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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ І МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 
 

Сучасні умови ринкової економіки зумовлюють потребу в розробленні 
принципово нових підходів до управління персоналом з усвідомленням того, 
що головним резервом підприємства є працівники, а за його межами – 
споживачі продукції, якість і конкурентоспроможність якої забезпечує 
персонал. Технології, на яких базується система управління персоналом, 
потребують постійного оновлення та уточнення, оскільки ринкове 
середовище функціонування національних підприємств постійно змінюється, 
з метою побудови високоефективної системи управління персоналом 
необхідно дослідити суть та значення принципів формування відповідної 
системи в нових умовах ринку. 

Швидке впровадження нових технологій, нових форм організацій 
виробництва, скорочення і зникнення окремих підприємств, виникнення 

 70 



нових сфер зайнятості (комп'ютерні технології, моделювання, електронне 
спілкування та Інтернет) змінюють способи ведення бізнесу і взаємодію 
людей у процесі управління персоналом на підприємстві. Обґрунтування 
необхідності розвитку даної системи дає поштовх для застосування на 
сучасних підприємствах побудови нових інноваційних технологій та методів 
використання трудових ресурсів. 

Аналізу проблем теорії і практики управління персоналом присвячено 
праці багатьох вітчизняних та закордонних учених: Д. Богині, В. Весніна, 
О. Віханського, Б. Генкіна, Дж. Грейсона, Г. Деслєра, В. Дятлова, 
А. Єгоршина, А. Кібанова, А. Колота, Дж. Лафти, А. Пула, 
Е. Старобинського, А. Шегди, С. Шекшні та ін. Але дослідження питань 
сучасної практики інноваційного управління персонал-технологіями в 
сучасних умовах господарювання вимагає дедалі більшої уваги. 

Система управління персоналом на сучасному підприємстві незалежно 
від форми власності є наймогутнішим інструментом забезпечення 
конкурентоздатності й розвитку, тому виникає необхідність у розробці та 
підвищенні ефективності новітньої системи управління персоналом з 
урахуванням вимог ринкової економіки [1]. 

П. Друкер вивчаючи проблему управління персоналом, підкреслює в 
своїх працях, що саме у сфери управління персоналом традиційні базові 
уявлення істотно суперечать реальності та є непродуктивними [2, с. 196]. На 
його думку, існує єдиний правильний принцип управління персоналом – 
використання диференційованих підходів і стилів управління для різних груп 
працівників і навіть окремих працівників у різних ситуаціях. При цьому той 
чи інший спосіб впливу, певний набір операцій і процедур у процесі 
формування та реалізації трудового потенціалу визначають персонал 
технологією або технологією управління персоналом [3, с. 456]. 

Поширеними на сучасному етапі є ауттехнології в управлінні 
персоналом, які у вітчизняній практиці визначаються як форма позикової 
праці. Ауттехнології поділяють на дві групи: передачу окремих функцій 
спеціалізованим компаніям (аутсорсинг) та передачу спеціалізованій 
компанії працівників підприємства (аутстафінг, лізинг персоналу). Саме ці 
технології дають змогу реалізувати такі принципи управління персоналом, як 
оптимальність та гнучкість [4, с. 389]. 

Сучасний стан економіки також визначає нові вимоги до рівня 
підготовки персоналу, коли спостерігається швидке застаріння знань, умінь і 
навичок персоналу, яке виражається у відставанні індивідуальних знань від 
сучасних вимог до посади і професії. Постійний розвиток персоналу з метою 
підвищення його компетентності повинен здійснюватися через формування 
системи безперервного навчання під час створення умов для повного 
розкриття потенціалу співробітників, їх здібності робити відчутний внесок у 
діяльність своєї організації. Найбільш прийнятним є інноваційний тип 
навчання. Найбільш складним моментом у процесі навчання є засвоєння 

 71 



методів самостійного надбання знань. Використовуючи різні методи 
розвитку, можна управляти компетентністю персоналу [5, с. 25]. 

Управління персоналом як інноваційна система фірми передбачає 
необхідність побудови концепції і моделі, розробку стратегії і політики 
управління персоналу, а також враховування низки різних чинників, що 
впливають на їх функціонування. Система управління персоналом, як і 
система управління визначає практику розробки певних цілей і механізмів 
контролю їх виконання. Мета створення інноваційних майданчиків (і це дуже 
важливо для розуміння керівників) – впровадження не інновації, а 
інноваційної поведінки працівників, яка формує особливу інноваційну форму 
організаційної культури фірми, а інноваційні методи управління персоналом, 
у зв’язку з цим, базуються на трьох принципах: самостійність, 
професіоналізм і цілеспрямованість у відносинах між керівником і підлеглим 
(робота виконується переважно за бажанням, ніж за примусом). Керівництво 
багатьох фірм доходить висновку про ефективність використання гнучкого 
графіка роботи персоналу, а фіксована кількість годин робочого тижня – це 
ознака застарілого менталітету (для ефективності діяльності від працівника 
вимагається лише результат, а не «відбування» на робочому місці протягом 
певного нормованого часу). Згідно проведених досліджень, у 2015 р. більш 
ніж 50 % компаній сфери інноваційних технологій і процесів будуть 
використовувати програми та принципи гейміфікації у власній комерційній 
діяльності. 

Отже, не викликає сумнівів, що у найближчій перспективі слід 
очікувати від ринку управлінських послуг нових нестандартних продуктів і 
рішень, які дозволять керувати мотивацією і корпоративною культурою, як 
наразі дозволяють керувати кадровим діловодством і системами HRMS 
(автоматизовані системи по управлінню людськими ресурсами). Від систем, 
що автоматизують практики прийняття рішень, компанії прискорено 
рухаються до систем, що автоматизують управління талантами. 

 
Література 

1. Лели Ю.Г. Сучасні системи управління персоналом та їх вплив на 
ефективність роботи підприємства / Ю.Г. Лели; Електронний інститут 
національний депозитарій Приазовського державного технічного 
університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eir.pstu.edu/. 
2. Друкер П. Менеджмент в ХХІ веке: [учебное пособие] / П. Друкер ; пер. с 
англ. – М. : Вильямс, 2001. – 272 с. 
3. Управление персоналом организации : [учебник] / Под ред. А.Я. Кибанова. 
– М. : ИНФРА-М, 2007. – 638 с. 
4. Третяк О.П. Сучасні персонал-технології у систем і управління персоналом 
на підприємстві / О.П. Третяк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – 
№24 (4). – С. 389–396. 
5. Киселев Э.В. Общие подходы к формированию обучающейся организации 
на основе компетентностного подхода к развитию персонала / Э.В. Киселев, 

 72 

http://eir.pstu.edu/


И.А. Щербакова // Качество. Инновации. Образование. – 2007. – № 7. – С. 20–
26. 

 
УДК 331.1 

Коваленко І.Ф., 
канд. екон. наук, доц., 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» 

 
СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНИХ РЕАЛІЯХ 
 

В сучасних реаліях бізнес-діяльності традиційні методи досягнення 
конкурентних переваг, такі як, наприклад, цінова політика чи якість товарів 
та послуг потребують доповнення новими засобами, які містять у своїй 
основі «соціальні компоненти» та генерують наявність етичних норм у 
корпоративній поведінці. В якості одного з найефективніших способів 
досягнення вищеозначених цілей сучасна наука розглядає корпоративну 
соціальну відповідальність (КСВ), основними цінностями якої являється 
участь бізнесу у вирішенні соціальних, екологічних та економічних проблем, 
гармонізації суспільних відносин задля формування базових засад 
збалансованого суспільного розвитку. 

Дослідження всесвітньовідомих наукових шкіл переконливо доводять 
ідеї про те, що екологічна і соціальна активність бізнес-організацій істотно 
впливає на їх ділову репутацію, формує прогресивний бренд роботодавця, 
знижує ризики фінансового характеру, поліпшує відносини зі 
стейкхолдерами. Результативні практики у сфері соціальної відповідальності 
сприяють залученню додаткових інвестицій, оскільки будь-який 
портфельний інвестор, приймаючи рішення щодо купівлі пакетів акцій тієї чи 
іншої компанії, оцінює весь спектр ризиків, об'єднуючи в своєму фондовому 
аналізі економічні, екологічні та соціальні показники. Тому набуває 
поширення тенденція, коли все більше інвесторів починають розглядати КСВ 
в якості одного з основних критеріїв інноваційної та орієнтованої на 
майбутній розвиток бізнес-організації. Важливим доказом актуальності 
соціально відповідальної діяльності для бізнесу є також той факт, що 
більшість світових корпорацій займають лідируючі позиції в сфері КСВ та 
впливають на становлення і розвиток базових концептуальних засад 
соціальної відповідальності бізнесу. 

Нинішні українські реалії зумовлюють підвищену затребуваність 
бізнесових соціальних інвестицій як на суспільному, так і на організаційному 
рівні, оскільки в умовах поширення кризових соціально-економічних явищ 
вони являються дієвим іструментом вирішення наявних проблем та 
зменшення негативних суспільних наслідків. 
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