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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ 
 

У статті досліджуються питання удосконалення системи розвитку персоналу енергопостачальної компанії. Проведено 

аналіз теоретичних розробок щодо визначення сутності поняття «розвиток персоналу», проаналізовано найбільш 

поширені принципи формування системи розвитку персоналу на підприємстві та визначено основні її елементи. Надано 

характеристику існуючої системи розвитку персоналу  досліджуваної енергопостачальної компанії, що використовують 

навчання працівників корпоративному університеті та проведення щорічної оцінки діяльності персоналу, на підставі якої 

визначаються рівні оплати праці всім категоріям персоналу компанії. Запропоновано заходи практичного характеру з 

удосконалення системи розвитку персоналу в енергопостачальній компанії: проведення неперіодичних і спеціальних 

атестацій персоналу, аутсорсінг персоналу компанії, проведення атестації  on-line.  
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 

господарювання підприємств і компаній для 

отримання достатніх результатів в управлінні  

та  забезпеченні  їх ефективної  діяльності  

можливо  лише за умови, що їх працівники 

володіють професійними знаннями, навиками, 

вміннями, а також бажанням та змогою примно-

жувати свої здібності.  Розвиток  персоналу  має  

бути  поступовим  і  дозованим, враховувати  

здібності  й  інтереси  тих,  на  кого  спрямовані  

заходи  з  розвитку, передбачати  чіткі  цілі, 

завдання,  принципи,  методи  і  відбуватися  при  

сприятливих  умовах  для  неформальних  та 

комфортних відносин. Важливість розвитку 

персоналу для організацій пояснюється фактом, 

що прискорення  науково-технічного  прогресу  

призводить  до  швидких  змін  у вимогах до 

професійних знань, умінь, навичок.  

Актуальність обраної теми дослідження 

полягає в тому, що саме ефективно сформо-

вана система розвитку персоналу на підпри-

ємстві сприяє підвищенню конкурентоспро-

можності сучасних підприємств і компаній. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед відомих учених вивченням концепту-

альних проблем мотивації праці, в тому числі 

мотивації управлінського персоналу займалися 

Кибанов А. Я. [1], Савченко В. А.[2], 

Никифоренко В. Г. [3],  Крушельницька О. В. 

[4], Егоршин А. П. [5]. В перелічених роботах 

розглядаються загальні теоретичні підходи до 

формування  системи розвитку персоналу, виз-

начаються певні складові персоналу. Проте не 

всі питання теоретичної розробки і  практичного 

провадження елементів системи розвитку 

персоналу докладно вивчено і проаналізовано, 

особливо з урахуванням специфіки галузевою 

приналежності промислових підприємств. 

Мета статті полягає в аналізі теоретичних 

розробок щодо визначення та формування 

системи розвитку персоналу на підприємстві й 

розробці рекомендацій щодо її удосконалення. 

Основні результати дослідження. 

Узагальнюючи проаналізовані тлумачення 

категорії «розвиток персоналу», доцільно 

зробити кілька висновків:  

- розвиток персоналу визначається або як 

сукупність заходів у сфері навчання,  

підвищення  кваліфікації,  або  як  процес  

надбання  необхідних навичок,  знань, вмінь,  

розкриття  потенціалу  працівників.   Більш 

повно і точно розвиток персоналу має 

розглядатися як процес, безперервність якого 

забезпечується поступовою реалізацією 

запланованих заходів у даній сфері [1, 3, 5]; 
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- у  більшості  визначень  категорія «розвиток  

персоналу»  обмежується професійним  розвит-

ком.  Проте тільки  у  випадку  гармонійного  роз-

витку  всіх (особистісних, професійних, соціаль-

них тощо) якостей особи доцільно розглядати 

розвиток працівника як такий взагалі [4]; 

- розвиток часто ототожнюють із 

надбанням додаткових навичок, знань, умінь, 

компетенцій тощо. Доцільно розглядати 

розвиток як процес якісних характеристик 

вдосконалення якісних характеристик 

працівника й виведення на якісно новий рівень 

(інтенсивний процес) [6];  

- необхідно розглядати розвиток персоналу 

не як формальний, одноразовий захід по 

відношенню до співробітників, а як 

динамічний і чітко спланований процес, що 

носить стратегічний і перманентний характер.  

Розвиток персоналу - це системно організо-

ваний процес кількісних, якісних і структурних 

змін компетентності працівників засобами без-

перервного професійного навчання і виховання 

для підготовки їх до виконання нових вироб-

ничих функцій, професійно-кваліфікаційного 

просування, формування резерву керівників і 

вдосконалення соціальної структури персоналу. 

Система  розвитку персоналу – це  суку-

ність  організаційних  структур, методик, про-

цесів і ресурсів, необхідних для ефективного 

виконання поточних і перспективних  завдань  

у сфері  розвитку  персоналу,  а  також  оптима-

льного задоволення запитів працівників, 

пов'язаних із самореалізацією, професійною 

підготовкою  і  кар'єрою [7].  

Базовими  принципами функціонування 

системи розвитку персоналу виступають [8]:  

-  науковий  підхід,  тобто  заходи  щодо  

розвитку  персоналу  повинні плануватися  й  

проводитися  на  науковій  основі  

підготовленими  й кваліфікованими фахівцями;  

- демократизм - система розвитку 

персоналу повинна бути відкрита для 

прийняття ініціативи від самих людей;  

- гнучкість -  здатність системи розвитку 

персоналу  швидко реагувати на зміну  

сучасних потреб  та уміння  реагувати  на  

майбутні потреби,  а  також вибудовувати й 

корегувати заходи щодо розвитку персоналу  

відповідно до стратегії розвитку організації;  

-  планомірність -  розвиток  персоналу  

повинен  бути  чітко спланованим і 

проводитись відповідно до розробленого 

плану протягом усього періоду планування;  

-  незалежність -  відображати  об'єктивні  

потреби  в  розвитку  окремих співробітників, 

здійснюватись без адміністративного впливу 

топ-менеджерів, бути незалежним від 

суб'єктивної волі керівництва;  

- відкритість - доступність для всього 

персоналу, постійне інформування про  існу-

ючі  можливості;  можливість  співробітників  

впливати  на  власний розвиток; 

- перманентність  - безперервність,  що  

дозволить  більш  раціонально   та ефективно  

використати  можливості  персоналу, проводи-

ти  аналіз  якісної структури персоналу в 

цілому і його окремих категорій, прогнозувати 

потреби розвитку, а  також фактичні й можливі  

наслідки реалізації програм і проектів, 

спрямованих на розвиток персоналу;  

- адаптивність  і відновлення  - використання 

як тих методів, що раніше застосовувалися та 

довели свою ефективність, так і інноваційних  

підходів та методів розвитку персоналу, які відо-

бражають і враховують сучасну специфіку 

розвитку організацій у конкурентному 

середовищі;  

- практичність або корисність існуючої 

системи розвитку персоналу для забезпечення 

конкурентної переваги організації в сучасному 

світі бізнесу.  

Враховуючи теоретичні розробки в галузі 

розвитку персоналу та  практичні 

рекомендації,  до  основних  областей  

розвитку  персоналу підприємств доцільно 

віднести наступні (рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Основні області розвитку персоналу підприємства 

організаційний розвиток 

Області розвитку персоналу 

підприємств 

супроводження процесів змін 

коучінг і 

наставництво 
професійний розвиток 

підвищення кваліфікації планування кар'єри 
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Існуюча система розвитку персоналу 

досліджуваної компанії характеризується наяв-

ністю, по-перше, корпоративного університету. 

ПАТ ДТЕК «Донецькобленерго» надає всім 

співробітникам можливість розвивати свій 

професійний, управлінський і лідерський 

потенціал у цьому університеті – Академії 

ДТЕК, де працюють приблизно 300 тренерів, 7 

сертифікованих асесорів і коучів. Із 2014 року 

мета Академії -  стати конкурентоспроможним 

провайдером на ринку тренінгових і консул-

тингових послуг і сприяти реформі системи 

професійно-технічної освіти України [9]. 

Крім того, в енергопостачальній компанії 

ПАТ ДТЕК "Донецькобленерго" впроваджено 

систему оцінки персоналу з метою виявлення 

здібностей співробітників та визначення 

перспектив їх розвитку, для чого 

застосовуються найсучасніші методики. 

Оцінка персоналу дає керівництву компанії 

цінну інформацію для прийняття 

управлінських рішень, допомагає ефективної 

організації всіх інших HR-процесів. Знання 

сильних сторін співробітників, їх потреб і 

мотивів допомагає компанії прицільно 

розвивати людей і своєчасно просувати їх по 

кар'єрних сходах [9]. 

В досліджуваній компанії оцінка 

вважається одним з найважливіших процесів, 

обов'язкова складова всіх етапів управління 

персоналом (рис. 2): підбір/призначення; 

постановка цілей / оцінка; винагорода; 

розвиток персоналу; оцінка ефективності 

діяльності [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 - Модель управління персоналом ПАТ ДТЕК «Донецькобленерго» 

 

Для удосконалення системи розвитку 

персоналу в досліджуваній компанії 

пропонується додати до існуючого проведення 

щорічної оцінки діяльності всіх працівників 

компанії здійснення неперіодичної атестації 

персоналу та спеціальної атестації, впровадити 

аутсорсинг  атестації  персоналу  -  це  

передача  роботодавцем  на договірній  основі  

процесу  атестації  своїх  співробітників  

спеціалізованій компанії,  яка  здійснює  

проведення  окремих  атестаційних  заходів,  а  

також повну побудову функціональної 

системи атестації персоналу [10], проведення 

атестації  персоналу on-line на підставі 

Assessment Tools, яка  призначена  для 

проведення атестації та оцінки персоналу в 

режимах on-і off-line з підготовкою звітів та 

управлінських рішень [11]. 

Висновки та пропозиції. Актуальність, 

необхідність і перспективність дослідження 

системи розвитку персоналу на промислових 

підприємствах, особливо з урахуванням 

галузевої специфіки, вимагає подальших 

досліджень в цьому напрямі. Необхідність 

впровадження практичних заходів з 

удосконалення елементів розвитку персоналу 

в енергопостачальних компаніях підкрес-

люється виявленими проблемами в 

формуванні ефективної системи розвитку 

персоналу. 

Перспективами досліджень в цьому 

напрямі є подальший розвиток та 

удосконалення запропонованих заходів щодо 

удосконалення системи розвитку персоналу 

праці та  адаптація їх до промислових 

підприємств різних галузей. 
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Amelnitskaya O.V., Mizina O.V., Molchanova O.I.,  

STUDY OF THE SYSTEM OF DEVELOPMENT OF PERSONNEL ON ENTERPRISE 

The article deals with the issues of improvement of the system of personnel development of the energy supply company. An 

analysis of theoretical developments concerning the definition of the essence of the concept of "personnel development" was 

carried out, the most common principles of the development of the personnel development system at the enterprise were analyzed 

and the main elements of it were determined. The description of the existing system of development of the personnel of the 

investigated power supply company, which uses the training of employees of the corporate university and conducting an annual 

assessment of the personnel, on the basis of which the level of remuneration for all categories of company personnel is 

determined, is given. The practical measures aimed at improving the personnel development system in the energy supply 

company are offered: non-recurring and special attestations of personnel, outsourcing of company personnel, and conducting 

on-line certification. 

Key words: personnel development, personnel development system, personnel development system components, corporate 

university, annual activity evaluation, non-recurrent and special attestation, outsourcing of personnel 
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