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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ
В статті проаналізовано систему розвитком персоналу як одну з
найважливіших складових управління персоналом, визначено проблеми управління
розвитком персоналу на підприємствах в сучасних ринкових умовах та запропоновано
основні шляхи їх вирішення. Наведено основні складові професійного розвитку
персоналу, висвітлено шляхи вдосконалення безперервного професійного розвитку,
визначено головні елементи професійного розвитку працівника на підприємстві.
Розглянуто систему управління якістю продукції, функціонування якої залежить від
найманих працівників. Визначено, що працівник стає конкурентоспроможним на ринку
праці, а рівень освіти є одним із трьох показників, що формують індекс розвитку
людини. Запропоновано скласти конкретний довгостроковий план навчання персоналу з
урахуванням потреб підприємства з метою підвищення кваліфікаційного рівня
працівників підприємства. Зазначено, що низький кваліфікаційний рівень найманих
працівників є однією з головних причин слабкої конкурентоспроможності
підприємства.
Ключові слова: персонал, розвиток персоналу, навчання персоналу, управління
персоналом, безперервний професійний розвиток
Постановка проблеми. Однією з найважливіших складових управління
персоналом є система розвитку персоналу, яка займається безпосередньо підвищенням
рівня професіоналізму працівників на підприємстві. Розвиток персоналу є важливим
фактором успішної діяльності підприємства, який досягається через застосування
комплексу заходів, що охоплює професійне навчання, перепідготовку, підвищення
кваліфікації, а також планування кар’єри персоналу підприємства. Професійний
розвиток персоналу – це цілеспрямований і систематичний процес впливу на
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працівників за допомогою професійного навчання протягом їхньої трудової діяльності
на підприємстві з метою досягнення високої ефективності виробництва, підвищення
конкурентоспроможності персоналу на ринку праці, забезпечення кар’єрного росту, а
також виконання працівниками нових складніших завдань на основі максимально
можливого використання їхніх здібностей та потенційних можливостей [1].
Актуальність теми дослідження забезпечується підвищенням освітнього і
культурного рівня працівника, зростанням його особистісних запитів до трудової
діяльності. Зараз йде формування нового, більш зрілого типу працівника, який не
задовольняється слухняністю і знеособленою, механічною трудовою старанністю, а
прагне знайти в трудовій діяльності сенс життя, стати активним співучасником
виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти управління
розвитком персоналу досліджували ряд зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема:
Андрєєва Т. Є. [1], Апенько С. М. [2], Армстронг М. [3], Гордиєнко Ю. Ф. [4], Гусарова
М. [5], Крушельницька О. В. [6], Маслов В. І. [7], Моргунов Є. [8], Марра Р. [9],
Шмідта Г. [9], Шаульська Л. В. [10] та ін. Однак, внаслідок складності й
багатоаспектності цієї проблеми в сучасних умовах існують питання, розроблені не
цілком, оскільки динаміка розвитку ринку праці в країні потребує проведення
постійних досліджень з метою вивчення основних напрямів і заходів подальшої
реалізації процесу вдосконалення системи розвитку персоналу на підприємстві.
Формування цілей статті. Аналіз сучасного стану професійного розвитку
працівників підприємств в Україні. Визначення пріоритетних напрямкв стимулювання
професійного розвитку працівників як головної складової системи розвитку в сучасних
ринкових умовах.
Виклад основного матеріалу. Сучасний етап науково-технічної революції
призвів до якісної зміни ролі людини у виробництві, перетворення її у вирішальний
фактор. Все більшого значення набувають такі показники, як професіоналізм,
компетентність, здатність до отримання знань упродовж життя, рівень культури тощо.
Необхідними складовими професійного розвитку є професійне навчання, яке є
процесом цілеспрямованого формування у працівників спеціальних знань, а також
розвитку необхідних навиків та умінь, що дозволяють підвищувати продуктивність
праці, максимально якісно виконувати функціональні обов’язки, освоювати нові види
діяльності з метою досягнення стратегічних цілей підприємства [2].
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Управління підприємством, яке працює в ринкових умовах, висуває високі
вимоги

до

професіоналізму

управлінського

персоналу.

Проблема

управління

персоналом на підприємстві є ключовим моментом перебудови всієї системи
управління.
Сьогодні основними проблемами, з якими стикаються при управлінні
персоналом – це підбір, формування кадрів з сучасним економічним мисленням,
забезпечення ефективності праці працівників, збереження сприятливого клімату у
колективі та багато інших.
Розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності будь-якої
організації. Це особливо справедливо на сучасному етапі, коли прискорення науковотехнічного прогресу веде до швидких змін і вимог до професійних знань, умінь і
навиків [4].
Персонал у сучасних умовах повинен бути високоосвіченим, володіти високою
загальною культурою, стратегічним мисленням й ерудицією. Організація професійного
розвитку стала однією з основних функцій управління персоналом. За прогнозами
науковців США, в найближчі роки середній рівень освіти виросте до 13,5 року. Більше
половини створених робочих місць вимагають середньоспеціальної освіти, а 1/3 –
вищої. Домогтися високих результатів в організації можливо тільки тоді, коли люди,
які там працюють, володіють знаннями, умінням, відповідним настроєм.
Професійний розвиток – це набуття працівником нових компетенцій, знань,
умінь і навиків, які він використовує чи буде використовувати у своїй професійній
діяльності. Це процес підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації
працівників з метою виконання нових виробничих функцій, завдань і обов'язків нових
посад. Про важливість професійного розвитку свідчить той факт, що більшість
зарубіжних підприємств виділяють для цієї цілі 10 % фонду заробітної плати [3].
Навчання персоналу дозволяє вирішувати основні завдання як в інтересах
організації – підвищення ефективності і якості праці, так і в інтересах людини
підвищується рівень життя, створюється можливість для реалізації своїх здібностей.
Працівник стає конкурентоспроможним на ринку праці, а рівень освіти є одним із трьох
показників, що формують індекс розвитку людини, куди входять показники тривалості
життя та доход на душу населення.
Система розвитку персоналу – це системно-організований процес безперервного
професійного навчання працівників для підготовки їх до виконання нових виробничих
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функцій, професійно-кваліфікаційного просування, формування резерву керівників та
вдосконалення соціальної структури персоналу (рис. 1).
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ

Мета

Принципи

Функції

Методи

Відповідність дій

Забезпечення збалансованого процесу розвитку
економічної, соціальної та екологічної підсистем із
застосуванням низки інституційних важелів.

Гуманізм. Демократизм. Диференціація.
Єдиноначальність. Зворотний
зв'язок. Професіоналізм. Регламентація. Соціальноекономічна адаптація.
- формування та коригування місії та системи цілей
підприємства з урахуванням балансу інтересів
зацікавлених сторін;
- діагностика стану діяльності підприємства;
- ідентифікація основних функцій управління
персоналом за експертним аналізом;
- оцінювання організаційно-інформаційномотиваційних компонент управління персоналом
машинобудівних підприємств;
- прийняття управлінських рішень.
- логічного узагальнення;
- абстрагування, аналізу, синтезу;
- структурно-логічного та семантичного аналізу;
- експертні методи;
- статистичні методи;
- порівняльного аналізу;
- ранжування;
- лінійного управління.
- формування місії, корпоративних цінностей,
стратегій розвитку та реалізації на засадах
ефективного управління персоналом;
- формування організаційної відповідальності в
забезпеченні ефективності управління персоналом;
- розвиток компетенцій та підвищення обізнаності в
умовах євроінтеграції;
- забезпечення ефективності впровадження
запропонованих компонент.

Рис. 1. Структура управління розвитком персоналу в сучасних ринкових умовах [5]
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Розвиток персоналу забезпечується заходами з оцінювання кадрів з метою
здійснення виробничої адаптації і атестації персоналу, планування трудової кар’єри
робітників і фахівців, стимулювання розвитку персоналу тощо, дозволяє вирішувати
основні завдання як в інтересах організації – підвищення ефективності і якості праці,
так і в інтересах людини підвищується рівень життя, створюється можливість для
реалізації своїх здібностей [6].
Працівник стає конкурентоспроможним на ринку праці, а рівень освіти є одним
із трьох показників, що формують індекс розвитку людини, куди входять показники
тривалості життя та доход на душу населення.
Складовим елементом професійного розвитку є кар’єра, яку визначають як
сукупність усіх посад (кваліфікаційних рівнів), що вміщуються в трудовому житті
працівника. З психологічної точки зору під кар’єрою розуміють суб’єктивно
усвідомлені власні судження працівника про свій трудовий шлях і задоволення працею,
тобто кар’єру слід розглядати також як певний мотиватор професійного розвитку
працівника [7].
На сучасних конкурентних ринках головним є якість продукції, тобто система
управління якістю, функціонування якої залежить від найманих працівників, їх
кваліфікації, здатності постійно навчатися і вдосконалювати свої знання і вміння.
Низький кваліфікаційний рівень найманих працівників є однією з головних причин
слабкої конкурентоспроможності підприємства, що впливає на прибутки підприємства і
обмежує фінансові можливості для підвищення кваліфікації і розвитку персоналу. Що
обумовлює необхідність приділення особливої уваги стратегії розвитку персоналу
підприємства на ґрунті формування відповідної організаційної культури [10].
Очікування становлення стабільних ринкових відносин та консервація чинних
традиційних систем матеріального стимулювання гальмують формування ефективних
ринкових механізмів. Вітчизняним підприємствам необхідно використати результати
наукових досліджень, передовий зарубіжний досвід, щоб виробити власні, найбільш
прийнятні

системи

матеріального стимулювання для

ефективного

управління

персоналом.
Шляхами вдосконалення безперервного професійного розвитку на підприємстві
є забезпечення:
– відповідного професійного рівня робітників вимогам робочого місця, посади;
– умов для мобільності працівників як передумови раціональної їх зайнятості і
використання;
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– можливості просування працівників як у професійній, так і в службовій
кар'єрі [8].
У даний час розвиток персоналу підприємства проводять самостійно, незалежно
від інших організацій, що має як позитивні, так і негативні моменти. В ринкових
умовах функції підприємств у сфері розвитку персоналу значно розширились. Система
підготовки, підвищення кваліфікації й перепідготовки працівників на підприємстві в
ринкових умовах, з одного боку, повинна швидко реагувати на зміни потреб
виробництва в робочій силі, а з іншого – надати можливість працівникам відповідно до
їх інтересів підвищувати свій професійний рівень і навчатись.
Застосовуючи систему безперервного навчання, підприємство може забезпечити
найбільш повну відповідність структури працівників структурі робочих місць з
врахуванням всього спектру вимог до працівників [9].
Потрібно провести в життя ряд заходів у соціальній сфері, а саме: більш
послідовно вводити в життя систему пільг для сімейних працівників, працівників з
дітьми, учнів для закріплення тенденції стабілізації кадрового складу. З метою
підвищення кваліфікаційного рівня працівників підприємства необхідно скласти
конкретний довгостроковий план навчання персоналу з урахуванням потреб
підприємства. Доцільним буде впровадження в практику підприємства принципу
полівалентності персоналу, тобто всередині підприємства організувати роботу з
вивчення основ суміжних спеціальностей. Потрібно приділити більшу увагу
нематеріальній мотивації на підприємстві. Варто, також, розробити і на рівні
підприємства оформити нормативну систему заохочення працівників за висування
нових робочих ідей.
Висновки. Система розвитку персоналу на підприємстві має бути гнучкою,
здатною змінювати зміст, методи та організаційні форми згідно з потребами
виробництва і ситуацією, яка складається на ринку праці. У зв'язку з цим управління
розвитком персоналу повинно сконцентрувати свої зусилля на вирішення таких
проблем, як розробка стратегії з питань формування кваліфікованого персоналу;
визначення потреб у навчанні працівників в розрізі спеціальностей та професії; вибір
форм і методів професійного розвитку персоналу; вибір програмно-методичного та
матеріально-технічного забезпечення процесу навчання як важливої умови його якості;
фінансове забезпечення всіх видів навчання в потрібній кількості.
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МОСИЙЧУК И.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
В статье проанализирована система развития персонала как одна из
важнейших составляющих управления персоналом, определены проблемы управления
развитием персонала на предприятиях в современных рыночных условиях и
предложены основные пути их решения. Приведены основные составляющие
профессионального
непрерывного

развития

персонала,

профессионального

освещены

развития,

пути

определены

совершенствования
основные

элементы

профессионального развития работника на предприятии. Рассмотрена система
управления качеством продукции, функционирование которой зависит от наемных
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работников. Определено, что работник становится конкурентоспособным на рынке
труда, а уровень образования является одним из трех показателей, формирующих
индекс развития человека. Предложено составить конкретный долгосрочный план
обучения персонала с учетом потребностей предприятия с целью повышения
квалификационного

уровня

работников

предприятия.

Отмечено,

что

низкий

квалификационный уровень наемных работников является одной из главных причин
слабой конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: персонал, развитие персонала, обучение персонала,
управление персоналом, непрерывное профессиональное развитие

MOSIICHUK I. IMPROVING THE MANAGEMENT OF PERSONNEL
DEVELOPMENT IN CURRENT MARKET CONDITIONS
Іn the article the system of personnel development as one of the most important
components of management personnel identified problems of development management
personnel in enterprises in modern market conditions and proposed basic solutions. The basic
components of professional development, highlights ways to improve continuing professional
development, identifies the key elements of professional development officer at the company.
A system of quality control, the functioning of which depends on employees. Determined that
the employee becomes competitive in the labor market and education is one of the three
indicators that form the index of human development. A long-term plan to conclude specific
training tailored to the needs of the enterprise to improve the qualification of employees. It is
noted that the low qualification of employees is one of the main reasons for the weak
competitiveness.
Keywords: staff development, staff training, personnel management, continuous
professional development
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