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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ 

РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Розвиток персоналу є повторюваним процесом досягнення таких показників рівня кваліфікації працівників, які 

відповідають стратегії розвитку організації. У такому розумінні розвиток персоналу є фундаментальною 

складовою загального процесу управління персоналом, інтегрально пов'язаною із розвитком організації і 

формуванням професійних кар'єр працівників [1, с.325]. 

Управління розвитком персоналу - це розроблення й реалізація заходів для досягнення показників професійних 

компетенцій працівників відповідно до стратегії розвитку організації.  

Розвиток та навчання персоналу передбачають організацію безперервного навчання та підвищення кваліфікації 

працюючих. Михайлова Л.І. вважає, що цей процес може бути розділений на підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів [2, c.103]. 

Підвищення кваліфікації - це навчання, яке спрямоване на розвиток, вдосконалення знань, умінь та навиків в 

конкретній сфері діяльності.  

Перепідготовка кадрів - це отримання нової спеціальної освіти, що зумовлене потребами науково-технічного 

прогресу та соціального розвитку. 

Організація підвищення кваліфікації кадрів забезпечує оновлення знань персоналу, які, як відомо, мають 

здатність старіти. На думку вчених, отримані знання в навчальних закладах вже через декілька років є застарілими. 

Якщо ж людина вже деякий час працює на підприємстві та не здійснює свого розвитку через підвищення 

кваліфікації, то потенціал такого працівника знижується, тобто людський капітал знецінюється. 

В процесі науково-технічного прогресу базова освіта втрачає своє значенні. Тому відповідні навчальні заклади 

здійснюють перепідготовку кадрів з метою отримання ними нових спеціальностей, які мають потребу на ринку 

праці.  

Основними інструментами підвищення компетенцій (розвитку персоналу) є управління службовими кар'єрами, 

навчання і підвищення кваліфікації працівників, управління їх рухом (переміщеннями) в організації, структуриза-

ція праці. Нормативні вимоги щодо необхідного досвіду роботи наведені у «Довіднику кваліфікаційних 

характеристик професій працівників». 

Отже, наступною задачею є навчання та професійний розвиток працівників підприємства. Організація 

професійного розвитку стала однією з основних функцій управління персоналом. Освіта і навчання персоналу 

повинні бути безперервними і забезпечувати необхідний професійний розвиток. 

Навчання персоналу дозволяє вирішувати основні завдання як в інтересах організації - підвищення 

ефективності і якості праці, так і в інтересах людини - підвищується рівень життя, створюється можливість для ре-

алізації своїх здібностей. Працівник стає конкурентоспроможним на ринку праці, а рівень освіти є одним із трьох 

показників, що формують індекс розвитку людини, куди входять показники тривалості життя та доход на душу 

населення. 

Професійний розвиток - це безперервний комплексний процес, який включає: професійне навчання, розвиток 

кар'єри та підвищення кваліфікації Реалізація концепції розвитку персоналу передбачає створення гнучкої, кон-

кретної системи професійного навчання, зорієнтованої на вирішення стратегічних завдань організації. Освіта і 

навчання виконують об'єднуючу роль в досягненні цілей. Невипадково управління професійним розвитком посідає 

значне місце в роботі лінійних керівників, оскільки вони добре знають рівень знань, здібностей, умінь своїх 

підлеглих. Лінійні керівники і менеджери з персоналу розробляють програму розвитку персоналу. 

Завданням управління професійним розвитком на підприємстві є забезпечення: 

- відповідного професійного рівня робітників вимогам робочого місця, посади; 

- умов для мобільності працівників як передумови раціональної їх зайнятості і використання; 

- можливості просування працівників як у професійній, так і в службовій кар'єрі. 

Застосовуючи систему безперервного навчання, підприємство може забезпечити найбільш повну відповідність 

структури працівників структурі робочих місць з врахуванням всього спектру вимог до працівників. 
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