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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Д. С. Боруля, студентка спеціальності Маркетинг освітньої 
програми «Інтернет-маркетинг», група ІМ б-11 
Ж. А. Кононенко, к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної 
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HRM (Human Resources Management, управління персоналом, 
HR-менеджмент) – галузь знань та практичної діяльності, спря-
мована на залучення до організації кваліфікованого персоналу, 
здатного здійснювати покладені на нього обов‟язки та опти-
мальне його використання. Управління персоналом є невідділь-
ною частиною автоматизованих систем керування підпри-
ємством [1]. 

Трудові ресурси – це частина працездатного населення, що 
відповідає певній сфері діяльності за віком, фізичними та 
освітніми даними.  

За характером участі у виробничому процесі працівники ком-
панії поділяються на працівників основної діяльності (робіт-
ники, інженерний персонал – інженери, службовці, допоміжний 
персонал – МОП, студенти, охоронний персонал) і невиробни-
чий персонал зайнятий у сфері послуг. 

Оцінка персоналу – це цілеспрямоване зіставлення певних 
характеристик працівників з відповідними параметрами, 
вимогами. 

Коефіцієнт найму – розраховується як відношення кількості 
прийнятих на роботу до кількості працівників до середньо-
облікової чисельності працівників. 
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Коефіцієнт виходу на пенсію розраховується як відношення 
кількості звільнених до середньооблікової чисельності праців-
ників. 

Коефіцієнт плинності працівників – розраховується як відно-
шення кількості звільнень і порушень трудової дисципліни до 
середньооблікової чисельності працівників. 

Коефіцієнт стабільності персоналу – розраховується як відно-
шення чисельності працівників до середньооблікової чисель-
ності працівників за весь рік.  

Загальна нестабільність – розраховується як відношення 
нових прийнятих і звільнених до середньооблікової чисельності 
працівників.  

Продуктивність праці – грошова або фізична кількість 
продукту (обсяг праці, послуг), виробленого працівником за 
одиницю робочого часу, або кількість робочого часу, 
витраченого на виробництво одиниці продукції.  

Рівень продуктивності праці характеризується кількістю 
виробленого працівником (робітником) грошового або нату-
рального продукту (обсяг робіт, послуг) за одиницю робочого 
часу (годину, зміну, день, місяць, квартал, рік) або кількість 
робочого часу, витраченого на створення одиниці продукції 
(виконана робота, надані послуги) [2]. 

1. Сім основ HR. Коли ми говоримо про управління люд-
ськими ресурсами, певні елементи вважаються наріжними 
каменями: набір та відбір, управління продуктивністю, навчання 
та розвиток, планування резервного копіювання, компенсація та 
прибуток, кадрові інформаційні системи, кадрові дані та 
аналітика [3]. 

2. З початку ХХ ст. деякі компанії почали передавати на аут-
сорсинг деякі з більш традиційних адміністративних, транзак-
ційних HR-функцій, намагаючись звільнити відділ рекоменду-
вати та впроваджувати більш значущі програми, що створюють 
додаткову вартість, які позитивно впливають на бізнес. Функції, 
які можуть бути передані на аутсорсинг у цьому процесі, вклю-
чають адміністрування заробітної плати, виплати працівникам, 
набір, перевірку справ, співбесіди при виході, управління 
ризиками, вирішення спорів, перевірку безпеки та політику 
офісу. Використання більш сучасних інструментів, таких як 
найкраще програмне забезпечення для підбору персоналу, також 
може дозволити відділам кадрів більше свободи, підвищуючи їх 
ефективність [4]. 
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Рисунок 1 – Основи управління персоналом 

3. Аналіз та планування персоналу. Статистика життя країни 
в основному визначається міграцією. Важливим показником 
міграції в регіоні є різниця між міською та сільською міграцією. 

Основними характеристиками життєвого потенціалу країни є: 
 взаємозалежність показників природної міграції, дослі-

джених за певний проміжок часу; 
 статево-вікова структура населення; 
 зв‟язки між показниками механічного руху населення. 

Основними показниками його є народжуваність і смерть, а меха-
нічні прибутки та втрати відбиваються в наступних загальних 
показниках; 

 природний приріст населення – визначається як різниця 
між кількістю народжених і кількістю смертей за певний 
проміжок часу; 

 перехідні відмінності – визначаються як різниця між при-
бутком і втратами за певний проміжок часу; 

 загальний приріст населення – сума народжених і прибу-
лих за певний проміжок часу; 

 загальне скорочення населення – загальна кількість 
смертей і міграцій за певний проміжок часу; 



296  – © ПУЕТ – 

 ззагальна динаміка – сума показників загального зрос-
тання та спаду, або баланс між природним приростом та 
міграцією [1]. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі» 

Процес глобалізації – це одна з найактуальніших проблем на 
сьогодні, оскільки вона характеризує стан і розвиток сучасної 
економічної системи. Глобалізацією називають об‟єктивний та 
необхідний процес, що супроводжує людство протягом його 
історії. Це взаємовплив і взаємозв‟язок країн, який стосується 
безлічі аспектів людського життя. Інакше кажучи, глобалізація – 
це розвиток політичної та економічної залежності країн і регіо-
нів світу до тої міри, коли можна вже говорити про створення 
єдиного правового поля і світових органів політичного та 
економічного управління. В основі глобалізації лежить розквіт 
світових ринків товарів, праці, послуг і капіталу. 

2020 р. у рейтингу індексу рівня глобалізації країн світу 
Україна зайняла 44 місце, опублікованому KOF Swiss Economic 
Institute (Швейцарським економічним інститутом). У цьому ж 
рейтингу поруч із нами такі країни: 41 місце займає Чилі, 42 – 
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