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Постановка проблеми. Сьогодні над проб-

лемами інноваційного розвитку підприємств 

вітчизняні економісти проводять багато дослід-

жень. Практика світових і українських компа-

ній показує, що запорукою успіху більшості су-

часних компаній виступає здатність швидкої 

адаптації до постійно мінливих соціально-еко-

номічних умов зовнішнього та внутрішнього 

середовища. За цих обставин одним з ключових 

факторів виступає ефективна система управ-

ління людськими ресурсами, фундаменталь-

ною основою якої є гнучка кадрова політика. 

У сучасній науці та практиці інноваційного 

менеджменту відбувається постійний процес 

удосконалення, підприємства потребують інно-

вації, так як саме вони забезпечують ефектив-

ний результат в організаційній. У той же час не-

достатнє вивчення питань інноваційного управ-

ління людськими ресурсами призводить до то-

го, що потреби компаній в них повністю не за-

довольняються, що знижує ефективність їх дії. 

Також слід зазначити, що актуальність 

інноваційної моделі розвитку підприємств 

зумовлюється стрімким зростанням впливу 

науки та нових технологій на розвиток світової 

економіки. Тому підприємствам України, котрі 

хочуть стабільно працювати у новій економіці 

та отримувати прибуток слід розуміти, що 

інноваційний шлях - це їх шлях до успіху.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем теорії і практики 

управління персоналом присвячені праці 

багатьох вітчизняних та закордонних учених: 

Д. Богині, Й. Завадського, Г. Щекіна,  Б. 

Генкіна, В. Дятлова, С. Шекшні, Дж. Грейсона, 

Г., Е. Старобинського, А. Пула . Аналіз 

опрацьованої наукової літератури дає змогу 

зробити висновок про наявність значної 

кількості наукових праць вітчизняних і 

зарубіжних авторів із даної теми, проте 

проблема інноваційного становлення в Україні 

залишається малодослідженою. 

Мета статті. Метою даного дослідження є 

аналіз інноваційних підходів до управління 

персоналом як можливостей їх використання 

на вітчизняних підприємствах. 

Основні результати дослідження. 

Інноваційний менеджмент являє cобою 

самостійну галузь управлінської науки та 

професіональної діяльності, яка спрямована на 

формування й забезпечення умов інноваційного 

розвитку будь-якої організації[1].  

Існує безліч трактувань самого терміна 

«інновації». П. Друкер розрізняв поняття 

«наукове відкриття», «новина» і «інновація». 

Під науковим відкриттям він розумів 

додавання знань до розуміння явищ природи. 

Новина у П. Друкера – це нова технічна 

можливість. Інновація – результат впливу 

новини на життя людей. Г. Ригс розглядав 

новину як концептуалізацію нових ідей, а 

інновацію – як комерційне освоєння нової ідеї. 

В. Хиппель розумів під новиною новий 

продукт або процес, під інновацією – вживання 

нового продукту або процесу на практиці. 
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Мал.1 . Підходи до визначення сутності та змісту інноваційного менеджменту 

Метою інноваційно – кадрового менедж-

менту є забезпечення ефективних масштабів 

розвитку кадрової служби підприємства 

шляхом включення в процес інноваційної 

діяльності[1]. Відповідно, в межах держави 

головною метою інноваційно – кадрового 

менеджменту виступає побудова ефективної 

системи управління персоналом для успішного 

функціонування інноваційно – кадрового 

потенціалу. Тому кожне підприємство, яке 

крокує в ногу з часом, намагається сформувати 

кадровий резерв, використовуючи при цьому 

інноваційні технології та методи[2]. 

У теорії кадрового менеджменту інноваційний 

підхід є відносно новим явищем не так давно 

отримав широке визнання і популярність.  

Нові вимоги до конкретного робочого місця 

і трудової діяльності стали головними 

спонукальними причинами у пошуку нових 

стратегій підготовки і подальшого навчання 

персоналу.     

Головний напрям – це переорієнтація систем 

професійної освіти на використовування 

концепції компетентності як основи для 

організації проведення навчання [3]. 

Такі системи навчання одержали назву 

Competency-Based Training, тобто професійна 

підготовка на основі концепції компетентності 

(ППОКК).    

ППОКК – порівняльно нова філософія 

навчання, що базується на двох головних 

принципах[4].: 

1. Результатом навчання є реальна здатність 

виконувати роботу.    

2.Підкорення системи навчання потребам 

тих, хто навчається .  

 
Мал.2. Характерні особливості ППОКК: 

Розглядаючи компетентність як суб’єктивну 

можливість працівника певної кваліфікації 

виконувати роботи відповідного рівня 

складності, необхідно розробити інструментарій 

щодо якісної та кількісної її оцінки, стандарти і 

критерії, які можуть бути використано. 

Такий підхід експериментально опрацьову-

ється в Україні у рамках проекту ПРООН/МОТ 

„Впровадження гнучких програм професійного 

навчання для безробітних”. Перевагами цієї 

підготовки є наближення навчання до реальної 

практики, потреб підприємства. ППОКК ство-

рює сприятливі умови для безперервного нав-

В основі програми навчання лежать загальновизнані стандарти 
професійної компетентності (галузеві або окремих підприємств); 

Результат навчання оцінюється за тим, як учні демонструють 
компетентність на відповідному рівні; 

Модульна організація навчального процесу; 

Індивідуалізація навчання;

Участь підприємств в розробці стандартів компетентності.
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чання і поступового розвитку професійної 

кар'єри.  

Ефективність навчання і його вплив на кон-

кретні результати роботи співробітників мо-

жуть бути високими тільки у разі акценту на 

інноваційну активність власно тих, хто навчає-

ться, активне залучення їх у процес навчання. У 

зв'язку з цим особливо актуальним є питання 

про корпоративні університети. Можна сказа-

ти, що корпоративні університети за рубежем є 

системою розвитку професійної компетентності. 

Корпоративний університет – це в першу 

чергу продумана система навчання персоналу 

компанії, в рамках якої разом із традиційними 

формами сучасної бізнесосвіти 

використовуються такі форми навчання, як 

бізнес-тренінги, проблемно-проектні семінари, 

семінари product knowledge (знання продукту), 

програми особистісного зростання працівника, 

рольові ігри, аналіз і обговорення кейсів [5]. 

Діяльність корпоративних університетів 

включає, як мінімум, такі основні напрями:

 
Мал.3. Основні напрямки діяльності корпоративних університетів. 

Таким чином, створення таких систем навчання 

є оптимальним рішенням для тих підприємств, які 

планують постійно розвивати знання і навички 

своїх співробітників у сфері бізнесу, економіки та 

інформаційних технологій [6].   

Уміння підбирати персонал, сформувати 

команду - це ті наріжні камені, на яких 

спотикаються багато компаній, і кожна 

вирішує її по-своєму.  Отже, позначимо 

основні кадрові проблеми: 

1) Дефіцит некваліфікованих кадрів, що 

виконують чорнову роботу, але, в той же час, 

що виконують велику кількість такої роботи. 

Дана проблема характерна для великих міст , в 

яких багато некваліфікованої роботи, за яку 

платять небагато, а виконувати її необхідно. 

Велика плинність таких кадрів у сфері послуг, 

в ресторанному бізнесі, в сфері торгівлі [7]. 

2) Незадоволеність персоналу соціальним 

пакетом і умовами праці. Чи не у всіх 

компаніях розуміють значимість соціального 

пакету для утримання своїх співробітників. До 

того ж, соціальний пакет вимагає значних 

фінансових вкладень, а частина компаній воліє 

їх більше вкладати в розвиток виробництва і в 

нові проекти, ніж в соціальні програми [8]. 

3) Необхідність підтримки заробітної плати на 

досить високому рівні, з урахуванням її індексації, 

а також зростання інфляції, і підвищення рівня 

життя в суспільстві. Зростає рівень інфляції, а 

зарплата залишається колишньою. У зв'язку з цим, 

персонал починає підшукувати краще оплачувану 

роботу, яка могла б забезпечити зростаючі 

потреби. До того ж, йде постійне порівняння, 

скільки за одну і ту ж роботу платять в одній 

компанії, і скільки в іншій [9]. 

4). Необхідність перепідготовки кадрів і 

підвищення їх кваліфікації. Ніщо не стоїть на 

місці, бізнес стрімко розвивається, 

застосовуються нові технології, постійно 

запускаються нові проекти. Відставання в будь-

якій сфері бізнесу відразу ж позначається на 

прибутковості компанії, на її успішності [7]. 

На основі цих проблем можна 

запропонувати  такі шлях їх рішення. 

Гідна заробітна плата один із чудових 

способів вирішення заданих проблем. На 

сьогоднішній день середня зарплата в столиці 

кваліфікованих працівників становить від 300 

до 600 $, а некваліфікованих від 150 до 300 $. 

Якщо планка опускається нижче, значить, 

може початися відтік кадрів, які будуть 

придивлятися до інших компаній, і виявивши 
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таку ж роботу, але краще оплачувану. Тому, 

компанії постійно повинні відстежувати рівень 

зарплати по своїй галузі, в сусідніх компаніях 

для того щоб швидко орієнтуватися, коли і на 

скільки необхідно підвищувати зарплату або її 

поки можна утримувати на колишньому рівні. 

Соціальний пакет як обов’язкова умова - 

забезпечення обідами, або наявність в офісній 

будівлі компанії своєї їдальні з низькими 

цінами. Кімнати відпочинку і психологічної 

релаксації, медична страховка, дуже актуальна 

оплата мобільного зв'язку, а також надання 

різних путівок в санаторії і на курорти за 

кордон. Нове віяння на ринку праці – оплата 

співробітникам спортзалу і басейну. Все це 

важливо! На забезпечення такого соціального 

пакету йдуть певні кошти, але це окупається, 

тому що люди бачать конкретну турботу про 

них, а це знижує плинність кадрів. Тому, 

надання людям хороших умов праці набуває 

важливого значення [10]. 

Корпоративні заходи вкрай необхідні. "Життя 

без свят нагадує довгу дорогу без заїжджого 

двору ". Свята, організовувані в компанії, вносять 

в неї радісну хвилю, відчуття причетності і 

спільності в колективі. Компанія, в якій задіяно 

багато людей, працюючих часом в різних 

підрозділах і мало спілкуються один з одним, 

тільки виграє від організації хороших 

корпоративних заходів, які будуть сприяти 

знайомству людей один з другом. Особливої 

уваги слід приділити психологічній мотивації. 

Вона сприяє їх професійному та кар'єрному росту 

(персоналу). Для того, щоб постійно "Тримати 

руку на пульсі компанії", треба знати ставлення 

співробітників до всіх процесів, що відбуваються 

в компанії. Для цього можна раз на півроку всім 

співробітникам роздати анонімну анкету, з 

наступними питаннями: ставлення до 

керівництву всіх рівнів, оцінка морального і 

психологічного клімату в компанії, чи є 

задоволеність роботою і зарплатою, якщо немає, 

то чому, оцінка соціального пакету, свої 

пропозиції керівництву компанії щодо 

поліпшення роботи[11]. 

Необхідна також підтримка зв'язку з бізнес-

школами, вузами та училищами, залучення 

молодих кадрів. Такі зв'язку дозволяють 

компанії безпосередньо підшукувати собі 

фахівців, готуючи вже студентів старших 

курсів або вкладаючи певні кошти в їх 

навчання. Дане співробітництво дозволяє 

компанії постійно підбирати для себе нові 

кадри, причому, роблячи замовлення на ті 

спеціальностями, які в найбільшому дефіциті 

на сьогоднішній день в компанії[12].   

Проблему залучення некваліфікованих 

кадрів можна вирішувати з допомогою 

регіональних кадрових агентств, які охоче 

набирають персонал в регіонах. Підводячи 

підсумки, можна сказати, що висока 

задоволеність персоналу - висока задоволеність 

клієнта - висока ефективність компанії . 

Висновки і пропозиції. Проведене 

дослідження дозволяє зробити висновок, що 

сучасні процеси прискорення глобалізації і 

посилення конкуренції на ринках вимагають від 

підприємств упровадження інновацій у практику 

управління персоналом. Це свідчить про те, що у 

розглянутих у статті HR-інновацій є велике і 

стабільне майбутнє. При цьому інноваційний 

розвиток системи управління персоналом 

повинен відповідати таким вимогам: 

1. Приведення у відповідність рівня 

людських ресурсів до інноваційних процесів 

організації. 

2. Інноваційна діяльність і мотивація 

персоналу, яка має на увазі інтенсивну 

реалізацію якісно нових підходів до технологій, 

виробництва, продукції. 

3. Віднесення управління персоналом до 

інноваційних процесів організації. При цьому 

персонал, зокрема, управлінська ланка, є одним 

із джерел нововведень. 

4. Кожний інноваційний захід слід розглядати 

в аспекті його відповідності якісному рівню 

підготовленості людських ресурсів. 

Для ефективної реалізації програм 

інноваційного розвитку необхідна відповідна 

державна підтримка. Значна роль держави в 

процесах комерціалізації технологій 

визначається політикою держави, спрямованою 

на створення економіки інноваційного типу. 

Проаналізовано основні кадрові проблеми на 

сучасних підприємствах. Виходячи з 

вищеперерахованих проблем, було виділено 

основні методи їх рішення, на яких повинен 

базуватися інноваційний розвиток України. 
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Кейрибаря Д.П., Изюмцева Н.В.  

ИННОВАЦИИ В КАДРОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В статье рассматривается понятие менеджмента инноваций. Его следует оценить как совокупность действий, 

которая обеспечивает становление предприятия. Инновации в кадровом менеджменте используется для 

эффективного управления персоналом. Внимание уделено современным методам развития, мотивации и 

инновационного обучения персонала. Проанализированы основные кадровые проблемы, предложены основные 

методы их решения. 

Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, менеджмент, управление персоналом, планирование персонала, 

мотивация и стимулирование персонала, организация инновационной деятельности персонала.. 

 

Keirybarian D.P., Izyumtseva N.V.  

INNOVATIONS IN PERSONNEL MANAGEMENT OF MODERN ENTERPRISES  

The article deals with the concept of innovation management. It should be assessed as a set of actions that ensure the 

establishment of the enterprise. Innovation in personnel management is used to effectively manage the personnel of the 

enterprise. Attention is paid to modern methods of development, motivation and innovative staff training. The basic personnel 

problems are analyzed, the basic methods of their solution are offered      

Keywords: innovations, innovation process, management, personnel management, personnel planning, personnel motivation 

and stimulation, organization of personnel innovation activities. 
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