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В сучасних умовах ринкової економіки серед різноманітності проблем, зв’язаних із 

забезпеченням нормального та ефективного розвитку підприємств та організацій, однією із 
головних є проблема управління персоналом. В найближчому майбутньому найкращого 
розвитку досягнуть ті підприємства, які роблять головну ставку на людські ресурси та 
управління ними. 

Зараз весь світ працює над проблемою удосконалення системи управління персоналом на 
підприємствах різних форм власності. Управління персоналом (менеджмент персоналу) — це 
діяльність організації, спрямована на ефективне використання людей (персоналу) для досягнення 
цілей, як організації, так і індивідуальних (особистих). 

Персонал підприємства є ключовим фактором розвитку, тому коли підприємство 
проявляє турботу про своїх працівників, ці результати обов'язково позначаються на його 
діяльності. Ось чому персоналом треба управляти на основі найважливіших аспектів теорії і 
практики менеджменту. Основними завданнями кожного підприємства, незалежно від форми 
власності, типу підпорядкування, розміру тощо, повинно бути забезпечення ефективної системи 
управління персоналом. Виходячи на вітчизняний та світовий товарний ринки керівники 
підприємств зіткнулися з непристосованістю досвіду роботи з кадрами при плановій економіці 
до нових умов господарювання. 

Незважаючи на такі позитивні аспекти, як гарантованість зайнятості, соціальний захист 
працівників, в радянській системі кадрового менеджменту були такі негативні аспекти як: 
відсутність системи добору працівників (бо існував централізований розподіл випускників 
навчальних закладів); прийняття на керівні посади за партійною ознакою; відсутність системи 
мотивації і стимулювання ефективної роботи. 

Кожне підприємство рано чи пізно приходить до висновку, що персонал — це її 
головний ресурс. У сучасному конкурентному середовищі складно чимось кардинально 

відрізнятися від конкурента: усі ресурси майже однаково доступні на ринку. Тому кілька років 
тому почала дуже активно розвиватися тенденція вкладання коштів у розвиток персоналу. Адже 
хочемо ми цього чи ні, саме від людей, які працюють в компанії, залежить її успіх на ринку, 
якість товарів чи послуг і, певна річ, її популярність серед клієнтів. Для більш чіткої організації 
системи управління персоналом на підприємстві розробляють концепцію управління 
персоналом, що деталізує напрямки кадрової політики, які прийняті в стратегічному плані 
розвитку підприємства. Мета концепції управління персоналом - створення системи, що 
ґрунтується, в основному, не на адміністративних методах, а на економічних стимулах і 
соціальних гарантіях, орієнтованих на зближення інтересів працівника з інтересами 
підприємства в досягненні високої продуктивності праці, підвищенні ефективності виробництва, 
одержанні найвищих економічних результатів діяльності підприємства. 

Основу концепції управління персоналом підприємства складають: розробка принципів, 
напрямків та методів управління персоналом; урахування роботи з персоналом на всіх рівнях 
стратегічного планування підприємства; впровадження нових методів і систем навчання та 
підвищення кваліфікації персоналу; визначення та проведення скоординованої єдиної тарифної 
політики й оплати праці; розробка і застосування на підприємстві економічних стимулів і 
соціальних гарантій; розробка заходів щодо соціального партнерства. 

Основу концепції управління персоналом підприємства в даний час складає зростаюча 
роль особистості працівника, знання його мотиваційних установок, вміння їх формувати і 
направляти у відповідності із завданнями, що стоять перед підприємством. Система управління 
персоналом, яка склалась на провідних вітчизняних підприємствах під впливом запровадження 
прогресивних зарубіжних технологій управління персоналом та набуття власного досвіду, 
включає підсистеми : 

Аналіз та планування персоналу. До цієї підсистеми належать розробка кадрової політики, 
розробка стратегії управління персоналом, аналіз кадрового потенціалу та ринку праці, кадрове 
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планування, прогнозування потреб у персоналі, організація реклами та встановлення взаємодії із 
зовнішніми організаціями, що забезпечують підприємство кадрами. Підбір та наймання 
персоналу: проведення співбесід, тестів, анкетування для вияву інтелектуального рівня, 
професіоналізму та інших необхідних якостей. Оцінювання персоналу: персональна оцінка рівня 
знань, умінь, майстерності та особистісної відповідальності; оцінка виконуваної роботи та її 
результатів. Організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу: навчання персоналу, 
перепідготовка та підвищення кваліфікації, введення в посаду, організація кадрового зростання, 
реалізація службово-професійного просування та кар'єри співробітників. Атестація і ротація 
кадрів: проведення заходів, спрямованих на вияв відповідності результатів діяльності, якостей і 
потенціалу особистості працівника вимогам, що висуваються до виконуваної роботи. Мотивація 
персоналу: розробка систем мотивації, вироблення систем оплати праці, участі персоналу в 
прибутках і капіталі підприємства, розробка форм морального стимулювання персоналу. Облік 
співробітників підприємства: облік прийому, переміщення, винагород співробітників та 
стягнень з них, звільнення персоналу, організація ефективного використання персоналу, 
управління зайнятістю персоналу, кадрове діловодство. Організація трудових відносин на 
підприємстві: оцінювання виконання персоналом своїх функціональних обов'язків, формування 
у співробітників почуття відповідальності, аналіз та регулювання групових і міжособистісних 
відносин, управління виробничими конфліктами та стресами, соціально-психологічна 
діагностика, встановлення норм корпоративної культури, робота зі скаргами на трудові 
відносини. Створення умов праці: створення безпечних умов для праці співробітників; 
дотримання норм психофізіології праці, ергономіки, технічної естетики, кадрова безпека. 
Соціальний розвиток та соціальне партнерство: організація харчування, медичного і 
побутового обслуговування, відпочинку та культурно-оздоровчих заходів, управління 
конфліктами та стресами, організація соціального страхування. Правове та інформаційне 
забезпечення процесу управління персоналом: вирішення правових питань трудових відносин, 
підготовка нормативних документів, що їх регулюють, забезпечення необхідною інформацією 
всіх підрозділів управління персоналом. 

Висновок. Успіх управління персоналом визначається двома основними чинниками: 
здатністю підприємства чітко визначити, яка поведінка працівників потрібна для досягнення 
його стратегії, і можливістю застосовувати ефективні управлінські важелі для спрямування 
працівників на бажану поведінку. Обидва завдання однаково важливі й складні, особливо в 
умовах ринкової трансформації економіки. 

Найважливішими особливостями сучасного процесу вдосконалення управління 
персоналом є: розширення повноважень виконавців на місцях і зміна форми контролю; 

спільне прийняття господарських рішень і створення атмосфери довіри на підприємстві; 
розвиток механізмів планування кар'єри для ключових працівників; комплексне бачення проблем 
і цілісний підхід до людських ресурсів у взаємозв'язку зі стратегічними установками 
підприємства; створення корпоративної культури інноваційного типу. Отже, управління 
персоналом ефективне настільки, наскільки успішно співробітники організації використовують 
свій потенціал для реалізації поставлених перед нею цілей і наскільки ці цілі є досягнутими. 
Таким чином для того, щоб створити дієву систему менеджменту на підприємстві, розробити 
власну організаційну філософію управління персоналом, кожному підприємству необхідно 
виходити із власного досвіду роботи зі своїми працівниками, а крім того запозичати практику 
провідних вітчизняних та світових компаній. 
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   Одной из основных задач, поставленных правительством на пути развития украинского 

хозяйства, является интеграция в европейскую экономику. Украина с 2008 года является членом 
Всемирной торговой организации и имеет перспективу вступления в состав Европейского союза. 
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