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Мета і завдання. Метою є визначення теоретичної сутності процесів управління
трудовими ресурсами на вітчизняних підприємствах.
Завдання – з’ясування ролі та значення управління трудовими ресурсами на
підприємстві.
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження - процес управління трудовими
ресурсами підприємства.
Предмет дослідження – теоретико-методичні аспекти підвищення ефективності
управління трудовими ресурсами підприємства.
Результати дослідження. Для визначення ефективності управління персоналом,
необхідний комплексний підхід з кінцевими результатами діяльності, продуктивності і якості
праці та організації роботи персоналу як соціальної системи [6]. Не можна визначити
ефективність управління персоналом тільки за допомогою зіставлення тих або інших
кількісних економічних показників.
Ефективним завданням управлiння є організація роботи персоналу підприємства
таким чином, щоб конкурентні переваги персоналу, відносно його якості і потенціалу,
органічно вписувалося в синергетичну єдність загальної діяльності всіх аспектів організації,
тому використання інструментарію ціннісно-орієнтованого управління є своєчасним.
Ідея управління персоналом полягає у визначенні всіх можливих шляхів створення
цінності підприємства в обраній сфері діяльності і прийнятті рішень щодо вибору кожного з
них, виходячи з наявних і таких, що можуть бути сформовані.
Впровадження положень ціннісно-орієнтованого підходу на підприємстві, спрямовано
на оптимізацію кадрової політики і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності
підприємства в довгостроковій перспективі, і передбачає формування комплексу
організаційних передумов, що мають сприяти поступовим позитивним змінам в його
діяльності. Результатом таких якісних перетворень має стати безперервне удосконалення та
підвищення ефективності функціонування підприємства.
З усіх моделей систем мотивації праці в ринковій економіці, найбільш характерні
японська, американська, французька, англійська, німецька та шведська моделі.
Система стимулювання праці досить гнучка. Вона традиційно будується з
урахуванням трьох факторів: професійної майстерності, віку і стажу роботи. Розмір окладу
робітника, інженера, керівника нижчої та середньої ланок в залежності від цих факторів
здійснюється за тарифною сіткою, за допомогою якої визначається оклад (умовно-постійна
частина заробітної плати працівника) як сума виплат за трьома розділами: за вік, за стаж
роботи, за кваліфікацію і майстерність, що характеризуються категорією і розрядом .
За останні роки, багато підприємств почали більше звертати уваги на питання
управління персоналу. Причинами цього є:
1.
Стaрі aдміністрaтивні форми упрaвління персонaлом є неефективними і це
примусило бaгaтьох шукати нові прийоми і методи роботи з людьми.
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2.
Перехід на господарський розрахунок і сомоокупнiсть сприяв пошуку нових
ресурсів і резервів. В цих умовах, багато хто звернув увагу на ефективне використання не
тільки матеріальних, але і людських ресурсів, як важливого фактора підвищення рівня
продуктивності підприємства.
3.
В країнi формується ринок працi. З'явилися можливостi вiдбору, необхiднiсть в
пошуку квалiфiкованих кадрiв, їх оцiнцi і інші елементи ринкового пiдходу до управлiння
персоналом.
4.
Суттєво покращилась наукова i методологiчна база роботи з персоналом.
Опублiковано багато наукових робiт, якi дозволяють підняти ефективність роботи з
персоналом на новий рівень.
5.
Багатo підприємств і фірм накoпичили пoзитивний дoсвід рoбoти з персoналoм,
щo дає надію на значний прoгрес у сфері мотивації праці.
Висновки. Узагальнюючи досвiд зарубiжних пiдприємств, можна сформувати головну
цiль системи управління персоналом: забезпечення кадрами, їх ефективне використання,
професійний і соціальний розвиток.
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