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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ВСТУП
Роль кадрового потенціалу в економіці завжди була

визначальною. Сьогодні він потребує іще більш ефектив0

ного використання. Зважаючи на обмеженість матеріаль0

них та фінансових ресурсів, особливо гострою є ситуація

в харчовій промисловості.

Дослідження динаміки, темпів, формуваня кадрового

потенціалу харчових виробництв вказують на факти:

— поступового зростання фондів оплати праці пропор0

ційно зростанню чисельності працівників;

— коливання плинності кадрів, яке пояснюється тим,

що на підприємствах немає чіткої стратегії розвитку, яка б

враховувала ситуацію на ринку праці та специфіку про0

дукції, яка виробляється;

— старіння персоналу на підприємствах харчової про0

мисловості;

— відсутність методики оцінки стану формування кад0

рового потенціалу підприємства;

— підвищення трудомісткості;

— нехтування процесами розвитку та перепідготовки

персоналу.

Всі вищеперераховані факти дають підстави щодо про0

позиції впровадження моделі формування кадрового по0

тенціалу, яка б відповідала сучсаним тенденціям управлін0

ня персоналу взагалі та специфіці харчових виробництв

зокрема.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Формування персоналу підприємства з високими про0

фесійно0кваліфікаційними характеристиками, орієнтова0

ного на досягнення кінцевої мети, вдосконалення його

структури, стало одним з ключових завдань у процесі по0

будови моделі механізму формування кадрового потенці0

алу підприємтсв харчової промисловості. Важливо відміти0

ти, що при побудові моделі, а також у процесі її впровад0
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ження, були враховані деякі вимоги до процесу формуван0

ня кадрового потенціалу, а саме:

— "плинність" (діяльність організації розбивається на

потоки — виробничий, фінансовий, маркетинговий, —

кожний з яких є об'єктом управління);

— масштабність (застосування як можна більшого чис0

ла однотипних універсальних методів управління на різних

рівнях і в різних потоках системи);

—  синергізм (багатокритеріальне управління всіма

рівнями й потоками об'єкта управління для досягнення

поставлених завдань та загальних цілей підприємства).

Враховуючи вищезазначене, зобразимо модель меха0

нізму формування кадрового потенціалу на підприємствах

харчової промисловості (рис.1).

РЕЗУЛЬТАТИ
Відомо, що планування діяльності підприємства почи0

нається зі стратегії, тому логічним початком нашої моделі

є стратегія підприємства, при реалізації якої необхідно

створювати та зміцнювати конкурентні переваги за допо0

могою компетенцій, які забезпечують підприємство кон0

курентною перевагою в галузі [1—4].

Одним із компонентів стратегічного управління є кор0

поративна ідеологія.

Корпоративна ідеологія — це цілісна система принципів

і методик розвитку в співробітників щирої віри в єдність

цінностей і цілей підприємства та співробітників. Корпора0

тивні правила, установки, алгоритми й шаблони повинні бути

сприйняті працівниками підприємства [5].

Ключові компетенції існують у будь0яких стратегічно

значимих видах діяльності. Найчастіше ключові компе0

тенції підприємства формуються поступово, на основі

успіхів у будь0яких напрямках діяльності: у відповідь на

потреби клієнтів, появу нових технологічних і ринкових

можливостей.
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Таким чином, створення й зміцнення ключових компе0

тенцій вимагає, по0перше, управління навичками, знання0

ми та інтелектуальним капіталом організації, а по0друге,

координації й об'єднання зусиль різних робочих груп і

відділів в одному або декількох обраних напрямках.

Керівники організації повинні переглянути вимоги до

ключових компетенцій таким чином, щоб одержати пере0

вагу над конкурентами. Це означає не тільки достатнє

фінансування, направлене на розвиток компетенцій, але й

підключення до цього процесу найталановитіших фахівців,

а також контроль із боку менеджерів відділу персоналу.

Зазначимо, що ключові компетенції не виникнуть і не

перетворяться в конкурентні можливості без усвідомленої

й цілеспрямованої діяльності вищого керівництва. Досвід

компаній [8,9] показує, що для успішного створення клю0

чових компетенцій, головне — правильний підбір кадрів,

якісне навчання, підвищення кваліфікації, корпоративна

культура, тісне співробітництво працівників, матеріальне

та нематеріальне стимулювання, організаційна гнучкість.

Якщо компанія визначить, якими компетенціями по0

винні володіти її співробітники, вона, по суті, одержить

портрет свого ідеального працівника. Список компетенцій

можна використати як базовий критерій для підбору пер0

соналу, його оцінки, а також формування кадрового ре0

зерву. Крім того, система компетенцій дає можливість ви0

являти, які якості співробітників повинні бути розвинені та

в подальшому будуть основою для побудови програми на0

вчання.

Ми сформулювали компетенції, які, на нашу думку, є

актуальними в сучасних умовах господарювання

підприємств харчової промисловості, а саме: готовність до

освоєння нових знань, саморозвиток, почуття відповідаль0

ності, вміння діяти ініціативно, самоконтроль, гнучкість,

управління людьми. Даний перелік компетенцій (модель)

може бути адаптований під стратегічні цілі та корпоратив0

ну ідеологію будь0якого підприємства за розмірами.

Підприємство, метою якого є наявність висококвалі0

фікованого персоналу, на основі моделі компетенцій по0

винно будувати свою систему підбору кадрів.

Ефективна система підбору персоналу підвищує якісні

характеристики нового персоналу, систематизує пере0

міщення співробітників усередині підприємства та пол0

іпшує лояльність за рахунок того, що співробітники чітко

бачать свої можливості кар'єрного та професійного росту

в організації.

Варто відмітити, що відбір тільки молодих випускників

вузів повинен бути  як принципом кадрової політики та ви0

ходити з такої цінності підприємства, як "розвиток". Сис0

тема підбору персоналу повинна існувати на всіх без ви0

нятку підприємствах харчової промисловості та не може

бути здійснена без оцінки персоналу.

В свою чергу система оцінки персоналу повинна вибу0

довуватися на основі стратегічних цілей компанії (місії) і

загальної системи управління (системи менеджменту), яка

включає організацію праці та формування корпоративної

культури.

Оцінювані параметри в системі оцінки визначаються

діяльністю підприємства в сегменті ринку. Це можуть бути:

— цільові показники (досягнення цілей у поставлений

термін, якість виконаної роботи);

— об'єктивні показники розвитку (обсяг продаж, ва0

ловий прибуток, рентабельність, ріст клієнтської бази, об0

сяги випуску продукції);

— відносні показники (ефективність планування,

рівень задоволеності роботою, підвищення професійної

компетентності персоналу);

— порівняльні показники (збільшення частки ринку,

штату співробітників, обсягу інвестицій, зниження витрат0

Рис. 1. Кадрова стратегія підприємства
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ної частини за рахунок ефективної взаємодії між підрозд0

ілами).

Інноваційність даного процесу оцінки кадрового потен0

ціалу полягає в тому, що паралельно з оцінкою йде розви0

ток персоналу.

В ситуації, коли підприємство має всі вищезазначені

механізми формування кадрового потенціалу, відбуваєть0

ся процес планування персоналу, який передбачає низку

систему заходів, які проводяться з конкретною метою, а

саме — мати в потрібному місці та у потрібний час фахівців

необхідної кваліфікації для виконання певної роботи. Ос0

новними завданнями планування є забезпечення підприє0

мства людськими ресурсами в заданий період, мінімізував0

ши при цьому всі витрати [7].

Після того, коли враховані всі вищезазначені факто0

ри, вибрані джерела підбору, можна здійснювати безпо0

середній підбір. Результатом цих процесів є початок ро0

боти співробітника.

Після виходу співробітника на роботу відбувається

процес адаптації, який спрямований на засвоєння пра0

цівником норм і правил, у тому числі й тих, які не пропи0

сані, по яких "живе організація". Метою цього процесу є

прийняття новим співробітником цінностей та принципів

організації без шкоди для особистісних цінностей.

Наступним етапом є безпосередній процес роботи на

посаді.

Підготовка карти кар'єри може здійснюватися на етапі

співбесіди або в процесі роботи на посаді. В ситуації, коли

існує вакансія, інтерес співробітника до неї, працівник має

певні результати роботи та необхідну кваліфікацію, — він

може бути переведений на дану посаду. Якщо всі перера0

ховані вихідні параметри для розвитку кар'єри відсутні, але

працівник пройшов випробувальний термін, він може про0

довжувати працювати на первинно обраній посаді.

Варто також звернути увагу на існуючих працівників,

які входять в склад кадрового резерву. Критеріями відбо0

ру працівників в кадровий резер на підприємстві повинні

стати:  рівень освіти, необхідний досвід роботи, наявність

спеціальних знань і вмінь, набір необхідних компетенцій,

готовність працівника з резерву до навчання й професій0

ного розвитку, свідомий підхід до аналізу своїх недоліків

та їхньої корекції, наявність мотивації до розвитку кар'є0

ри, що неодмінно впливає на вже здійснювану кандида0

том професійну діяльність.

Слід зазначити, що на підприємстві важливим напря0

мом формування кадрового потенціалу повинна стати си0

стема розвитку та перепідготовки, яка буде включати в

себе: адаптацію, навчання, кадровий резерв, перепідготов0

ку, планування кар'єри та каучинг. За допомогою цієї сис0

теми і буде відбуватися розвиток всього персоналу підприє0

мства.

Ключовим моментом в моделі механізму формування

кадрового потенціалу підприємств харчової промисло0

вості, ефект від результату впровадження якої буде лише

за умови наявності та правильного поєднання всіх еле0

ментів, з яких складається модель механізму, є лояльність.

Зазначимо, що лояльні співробітники використовують

всі ресурси й резерви для досягнення максимальних ре0

зультатів роботи. Вони здатні за власною ініціативою зай0

матися самоосвітою, звертатися за консультацією до

фахівців. По0друге, лояльність є важливою умовою безпе0

ки підприємства, що робить істотний вплив на благо0

надійність працівників.

Лояльність виражається в елементах задоволеності

роботою, а саме:

— характером роботи (її інтенсивність, значимість,

результати);

— умовами роботи;

— оплатою праці, матеріальною винагородою;

— ступенем престижності роботи;

— керівництвом (стиль керування, оцінка праці, мо0

ральне стимулювання, система відбору та розміщення

кадрів);

— кар'єрою та розвитком особистості, перспективою

підвищення розряду, кваліфікації;

— оточенням, психологічним кліматом у колективі.

Логічно, що для підприємства важливо мати адмініст0

ративні інструментарії. Це стосується і процесів управлін0

ня персоналом. Тому нами були запропоновані наступні

інструментарії (положення): корпоративні правила, адап0

таційна програма, положення про навчання, персоналу,

положення про підбір персоналу.

Зазначимо, що нормативне забезпечення — це доку0

менти [6], які встановлюють вимоги щодо знань, умінь,

компетенцій, досвіду, системи цінностей і особистих якос0

тей, необхідних для виконання певної роботи або профес0

ійних обов'язків. На нашу думку, вони є  інструментом, який

дозволить створити стійку та ефективну взаємодію всіх

співробітників організації та забезпечити раціональне ви0

користання людських ресурсів і в остаточному підсумку

сприяти стійкому розвитку підприємства.

ВИСНОВКИ
Результатом виконання всіх вищевказаних дій послу0

жить ефективне формуваня кадрового потенціалу. Вико0

ристання даної запропонованої моделі механізму призве0

де до наявності потужного кадрового потенціалу, за допо0

могою якого будуть досягнуті загальна стратегія підприє0

мства та кадрова стратегія як частина загальної.

Важливо також зазаначити, що, розвиваючи персонал,

підприємство в кінцевому випадку отримує більший ефект,

ніж підприємство, яке не інвестує в кадри.
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