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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний стан науково�технічного прогресу характери�

зується стрімким розвитком техніки та технологій. У зв'яз�
ку з цим постійно з'являються нові (або модернізовані, удос�
коналені) матеріали, продукція, послуги. В свою чергу це
стає причиною появи нових потреб споживачів або нових
форм задоволення старих потреб. Підприємства в таких
умовах повинні миттєво реагувати для задоволення потреб
споживачів та суспільства. Як кінцевий результат таких змін,
відбувається зростання фінансових показників діяльності
підприємства. Паралельно з цим зростає лояльність спожи�
вачів та персоналу до такого підприємства. А це стає пере�
вагою в конкурентній боротьбі на ринку за кінцевого спо�
живача.

Сучасне конкурентне середовище характеризується
доступністю будь�яких ресурсів, тому для підприємства стає
достатньо складним питання відрізнення від конкурентів
чимось особливим та неповторним. Теоретики та практики
сучасної економічної науки знаходяться в постійному по�
шуку можливих резервів підприємства, які могли б стати
перевагами по відношенню до конкурентів. Сучасний менед�
жмент не тільки розвинених країн Америки та Західної
Європи, але й вітчизняний, український давно вже визнали,
що найважливішим капіталом будь�якого підприємства є
його персонал, так званий кадровий капітал.

Науково�технічний прогрес та зміна кадрової парадиг�
ми стають підставою для постійного перегляду та підвищен�
ню вимог до працівників підприємств — їх освіти, рівня ква�
ліфікації. Для служб персоналу сучасних підприємств на
передній план виступає достатньо складний, але дуже важ�
ливий напрям роботи — розвиток персоналу.
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Саме в розвитку персоналу вбачають можливий прорив
підприємств на ринку у порівнянні з конкурентами. Серед
всіх різновидів ресурсів, які використовує підприємство для
отримання конкурентної переваги над конкурентами, саме
персонал має той необмежений та важко оцінюваний по�
тенціал. Завдання працівників підрозділів, що займаються
управлінням персоналом підприємства полягає в тому, щоб
максимально розкрити потенціал працівника та використа�
ти всі його можливості та переваги для досягнення цілей,
що ставить перед собою керівництво підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням оптимізації процесу розвитку персоналу

підприємства приділяло увагу багато теоретиків та прак�
тиків закордонного менеджменту — Г. Беккер, В. Вебер, Ф.
Хедоури та інші. Цим питанням займалися й вітчизняні вчені
— Грішньова А.О., Журавльова П.В., Кібанова А.Я., Савчен�
ка В.А., Крамаренка В.І. і багато інших [1; 4; 5]. В наукових
дослідженнях цих науковців розкриваються питання умов
формування та розвитку персоналу, окремі економічні та
психологічні аспекти розвитку персоналу, проблеми раціо�
нального розвитку персоналу та їх зв'язок із зростанням
конкурентоспроможності підприємства, питання оцінки
рівня розвитку персоналу, методи, форми та види розвитку
персоналу.

Серед вчених на сьогодні так і немає порозуміння навіть
у визначенні самого поняття "розвиток персоналу". І. Бес�
палов вважає, що "Розвиток персоналу — це комплекс за�
ходів, спрямованих на підвищення професійної та управлі�
нської компетентності персоналу підприємства для більш
ефективного досягнення цілей та задач організації". А.П.
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Єгоршин визначав "розвиток персоналу — це
комплексний та безперервний процес всебічного
розвитку особистості працівника організації з
метою підвищення ефективності його роботи". На
думку П. Шлендера, "розвиток персоналу — це
система заходів, спрямованих на підтримку
здібності до навчання працівників, розповсюд�
ження знань та передового досвіду, навчання мо�
лодих співробітників". Р Харрисон вважав, що
"розвиток персоналу — це чітка уява про здіб�
ності та потенціал, які працюють в стратегічній
структурі бізнесу". Г.В. Полухіна вважає, що роз�
виток персоналу, це процес поєднання плануван�
ня трудової кар'єри, виробничої адаптації, сти�
мулювання персоналу та його професійного на�
вчання.

Згідно з даними робіт І. Беспавлова, Г.В. По�
лухіної, Р. Марра та Г. Шмідта, складовими процесу роз�
витку персоналу вважаються: стимулювання персоналу,
планування та побудова кар'єри працівника, виробнича
адаптація та його професійне навчання. Схематично струк�
туру розвитку персоналу підприємства за даними цих ав�
торів можна зобразити таким чином (рис. 1).

Ми вже не беремо до уваги думки деяких дослідників,
що вважають основною сутністю процесу розвитку персо�
налу є навчання та професійне просування з підвищенням
їх кваліфікації.

Але й обмеження процесу розвитку персоналу чотир�
ма складовими ми також вважаємо не достатньо актуаль�
ними на сучасний момент розвитку бізнесу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою проведеного дослідження є систематизація да�

них про структуру процесу розвитку персоналу підприєм�
ства. Для досягнення поставленої мети вирішувалися на�
ступні завдання:

— дослідження сучасного стану досліджень щодо роз�
витку персоналу;

— визначення поняття "розвиток персоналу";
— дослідження сучасних поглядів на структуру проце�

су розвитку персоналу;
— розробка пропозицій щодо оптимізації структури

процесу розвитку персоналу підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Недоліками розглянутої точки зору ми вважаємо, по�

перше, той факт, що в процес розвитку персоналу більшість
авторів включають тільки чинники, притаманні внутрішнь�
ому середовищу підприємства. Не береться до уваги той
беззаперечний факт, що для розвитку персоналу підприєм�
ства слід використовувати всі можливі сильні якості сере�
довища, що оточує підприємство.

Крім того, більшістю теоретиками та практиками менед�
жменту не береться до уваги можливість використати для
розвитку персоналу результати періодичної оцінки праців�
ників. Саме це може дати безцінну інформацію щодо
необхідності, та напрямку розвитку персоналу
підприємства взагалі, та кожного з працівників окре�
мо [3, с. 15—24; 4 — 6].

На сьогодні в практиці управління персоналом
підприємства майже не береться до уваги інформація
про те, що середньо статистично приблизно 23% пра�
цівників отримували свою освіти під впливом зовнішніх
чинників наполягання батьків, знайомих, родичів,
друзів. Велика кількість молодих людей вступають до
навчання у вища навчальні заклади не за власним по�
кликом, а через певні зовнішні причини: продовження
родинної династії, переваги фінансового характери
певних спеціальностей, можливість вступу на гостро
дефіцитні спеціальності поза конкурсом, можливість
гарантованого вступу на спеціальності де відсутній
конкурс, вступ за компанію з однокласниками, знайо�
мими, близькими друзями тощо. Саме ця група праці�
вників підприємства є достатньо проблемною щодо їх
професійного та особистісного розвитку через
відсутність рушійної мотивації досягнення максималь�
ного успіху.

Як вже зазначалось вище, переважна більшість до�
сліджень щодо розвитку персоналу обмежувало цей
процес професійними питаннями. Але дослідження та�
ких авторів, як Н.В. Коврига, Д. Гоулман, И.Н. Андре�
ева [2, с. 24—26] свідчать про те, що така складова ус�

пішного функціонування будь�якого працівника, як емо�
ційний інтелект, суттєво впливає на кінцевий результат як в
кількісному, так і в якісному плані. Тому доцільно було б
враховувати в процесі розвитку персоналу емоційний стан
працівника, його особистісні характеристики. На них, в свою
чергу, впливає такий чинник, як морально�психологічний
клімат у виробничому колективі, який може як покращува�
ти показники роботи працівника, так і звести всі професійні
зусилля працівника на нуля.

Таким чином, ми вважаємо необхідним запропонувати
нову структуру процесу розвитку персоналу підприємства
(рис. 2).

При прийнятті запропонованої нами структури процес
розвитку персоналу підприємства може набути нових яко�
стей та більш глибоко та всебічно визначити необхідність
його використання в практиці управління персоналом.

Розвиток персоналу повинен починатися з якісно по�
будованого пошуку та відбору персоналу для підприємства.
Переваг у цьому напрямку роботи відділу персоналу для
реалізації програми розвитку багато. По�перше, це сприяє
потраплянню до підприємства нових працівників двох дуже
важливих категорій. Перша категорія — висококваліфіко�
вані працівники з досвідом роботи на інших підприємствах.
Вони завжди є носіями нових підходів, шляхів оптимізації
виробничих процесів, носіями або навіть керівниками но�
вих шкіл та вчень. Друга категорія працівників — це випус�
кники навчальних закладів. Вони привносять до підприєм�
ства нові наукові підходи, нові бачення, принципи управлі�
ння виробничими процесами. Молоді працівники, крім того,
мають велику жагу до самореалізації та прояву своїх знань
та навичок. Тому вони працюватимуть довше та інтенсивні�
ше, ніж висококваліфіковані, при цьому — за значно меншу
заробітну плату. По�друге, при прийнятті до підприємства
висококваліфікованих працівників стає більш гострою кон�
куренція за зайняття вищих посад. А боротьба за ці посади
так чи інакше сприяє розвитку і тих, хто конкурує, і всього
підприємства в цілому. По�третє, пошук та підбір персона�
лу до підприємства свідчить про стабільний стан його, ос�

      

  ’  

-
 

  

  
 

  

Рис. 1. Структура процесу розвитку персоналу підприємства
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Рис. 2. Структура процесу розвитку персоналу підприємства
Розробка авторів.
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кільки відкриваються все нові та нові посади, а це і є показ�
ником розвитку підприємства. Такий розвиток, відповідно,
вимагає від працівників підприємства активного розвитку
щоб не залишитися серед тих, хто відстає в своєму профес�
ійному розвитку.

Обов'язковим вважаємо додати до структури процесу
розвитку персоналу такий напрям роботи відділу персона�
лу, як оцінка та атестація персоналу. Одне з головних зав�
дань цього процесу — визначення відповідності кількості та
якості працівників тим, завданням, що поставлені перед
підрозділом та підприємством в цілому. Таким чином, атес�
тація реалізує відразу декілька позитивних переваг щодо
розвитку персоналу.

1. Якщо за результатами атестації визначаються праців�
ники, що мають суттєві недоліки та не відповідають займаній
посаді — такі, зазвичай, підлягають звільненню. Через це
звільняється посада для пошуку та прийому відповідного пра�
цівника, це стимулює працівників, що залишаються на само�
розвиток на навчання, прагнення максимальної відповідності
своїй посаді, а це і є розвиток персоналу підприємства.

2. Якщо за результатами атестації визначаються прац�
івники, що вже "переросли" свої посади, таких працівників
призначають на вищі посади для максимальної реалізації їх
можливостей та потенціалу. Це сприяє прагненню й інших
працівників розвиватися професійно та особистісно для
можливого кар'єрного просування.

3. Достатньо часто за результатами атестації ви�
значаються працівники, що мають не суттєві відхилення від
стандартів, яким вони повинні були відповідати. Це є пря�
мим показанням для спрямування таких працівників на на�
вчання, підвищення кваліфікації. Результати такого навчан�
ня, зазвичай, сприяє певному ривку підприємства по відно�
шенню до конкурентів.

4. Практично завжди результати проведеної атестації
стають основою для залучення певної частини працівників,
які отримали високі оцінки, до складу кадрового резерву
підприємства. Склад кадрового резерву проходить навчан�
ня та підвищення кваліфікації. При чому це не тільки суто
професійна навчання. До навчальної програми в цій групі
працівників практично завжди включають тематику з менед�
жменту процесів та персоналу, розвитку управлінських яко�
стей, особливостей планування, контролю, стимулювання
персоналу.

5. Не так часто, але за результатами атестації іноді відбу�
вається горизонтальне переміщення працівників на іншу по�
саду того ж рівня підпорядкування та відповідальності. Таке
трапляється, коли атестаційна комісія вважає, що працівни�
ка краще використовувати на іншій дільниці виробничого
процесу. Це сприяє розвитку не тільки в підрозділі, куди пе�
реміщений працівник, але й підрозділі звідки він був пере�
міщений але неефективно використовувався.

На сьогодні дуже мало уваги приділяють на вітчизняних
підприємствах такому напрямку роботи відділу персоналу,
як профорієнтаційна робота з персоналом підприємства.
Така робота проводиться для визначення цілей и прагнень
працівників, їх професійно�психологічній спрямованості. Ця
робота дозволяє визначити тих працівників, які отримали
професійну освіту, що не відповідає їх психологічним особи�
стісним характеристикам. А це, в свою чергу не сприяє їх
максимальній професійній самореалізації. Завдання відділу
персоналу є виявлення таких працівників та розробка про�
грами щодо їх кращого професійного використання.

Серед теоретиків та практиків менеджменту практично
завжди, коли йдеться про розвиток персоналу підприємства
мається на увазі розвиток суто професійний. При цьому
часто забувають, що одним із напрямів розвитку є розви�
ток особистісний. Реалізувати цей напрям можливо через
оптимізації морально�психологічного клімату в колективі
підприємства. Робота в цьому напрямі може мати декілька
складових. По�перше, це виявлення конліктних ситуацій та
конфліктогенних працівників. Робота в цій ситуації може
полягати або у виховній роботі, а при її неможливості або
неефективності в усуненні конфліктогенів через їх звільнен�
ня. По�друге, це покращення психолгічної атмосфери в ко�
елективі. Зазвичай цьому сприяють колективні заходи, особ�
ливо якщо в їх планування, організації та проведенні беруть
участь максимальна кількість працівників підприємства. За
спостереженнями практиків менедмженту, таких колектив�
них заходів повинно бути на кожному підприємстві не менш
чотирьох. Приводів для цього достатньо — наприклад, свят�
кування Нового року, Восьмого березня (міжнародний
жіночий день, день народження підприємства, галузеве свя�

то, день випуску юбілейноє одиниці продукції або обслуго�
вування юбілейного клієнта тощо). Покращенню морально�
психологічного клімату часто сприяють заходи з покращен�
ня побутових умов на робочому місці, некоштовні соціальні
програми такі, як: безкоштовні або частково оплачувані
обіди, безкоштовні кава, чай, цукор, рпоїзні квитки на
міський транспорт, забезпечення якісною питною водою,
кулером тощо.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволяє зробити певні виснов�

ки.
1. На сучасному етапі розвитку економіки та менедж�

менту серед дослідників немає єдиної думки щодо визна�
чення поняття "розвиток персоналу.

2. Переважна більшість авторів, що досліджували про�
блему розвитку персоналу підприємства, обмежують це
поняття суто професійним розвитком — підвищенням ква�
ліфікації та набуття нових професійних знань та навичок.

3. Практично всі автори вважають складовими струк�
тури процесу розвитку персоналу такі чинники — стиму�
лювання персоналу, професійне навчання, планування тру�
дової кар'єри, виробнича адаптація персоналу.

4. На нашу думку, представлена структура процесу роз�
витку персоналу неповноцінною, і повинна бути доповнена
такими чинниками, як пошук та підбір персоналу, оцінка та
атестація персоналу, професійна орієнтація працівників
підприємства та оптимізація морально�психологічного
клімату на підприємстві.

5. Представлений матеріал є дискусійним і потребує по�
дальшого та більш глибокого та детального дослідження.

Література:
1. Брич В.Я., Гугул О.Я. Теоретичні аспекти розвитку

персоналу / В.Я. Брич, О.Я. Гугул // Вісник Хмельницького
національного університету. — № 5. — 2009. — Т. 2. — С.
13—16.

2. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: Искусство
управления людьми на основе эмоционального интеллекта
/ Дэниел Гоулман, Ричард Бояцис, Энни Макки; Пер. с англ.
— 6 изд. — М.: Альпина Паблишер, 2012.

3. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в сис�
темі освіти та професійної підготовки. — К.: Т� во "Знан�
ня". КОО, 2006. — 254 с.

4. Джой�Меттьюз Д. Развитие человеческих ресурсов
/ Д. Джой�Меттьюз, Д. Меггинсон, М. Сюрте; пер. с англ. —
М.: Эксмо, 2006. — 432 с.

5. Кошова Т. Професійний розвиток персоналу: понят�
тя, складові // Актуал. пробл. держ. упр. — О.: ОРІДУ
УАДУ, 2010. Вип.12. С. 108—118.

6. Плугіна Ю.А.Розвиток персоналу підприємства:
підходи, сутність, моделі. Вісник економіки транспорту і
промисловості. — № 42. — 2013. — С. 323—327.

7. Управління розвитком персоналу: навчальний по�
сібник / Т.П. Збрицька, Г.О. Савченко, М.С. Татаревська / За
заг. ред. М.С. Татаревської. — Одеса: Атлант, 2013. — 427с.

References:
1. Brych, V.Ya. and Gugul, O.Ya. (2009), "Theoretical

aspects of staff development", Visnik Chmelnizkogo nacional�
nogo universitetu, vol. 5, pp. 13—16.

2. Goulman, D. Boyacis, R. and Makki, E. (2012), Emoci�
onalnoe liderstvo [Emotional Leadership: The art of managing
people on the basis of emotional intelligence], Alpina Pablisher,
Moskva, RF.

3. Grishnova, O.A. (2006), Ludskiy capital: formuvanna v
systemi osvity ta profesiynoy pidgotovki [Human capital:
formation in education and training], Znannya, Kiev, Ukraine

4. Dzhoy�Mettuz, D. Meggison, D. and Surte, M. (2006),
Razvitie chelovecheskih resursov [Human Resource Develop�
ment], Tksmo, Moskva, RF.

5. Koshova, T. (2010), "Professional staff development:
concept, components", Aktualni problem derzh. Upravlinna,
Odessa, vol. 12, pp. 108—118.

6. Plugina, Yu.A. (2013), "The development of personnel,
approaches, essence, models", Visnik ekonomiki transport I
promislovosti, vol. 42, pp. 323—327.

7. Zbritzka, T.P. Savchenko, G.O and Tatarevska, M.S.
(2013), Upravlinna rozvitkom personal: Navchalni posibnik
[Office personnel development: Textbook], Atlant, Odessa,
Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 22.11.2015 р.


