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— приведення чинного законодавства у відповідність з вимо-
гами міжнародних пактів, Конвенцій МОП;

— удосконалення системи забезпечення мінімальних гарантій
у сфері оплати праці і захисту заробітної плати від негативних
явищ у ринковій економіці;

— гарантія своєчасної і повної виплати заробітної плати;
— визнання неплатежів, що мають місце на певну дату, забор-

гованістю роботодавця перед найманими працівниками;
— відшкодування заборгованості з відсотками, які будуть на-

раховані за прогресивною шкалою у залежності від терміну нара-
хування;

— посилення захисту прав працівників щодо своєчасного отри-
мання заробітної плати відповідно до витрат і результатів праці
працівника.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, резуль-
тати дослідження дають змогу зробити висновок, що регулюван-
ня стану виплати заробітної плати сприятиме формуванню моти-
вації до ефективної праці, що є вагомим завданням зростання доб-
робуту працівників, ефективності діяльності підприємств і кон-
курентоспроможності економіки України.
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ТРУДОВА АДАПТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ
ЯК СКЛАДОВА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена формуванню первинної та вто-
ринної трудової адаптації персоналу як складової кадрової політи-
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ки на підприємствах в умовах ринкової трансформації економіки
України. Визначено сутність, цілі та чинники трудової адаптації та
її вплив на ефективність діяльності працівників і конкурентоспро-
можність підприємства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: трудова адаптація, кадрова політика, первинна
адаптація, вторинна адаптація, види адаптації, чинники трудової
адаптації.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена формированию первичной и
вторичной трудовой адаптации персонала как составляющей кад-
ровой политики на предприятиях в условиях рыночной трансфор-
мации экономики Украины. Определены сущность, цели и факто-
ры трудовой адаптации, а также ее влияние на эффективность
деятельности работников и конкурентоспособность предприятия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трудовая адаптация, кадровая политика, пер-
вичная адаптация, вторичная адаптация, виды адаптации, факто-
ры трудовой адаптации.

ANNOTATION. The article is devoted to the formation of primary and
secondary adaptation to work as part of personnel policy in the enter-
prises under the market transformation of the Ukrainian economy. The
essence, the objectives and factors of adaptation to work, and its im-
pact on the efficiency of workers and the competitiveness of enter-
prises.

KEY WORDS: labor adaptation, personnel policy, the primary adapta-
tion, secondary adaptation, adaptations, factors of adaptation to work.

Постановка проблеми. В умовах формування ринкової моде-
лі господарювання підприємства різних галузей і форм власності
потребують підвищення конкурентоспроможності. Передумовою
конкурентоспроможного розвитку підприємств є вирішення ком-
плексу завдань, пов’язаних із управлінням персоналом, важли-
вою складовою якого є кадрова політика.

На ефективність діяльності підприємств та їх конкурентоспро-
можність впливає підбір, відбір кадрів і трудова адаптація персо-
налу. У зв’язку з цим тема даної статті є актуальною в умовах ін-
новаційного розвитку. Означена стаття спрямована на поглиб-
лення сутності поняття трудової адаптації, чинників, що на неї
впливають, її цілей і напрямків оптимізації.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. Різні аспекти проб-
леми трудової адаптації як фактора підвищення ефективності ро-
боти підприємства і його конкурентоспроможності досліджували
вітчизняні й зарубіжні вчені. Серед учених України і країн СНД
необхідно відзначити таких: О. Амошу, Л. Балабанову, Д. Боги-
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ню, М. Волгіна, Б. Генкіна, В. Данюка, В. Гриньову, О. Грішнову,
А. Дороніна, Є. Качана, А. Колота, Т. Костишину, І. Кравченко,
О. Крушельницьку, С. Лебедєву, Е. Лібанову, Л. Лісогор, Н. Лук’ян-
ченко, Д. Мельничука, О. Новікову, Ю. Одегова, І. Петрову, Г. Слє-
зінгера, Ф. Хміля та ін. Наукові теорії зарубіжних учених, викла-
дені у працях Е. Воутелайнен, К. О’Дейла, С. О’Донела, Дж. Іван-
цевича, Г. Кунца, М. Мескона, К. Ноумена, Т. Пітерса, С. Сінка,
Х. Хекхаузена, Г. Реуса, Ф. Хедоурі, у вітчизняних умовах можна
використовувати лише частково, оскільки вони не є адаптовани-
ми до специфіки сучасного етапу розвитку економіки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умо-
вах ринкової трансформації економіки України регулювання со-
ціально-трудових відносин не відповідає рівню розвинених країн.
Виходячи з того, управління персоналом і кадрова політика не
повністю виконують свої функції.

Кадрова політика — це специфічний набір основних принци-
пів, правил і цілей роботи з персоналом, узгоджених зі стратегією
країни, регіону, підприємства, за якими діють працівники у внут-
рішньому і зовнішньому середовищі.

Термін «кадрова політика» може розглядатися у широкому та
вузькому змісті: у широкому — це система принципів і норм, згід-
но яких поєднуються людські ресурси та стратегія розвитку краї-
ни, регіону, підприємства, обумовлюючи всі заходи роботи з пер-
соналом: відбір, прийом, адаптацію, оцінку, навчання, плануван-
ня кар’єри; у вузькому — це система конкретних правил, по-
бажань, обмежень у взаємозв’язках працівників, які можуть бути
використані для вирішення конкретної проблеми у сфері менедж-
менту персоналу [1].

Однією з проблем роботи з персоналом на підприємствах є
трудова адаптація. Згідно точки зору Кібанова А. Я., трудова
адаптація персоналу — це взаємне пристосування працівника до
організації, що базується на поступовому включенні працівника
у процес виробництва в нових для нього професійних, психофізіо-
логічних, соціально-психологічних, організаційно-адміністратив-
них, економічних, санітарно-гігієнічних і побутових умовах праці
і відпочинку [2, с. 207].

Виокремлюють два напрями трудової адаптації: первинну і
вторинну. Первинна адаптація — пристосування працівників, що
не мають досвіду професійної діяльності (випускники навчаль-
них закладів різних рівнів акредитації). Вторинна адаптація —
пристосування працівників, що мають досвід професійної діяль-
ності. Це може бути при зміні місця роботи чи професії.



630

В сучасних умовах розвитку зростає роль вторинної адаптації.
Динаміка рівня прийому та вибуття працівників за основними
видами економічної діяльності наведена у табл. 1.

Дослідження дозволяє зробити висновки, що за окремими ви-
дами економічної діяльності простежується тенденція стабілізації
руху кадрів, що має позитивно впливати на індивідуальну та ко-
лективну діяльність працівників підприємств.

Проте, особливої уваги заслуговують суб’єкти первинної адап-
тації, оскільки для них новим є як професійна адаптація, так і
відносини в колективі та задоволення матеріально-побутових і
духовних потреб.

Таблиця 1
РІВЕНЬ ПРИЙОМУ ТА ВИБУТТЯ ПРАЦІВНИКІВ

ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
[3, с. 40]

У % до середньооблікової кількості
штатних працівників

прийнято вибуло

Відхилення
2010 р. від

2008 р., (+, –)

Види економічної
діяльності

2008 2009 2010 2008 2009 2010
пр
ий
ня
ти
х

ти
х,

щ
о 
ви
бу
ли

Усього 28,3 22,5 25,3 32,8 28,7 28,1 –3 –4,7
Сільське госпо-
дарство, мислив-
ство та пов’язані
з ним послуги

47,7 48,6 48,3 60,2 52,6 56,2 0,6 –4

Промисловість 26,3 20,2 24,2 34,6 29,2 26,6 –2,1 –8
Будівництво 39,7 26,4 33,9 54,9 49,7 48,5 –5,8 –6,4
Торгівля, ремонт
автомобілів, по-
бутових виробів
та предметів осо-
бистого вжитку

56,3 44,9 52,2 59,6 57,3 52,2 –4,1 –7,4

Діяльність транс-
порту та зв’язку 23,4 17,5 19,3 25,8 23,7 22,6 –4,1 –3,2

Освіта 14,1 13,0 13,2 14,1 12,8 13,3 –0,9 –0,8
Охорона здоров’я
та надання соці-
альної допомоги

14,4 13,1 13,4 15,2 12,7 14,1 –1 –1,1
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Існуючі види адаптації представлено на рис. 1.
На наш погляд, соціально-психологічна адаптація повинна ви-

значатись на адміністративному та особистісному рівнях, оскіль-
ки обидва види суттєво впливають на творчий потенціал праців-
ника та комфортність у виробничому колективі.

санітарно-гігієнічна

економічна

організаційно-
адміністративна

соціально-
психологічна

психофізіологічна

професійна

адаптація в період
відпочинку

адаптація
до позавиробничого

спілкування з колегами

адаптація
до побутових умов

Види адаптаціїВиробнича Позавиробнича

Рис. 1. Види трудової адаптації на підприємствах в сучасних умовах

Цілі трудової адаптації можливо звести до наступних:
— скорочення непродуктивних втрат робочого часу працівни-

ків і керівництва через нових працівників;
— зменшення витрат, оскільки новий працівник не може ефек-

тивно працювати на робочому місці і потребує додаткових витрат;
— зниження термінів інтеграції у колектив нових працівників;
— скорочення плинності кадрів;
— розвиток позитивного відношення до професійної діяльності.
Важливими чинниками, що впливають на формування ефек-

тивної трудової адаптації персоналу, є такі:
— оптимальний розмір заробітної плати;
— ефективна організація праці та відпочинку;
— встановлення норм взаємовідносин у колективі;
— умови праці: санітарно-гігієнічні, психофізіологічні, соціаль-

но-психологічні;
— характер і зміст праці у певному виді професійної діяльності;
— стан виробничої, технологічної та трудової дисципліни.
З метою підвищення ефективності адаптаційного процесу не-

обхідно визначити її основні етапи: підготовчий, інформаційний,
ознайомлювальний та адаптаційний.
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Найбільш важливим, на нашу думку, є адаптаційний етап, на
якому працівник демонструє свої професійні, знання, вміння й
навички і отримує оцінку рівня адаптації та професійного рівня.

Для досягнення підприємством цілей ефективного розвитку та
конкурентоспроможних позицій необхідно розробити систему
управління адаптацією, яка має включати:

— розвиток позитивного відношення до нової професійної ді-
яльності;

— бажання професійного росту;
— ефективний тайм-менеджмент керівника та працівників-на-

ставників;
— оптимальні терміни адаптації;
— зниження соціально-психологічних і матеріальних витрат

нових працівників в період адаптації.
Нами пропонується тематика семінарів-тренінгів і підвищен-

ня кваліфікації працівників з метою зростання ефективності тру-
дової адаптації: «Технологія ефективних продаж», «Ефективна мар-
кетингова діяльність», «Бізнес-етикет і ваш успіх», «Етика діло-
вого спілкування», «Інформаційно-аналітична підтримка прий-
няття рішень», «Бізнес-аналіз з використанням ПК», «Системний
аналіз для прийняття ефективних рішень діяльності підприємст-
ва», «Законні дії працівників проти вимог контролюючих орга-
нів», «Управління трудовими конфліктами», «Бізнес-планування,
проектний аналіз», «Сучасні проблеми контролю якості праці на
підприємствах».

Висновки з проведеного дослідження. Проведене досліджен-
ня дозволяє зробити висновки, що ефективна первинна та вто-
ринна трудова адаптація працівників є важливою складовою кад-
рової політики, оскільки дозволяє економити не тільки матері-
альні витрати підприємства, але й сприяє підвищенню продуктив-
ності та результативності праці окремих працівників, підрозділів
і підприємств у цілому, що забезпечуватиме високий рівень їх
конкурентоспроможності в майбутньому.
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