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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасний менеджмент вже 

безперечно визнає, що головною рушійною силою розвитку підприємства є 

людина. Від того, наскільки повно реалізує кожен працівник свій 

професійний та особистісний потенціал у процесі праці, ефективності його 

трудової поведінки залежать результати діяльності і підприємства, і галузі, і 

економіки у цілому. Це в повній мірі відноситься до підприємств 

залізничного транспорту, галузі, яка має стратегічне значення для розвитку 

України. 

Традиційний підхід в управлінні кадровою складовою підприємств 

залізничного транспорту сьогодні забезпечує процес формування та розвитку 

ефективної трудової поведінки лише частково. Система комплексного 

управління трудовою поведінкою працівників ще не сформована - існує її 

фундамент, в якому найбільш відпрацьованими є адміністративно-

організаційні методи управління. На жаль, не відповідає вимогам змін у 

соціально-економічному просторі, стратегічних перетворень в галузі та 

якісному задоволенню потреб працівників система мотивації та оплати праці. 

Удосконалення потребує і система оцінки, відбору та розстановки кадрів, яка 

повинна бути спрямована на реалізацію цілей Укрзалізниці та зростання 

кадрового потенціалу галузі поряд із створенням умов для найбільш повної 

реалізації професійного та особистісного потенціалу кожного працівника в 

його трудовій поведінці. Означені проблеми обумовлюють актуальність 

пошуку ефективних методів оцінки й управління трудовою поведінкою 

працівників залізничного транспорту. 

Теоретико-методологічну базу дисертаційного дослідження складають 

праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених, які зробили вагомий внесок в 

дослідження ключових проблем, методів та поведінкових аспектів управління 

персоналом, в тому числі у галузі транспорту: В. Адамчука, А. Афоніна, А. 

Берга, Д. Богині, В. Верховіна, В. Диканя, А. Дороніна, М. Дороніної, П. 



Друкера,    Л. Калініченко, А. Колота, В. Компанієць, О. Криворучко, І. 

Кулькової,           Р. Лепи, Д. Мак-Грегора, А. Маслоу, Е. Мейо, О. Новікової, 

О. Ромашова,               Г. Саймона, Л. Сасіної, О. Слінкової, Н. Тюхтенко, Н. 

Шаталової, Л. Шаульської,     В. Ядова, Д. Ядранського та ін.  

Віддаючи належне науковій та практичній значущості праць названих 

учених, слід зазначити, що досі недостатньо опрацьованими залишаються 

важливі питання комплексного управління трудовою поведінкою працівників 

підприємств залізничного транспорту з урахуванням соціокультурного 

підходу. Існує необхідність уточнення понятійного апарату предметної 

області дослідження, встановлення факторів детермінації, методів оцінки 

трудової поведінки. Актуальність вищезазначених питань зумовила вибір 

теми дисертаційної роботи, постановку її мети та завдань, побудову логіки та 

структури. 

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

Дисертаційна робота виконана як ініціативна згідно з планом науково-

дослідної роботи кафедри економіки та управління виробничим і 

комерційним бізнесом Української державної академії залізничного 

транспорту і є складовою частиною досліджень, виконаних відповідно до 

Державної програми реформування залізничного транспорту України 

(розпорядження КМУ від 26.02.2006 р., № 651-р), відповідає основним цілям, 

завданням та напрямам реалізації Транспортної стратегії України на період до 

2020 року (розпорядження КМУ від 20.10.2010 р., № 2174-р), Стратегії 

розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року (розпорядження 

КМУ від 16.12.2009 р., № 2174-р). 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

розроблення теоретико-методичних положень та науково-практичних 

рекомендацій щодо комплексного управління трудовою поведінкою 

працівників підприємств залізничного транспорту відповідно до парадигми 

домінуючого впливу на її формування, реалізацію та розвиток 

соціокультурних детермінант. 



Відповідно до поставленої мети в дисертації вирішені такі завдання: 

- удосконалено теоретичні засади управління трудовою поведінкою 

працівників підприємств на основі соціокультурного підходу;  

- класифіковано фактори детермінації трудової поведінки шляхом 

виділення їх рівнів та доведено домінантну дію соціокультурного фактора на 

процес детермінації трудової поведінки; 

- розроблено науково-методичний підхід до визначення та формування 

ефективної трудової поведінки працівників з урахуванням принципу 

соціокультурної ідентичності; 

- розроблено типологію трудової поведінки працівників, що заснована 

на принципі соціокультурної ідентичності, та визначено напрями її 

застосування в управлінні трудовою поведінкою персоналу підприємства; 

- виконано комплексний аналіз важелів управління трудовою 

поведінкою працівників на підприємствах залізничного транспорту; 

- розроблено методику та проведено оцінку ефективності мотивації 

трудової поведінки працівників підприємств залізничного транспорту; 

- обґрунтовано необхідність впровадження компетентнісного підходу в 

систему підготовки, оцінки та відбору кадрів залізничного транспорту та 

розроблено методичний підхід до оцінки рівня розвитку ключових 

корпоративних компетенцій працівників;  

- визначено сутність та обґрунтовано методичні засади формування 

корпоративної системи мотивації та оплати праці на підприємствах 

залізничного транспорту України;  

- розроблено методику оцінки ефективності командної взаємодії на 

основі ціннісно-мотиваційної єдності працівників. 

Об’єкт дослідження - трудова поведінка працівників підприємств 

залізничного транспорту.  

Предмет дослідження - сукупність теоретико-методичних та 

прикладних положень щодо управління трудовою поведінкою працівників 

підприємств залізничного транспорту з урахуванням принципу 



соціокультурної ідентичності. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають 

наукові положення та сучасні здобутки теорії та практики управління 

трудовою поведінкою. Для досягнення визначеної мети та вирішення 

поставлених в роботі завдань застосовано такі методи дослідження: 

абстрактно-теоретичний та міждисциплінарний підхід, логічного 

узагальнення та порівняння (для узагальнення теоретико-методичних 

положень, уточнення та удосконалення понятійного апарату дослідження); 

системний аналіз (для аналізу основних важелів управління трудовою 

поведінкою працівників на залізничному транспорті); методи експертної 

оцінки, соціологічного опитування (для визначення ефективності мотивації 

трудової поведінки, рівня розвитку ключових корпоративних компетенцій, 

ефективності командної взаємодії); економіко-математичні методи (при 

обробці опитувань, визначенні інтегральних показників); кластерний аналіз 

(при визначенні типів трудової поведінки випускників транспортних вузів, 

розрахунку грейдів посад на підприємствах залізничного транспорту); 

графоаналітичний метод (для наочного подання та схематичного 

зображення ряду теоретичних та прикладних положень дисертаційної 

роботи); абстрактно-логічний (для формулювання висновків та 

рекомендацій).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці 

теоретико-методичних основ та науково-практичних рекомендацій щодо 

комплексного управління трудовою поведінкою працівників підприємств 

залізничного транспорту відповідно до парадигми домінуючого впливу на її 

формування, реалізацію та розвиток соціокультурних детермінант. Основні 

положення дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, 

полягають у наступному:  

удосконалено: 

- теоретичні засади управління трудовою поведінкою працівників 

шляхом вибору соціокультурної парадигми та на її основі удосконалення 



термінологічного забезпечення предметної області дисертаційного 

дослідження. Це дозволить розробити актуальні методичні підходи щодо 

управління трудовою поведінкою працівників підприємств і на цій основі 

підвищити ефективність управлінських рішень; 

- науково-методичний підхід до визначення та формування ефективної 

трудової поведінки, який, на відміну від існуючих, полягає в необхідності 

досягнення духовно-моральної, соціальної, творчо-продуктивної, соціально-

психологічної та техніко-економічної ефективності, як для зовнішніх сторін 

(країни, галузі, підприємства, колективу) – пряма ефективність, так і для 

працівника особисто – зворотна ефективність. Цей підхід враховує принцип 

соціокультурної ідентичності та дозволяє розробити механізм формування 

ефективної трудової поведінки через гармонізацію потреб працівника з 

цілями-цінностями підприємства;  

- класифікацію факторів детермінації трудової поведінки працівників 

шляхом виділення рівнів: глобального - інформаційно-транскордонні 

фактори, локально-цивілізаційного – соціокультурні фактори, макрорівня – 

загальнодержавні фактори, мезорівня – галузеві фактори, мікрорівня – 

внутрішньоорганізаційні фактори, мінірівня – колективні фактори, нанорівня 

– внутрішньоособистісні фактори; 

- типологію трудової поведінки працівників за рахунок виділення типів 

трудової поведінки відповідно до ієрархії потреб працівників, що складена за 

принципом соціокультурної ідентичності. Це дозволить застосувати 

особистісний підхід в управлінні на основі вибору мотиваційних та інших 

методів управлінського впливу, адекватних різним типам трудової поведінки;  

- методику оцінки ефективності мотивації трудової поведінки 

працівників підприємств, яка, на відміну від існуючих, містить не лише 

оцінку задоволеності працівників працею на підприємстві, а й оцінку впливу 

на мотивацію особистісного фактора керівника та рівня розвитку його 

корпоративних компетенцій відповідно до принципу соціокультурної 

ідентичності. Це дозволяє виявити головні недоліки в мотиваційній політиці 



підприємств, розробити пропозиції щодо її удосконалення та розвитку 

управлінських компетенцій керівників; 

- методику оцінки ефективності командної взаємодії на основі ціннісно-

мотиваційної єдності, яка, на відміну від існуючих, передбачає оцінювання 

ціннісно-мотиваційних орієнтацій працівників на основі принципу 

соціокультурної ідентичності та використання методу попарних порівнянь. 

Це дозволяє оптимізувати розстановку кадрів малих робочих груп на 

підприємствах залізничного транспорту; 

набули подальшого розвитку: 

- методичний підхід до оцінки рівня розвитку ключових корпоративних 

компетенцій за розробленою моделлю «7/13», яка включає тринадцять 

ключових корпоративних компетенцій, що спрямовані на реалізацію семи 

головних цілей-цінностей українських залізниць, та відповідає 

соціокультурному підходу. Це дозволяє проводити відбір та оцінку 

потенційних і діючих працівників, їх навчання з урахуванням їх здатності 

сприяти досягненню цих цілей-цінностей; 

науково-методичні засади формування на підприємствах залізничного 

транспорту корпоративної системи мотивації та оплати праці з визначенням 

її сутності, цілей, складових та механізму функціонування, обґрунтуванням 

можливості введення сучасних методів мотивації (грейдингу, каскадної 

системи преміювання на базі KPI, преміювання на основі BSC та додаткових 

корпоративних винагород з урахуванням домінуючих цілей системи). Це 

дозволить підвищити справедливість, прозорість, гнучкість та 

конкурентоспроможність оплати праці, рівень задоволеності працею, 

забезпечити мотивацію якісних стратегічних змін у галузі та підвищення 

ефективності її роботи. 

Практичне значення отриманих результатів дисертаційного 

дослідження полягає в тому, що їх впровадження в діяльність підприємств 

залізничного транспорту стане одним з напрямів підвищення ефективності та 

керованості системи управління трудовою поведінкою працівників галузі 



завдяки врахуванню принципу соціокультурної ідентичності та застосуванню 

розроблених науково-методичних підходів до оцінки ефективності мотивації 

трудової поведінки, оцінки рівня розвитку ключових корпоративних 

компетенцій за моделлю «7/13», оцінки ефективності командної взаємодії 

працівників, пропозицій щодо формування корпоративної системи мотивації та 

оплати праці в ціле-ціннісних координатах галузі. 

Результати дослідження впроваджені в роботу відокремленого 

підрозділу «Харківська вагонна дільниця №1» ДП «Південна залізниця» 

(акт впровадження № 2430 від 12.12.2014 р.); УДЦ «Укрспецвагон» (довідка 

№ 8/440 від 22.12.2014 р.); відокремленого підрозділу «Локомотивне депо 

Основа» ДП «Південна залізниця» (акт впровадження № 177 від 15.12.2014 

р.). 

Основні положення дисертації використовуються у навчальному 

процесі Української державної академії залізничного транспорту у 

викладанні курсів «Економічна психологія», «Менеджмент персоналу» 

(довідка № 138/У від 25.12.2014). 

Особистий внесок автора. Наукові результати, які викладені в 

дисертації та виносяться на захист, автор отримав особисто. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, 

ідеї та висновки, які є результатом самостійної роботи. Внесок автора в 

роботи, що виконані у співавторстві [90, 92, 93, 94, 95, 97], конкретизовано в 

списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження протягом 2012-2014 років пройшли апробацію на 15 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: ІІ та III 

Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених 

«Проблеми і перспективи розвитку транспорту: технологія, управління, 

економіка, логістика, право» (Одеса, 2013-2014 рр.); V Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми та шляхи вдосконалення економічного 

механізму підприємницької діяльності» (Жовті Води, 2013 р.); II 



Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців, аспірантів 

та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах 

трансформації економіки» (Рівне, 2013 р.); IX та XX науково-практичній 

Міжнародній конференції «Проблеми міжнародних транспортних коридорів 

та єдиної транспортної системи України» (Харків, 2013-2014 рр.); 

Всеукраїнській заочній науково-практичній конференції УІПА «Актуальні 

проблеми формування та управляння потенціалом підприємств в умовах 

інноваційно-інвестиційного розвитку» (Харків, 2013р.); науково-практичній 

конференції з Міжнародною участю «Актуальні питання організації та 

управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» 

(Харків, 2013); V Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики 

менеджменту» (Луганськ, 2014 р.); Міжнародній  науково-практичній 

конференції молодих вчених (аспірантів, студентів, курсантів) «Сучасний 

менеджмент: проблеми та перспективи» (Харків, 2014 р.); XXІІ Міжнародній 

науковій конференції студентів і молодих учених «Наука і вища освіта (18 

Запоріжжя, 2014 р.); X Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Питання сучасної науки та освіти» (Київ, 2014 р.); III Международной 

научно-практической конференции «Человек и транспорт. Эффективность. 

Безопасность. Эргономика» (Санкт-Петербург, 2014 г.); X Международной 

конференции «Становление современной науки» (Прага, 2014 г.); V 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах 

господарювання» (Харків, 2014 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 29 наукових праць, з 

яких 13 статей надруковані в наукових виданнях, визнаних МОН України 

фаховими з економічних наук. Загальний обсяг публікацій становить 10,98 

ум. друк. арк., з яких особисто автору належать 9,82 ум. друк. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. 



Повний обсяг роботи складає 290 сторінок тексту, в тому числі основний 

текст займає 190 сторінок. Список використаних джерел налічує 245 

найменувань. Матеріали дисертації проілюстровані 40 рисунками, 31 

таблицею та містять 36 додатків. 
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