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вимагатиме додаткових трудових витрат, а з друго-
го — на збільшення попиту на робочу силу впли-
ватиме загальне скорочення сільського населення 
з причини депопуляції та потреби розвитку інших 
галузей виробництва та інфраструктури. Проти-
лежну тенденцію матиме раціоналізація виробни-
чої аграрної сфери, підвищення механізації робіт 
та скорочення потреби в робочій силі, прискорен-
ня приватизаційних процесів землі та майна, ста-
новлення і розвиток аграрного бізнесу та інтенси-
фікація використання праці в ньому.

Література
1. Калина А. В. Економіка праці : [навч. посіб.] / 

А. В. Калина. — К. : МАУП, 2004. — 272 с.
2. Лукінов І. Продуктивні сили села — основа його від-

родження і прогресу / І. Лукінов, Л. Шепотько // Економіка 
України. — 2003. — № 3. — С. 3–13.

3. Заяць Т. А. Продуктивність людських ресурсів України 
та регіональні можливості її забезпечення / Т. А. Заяць // Укра-
їна: аспекти праці. — 2004. — № 3. — С. 25–29.

4. Інформаційне агентство УНІАН «Безробіття в Украї-
ні» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http: www.works.
tarefer.ru.

References
1. Kalyna, A. (2004). Ekonomika pratsi [Labor economics]. 

Kyiv: MAUP (in Ukr.).
2. Lukinov, I., & Shepot’ko L. (2003). Produktyvni syly sela 

osnova joho vidrodzhennia i prohresu [Productive forces of the vil-
lage the basis of its revival and progress], Ekonomika Ukrainy, 3, 
3–13 (in Ukr.).

3. Zaiats’, T. (2004). Produktyvnist’ liuds’kykh resursiv 
Ukrainy ta rehional’ni mozhlyvosti ii zabezpechennia [Productivity 
human resources of Ukraine and regional opportunities to provide], 
Ukraina: aspekty pratsi, 3, 25–29 (in Ukr.).

4. Unemployment in Ukraine. Information Agency UNIAN. 
(2011). Retrieved from http://www.works.tarefer.uk (in Ukr.).

УДК 331.101.3 І. А. Сільченко

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ

Анотація. Досліджено основні аспекти сучасних систем управління персоналом підприємства. Розгля-
нуто інноваційні принципи формування системи управління та оцінка ефективності системи управління 
персоналом підприємства.
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Summary. The basic aspects of modern control system by the personnel of enterprise are investigational. Innova-
tive principles of forming of control system and estimation of efficiency of control system by the personnel of enterprise 
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Актуальність теми. Сьогодні всі сучасні укра-
їнські підприємства знаходяться в умовах жор-
сткої конкуренції, яка швидко змінюється, тому 
вони повинні акцентувати свою увагу не лише на 
сфері виробництва, але й розробляти оптимальну 
кадрову систему управління, оскільки саме пер-
сонал є ключовим чинником, який визначає успіх 
діяльності будь-якого підприємства. Істотною 
перепоною підвищення конкурентоспроможнос-
ті підприємств є відсутність сучасних підходів у 
сфері роботи з персоналом, зокрема неопрацьо-
ваність питань визначення видів стратегії управ-
ління персоналом, урахування впливу на систему 

управління персоналом, необхідної компетенції 
персоналу, механізмів узгодження інтересів орга-
нізації і особистості, неопрацьованість питань ор-
ганізаційних умов впровадження нових підходів у 
роботі з персоналом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням сучасного управління персоналом під-
приємства приділена значна увага в роботах 
Т. Ю. Базарова, Т. С. Балуєвої, О. Н. Громової, 
Л. І. Євенко, О. П. Єгоршина, Б. Л. Єрьоміної, 
Дж. Іванцевича, А. Я. Кібанова, М. Б. Курбато-
вої, О. А. Лобанова, М. І. Магури, В. І. Маслова, 
С. І. Самигіна, С. В. Шекшні та ін. У цих роботах 
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запропоновані різні методики і моделі вибору ка-
дрової стратегії, які пов’язані зі стадіями життєво-
го циклу компанії.

Метою статті є виявлення основних аспектів 
сучасних систем управління персоналом на під-
приємствах, визначення та аналіз існуючих про-
блем щодо систем управління персоналом, озна-
йомлення з сутністю інноваційних технологій в 
управлінні працівників та висвітлення особливості 
їх використання на вітчизняних підприємствах.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умо-
вах ринкової економіки серед різноманітнос-
ті проблем, пов’язаних із забезпеченням нор-
мального та ефективного розвитку підприємств 
та організацій, однією із головних є проблема 
управління персоналом. Зміна принципів функ-
ціонування сучасної економіки, створення під-
приємств різних форм власності, конкуренція, 
глобальні структурні й технологічні зміни у ви-
робництві, його інформатизація обумовили іс-
тотну зміну ролі людських ресурсів. Усе більше 
управління персоналом визнається як одна з най-
більш важливих сфер життєдіяльності організації, 
здатної підвищити її ефективність і продуктив-
ність функціонування. Управління людськими 
ресурсами — це не тільки адміністрування кадро-
вої служби, а й більш широкий обсяг діяльності 
керівників органів управління. Воно включає в 
себе усі функції, пов’язані з: плануванням; за-
лученням; добором; соціалізацією; професійним 
розвитком; оцінюванням показників діяльності; 
оплатою праці; мотивацією; підтримкою робочих 
відносин з метою максимального використання 
потенціалу людських ресурсів. Тому найкращого 
розвитку досягнуть ті підприємства, які роблять 
головну ставку на людські ресурси та управлін-
ня ними. Мистецтво керівництва полягає в тому, 
щоб знайти саме такі підходи і методи, які забез-
печили б бажаний перебіг подій на підприємстві 
і спонукали його працівників до кращої праці. У 
таких умовах управління людськими ресурсами 
є важливою складовою менеджменту, що сприяє 
підвищенню ефективності діяльності організа-
ції шляхом визначення цілей, функцій, завдань і 
принципів управління людськими ресурсами.

Щоб адаптуватися до умов ринку, який роз-
вивається, потрібно здійснювати перехід від тра-
диційного управління персоналом до концепції 
сучасного управління персоналом. Сучасний під-
хід до організації управління персоналом являє со-
бою збалансоване поєднання людських цінностей, 
організаційних перетворень та постійної адаптації 
до змін зовнішнього середовища. Кадрова робота 
з персоналом підприємства потребує цілеспрямо-
ваної адаптації до сучасних правил ринкової гри, 
оскільки саме адаптація системи управління пер-
соналом допоможе підприємству вижити та розви-
ватись у сучасних умовах ринку [1].

Сучасна система управління персоналом, яка 
склалась на провідних вітчизняних підприємствах 
під впливом запровадження прогресивних зару-
біжних технологій управління персоналом та ви-
користанням власного досвіду, включає такі під-
системи: аналіз та планування персоналу; підбір 
та наймання персоналу; оцінювання персоналу; 
організація навчання та підвищення кваліфікації 
персоналу; атестація і ротація кадрів; управління 
оплатою праці; мотивація персоналу; облік спів-
робітників підприємства; організація трудових 
відносин на підприємстві; створення умов праці; 
соціальний розвиток; кадрова безпека [2].

Практична діяльність кожної компанії на 
ринку пов’язана з постійним прагненням зберег-
ти і примножити свої позиції. Найважливішими 
тенденціями в розвитку підприємств на сучасно-
му етапі виступають:

 — розвиток інтегрованих операційних сис-
тем (гнучке виробництво, реінжиніринг, мінімум 
запасів);

 — розвиток організаційних структур (малі 
групи, внутрішні ринки, стратегічні центри при-
бутку);

 — розвиток систем управління якістю (безде-
фектна робота, зростання відповідальності персо-
налу, самоконтроль);

 — розвиток систем стимулювання (участь у 
прибутках, розвиток нематеріального стимулю-
вання);

 — стабілізація складу працівників (переква-
ліфікація персоналу, самостійність працівників у 
виконанні рішень);

 — залучення працівників до управління (ро-
бочі групи та комітети, демократизація управлін-
ня) [3].

Ці тенденції прямо і опосередковано диктують 
зміни в змісті праці, способах і методах управлін-
ня людськими ресурсами. Нині кадрова робота на 
українських підприємствах фактично будується 
без урахування сучасних тенденцій у розвитку сві-
тового бізнесу. Це породжує відставання вітчизня-
них організацій у конкурентоспроможності, яке 
виражається в якості рішень і дій, продуктивності 
праці, інноваціях і т. д. Сьогодні персонал слід роз-
глядати як головний ресурс, спроможний забезпе-
чити перемогу в конкурентній боротьбі.

Останнім часом відбувається інтенсивний 
пошук шляхів формування оптимальної систе-
ми управління персоналом, котра відповідала би 
трьом основним вимогам: висока ефективність, 
регулярне оновлення та гнучкість. Система управ-
ління людськими ресурсами має бути завжди го-
товою до постійної реорганізації, перерозподілу 
працівників з метою ефективного їх використан-
ня та підвищення продуктивності праці.

Зазвичай основний бізнес має тенденцію до 
розвитку, що у свою чергу призводить до виник-
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нення нових завдань, нових працівників, нових 
підрозділів тощо.

Використання нетрадиційних методів при-
вернення персоналу (лізинг, аутсорсинг, аутста-
фінг) в тій або іншій формі дає підприємству не-
обхідну гнучкість. Звичайно про вище зазначені 
методи роботи з персоналом згадують тоді, коли 
постає проблема невідповідності наявних трудо-
вих ресурсів і потреб підприємства в них. Вирі-
шенням цієї проблеми є розробка програми зміни 
кількісних та якісних параметрів трудових ресур-
сів підприємства. Така програма може передбача-
ти задоволення потреб у персоналі шляхом додат-
кового навчання, прийому на роботу спеціалістів 
певного профілю, передання завдань на виконан-
ня іншим підприємства або ж інші заходи [4]

В Україні ринок послуг кадрового лізингу до-
сить молодий. За лізингом персоналу добре май-
бутнє, оскільки він дозволить багатьом підпри-
ємствам зважено підійти до вирішення питання 
про оптимальне використання персоналу у своїй 
діяльності.

Більш недорогим шляхом вирішення про-
блем нестачі власного персоналу є використан-
ня послуг фрілансерів. Фрілансер — людина, що 
виконує роботу без укладання довгострокового 
договору з роботодавцем, наймана тільки для ви-
конання певного переліку робіт (позаштатний 
працівник). Також фрілансером є працівник, за-
прошений для виконання робіт у ході аутстафінгу. 
Будучи поза постійним штатом якої-небудь ком-
панії, фрілансер може одночасно виконувати за-
мовлення для різних клієнтів. Сьогочасні фрілан-
сери — це люди різноманітних професій. Серед 
фрілансерів багато представників творчих профе-
сій, ІТ-сфери, реклами. Останнім часом фрілан-
серами стають інженери, викладачі, менеджери, 
консультанти. Усе це надає неймовірні можли-
вості для підприємств, оскільки вони мають шанс 
отримати необхідного спеціаліста за відносно не-
великі кошти.

Особливо ефективним є цей варіант для під-
приємств середнього та малого бізнесу.

Тим не менше професійний фрілансер — яви-
ще досить нове для України, хоча у США та краї-
нах Європи спеціалістів, які заробляють гроші на 
умовах вільної зайнятості, дуже багато.

Вітчизняні підприємства до послуг фрілан-
серів ставляться досить обережно, на відміну від 
іноземних фірм, які з радістю залучають таких 
працівників. Це пов’язано в першу чергу з їх орі-
єнтацією на західну модель ведення бізнесу, яка 
передбачає використання проектного підходу. 
Тобто під існуючий запит клієнта збирається ко-
манда спеціалістів, кожний з яких є професіона-
лом у певній галузі. Після виконання замовлення 
команда може працювати над новим проектом 
або ж розвалитися. Як правило, така форма робо-

ти приносить задоволення і замовнику, і спеціа-
лістам, що працюють над проектом [5].

Але існування технології фрілансу має і 
певні загрози для кадрового потенціалу підпри-
ємства. По-перше, висококваліфіковані праців-
ники, які не завжди готові працювати у суворих 
рамках конторської роботи, можуть скориста-
тися чудовою альтернативою постійній роботі 
з можливістю вільно заробляти, тобто стати на 
шлях фрілансера і покинути роботу на підпри-
ємстві. По-друге, діями найманих фрілансерів не 
керує патріотизм, відданість, принципи і лояль-
ність відносно підприємства, для них це просто 
тимчасова робота [6].

Інша кадрова проблема сьогодення полягає у 
необхідності розвитку кадрового потенціалу під-
приємства. Головна мета розвитку кадрового по-
тенціалу підприємства визначає підцілі та прин-
ципи системи управління персоналом. Останні 
являють собою правила, основні положення й 
норми, якими повинні оперувати керівники та 
фахівці в процесі управління кадрами. Розви-
ток кадрового потенціалу передбачає реалізацію 
стратегічних аспектів управління підприємством, 
такі, наприклад, як розробка й здійснення кадро-
вої політики, в межах якої принципи управління 
персоналом відображають об’єктивні тенденції, 
соціальні й економічні закони, враховують на-
укові рекомендації суспільної психології, теорії 
менеджменту й організації, тобто увесь арсенал 
наукового знання, який і визначає можливості 
ефективного регулювання та координацію люд-
ської діяльності.

Групу загальних принципів формування ка-
дрового потенціалу складають принципи: систем-
ності, рівних можливостей, поваги до людини, 
командної єдності, правового та соціального за-
хисту [7].

На жаль, керівники вітчизняних підприємств 
приділяють досить мало увагу цьому питанню, 
розраховуючи у більшості на бажання самих пра-
цівників, а не підштовхуючи їх до пізнання но-
вітнього, досягнення кращих результатів. Одним 
із важливих завдань управління персоналом є 
підвищення його кваліфікації та навчання. Най-
більш яскравим прикладом сучасних навчальних 
персонал-технологій є коучінг, який розглядаєть-
ся не просто як технологія навчання персоналу, а 
один із найбільш ефективних стилів управління 
на сучасному етапі розвитку бізнесу [8]. Західні 
практики-кадровики вважають коучінг найбільш 
ефективним методом реалізації скритого профе-
сійного та ділового потенціалу людини.

Коучінг — це форма взаємодії керівника і під-
леглого, процес передання знань і умінь від більш 
досвідченого і компетентного працівника менш 
досвідченому методом співбесіди, консультації, 
порад і методом завдань, що ускладнюються, 
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спрямована на найбільш ефективне виконання 
поставленого завдання [9].

Коучінг як безперервне співробітництво до-
помагає досягти реальних результатів у особисто-
му та професійному житті. Результатом коучінгу 
є поглиблення знань, що сприяє самовдоскона-
ленню працівника. Залежно від виду діяльності, 
кваліфікації працівників, особливостей галузі, 
цілей підприємства коучінг може виконувати без-
ліч функцій. На жаль, сьогодні не можна говорити 
про те, що ринок коучінгу в Україні є такий, що 
досить стрімко розвивається.

Активізація інноваційних процесів в усіх 
сферах діяльності призвела до розвитку персо-
нал-технологій, підвищення ефективності роботи 
персоналу, які засновані на удосконаленні бізнес-
процесів на підприємстві, зокрема процесу управ-
ління персоналом [10].

На сучасному етапі розвитку економіки 
України за значних трансформацій ринкового се-
редовища підходи до управління підприємством в 
цілому мають змінитись, а принципи управління 
персоналом повинні відображати сучасні вимоги 
до формування стосунків між керівниками та під-
леглими, враховувати стан і тенденції розвитку 
ринку праці.

Інноваційні принципи формування системи 
управління:

 — готовність до взаємного компромісу;
 — формування взаємної довіри керівників і 

трудового колективу;
 — орієнтація на досягнення лояльності пер-

соналу до місця роботи;
 — збереження на підприємстві цінних пра-

цівників;
 — зниження загального рівня стресу та кон-

фліктів у трудовому колективі;
 — прозорість, відкритість підприємства для 

працівників;
 — інноваційність в управлінні персоналом [11].

Послідовність використання основних прин-
ципів охоплює всі стадії ефективного управління 
персоналом і дає змогу сформувати таку систему 
управління, яка впливатиме на раціональне вико-
ристання трудового потенціалу підприємства.

Управління персоналом ефективне настіль-
ки, наскільки успішно цей персонал викорис-
товує свій потенціал для реалізації окреслених 
йому цілей. При цьому до уваги потрібно взяти 
здатність реалізовувати потенціал зусиллями не 
тільки управлінського персоналу, а й трудового 
колективу в цілому.

Оцінювання ефективності системи управлін-
ня персоналом підприємства потребує від керівни-
цтва підприємства здійснення таких кроків:

1. Формування єдиного органу (підрозділу, 
відділу), відповідального за управління персона-
лом на підприємстві.

2. Визначення загальної мети і завдань ро-
боти органу з управління персоналом у контексті 
стратегічних цілей та завдань підприємства за від-
повідних умов ринку.

3. Розроблення програми заходів щодо вдо-
сконалення системи управління персоналом за 
структурними одиницями органу з управління 
персоналом.

4. Розроблення внутрішніх корпоративних 
стандартів на основі складання професійних ви-
мог за всіма управлінськими посадами, у т. ч. пра-
цівників підрозділу з управління персоналом.

5. Упровадження методики досліджень, 
пов’язаних з різними аспектами роботи персо-
налу, зокрема оцінювання ступеня задоволеності 
працівників різних категорій роботою на підпри-
ємстві.

6. Визначення бюджету витрат, необхідних 
для формування та підтримання роботи органу з 
управління персоналом та його структурних оди-
ниць, а також реалізації програми заходів у сфері 
управління персоналом.

7. Встановлення ключових критеріїв ефек-
тивності функціонування органу управління пер-
соналом та його структурних одиниць [12].

Висновок. У сучасних умовах триває процес 
розвитку та оновлення концепції управління пер-
соналом, при цьому удосконалюються як системи 
управління персоналом, так і метод та інструмен-
ти, що використовуються. Працівник із його осо-
бистісними та професійними характеристиками 
від об’єкта управління перетворився в об’єкт ви-
вчення з метою розробки та застосування таких 
технологій, які дадуть змогу створити найкращі 
умови для реалізації потенціалу працівників та 
максимального задоволення їх очікувань та по-
треб. З огляду на це, необхідна активізація ви-
користання сучасних персонал-технологій, які 
відповідають умовам бізнес-середовища, а також 
дають змогу вирішувати поточні питання трудо-
вої діяльності персоналу, сприяють підвищенню 
ефективності управління персоналом.
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УДК 351:332:331.5 А. В. Трофимов

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню науково-методологічних засад застосування систем-
ного методу в дослідженні державного регулювання соціального захисту. До головних елементів структур-
них ланок системи регулювання соціального захисту населення віднесено спеціалізовані органи управління 
соціальним забезпеченням, соціальним страхуванням, соціальним обслуговуванням та соціальною допомо-
гою. Взаємодіючи з органами влади і управління інших регуляторних систем, вони утворюють єдине ціле, 
розвиток якого вже визначається зовнішніми умовами, насамперед, загальною стратегією соціальної по-
літики держави.
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