1.2.3 («Студенти 5 курсу, магістранти» – «Вищі навча-
льні заклади») має найбільшу сумарну кількість балів (9) та, відпо-
відно, найвищий ранг – 1. Тому, за концептуальним віялом АР 
ІСУП із планування потреби в персоналі та на основі проведених 
розрахунків, обрано альтернативне рішення «Скласти план потреби 
в персоналі з достатнім рівнем значень ключових компетенцій пра-
цівників». 

За матрицею парних порівнянь ІСУП із підбору персоналу при 
прийомі на роботу обрано АР2.3.3.2.1 («Водії» – «Співбесіда»), тому 
доцільно вибрати альтернативне рішення «Підбір персоналу конта-
ктними методами». 
 

Таблиця 3 
Обрані АР за видами ІСУП на прикладі ПАТ «АТП-16365», м. Харків 

 

Види ІСУП 
Зміст ІСУП для                                

ПАТ «АТП-16365» 
Обрані АР за видами ІСУП  

Планування 
потреби в 
персоналі 

Складання плану потреби в 
персоналі віком 20-30 років 
на 5 років за усіма категорі-
ями працівників 

АР1.1.2.3 - Скласти план потреби в  
персоналі із ВНЗ (переважно студенти 
5 курсу, магістранти) з достатнім  
рівнем значень ключових компетенцій 
працівників 

Підбір пра-
цівників при 
прийомі на 
роботу 

Удосконалення процесу під-
бору персоналу при прийомі 
на роботу протягом 1 року 
шляхом застосування ком-
петентнісного підходу 

АР2.3.3.2.1 - Підбір персоналу за катего-
рією «водії» контактними методами 
(співбесіда) 

Мотивація 
персоналу 

Впровадження нових мето-
дів стимулювання праці 
впродовж 3 років 

АР3.1.1.1 - Впровадити систему мотива-
ції праці з матеріального стимулюван-
ня за допомогою премій (грошові сти-
мули) 

Контроль за 
роботою 
працівників 

Посилення контролю на 
15 % за допомогою введення 
комп’ютерних програм 

АР4.1.2.1.2 - Впровадити систему конт-
ролю процесу роботи працівників з 
періодичністю в 1 день, використову-
ючи програми контролю роботи кори-
стувачів на комп’ютері 

 
Відповідно результатам розрахунків у матриці парних порів-

нянь АР за ІСУП із контролю за роботою працівників доцільним є 
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АР4.1.2.1.2 («Контроль з періодичністю в 1 день» – «Програми конт-
ролю роботи користувачів на комп’ютері» – «Постійний конт-
роль»), а саме «Впровадити систему контролю процесу роботи пра-
цівників». 

Таким чином, здійснено оцінку та вибір АР за видами ІСУП 
(планування потреби в персоналі, підбір працівників при прийомі на 
роботу, мотивація персоналу та контроль за роботою працівників) 
за допомогою методу парних порівнянь. Обрано такі АР за видами 
ІСУП: АР1.1.2.3, АР2.3.3.2.1, АР3.1.1.1 та АР4.1.2.1.2  (табл. 3).  

Висновки. Таким чином, запропоновано методичні положення 
вибору альтернативних рішень загальної та інструментальних стра-
тегій управління персоналом за видами, що на відміну від існуючих, 
базуються на застосуванні сукупності дієвих методів – методу пар-
них порівнянь та методу концептуального абстрагування, а також 
принципів компетентнісного підходу. Застосування такого набору 
методів дає змогу обрати найбільш ефективні альтернативні рішення 
за видами ІСУП, оскільки вони є близькими за сутністю та змістом. 
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