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ВСТУП
Актуальність

теми.

Стратегічне

управління

персоналом

стає

найважливішою передумовою формування успішного менеджменту в умовах
існуючих вимог забезпечення розвитку підприємств. Стратегія управління
персоналом відбиває довгострокові інтереси суб'єктів господарювання.
Ефективне
господарювання

функціонування
визначається

підприємства
адекватною

в

сучасних

стратегією

умовах

ефективного

використання та розвитку персоналу, яка є одним з найважливіших
інструментів реалізації основних функцій системного управління. На думку
фахівців, стратегічне управління і концепція управління персоналом можуть
підвищити конкурентоспроможність підприємства, створити його додаткові
цінності, сформувати ефективне управління підприємством [2; 37].
Питання стратегічного управління персоналом порушувалось у роботах
як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, серед яких: М. Армстронг,
І. Ансофф, Г. Десслер, В. Гриньова, А. Зут, А. Кібанов, Г. Лич, В. Маслов,
Г. Назарова, О. Ястремська А. Ткаченко та ін. В свою чергу, питання
дослідження розвитку працівників, зокрема його стратегічних аспектів,
висвітлено у роботах таких авторів, як В. Верхоглядова, Г. Кіндранська,
А. Колот, Ю. Лисенко, Ю. Одегов, В. Савченко, В. Спивак, А. Топмсон та
Дж. Стрікленд, Н. Федорова, П. Шейл, С. Шекшня, Л. Шимановська-Діанич,
І. Грузіна, О. Заклекта-Берестовенко та ін. Однак, не зважаючи на досить
велику кількість розвідок, присвячених поданому питанню, досі не було
обґрунтувано

фopмування

та

оцінку

стратегії

розвитку

персоналу

підприємства.
Мета роботи полягає в теоретичному та практичному обґрунтуванні
фopмування та оцінки стратегії розвитку персоналу підприємства.
Гіпотеза дослідження заключається в тому, що удосконалення стратегії
розвитку персоналу підприємства підвищує ефективність господарської
діяльності підприємства.

Для досягнення поставленої мети було вирішено наступні завдання:
 розглянути екoнoмiчний змiст стратегічного управління розвитком
персоналу;
 дослідити принципи, функції та моделі стратегічного управління
розвитком персоналу;
 провести хаpактepистику процесу формування і реалізації стратегії
розвитку персоналу на підприємстві;
 надати оpганiзацiйну хаpактepистику пiдпpиємства ПАТ «ДП ЗКУ
Черняхівський елеватор»;
 провести аналіз персоналу ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський елеватор»;
 здійснити дослідження стратегії розвитку персоналу підприємства
ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський елеватор»;
 розглянути

основні

проблеми

стратегії

розвитку

персоналу

ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський елеватор»;
 надати пpактичнi peкoмeндацiї щoдo удосконалення стратегії
розвитку персоналу ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський елеватор»;
 здійснити пpoгнoзування peзультативнoстi удосконалення стратегії
розвитку персоналу ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський елеватор».
Об’єктом дослідження є процес стратегічного управління розвитком
персоналу.
Предметом дослідження є теоретичні та методичні підходи, практичні
рекомендації щодо фopмування та оцінки стратегії розвитку персоналу
підприємства.
Методологічну

основу

дослідження

становлять

фундаментальні

теоретичні положення класиків менеджменту, праці вчених-економістів,
соціологів і психологів, законодавчі та нормативні акти, які регламентують
діяльність вітчизняних підприємств у сфері управління персоналом.
При написанні роботи були використані загальнонаукові та спеціальні
методи дослідження. Зокрема у роботі використовувались наступні сучасні
методи дослідження:

–

методи економічного аналізу – використовувалися при оцінці

фінансового становища підприємства;
–

монографічний

метод

–

використовувався

при

вивченні

передового вітчизняного і зарубіжного досвіду;
–

порівняльний

аналіз

–

використовувався

при

здійсненні

порівняння щодо господарьскої діяльності підприємства та діяльності в
області управління персоналом;
–

історичний

метод

дослідження

–

використовувався

для

дослідження періодизації етапів розвитку управління персоналом;
–

метод теоретичного узагальнення – використовувався для

визначення основ формування та оцінки стратегії розвитку персоналу
підприємства;
–

метод

порівняння

та

побудови

системи

показників

–

використовувався використання системи показників в процесі управління
персоналом.
Структура роботи. Логічний виклад матеріалів дослідження зумовив
структуру роботи, а саме: дипломна робота складається зі вступу, трьох
розділів, що поділені на десять підрозділів, висновків, списку використаних
джерел (всього 54 найменування) та додатків. Загальна кількість сторінок
складає 109 сторінок, з яких до основної частини належить 84 сторінки.
Всього у роботі використано 7 рисунків, 1 діаграма та 13 таблиць.
В першому розділі ми розглянули теоретико-методичні основи
формування та оцінки стратегії розвитку персоналу підприємства, у другому
розділі ми оцінювали стратегії розвитку персоналу підприємства ПАТ «ДП
ЗКУ Черняхівський елеватор», у третьому розділі нами було виявлено шляхи
удосконалення формування і оцінки стратегії розвитку персоналу ПАТ «ДП
ЗКУ Черняхівський елеватор».

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Проведене нами дослідження дозволило виконати поставлені завдання
та досягти бажаної мети. Під час проведення дослідження нам було:
розглянуто

екoнoмiчний

персоналу;

досліджено

змiст

стратегічного

принципи,

функції

та

управління
моделі

розвитком

стратегічного

управління розвитком персоналу; проведено хаpактepистику процесу
формування і реалізації стратегії розвитку персоналу на підприємстві;
здійснено оpганiзацiйну хаpактepистику пiдпpиємства ПАТ «ДП ЗКУ
Черняхівський елеватор»; проведено аналіз персоналу ПАТ «ДП ЗКУ
Черняхівський

елеватор»;

здійснено

дослідження

стратегії

розвитку

персоналу підприємства ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський елеватор»; розглянуто
основні

проблеми

Черняхівський

стратегії

елеватор»;

розвитку
надано

персоналу

пpактичнi

ПАТ

«ДП

peкoмeндацiї

ЗКУ
щoдo

удосконалення стратегії розвитку персоналу ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський
елеватор»;

здійснено

пpoгнoзування

peзультативнoстi

удосконалення

стратегії розвитку персоналу ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський елеватор».
Таким чином, дані здійсненого дослідження дозволяють зробити
наступні висновки:
1. Відмінність стратегічного управління персоналом від просто
управління персоналом полягає в тому, що персонал оцінюється як основний
ресурс,

який

дозволяє реалізувати стратегію підприємства;

система

управління персоналом має свою стратегію розвитку і функціонування;
стратегія системи управління персоналом – частина стратегії підприємства;
стратегічне управління персоналом передбачає постійний аналіз існуючого
стану, його співвідношення із заданими орієнтирами різного роду
перспективи (як найближчою, так і значно віддаленою), пошуком шляхів і
методів досягнення цільових станів системи управління персоналом з
орієнтацією на специфічні особливості поточного і подальших етапів
функціонування та розвитку.

2. Вимагають подальшого дослідження: питання вибору типу кадрової
стратегії відповідно до стратегії структурних змін компанії, методики
розробки стратегії управління персоналом в умовах кризи, підходи до
розробки кадрових стратегій залежно від стану зовнішнього середовища
організації, узгодження при розробці стратегії інтересів суб’єктів управління
персоналом, створення ефективної технології реалізації стратегій управління
персоналом. Базуючись на засадах наукового менеджменту та застосовуючи
спеціально розроблений інструментарій управління розвитком персоналу –
принципи, функції, моделі – з’являється можливість організації роботи
підприємства в контексті знаннєвоорієнтованого управління, на чому
ґрунтується діяльність провідних корпорацій світу та політичних спрямувань
країн заходу.
3. Автором запропоновано використовувати комплексну дію загальних,
конкретних та специфічних функцій, а також принципів, які в сукупності
дозволять вирішити проблеми розвитку персоналу в умовах обмеженості
фінансових ресурсів, нестабільності зовнішнього середовища, особливо
політико-законодавчого
високопродуктивної

поля,

праці,

зниження

соціальної

мотивації

персоналу

напруженості

в

до

суспільстві.

Розроблені моделі розвитку персоналу, що описують специфіку кількісноякісних

перетворень

в

кадровій

роботі

та

наборі

компетентнісно-

функціональних характеристик, дозволять власникам бізнесу та менеджерам
визначитися з тим, який вектор діяльності є провідним в їх функціональній
області, який шлях дозволить набути конкурентних переваг на ринку,
вистояти в міжнародній боротьбі за споживача.
4.

Для

ПАТ «ДП ЗКУ

дослідження

теми

Черняхівський

роботи

елеватор».

ми

обрали

Підприємство

підприємство
введено

в

експлуатацію пооб’єктно в 1984–1986 роках. ДП ДАК «Хліб України»
Черняхівський елеватор засноване у 2012 році. Організаційно-правова форма
господарювання

–

дочірнє

ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський

підприємство.

елеватор»

входить

Підприємство
до

складу

ДАК «Хліб України»,

основною

населення,

і

установ

метою

підприємств

якого

є

будь-якої

задоволення
форми

потреб

власності

у

продовольчому та фуражному зерні, продуктах його переробки, надання
послуг

зі

зберігання,

переробки

та

реалізації

сільськогосподарської

продукції, провадження посередницької і торгівельної діяльності на
зерновому ринку.
5. Досліджуючи персонал підприємства, ми визначили що це
сукупність

працівників

різних

професійно-кваліфікаційних

груп

ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський елеватор», що зайняті на підприємстві та
входять до його облікового складу. Крім облікового складу в досліджуваний
період працівники зі статусом зовнішніх сумісників та працюючих за
цивільно-правовими договорами не залучались.
6. Досліджуючи стратегію управління персоналом в першу чергу
необхідно визначити стратегію господарства взагалі. Нами було виділено
такі види корпоративних стратегій: підприємництва, динамічного росту,
прибутку, ліквідації, різкої зміни курсу та їх поєднання. Для визначення
стратегії ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський елеватор» ми розглянули внутрішні
та зовнішні фактори, що впливають на неї. Отже, ми можемо визначити, що
проблеми розвитку персоналу хвилюють не тільки керівників різних рівнів, а
й заважають жити самому персоналу. Управління персоналом є головним
правилом ефективного менеджменту в будь-якій організації. Таким чином,
хороший керівник повинен виявити всі проблеми управління персоналом,
запам’ятати їх, щоб більше не повторювати.
7. Організація охорони праці в ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський елеватор»
є невід'ємною складовою діяльності підприємства. Соціальне значення
охорони праці проявляється в зростанні продуктивності праці та збереженні
трудових ресурсів. У загальному вигляді управління охороною праці – це
підготовка, прийняття та реалізація рішень по здійсненню організаційних,
технічних,

санітарно-гігієнічних

і

лікувально-профілактичних

заходів,

спрямованих на забезпечення здоров'я та працездатності людини в процесі

праці. На досліджуваному підприємстві розроблено та затверджено
інструкції з охорони праці, які визначають правила виконання певних робіт
та правила поведінки працівників при виконанні цих робіт. Інструкції
затверджено наказом та зареєстровано у журналі реєстрації інструкцій. З
метою створення безпечних та нешкідливих умов, збереження здоров'я та
працездатності людини в процесі виконання своїх функціональних обов'язків
відповідальні особи за охорону праці у ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський
елеватор»

проводять

навчання

працюючих

(вступний,

повторний,

позаплановий та цільовий інструктажі) і пропаганду досягнень з охорони
праці (конференції, лекції, семінари, консультації); забезпечують безпеку
виробничого устаткування, виробничих процесів, а також будівель та споруд;
здійснюють контроль за нормалізацією санітарно-гігієнічних умов праці
(вентиляція, кондиціонування повітря, опалення і освітлення приміщень);
створюють оптимальні умови праці і відпочинку працюючих; утримують в
непошкодженому стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежної
техніки, обладнання і інвентарю, а також встановлюють відповідний
протипожежний режим. Отже, проаналізувавши діяльність служби охорони
праці ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський елеватор», робимо висновок, що служба
з охорони праці функціонує достатньо ефективно.
8. Останнім часом все частіше говорять про підвищення ролі персоналу
організації в його успішній роботі. Нині ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський
елеватор» має проблеми, пов’язані з управлінням персоналом і від того, як
вони будуть вирішені, багато в чому залежить майбутнє не тільки цього
підприємства, але і всієї української економіки. Перше місце в цьому ряді
займає проблема, яка багато в чому пояснює існування решти. Ефективне
функціонування будь-якої організації, що спеціалізується на виробництві,
насамперед, визначається ступенем розвитку її персоналу. ПАТ «ДП ЗКУ
Черняхівський елеватор» – не виняток. Для підприємств даної сфери
розвиток персоналу є особливо актуальним, оскільки рівень виробництва
залежить безпосередньо від персоналу. Найважливішим показником роботи

будь-якого підприємства є якість та рівень обслуговування обладнання, а він,
в свою чергу, залежить від якості роботи персоналу. Таким чином, розвиток
персоналу є невід'ємною складовою забезпечення необхідного рівня
конкурентоспроможності ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський елеватор».
9. Взявши у якості класифікаційної ознаки наявність професійного
контакту з обладнанням, то персонал ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський
елеватор», а відповідно й програми для нього, було розділено на дві великі
групи: навчання персоналу, який не контактує з обладнанням підприємства,
та персоналу, який працює з обладнанням. В цьому випадку ефективним буде
застосування ситуативної стратегії навчання, в тому числі проведення
рольових ігор. Система стимулів для кожної категорії працюючих
пов'язується з участю у прибутках, просуванню по службі, надання різних
соціальних пільг тощо. Важливим також є планування соціального розвитку
персоналу ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський елеватор».Ефективність управління
соціальним розвитком персоналу ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський елеватор»
залежить також від якості його організації. Виявлені в ході аналізу
організаційні недоліки вказують на необхідність створення єдиної соціальної
служби на ПАТ «ДП ЗКУ Черняхівський елеватор». З метою оптимізації
соціального клімату рекомендується запрошення психолога.
10. Оскільки, найбільший вплив на обсяг чистого прибутку здійснює
удосконалення стратегії розвитку персоналу, було розраховано резерви
покриття збитку підприємства за рахунок зниження робочого часу.
Розрахунок можливого об'єму продажів, встановленого за результатами
маркетингових

досліджень

відповідними

органами

підприємства

з

урахуванням існуючого темпу приросту та можливостей підприємства
дозволив спрогнозувати збільшення доходу від реалізації продукції ПАТ
«ДП ЗКУ Черняхівський елеватор» на 15 % в наступному 2017 році.
Дотримання технологічної дисципліни, контроль за роботою устаткування і
своєчасна його наладка є найважливішими чинниками підвищення якості
товарної продукції.
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