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ВСТУП
В сучасному світі навчання персоналом відіграє дуже важливу роль в
розвитку власного підприємства, оскільки від правильного підходу до
управління і навчання персоналом залежить розвиток організації в цілому. За
допомогою людських ресурсів керівники досягають поставлених цілей та
завдань, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей.
У зв'язку з цим оволодіння основами організації процесу навчання персоналу
набуває особливої актуальності.
Вивчення досвіду економічно розвинених країн показує, що своїми
успіхами вони багато в чому завдячують системі навчання, розвитку та
підвищення кваліфікації персоналу та їх мотивацією до роботи, такий підхід
до роботи дістав назву менеджмент. Система кадрового менеджменту
забезпечує безупинне удосконалювання методів роботи з кадрами і
використання досягнень вітчизняної й закордонної науки і найкращого
виробничого

досвіду.

встановленні

Сутність

кадрового

організаційно-економічних,

менеджменту

полягає

у

соціально-психологічних

і

правових відносин суб'єкта й об'єкта управління. В основі цих відносин
лежать принципи, методи і форми впливу на інтереси, поводження і
діяльність працівників із метою максимального їх використання. Без людей
немає організації. Безсумнівно, що управління й розвиток трудових ресурсів
є одним із найважливіших аспектів теорії й практики управління
підприємством.
Знання

здобуті

працівниками

є

основою

розвитку

здібностей

персоналу, що сприяє формуванню особистого потенціалу. Можливості
виражають умови використання отриманих знань, визначають їх корисність,
реалізацію. Розвиток персоналу пов'язаний насамперед з приведенням у
відповідність знань працівників та їх можливостей. Виходячи зі своїх
можливостей і на основі своєї діяльності співробітники набувають
необхідного досвіду. Саме тому, використання ефективних методів навчання

персоналу та підвищення їх кваліфікації, сприятиме кращому економічному
розвитку підприємства та набуває особливої актуальності.
Вже є певні досягнення з успішного впровадження іноземного досвіду
управління та навчання персоналом на українських підприємствах харчової
промисловості («Світоч», «Корона»), інноваційних технологій («Мотор-Січ»,
«Квазар-Мікро»), торгівлі (фірма «МКС», мережі супермаркетів України),
інформаційних технологій («Київстар») у банківських структурах тощо.
Проте на багатьох підприємствах рівень роботи з персоналом не
відповідає

сьогодні

задачам

кардинальної

перебудови

управління

економікою, проведення в життя активної соціальної і кадрової політики. В
практику кадрових служб слабко впроваджуються наукові методи оцінки,
розставляння

і

підготування

кадрів

із

використанням

результатів

соціологічних і психологічних досліджень. Суттєво впливає на роботу
кадрових служб і недостатній рівень організаційно-правової і соціальнопсихологічної культури робітників по кадрах, значна частина яких не мають
відповідної освіти, тривалий час не підвищують свою кваліфікацію. Знання й
уміння в області роботи з персоналом, як правило, відсутні й у більшості
підприємців і керівників, що знижує в цілому ефективність управління.
Сучасним кадровим службам не достатньо тільки оформляти накази і
розпорядження, зберігати кадрову інформацію. Вони поступово повинні
перетворюватися на центри з розробки і реалізації стратегії навчання
персоналу, мета якої підвищення виробничої, творчої віддачі й активності
персоналу, розробка і реалізація програм розвитку кадрів, забезпечення
справедливої оплати праці і т.д.
Отже, формування ефективної системи навчання персоналу є однією з
найбільш важливих завдань сучасного менеджменту.
У зв’язку з цим виникає необхідність науково обґрунтованого підходу
до вдосконалення управління та навчання персоналом підприємств України з
урахуванням їх внутрішніх особливостей і динамічності зовнішнього
середовища.

Проблема

вдосконалення

управління

та

навчання

персоналу

підприємства у сучасній економіці займає усе більше місця в теоретичних
дослідженнях економічної науки. Проблемам менеджменту персоналу
присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Т.Ю. Базарова,
А.П. Бовтрука, А.Я. Кібанова, А.М. Колот, А.І. Кочеткова, Є.В. Маслова,
М.Х. Мескона, Ф. Хедоури, В.І. Шкатулла, Г.В. Щокіна, В.Г. Афанасьєва,
В.Г. Асєєва, Б.М. Гєнкіна, В.А. Дятлова, А.П. Єгоршина, А.Я. Кібанова,
Р. Марра, Ю.Г. Одягова, Г.В. Слуцького, Г. Шмідта, та інших дослідників.
Питанням управління присвячені роботи В. Ветлинського, А. Воронкової,
В. Голикова, І. Лукінова, О. Ляшенко, І. Отенко, В. Ревенка, І. Хомича,
М. Чухрая, О. Ястремського. Її розглядали в своїх працях такі відомі вчені, як
Я. Зеленевський, Г. Емерсон, С. Мескон, В. Петті, Д. Рікардо, Й. Завадський
та Н. Туленков, Л. Шимановська, І. Маркіна та В. Сторожук, Р. Біловол та ін.
Водночас, за наявної великої кількості слушних думок, пропозицій,
узагальнень, висловлених у науковій літературі, поки що відсутні комплексні
розробки щодо системного вирішення проблеми управління персоналом на
підприємстві, що обумовлює необхідність комплексного аналізу цієї
проблеми і визначає її актуальність. Потребують дослідження і подальшого
розвитку також підходи до розв’язання завдань управління персоналом та
його навчання, розробки рекомендацій щодо підвищення його ефективності,
недостатньо вивченою залишається проблема організаційно-інформаційного
забезпечення персоналу.
Виходячи з цього нами визначені об'єкт і предмет дипломної роботи.
Предметом

дослідження

у

дипломній

роботі

виступає

сукупність

теоретичних, методичних та практичних аспектів підвищення ефективності
навчання персоналу організації, об’єктом – трудові ресурси ПП «Ренет» та
його система навчання та управління персоналом.
Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних положень, а
також розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності
навчання персоналу підприємства.

Відповідно до поставленої мети дослідження можна виділити наступні
завдання:
 вивчити методологічні основи навчання персоналу підприємства;
 проаналізувати основні методи та технології навчання персоналу на
підприємствах;
 надати організаційно-економічну характеристику та проаналізувати
основні показники діяльності ПП «Ренет»;
 дослідити сучасний стан організаційно-економічного механізму
навчання персоналу підприємства;
 визначити напрями удосконалення.
Інформаційну базу досліджень становлять чинні законодавчі й
нормативні документи; офіційні статистичні матеріали; дані обліку і
звітності; матеріали науково-практичних конференцій, наукових статей,
монографій, підручників.
Теоретичною та методологічною базою роботи стали напрацювання
вітчизняних та зарубіжних вчених, що займалися досліджуванням систем
навчання персоналу. При дослідженні застосовувались методи економічного
аналізу:

порівняння

та

планування

на

основі

фінансової

звітності

підприємства.
Гіпотеза дослідження – успішна діяльність ПП «Ренет» безпосередньо
залежить від ефективності навчання персоналу та впровадження новітніх
методів підготовки кадрів.
Структура та обсяг роботи: робота складається із вступу, 3 розділів,
висновків, переліку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг
роботи становить 110 сторінок. Робота містить 10 таблиць та 7 рисунків.
Додатки подано на 35 сторінках. Список використаних джерел налічує 92
найменування.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Отже,

професійне

навчання

персоналу

–

це

цілеспрямований

безперервний процес формування в працівників організації теоретичних
знань, умінь і практичних навичок, комунікативних компетенцій (потрібних
для виконання їхніх виробничих завдань і функцій) за допомогою
спеціальних форм і методів, необхідних персоналу.
На професійне навчання персоналу організації впливає чимало
факторів:

психофізіологічні,

медичні,

побутові,

соціально-трудові

та

виробничі, - усі вони впливають на розвиток персоналу та підприємства
загалом. Розвиток персоналу сприяє ефективному використанню трудового
потенціалу

особистості,

підвищенню

її

соціальної

та

професійної

мобільності, є засобом профілактики масового безробіття, відіграє значну
роль у підготовці працівників для здійснення структурної й технологічної
перебудови. Усе це позитивно впливає на збільшення обсягів та оновлення
номенклатури випуску продукції чи надання послуг, забезпечує поліпшення
результатів фінансової діяльності організації. За таких умов розвиток
персоналу є одним з найважливіших напрямів раціонального функціонування
будь-якої організації, її конкурентоспроможності на ринку.
Водночас

розвиток

конкурентоспроможності

персоналу

самих

сприяє

працівників

на

підвищенню
ринку

праці.

рівня
Вони,

підвищуючи свій рівень кваліфікації чи опановуючи нову професію або
спеціальність через засвоєння нових знань, умінь і навичок, отримують
додаткові можливості для планування трудової кар'єри як в організації, так і
за її межами.
На основі проведених нами досліджень та виявлення сильних і
слабких

сторін

організаційно-економічних

механізмів

оцінки

конкурентоспроможності підприємств різних країн можна зробити висновок,
що найкращий механізм управління конкурентоспроможністю підприємств
мають Сполучені Штати Америки, які характеризуються найвищим

показником ВНП на душу населення, великими розмірами прямих іноземних
інвестицій.

Конкурентоздатність

української

економіки

на

постіндустріальному етапі все більше визначається динамікою людського
капіталу, інновацій та інформації. Людський капітал, рівень освіти та
накопичення знань перетворюється на головну перевагу в конкурентній
боротьбі.
Проаналізувавши зарубіжний досвід розвитку професійного навчання
персоналу слід зазначити, що уряд повинен контролювати інвестиції у
розвиток людських ресурсів на національному рівні. У зв'язку з цим слід
стимулювати підприємства займатися професійним навчанням шляхом
ухвалення відповідного законодавства і використання певних фінансових
механізмів.
Провівши діагностику системи навчання персоналу приватного
підприємства «Ренет» можна зробити висновки, що ПП «Ренет» на
сьогоднішній день є досить успішною компанією, яка здійснює ефективну
господарську діяльність, про що свідчить зростання фінансово-економічних
показників.
Загальна

концепція

управління

персоналом

на

ПП

«Ренет»

конкретизується через кадрову політику та кадрову роботу. Система
управління персоналом у ПП «Ренет» виконує такі функції: організаційну –
планування потреб

і джерел комплектування персоналу, соціально-

економічну – забезпечення комплексу умов і факторів, спрямованих на
раціональне закріплення й використання персоналу, відтворювальну –
забезпечення розвитку персоналу. Також застосовують

наступні групи

методів при управлінні персоналом на ПП «Ренет»: адміністративні,
економічні, соціально-психологічні.
Щодо навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників
на

підприємстві

необхідні

заходи

проводяться

в

установленому

законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз
на три роки.

Фундаментальним базисом управління витратами на утримання і
розвиток персоналу, на нашу думку, є визначення та обґрунтування
принципів та функцій управління. Витрати на утримання і розвиток
персоналу мають великий потенціал для оптимізації, тому потребують
ефективного управління, яке, у свою чергу, характеризується такими
ознаками, як: цілеспрямованість (оптимізація рівня витрат персонал та
забезпечення максимального доходу); складність (наявність значної кількості
функціональних процесів та елементів); гнучкість (пристосування до змін
впливу чинників внутрішнього і зовнішнього середовища); керованість
(можливість змін у функціональному розрізі в залежності від потреб
підприємства). Їх врахування дозволить підвищити лояльність персоналу,
утримати найкращих працівників, розвинути стратегічні компетенції,
поліпшити структуру ризиків, вивільнити грошові кошти на розвиток
персоналу тощо.
Аналіз сучасних чинників, які впливають на розвиток корпоративного
навчання та оцінка особливостей, характерних для сучасного етапу розвитку
корпоративного навчання в українських компаніях, дав змогу сформулювати
пропозиції

щодо

впровадження

в

корпоративні

системи

навчання

інноваційних підходів та технологій, які б забезпечували результативність їх
функціонування,

а

саме:

впровадження

посттренінгового

супроводу

учасників навчання, застосування інтерактивних дистанційних технологій
навчання, застосування інноваційної педагогічної технології – бізнессимуляції, а також модель організації корпоративного навчання за
принципом «дистанційний курс- тренінг- посттренінговий супровід учасника
навчання». Перспективними напрямами досліджень, з нашої точки зору, є
розробка

навчально-методичного

забезпечення

щодо

використання

запропонованих принципів та технологій в системах розвитку професійної
компетентності працівників та керівників різних рівнів ПП «Ренет», а також
розробка методики оцінювання результативності їх використання технології
з точки зору досягнення цілей навчально-пізнавальної діяльності та цілей

професійної діяльності персоналу.
Таким чином, на прикладі ефективності інвестицій у платформу з
адаптації нових працівників «Intro 360» можна зробити висновок про те, що
даний проект з розвитку персоналу є надзвичайно ефективним, не дивлячись
на сучасний тренд серед вітчизняних підприємств. Дослідження показало, що
всі обраховані показники ефективності інвестицій у розвиток персоналу ПП
«Ренет» свідчать про те, що кожна вкладена гривня у розвиток персоналу дає
надзвичайну економію людського часу, який персонал компанії може
використовувати

для нарощення прибутку підприємства. Тому, для

підвищення ефективності інвестицій у розвиток персоналу компанії доцільно
регулярно здійснювати моніторинг показників ефективності інвестицій у
розвиток персоналу. Зокрема, рекомендуємо розробити цілісну систему
розвитку персоналу на базі платформи з адаптації нових співробітників «Intro
360». У цій платформі можливо розмістити усю календарну інформація щодо
тренінгів та інших заходів з розвитку персоналу, здійснювати оцінку
персоналу з формуванням індивідуального плану розвитку співробітника на
наступний період, організовувати внутрішню мобільність та ротацію
персоналу. Ефективним буде запровадження регулярних ассессмент-центрів
для співробітників компанії, атестації персоналу за методом «360 градусів»
та за методикою «Азимут». Також, необхідно здійснювати не лише
професійний, але і особистісний розвиток персоналу та вживати заходи щодо
підвищення лояльності персоналу.
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