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Ефективнефункціонування
будь-якоїорганізації,
насамперед,
визначаєтьсяступенемрозвиткуїї персоналу. В умовах ринку, що швидко змінюється,
управління та розвиток персоналу став необхідною умовою успішної роботи будь-якого
підприємства.
Відповідно забезпечення ефективного розвитку персоналу організації, окрім зростання
прибутку, має ряд важливих наслідків для підприємства, такі як об’єднання і покращення
соціально-психологічного клімату в колективі, розкриття усього потенціалу працівників.
В умовахфінансовоїкризи проблема управління персоналом щебільшзагострилася тому,
щокожнепідприємствопрагнезберегтисвоїпозиції на ринку, знизитивитрати. Тому в
цихумовахкерівникипідприємствособливуувагуповинніприділятиефективностіроботи
кожного працівника, йогоіснування в організації повинно бути економічновиправдано [2, с.
7].
Розвиток персоналу представляє собою багатогранне та складне поняття,
щоохоплюєшироке коло взаємопов’язанихпсихологічних, педагогічних, соціальних і
економічних проблем. Управліннярозвитком персоналу сприяєефективномувикористанню
трудового потенціалуособистості, підвищеннюїїсоціальної та професійноїмобільності,
виступаєзасобомпрофілактикимасовогобезробіття,
відіграєзначну
роль
у
підготовціпрацівників
для
здійсненняструктурної
і
технологічноїперебудовигалузейекономіки.
Це
позитивно
впливає
на
збільшенняобсягівтаоновленняноменклатуривипускупродукціїчинаданняпослуг,
забезпечуєпокращеннярезультатівфінансовоїдіяльностіорганізації [6, с. 36].
В сучасному, діловому світі загальновідомо, щостратегіяуправліннярозвитком персоналу
–
одна
з
функціональнихстратегійпідприємства,
логічнепродовженнястратегічногоуправліннящодовсебічноїроботи з персоналом.
Підтвердженняцього
–
чіткийпрактичнийвзаємозв’язокстратегічнихрішеньщододіяльностіпідприємстваіз системою
управління персоналом, оскількисамепрацівники є одночасноорганізаторами та
виконавцямивсіхробіт [4, с. 33].
На сьогоднішній день основним фактором конкурентоздатності підприємницької
структури, її життєздатності і процвітання є якість персоналу і його ставлення до праці,
тобто рівень професіоналізму і творчості працівників. Щоб краще зрозуміти значення роботи
персоналу для ефективної діяльності підприємства, можна навести наступний приклад.
Один з сучасних топ-менеджерів японської компанії Kyocera описав, як це відбувається
на рівні заводу: «Кожного місяця на кожному заводі Kyocera ми спостерігаємо за грою по
досягненню мети» [7,с. 32].
Цяграпочинається о 8 ранку першого дня місяця, коли співробітникизбираються на
ранковінаради і дізнаються про цілі, якихповиннідосягти в майбутньомумісяці завод,
департаменти і кожна з «амеб». Як тількиціціліофіційнозатверджені, дається старт грі, і
співробітникипротягоммісяцяпрагнутьдосягтисвоїхцілей.
На своїхробочихмісцях вони бачатьелектронні табло, на яких в реальному
часівідображаютьсяпоточнірезультати заводу, департаментів і кожної «амеби».
Співробітникидопомагають один одному закінчитисправи, навітьякщоцесправиіншої
«амеби». На загальнихзборах люди дізнаються не тільки про цілівласноїодиниці, а й про

ціліінших «амеб». На цих же зборахспівробітникиотримуютьінформацію про
результатиминулогомісяця і про те, наскільки добре вони виконуютьрічний план,
якийназивають «генеральним планом».
Якщорічний
план
виконанийабоперевиконаний,
співробітникиотримуютьморальнеабоматеріальнезаохочення.
Українська компанія спробувала перейняти досвід Японських спеціалістів. У минулому
році компанія «Крафт Фудз Україна» (КФУ) розпочала новий проект в рамках комплексної
програми з розвитку людських ресурсів. Був оголошений «Рік коучингу в КФУ».
Привід для серйозної розмови про коучинг в КФУ з'явився після навчання Оксани
Семенюк, яка є HR-директором «Монделіс Україна» (до 2014 року – «Крафт Фудз Україна»),
головою наглядової ради компанії, визнаним HR-експерт з 20-річним досвідом, найкращим
HR-директор 2014 та 2015 років за версією «Інвестгазети», однією з провідних HRдиректорівУкраїни за версією журналу Forbes [1, с. 345].
Першу освіту Оксана здобула у Житомирському державному університеті.
ПотімзакінчилаМіжнароднийінститут менеджменту й отрималаступінь МВА. На її думку,
принципово важливо, щоб люди, які приймають рішення і формують напрямки розвитку
компанії, були захоплені ідеєю. Часто саме їхнє захоплення визначає успіх проекту.
Тому ще раз доведено, що ефективна та рентабельна організація діяльності підприємства
насамперед визначається ступенем розвитку та управління її персоналу.
Виходячи з того, що управління підприємствами здійснюється в умовах глобалізації
ринкових відносин підвищення конкуренції і змін, розвиток підприємства може
здійснюватися лише на основі стратегічного управління. В даному випадку, персонал
розглядається як об’єкт стратегічного управління, адже людський капітал може утворювати
додаткову цінність підприємства і конкурентні переваги. Людський потенціал організації
можна виміряти здатністю, компетенцією працівника і мотивацією до праці [3, с.56].
Світовою практикою доведено, що інвестиції в людський капітал – найефективніші. Саме
цим зумовлюється нова якість економічного зростання, яка утвердилась за останні
десятиріччя в розвинених країнах.
У Західній Європі цей компонент забезпечує близько 75% приросту національного
багатства. В Україні ж, основні сили небагатьох працюючих підприємств кидаються на
придбання ресурсів, при цьому виграючи в ціні, але програючи в якості. Дуже мало заходів
проводиться з метою підвищення кваліфікації робітників, це можна пов’язати з тим, що в
Україні майже відсутні спеціалісти з розвитку, а навчати персонал за кордоном майже ніхто з
українських роботодавців не може собі дозволити [5, с.406].
Але варто пам’ятати, що робота з людьми – це завжди новий та неоднорідний процес,
немає універсальної схеми, якої треба дотримуватись, адже кожна людина унікальна.
Хороший менеджер – це не той хто тільки віддає накази, а той, хто вказує напрямок.
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