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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сучасний темп розвитку економіки обумовлює пошук новітніх 

підходів та форм розвитку підприємств. Головним рушійним елементом 
такого розвитку, у відповідності до сучасних поглядів, є людські 
ресурси. Саме людина керуючі різними механізмами та системами 
створює кінцевий продукт підприємства. Якісно вироблений продукт 
чи послуга дозволяють утримувати та розширювати відповідний 
сегмент ринку підприємства, задовольняти потреби споживачів та 
отримувати прибуток [1]. 

Слід зазначити, що будь-яке підприємство, і в першу чергу, 
орієнтоване на успіх, прагне найбільш ефективно використовувати 
потенціал своїх працівників. Ті організації, що мислять та діють на 
перспективу, створюють необхідні умови для повної віддачі 
співробітників на роботі, а також для розвитку їхнього потенціалу, який 
є одним з ключових елементів підвищення конкурентоспроможності 
підприємства [2]. 

У відповідності з цим, найбільш повне використання знань, вмінь 
та навиків працівників стає пріоритетним завданням керівництва з 
метою забезпечення максимально ефективного і якісного виконання 
трудових функцій, що допоможе досягти цілей підприємства. Тобто 
виникає необхідність в побудові такої мотиваційної системи роботи з 
персоналом на основі реалізації компетенцій, яка дозволить ефективно 
й швидко досягати поставлених перед підприємством цілей і динамічно 
вирішувати проблеми, що виникають в його діяльності [3]. 

Ефективна виробнича поведінка сучасного працівника 
обумовлюється впливом на нього сукупності чинників. Сприйнятливість 
і чутливість до впливу чинників і розгляд мотиваційно-цінних впливів 
призводить до ефективної реалізації потенціалу працівника й 
досягнення цілей підприємства [4]. Одним із найбільш важливих 
аспектів підвищення рівня мотивації персоналу є використання 
чутливості працівника до мотиваційних заходів і чинників. Необхідно 
відмітити, що для характеристики міри чутливості до впливу 
використовують поняття еластичність. Еластичність мотивації 
працівника – це міра чутливості індивіда до впливу чинників мотивації, 
що проявляється в зміні ефективності діяльності працівника [5]. 
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Ефективність управління і результативність організаційної 
діяльності в складних умовах, які висувають підвищенні вимоги до 
персоналу, багато в чому визначаються застосуванням соціально-
психологічних методів в управлінні персоналом. До основного 
соціально-психологічного методу, який використовуються в управлінні 
персоналом для підвищення ефективності трудових процесів, відносять 
управлінський вплив. У слідстві впливу відбуваються усвідомлені і 
неусвідомлені зміни в мотиваційній сфері [6]. 

Для підвищення ефективності функціонування і забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах необхідно 
активно впроваджувати інноваційні технології в управлінні 
персоналом. Впровадження інноваційних технологій в управління 
персоналом сприятиме формуванню конкурентоспроможного 
персоналу та підвищенню продуктивності праці на підприємствах 
України [7]. 
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