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Анотація. На всіх етапах розвитку економіки, управління персоналом є однією з найбільших сфер життя 

підприємства здатного підвищити його ефективність. Система управління персоналом забезпечує безперервне 

вдосконалення методів роботи з кадрами . Важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку 

економіки є люди, їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує непересічна залежність 

конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу 

підприємства, організації. Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх факторів – 

це характер продукції, яка випускається  на підприємстві, технології та організації виробництва; під впливом  

зовнішніх факторів – це демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характеру ринку праці. Від 

забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, раціонального їх використання залежать організаційно-

технічний рівень виробництва, імідж підприємства, його фінансова стабільність, усі показники діяльності 

підприємства.   
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Постановка проблеми. В умовах транс-

формаційної економіки особливого значення 

набувають питання підготовки фахівців у га-

лузі управління персоналом підприємств орга-

нізацій для народного господарства України. 

При цьому велика роль не тільки використову-

ваного вітчизняного, а наявного накопиченого 

досвіду зарубіжними структурними підрозді-

лами. Робота з персоналом — найважливіша 

функція управлінської діяльності менеджера 

та запорука ефективної роботи будь якого 

підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженню окресленої проблематики 

присвячено чимало наукових праць вітчизня-

них і зарубіжних авторів – В.Г. Андрійчука, 

І.Ф. Баланюка, О.А. Біттера, О.М. Бородіної, 

Н.І. Василенької, О.А. Грішнової, М.І. 

Долішнього, В.Ю. Лисака, М.Й. Маліка, Л.С. 

Сас, К.І. Якуби, М.А. Лендєла, Г.В. Черевка, 

О.В. Шебаніної, Л.О. Шепотько, О.Г. 

Шпикуляка, В.В. Юрчишина та ін. А також 

такими зарубіжними вченими, як R. Bennett, R. 

Gareth, M. George, L. Mullins. 

Мета статті. Метою даної статті є 

обґрунтування функцій і ролі процесу 

управління персоналом  на прикладі моделі 

американського менеджменту та виявлення  її 

високої ефективності .  

Основні результати дослідження. 

Людський чинник визнаний головною 

продуктивною силою суспільства і становить 

основу концепцій управління в зарубіжному 

менеджменті. За сучасних умов знання, 

уміння, трудові навички, ініціатива, 

заповзятливість персоналу фірми стають 

важливішими стратегічними ресурсами, ніж 

фінансовий чи виробничий капітал. 

 Використання американського менедж-

менту обумовлене не лише загальноеко-

номічними тенденціями, а й національною 

ментальністю, управлінськими традиціями 

тощо. Історичний розвиток американського 

менеджменту свідчить про якісні зміни мето-

дів, форм і засобів організування спільної 

праці людей і впливу на них. 

Наприкінці 80-х років XX ст. більшість 

корпорацій США перейшла від командно-

контрольного організування і управління до 

децентралізованого управління шляхом 

утворення управлінських підрозділів безпо-

середньо на виробництві на засадах само-

врядування. Причини виникнення цього 

напряму структурної реорганізації амери-

канських фірм зумовлені історичними умо-

вами їхнього формування і розвитку та змі-

нами умов функціонування сучасних вироб-

ничих об'єднань на ринку. Динамічність 

американського ринку вимагає високої 

диверсифікації виробництва. Це зумовило 

відповідну структуру управління компаніями, 

які створювали спеціалізовані виробничі 
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відділення або їх групи з різних видів 

диверсифікованої продукції і сфер діяльності. 

Така побудова фірм США полягає у запровад-

женні т.зв. плоских структур, за яких скоро-

чуються або ліквідуються окремі підрозділи 

функціональних служб при штаб-квартирах 

корпорацій і проміжних ланок. Відповідні 

функції передаються низовим ланкам. Цей 

процес супроводжується делегуванням повно-

важень і відповідальності, розширенням участі 

цих ланок у визначенні політики корпорацій та 

управлінні ними. Такі зміни стосувалися не 

просто структур, а всієї системи управління 

корпораціями. Більшість із них перейшли до 

мультидивізіональних структур управління[4,5]. 

Усі ці зміни обумовлені новою роллю 

людини у виробництві й управлінні. Методи 

американського менеджменту, що сформу-

валися під впливом тейлоризму, основувалися 

на поділі виробничого процесу на дискретні 

завдання, можливість виконання яких залежа-

ла від майстерності і ступеня навченості пра-

цівників. За комп'ютеризованого виробництва, 

де багато функцій здійснюються по-іншому, 

попередні методи впливу на працівників ви-

черпали себе. Гнучкі автоматизовані вироб-

ництва і роботизовані системи, використання 

нових матеріалів, комп'ютеризація виробницт-

ва є причиною того, що наприкінці 60-х років 

XX ст. відчутнішою стала роль інтелектуаль-

ної частки робочої сили і, відповідно, знизило-

ся значення фізичної. Нові умови виробництва 

затребували значно вищої професійної квалі-

фікації працівників. Відповідно знання стали 

найціннішим ресурсом суспільства. «Соціальні 

капіталовкладення» в молодих спеціалістів 

(перш ніж суспільство одержить від них віддачу) 

нині оцінюються в 100-150 тис. доларів США. 

Із нагромадженням на підприємствах про-

фесійно-кваліфікаційного потенціалу нового 

рівня перед менеджментом постало завдання 

активізації людського чинника, тобто свідомо-

го й ефективного застосування у процесі праці 

знань, умінь, досвіду, поєднаних із наявними у 

людини від природи якостями — прагненням 

до пізнання, аналітичним мисленням, еврис-

тичною творчою діяльністю. Для більшості 

підприємств центральною проблемою є подо-

лання розриву між розвитком інноваційних 

стратегій, нових організаційних структур і 

способами управління людськими ресурсами. 

Особливу роль у використанні трудового 

потенціалу працівників почали відігравати 

кадрові служби корпорацій, що перетвори-

лися на спеціалізовані підрозділи, оснащені 

сучасною технікою, укомплектовані компе-

тентними працівниками, які володіють специ-

фічним інструментарієм для розв'язання соціа-

льних проблем виробництва. Основний зміст 

діяльності цих служб полягає в забезпеченні 

виробництва висококваліфікованою робочою 

силою (планування, відбір і найм, вивільнення, 

аналіз плинності), сприянні розвитку праців-

ників (профорієнтація і перепідготовка, атеста-

ція і оцінювання рівня кваліфікації, організу-

вання службового просування), удосконален-

ні організації, стимулюванні праці, дотриманні 

техніки безпеки, здійсненні соціальних виплат. 

Підрозділи з управління трудовими ресурсами 

беруть участь у переговорах із профспілками 

при укладенні колективних договорів, у розг-

ляді скарг і претензій, контролі за дисциплі-

ною та ін.[1,4]. 

У великій корпорації з децентралізованою 

(дивізіональною) структурою управління кад-

рова робота поділена між головною кадровою 

службою, що знаходиться при штаб-квартирі 

корпорації, і кадровими службами продукто-

вих відділень. Для центральної кадрової служ-

би головне — координація діяльності відді-

лень, здійснення єдиної науково-технічної, 

кадрової політики, добір лінійних менеджерів, 

здатних очолити виробничо-господарські ро-

боти у відділеннях. Фахівці головної кадрової 

служби займаються передусім поєднанням 

кадрової політики і стратегії корпорації, кон-

сультуванням служб із питань атестації пра-

цівників, добору керівників, трудового законо-

давства тощо. Оскільки основна господарська 

ланка — продуктове відділення — фінансово і 

виробничо є самостійною, наділена великими 

повноваженнями з випуску виробів, її кадрова 

служба займається проблемами планування 

чисельності і структури працівників, їхнього 

добору, оцінювання й атестації, дотримання 

трудового законодавства і питаннями, пов'яза-

ними з організуванням виробничо-господарсь-

ких процесів. 

Кардинальні зміни в управлінні персоналом 

в американських корпораціях зумовлені новою 

роллю людських ресурсів у виробництві. 

Принцип «продуктивність від людини» чітко 

засвоєний більшістю процвітаючих фірм. 
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Особливу увагу вони приділяють успіху кож-

ного працівника, наданню йому можливості з 

гордістю заявити: «Я зробив це сам». 

Американський кадровий менеджмент 

застосовує і специфічні форми та методи ро-

боти. Одним із найважливіших інструментів 

управління персоналом є атестація працівни-

ків, мета якої — порівняння фактичного ви-

конання робіт працівником із нормативними 

критеріями його трудових функцій. Атестація 

пов'язана з відбором персоналу, здійсненням 

програм перепідготовки, службового просу-

вання, оплати праці. Від її результатів зале-

жать становище, матеріальна забезпеченість, 

задоволеність роботою і т. п. Як правило, 

робітників і молодших службовців атестують 

кожні шість місяців, спеціалістів і молодших - 

лінійних керівників — щорічно. Методи атес-

тації і оцінювання диференційовані для окре-

мих категорій працівників. Складовою роботи 

з кадрами є удосконалення формальних і вста-

новлення неформальних відносин між праців-

никами у межах технологічного ланцюжка 

«проектування — реалізація виробу». У бага-

тьох компаніях такі відносини стали основою 

пошуку нових ефективних рішень. 

У роботі з персоналом американські компа-

нії важливого значення надають удосконален-

ню організування і стимулювання праці. Вони 

все частіше відмовляються від ієрархічних 

структур, ліквідовують вертикальні управлін-

ські ланки, розширюють коло відповідальних 

осіб за виконання виробничих завдань, перемі-

щують повноваження менеджерів низового і 

середнього рівнів до рівня робочого місця. 

Відтак відмовляються від організування праці, 

що відповідала потребам конвеєрного вироб-

ництва і пов'язана з фрагментизацією робочих 

завдань, вузькою спеціалізацією працівників. 

Перевагу отримує принципово інша форма 

організування праці — у межах робочої групи, 

бригади, які мають певну виробничу самос-

тійність. Нині у напівавтономних виробничих 

бригадах працює до 50% працівників[2,6]. 

Бригадна праця, як і горизонтальні структу-

ри на підприємстві, є організаційною основою 

мотивування робітників, яка забезпечується 

системою гнучкого матеріального стимулю-

вання особистих здібностей, досягнень, і охоп-

лює, крім зарплати, різні доплати і премії, до-

ходи від участі у прибутках, акціонерному ка-

піталі компанії. Такий підхід сприяє взаємо-

зв'язку доходів працівників і тих цінностей, які 

вони створюють. Стрижнем нової філософії 

управління є мотивування працівників залу-

ченням до управлінської діяльності, що роз-

в'язує проблему відчуження власності. Завдяки 

цьому відбувається децентралізація рішень, 

робітники і службовці залучаються до обгово-

рення проблем удосконалення виробництва, 

розширюється сфера і зміст їхньої участі в 

управлінні. Все це є основою добровільного і 

активного співробітництва персоналу й адмі-

ністрації задля досягнення цілей підприємства. 

«Супербригади» мають право ухвалювати 

оперативні рішення, замовляти матеріали, 

приймати людей на роботу, брати участь у 

стратегічному плануванні. Будучи найпрогре-

сивнішою формою участі робітників в управ-

лінні виробництвом, такі бригади змушують 

менеджерів ділитися владою. Розвиток авто-

номних форм виробничої діяльності на засадах 

самоврядування зумовив виникнення внутрі-

фірмового підприємництва, особливо в іннова-

ційній діяльності, суть якого полягає в імітації 

ринкових відносин між структурними підроз-

ділами. За успішної їх роботи умовні ринкові 

результати можуть стати реальними[3].  

 Новий соціальний механізм у виробничій 

сфері відкриває перспективу формування на 

підприємствах відносин, за яких наймач в 

особі менеджера і наймані працівники діють 

не як антагоністи, а як партнери. Людина 

поділяє цілі і цінності своєї фірми, здатна сама 

знаходити шляхи їх вирішення і контролювати 

себе. Цьому сприяє запровад-ження сучасного 

стилю управління в діяльності керівників усіх 

рівнів. 

Висновки та пропозиції. Узагальнюючи 

можна відмітити, що в американському менед-

жменті відбувається переосмислення ціннос-

тей, засобів і форм впливу на працівників, 

пов’язане з технологічними, організаційними, 

економічними і соціальними змінами, зумов-

леними науково-техніч-ним прогресом у ви-

робництві. Лідерство, яке завжди було йому 

властивим, набуло нових ознак — тепер 

акцент робиться на особистому прикладі ке-

рівника, відмові від адміністрування, переході 

до м'якого стилю керівництва, спрямованого 

на створення «управлінської автономії» і «при-

родну дифузію» окремих структурних оди-

ниць. Велику увагу приділяють також культурі 

організації та її розвитку. Кожна солідна фірма 
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формує і оберігає особливий «дух компанії», 

загальну атмосферу, які обумовлюють етнічні 

принципи, стиль взаємовідносин, девізи праці. 

Все це, дає можливість ефективно працювати 

підприємству або організації як в короткостро-

ковому періоді, так і на перспективу. 
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Речка Е.Н. 

На всех этапах развития экономики, управления персоналом является одной из крупнейших сфер жизни 

предприятия способного повысить его эффективность. Система управления персоналом обеспечивает непрерывное 

совершенствование методов работы с кадрами. Важным элементом производительных сил и главным источником 

развития экономики являются люди, их мастерство, образование, подготовка, мотивация деятельности. Существует 

зависимость конкурентоспособности экономики, уровня благосостояния населения от качества трудового 

потенциала персонала предприятия, организации. Персонал предприятия формируется и изменяется под 

воздействием внутренних факторов - это характер выпускаемой продукции на предприятии, технологии и 

организации производства; под влиянием внешних факторов - это демографические процессы, юридические и 

моральные нормы общества, характера рынка труда. От обеспечения предприятия квалифицированными кадрами, 

рационального их использования зависят организационно-технический уровень производства, имидж предприятия, 

его финансовая стабильность, все показатели деятельности предприятия. 

Ключевые слова. Персонал, управление персоналом, система управления персоналом, трудовой потенциал, 

эффективность производства. 

 

Rechka K. 

At all stages of economic development, human resources management is one of the largest spheres of the company's life able 

to increase its efficiency. The system of personnel management provides continuous improvement of methods of work with 

personnel. An important element of the productive forces and the main source of economic development are people, their 

skills, education, training, and motivation. There is a remarkable dependence of the competitiveness of the economy, the level 

of well-being of the population on the quality of labor potential of the personnel of the enterprise, organization. The staff of 

the enterprise is formed and changed under the influence of internal factors - it is the nature of products that are produced in 

the enterprise, technology and organization of production; under the influence of external factors - these are demographic 

processes, legal and moral norms of society, the nature of the labor market.  

The organization's technical level of production, the image of the enterprise, its financial stability, all indicators of the 

enterprise's activity depend on the provision of the company by skilled personnel, their rational use. 

Key words. Staff. Personnel management. Personnel management system. Labor potential. Production efficiency. 

 

 

 

 

 

 


