
 380 

може отримати найкращий результат, при тією ж кількістю співробітників та 

незначному зростанні витрат. Наведемо переваги даного підходу: 

• Зростання продажів і поліпшення якості сервісу є наочним результатом 

правильної зв'язку між виконанням робіт і винагородою 

• Преміювання дозволяє сформувати поведінку співробітників і 

корпоративну культуру, необхідні підприємству для успішного ведення бізнесу 

• Програми преміювання, побудовані на підставі кращих практик, 

дозволяють посилити ефект від процесів і інструментів, доступних операційним 

працівникам, а також підвищити продуктивність і якість роботи персоналу. 

•Ефективна система преміювання дозволяє підприємству досягти 

максимальних результатів від співробітників Для цього система преміювання 

повинна підтримуватися потужними інструментами, щоб бути досить гнучкою. 

• Великі премії повинні виплачуватися тільки на посадах, які дійсно 

впливають на бізнесрезультат (збільшують виручку або скорочують витрати) 

• Цілі мають постійно переглядатися в короткостроковому періоді і 

адаптуватися до умов, що змінюються бізнес-пріоритетам 
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В сучасних умовах розвитку системи управління персоналом в організації 

виникає потреба приділити більше уваги питанням адаптації нових працівників. 

Також роль людського фактора збільшилася в системі управляння В кадровому 

менеджменті адаптація працівників займає особливе місце. Зараз люди, які 

шукають роботу стали більш вимогливі та прискіпливіші до роботодавців. Їм 

важливі умови праці, корпоративна політика та психологічний клімат в 

колективі. Для нових працівників процес адаптації складний та довготривалий 

період. При умові, якщо організація не має налагоджену систему адаптації 

працівники покидають місце роботи в період випробовуваного терміну. 

Опиняючись в новому колективі та в новій організації, людина знаходиться у 

стані стресу, змушена приймати нові вимоги: режим праці, обов’язки. 

Знайомитися з традиціями, правилами, цінностями організації. Працівник 

пристосовується до нового середовища, змінити свою лінію поведінки та знайти 
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своє місце в системі. Початок роботи в новій організації завжди психологічно 

важкий момент для нового працівника. Людина приходить на роботу з певними 

очікуваннями та надіями, але реальність часто не відповідає очікуванням, в 

цьому і проблема адаптації.  

Адаптація персоналу допомагає скоротити втрату кадрів, економія часу 

керівника на навчання та контроль нового працівника, зниження рівня 

тривожності, що в результаті приводить до ефективної праці. Також ціллю 

адаптації являється стартових затримок, які типові на початку роботи. 

Адаптаційні роботи допомагають розкрити потенціал працівника та збільшити 

ефективність його роботи.  

Дослідженням адаптації працівника на підприємстві займалися психологи: Б. 

Ананьєва. Е. Клімова, М. Яницький, І. Дмитрієва та інші. Вони внесли як 

теоретичний так і практичний вклад в вивчення даної проблеми, але з точки зору 

психології. Вчені охарактеризували поняття адаптації, висвітлили процес адаптації 

та співвіднесли з окремим працівником. З точки зору впливу адаптації на 

організацію та її ефективність визначають сучасні підходи в вивченні проблеми 

роботи з персоналом. Зв’язали управління та концепцію ресурсів, за допомогою 

наукових досліджень такі вчені: К. Боумен, Д. Тісом, Р. Мід, Д. Кемпбелом та інші. 

Роботи цих вчених допомогли усвідомити, що людина – це унікальний ресурс, який 

є перевагою організації та її конкурентоспроможністю. 

Поняття адаптація з латинського означає пристосування. Адаптація - це 

процес пристосування працівника до перемінливого зовнішнього середовища, 

колективу та умов праці. Процес адаптації відбуваються постійно, тому що 

умови соціального середовища постійно змінюються.  

Адаптація співробітників - процес включення нових співробітників в 

організацію, що передбачає знайомство з правилами і нормами, закріпленими у 

корпоративній культурі,способами професійної діяльності, включенням до 

системи неформальних зв'язків. [1] 

Таким чином, адаптація - це взаємне пристосування працівника і організації, 

що ґрунтується на поступовому впрацюванні співробітника в нових 

професійних, соціальних і організаційно-економічних умовах праці. 

Адаптація працівника в організації являє собою багатосторонній процес 

його пристосування до змісту і умов трудової діяльності, до безпосередньої 

соціального середовища, вдосконалення ділових та особистих якостей 

працівника. Це процес, який вимагає як від працівника, так і від колективу 

взаємної активності та зацікавленості один в одному.  

Виділяють пару направлень адаптації. Якщо розглядати адаптацію зі сторони 

працівника їх два. Первинна адаптація властива працівникам, які ще не мають 

трудового досвіду. Це перше місце роботи і процес адаптації важкий. Зазвичай, це 

випускники вищих навчальних закладів або ж студенти. Існує вторинна адаптація, 

яка властива працівникам, які мають досвід роботи, але перейшли до іншої 

організації, змінили місце роботи. Нові працівники, зі стажем чи без нього, 

приходячи на нове місце, прагнуть проявити себе, зарекомендувати як 

професіонала та знайти своє місце в колективі. Трудова діяльність на початку 

роботи супроводжується не тільки позитивними моментами, а й негативними. Вони 
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проявляються в страхах. Працівники бояться зробити помилку і в результаті бути 

звільненим, не виконати на необхідному рівні свої обов’язки. Не справлятися з 

роботою через недостатню компетентність та недостатній досвід. Присутній страх 

не знайти  спільної мови з колегами та з керівником. Також не мало важливий страх 

не знайти в колективі людей, які б сподобалися новому працівнику.  

Процесом адаптації потрібно управляти, тому що статистика говорити про 

високий рівень звільнень людей після першого місяці роботи.  

Існують три підходи управління адаптацією: оптичний, армійський та 

партнерський. Оптичний підхід не вимагає ніякої роботи від роботодавця. 

Керівництво організації просто спостерігає за роботою нового працівника і 

робить висновки. Керівництво вважає, що не замінних працівників не існує, на 

ринку праці багато вартих уваги працівників. В свою чергу працівник не 

відчуває своєї важливості для організації. Не бачить схвалення своєї роботи або 

ж навпаки. У працівника складається відповідне враження про організацію: 

несерйозна та байдужа, конкурентоздатність низька.  

Армійський підхід. В назві розкрито основну суть підходу. Чим важче в 

навчанні, тим легше в бою. Працівникам створюють додаткові труднощі та 

перешкоди, щоб подивитися як він їх обходить. В процесі не знайомлять з 

особливостями процесу роботи та не пояснюють принципи роботи. Головне 

виконати завдання, а якими способами та як потім будемо судити. Такі 

випробування практикують організації з випробовуваним терміном. Таким 

чином працедавець відбирає кращих, але вона може мати негативні наслідки. 

Після випробного терміну працівник часто розслаблюється і не показує таких же 

високих результатів як під час випробовувань або ж озлоблюється за жорстоку 

поведінку колег по відношенню до себе. В таких організаціях все як в армії: 

старші («діди») знущаються з менших, або іншими словами новачків. Присутня 

жорстка дисципліна, постійна напруга та тривожність 

Партнерський підхід спостерігається в зрілих організаціях, які мають 

великий досвід по найму працівників. Вони цінують свої кадри та бережуть їх. 

Підтримують свою репутацію, як надійну та конкурентоспроможну організацію. 

Отже, процес адаптації важливий як для  нового працівника так і для 

організації. Для ефективної роботи працівників організація повинна забезпечити 

належну підтримку та допомогу.  
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