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нАпРяМи удОСкОнАЛення упРАвЛІння РОзвиТкОМ пеРСОнАЛу
Анотація. У статті розглянуто соціально відповідальний розвиток персоналу, екологічний розвиток персо-
налу. Розглядається соціальна відповідальність інноватора, як категорія, що спрямовується на вирішення 
соціальних завдань. Зміст інновацій щодо результатів виробничої діяльності персоналу. Наведено основні 
напрямки реалізації екологічної політики підприємств. Зображено структуру управління персоналом на 
засадах екологічно орієнтованого підходу. Запропоновано цілі, які мусить переслідувати екологічно орієн-
товане управління розвитком персоналу підприємства. Визначено, що пріоритетними напрями у вдоскона-
ленні управління розвитком персоналу підприємств було обрано соціально відповідальний та екологічний 
розвиток. Відповідно до обраних напрямів, було розроблено заходи з їх реалізації, до яких було віднесено: 
медичне страхування; сортування сміття в офісі; утворення зелених груп; організації волонтерських іні-
ціатив від працівників компанії; баланс між роботою та сім’єю; нові стандарти соціально відповідального 
управління; заощадження використання паперу, корпоративний університет; портал он-лайн навчання.
ключові слова: підприємство, персонал, управління, соціальна відповідальність, інновації, інноватора, 
екологічна політика, екологічний розвиток.
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diRecTionS To iMpRove peRSonneL deveLopMenT MAnAgeMenT
Summary. The article deals with socially responsible staff development as a process of acquiring knowledge 
on sustainable development and putting it into practice within the company and beyond, in order to improve 
its activities, gain economic and competitive benefits. Environmental development of staff as education of en-
vironmentally conscious and knowledgeable employees who care about the environment, where professionals 
understand the consequences of their activities and help improve the environment by developing innovative 
technologies and products that are not harmful to nature. The social responsibility of the employee is con-
sidered as a moral and behavioral setting of the individual, based on the awareness and consideration of the 
possibility of negative consequences for other people and groups of their actions, desire and willingness to avoid 
such consequences. It is established that one of the main drivers of the modern economy is innovation and 
innovators who invent them. Social responsibility of the innovator is considered as a category aimed at solv-
ing social problems. The main directions of implementation of environmental policy of enterprises are given: 
formation of environmental strategy, goals and objectives, development and implementation of environmental 
management system at enterprises, definition of a system of indicators for assessment of environmental per-
formance, implementation of environmental certification. The structure of personnel management on the basis 
of ecologically oriented approach is shown. The goals, which should be pursued by ecologically oriented man-
agement of development of the personnel of the enterprise, are suggested. It was determined that the priority 
areas in improving the management of the development of the personnel of enterprises were chosen socially 
responsible and environmental development. In accordance with the selected directions, measures for their 
implementation were elaborated, which included: health insurance; sorting garbage in the office; formation of 
green groups; organizing volunteer initiatives from company employees; work-family balance new standards of 
socially responsible management; saving paper usage, corporate university; online learning portal.
Keywords: enterprise, personnel, management, social responsibility, innovations, innovators, environmental 
policy, environmental development.

Постановка проблеми. В умовах упрова-
дження у виробництво нових технологій 

особливого значення набувають адекватні мето-
ди управління розвитком персоналу, які ґрунту-
ються на прогресивних підходах до розширення 
його компетенцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед наукового доробку українських і зарубіжних 
вчених, який став підґрунтям формування ідео-
логії безперервного вдосконалення та розвитку 
персоналу підприємств і дослідження актуальних 
аспектів управління цим процесом, варто відзна-
чити праці О.Ю. Амосова, В.Я. Брича, Н. С. Гавка-
лової, О.А. Грішнової, І.В. Журавльова, А.Я. Кіба-
нова, А.М. Колота, І.С. Кравченко, Е.М. Лібанової, 
Д.П. Мельничука, Г.В. Назарової, О.Ф. Новікової, 
Ю.Г. Одегова, І.Л. Петрової, М.М. Петрушенко, 
М.Д. Романюка, В.А. Савченка, М.В. Семикіної.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Зростання інтересу науковців 
до сфери соціальної відповідальності забезпечило 
вагомий внесок у дослідження сутності, змістовності 
та значення управління розвитком персоналу, про-
те немає чітких рекомендацій щодо вдосконалення 
системи управління розвитком персоналу підпри-
ємства через стратегію соціальної відповідальності.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є обґрунтування теоретичних засад і розроблен-
ня рекомендацій щодо вдосконалення системи 
управління розвитком персоналу підприємства 
через стратегію соціальної відповідальності.

виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Ефективне виконання роботи працівниками 
можливе лише за умови, коли вони знають і розу-
міють стратегію соціальної відповідальності, мо-
жуть позиціонувати її у широкому соціальному, 
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бізнесовому та екологічному контексті, страте-
гічні цілі організації та бажають їх досягнення. 
Звідси, важливою передумовою успішної реалі-
зації стратегії є навчання та підвищення обізна-
ності працівників щодо підходу підприємства до 
соціальної відповідальності, її цілей та проектів.

Соціально відповідальний розвиток персона-
лу – це процес набуття знань зі сталого розвит-
ку та втілення її на практиці у компанії і поза 
її межами з метою вдосконалення її діяльності, 
отримання економічних та конкурентних вигод.

Екологічний розвиток персоналу – вихован-
ня екологічно свідомих та обізнаних працівни-
ків, що турбуватимуться про навколишнє серед-
овище, розумітимуть наслідки своєї діяльності 
та сприятимуть покращенню екології шляхом 
розробки інноваційних технологій та продуктів, 
що не шкодитимуть природі.

Безкорисливо ініціативний, творчий у роботі, 
добровільно приймає на себе роль лідера, благо-
дійництва тощо – у цих випадках можна впевнено 
стверджувати про соціальну відповідальність пра-
цівника. Соціальна відповідальність працівника – 
це моральна і поведінкова установка особистості, 
що спирається на усвідомлення та облік можливос-
ті негативних для інших людей і груп (як безпосе-
реднього оточення, так і більш широкого) наслідків 
своїх дій, прагнення і готовність уникнути таких 
наслідків. Основною характеристикою соціальної 
відповідальності є її добровільність. Працівник 
приймає її самостійно в якості особистого і універ-
сального боргу. Усвідомлюючи власне повинність, 
він пред'являє собі додаткові вимоги та накладає 
на себе додаткові обмеження при відсутності явно-
го зовнішнього примусу. Працівники по-різному 
усвідомлюють цінність соціальної відповідальнос-
ті. Вони можуть реалізовувати цю цінність як осо-
бистість або як представники професії, компанії 
і т.д. На них лежить відповідальність за плануван-
ня особистого розвитку, формування та реалізацію 
лідерських якостей, емоційного і соціального інте-
лектів, творче ставлення до праці та ін.

Рівень співвідношення свідомості, свободи і со-
ціальної відповідальності працівника впливає на 
якість його життя, що проявляється у пробудженні 
у нього інтересів до нового способу життя та зміни 
поведінки, ставлення до роботи і оточуючим людям. 
Задовільну якість життя характеризується гармо-
нією в соціально-трудових відносинах і поведінці 
працівників. Така гармонія виникає при певному 
балансі у вказаному співвідношенні, який може до-
сягатися на різних рівнях розвитку особистості.

Для професійного успіху працівника все біль-
шого значення набуває розвиток лідерських 
якостей. Він за власною ініціативою приймає на 
себе роль лідера, яка зобов'язує його бути соці-
ально відповідальним. Лідерство за своєю при-
родою передбачає активний розвиток процесу 
організаційного навчання, воно стає ключовим 
фактором успіху компаній в економіці на основі 
використання інтелектуального капіталу [1].

Одним із основних рушіїв сучасної економі-
ки є інновації та інноватори, що їх винаходять. 
Соціальна відповідальність інноватора є повно-
цінною категорією, спрямованою на вирішення 
соціальних завдань. Значимість інновацій поси-
люється у зв'язку з необхідністю вирішення за-
гострених глобальних проблем екології, хвороб, 

забезпечення зростаючого населення продоволь-
ством і водою, соціальної стабільності та ін. Со-
ціальна орієнтованість інновацій на підвищення 
якості життя та розширення можливостей грома-
дян обумовлює нові пріоритети для бізнесу.

Під соціальною відповідальністю інноватора мож-
на розуміти чесну, але непрозору через дотримання 
комерційної таємниці інновації, поведінку учасників 
інноваційної діяльності, яка з користю впливає на 
якість життя як сучасників, так і нащадків.

Зміст інновацій позначається на результатах 
виробничої діяльності персоналу підприємств. 
Йдеться про розробку й запровадження інно-
ваційної продукції з метою надання їй більшої 
оригінальності; зняття з виробництва застарілої 
продукції, залучення до виробничої діяльності 
нових ресурсів і нових технологій; освоєння нових 
методів організації виробництва й праці персона-
лу підприємств тощо. Це в свою чергу, потребує 
створення високопродуктивних робочих місць й, 
відповідно, забезпечення їх кваліфікованими пра-
цівниками, здатними працювати у постійно техно-
логічно покращених умовах, демонструючи ключо-
ві та професійні компетенції з урахуванням вимог 
і специфіки інноваційних та виробничих процесів.

Тому підприємствам слід забезпечити усі умо-
ви для стимулювання інновації, саморозвитку 
працівників, лідерських якостей та соціально 
відповідальної свідомості.

Вагомою складовою створення гідних умов праці 
відповідно до вимог соціальної відповідальності пе-
ред працівниками а іншими заінтересованими сто-
ронами є реалізація екологічної політики та впро-
вадження екологічно орієнтованого управління.

Звідси, основними напрямами реалізації еко-
логічної політики підприємств є:

1) формування екологічної стратегії, цілей 
та завдань;

2) розробка та впровадження на підприємствах 
системи екологічного менеджменту, до якого необ-
хідно віднести організаційну структуру, плануван-
ня діяльності, розподіл відповідальностей, а також 
процеси, процедури та ресурси для втілення еколо-
гічної політики, стратегії, цілей та завдань;

3) визначення системи показників для оцінки 
екологічних результатів діяльності (аудит);

4) впровадження екологічної сертифікації.
Структуру управління персоналом на засадах еко - 

логічно орієнтованого підходу зображено на рис. 1. 
Петрушенко М. у своїй праці вказує, що еколо-

гічно орієнтоване управління персоналом включає 
формування функцій, цілей, організаційної струк-
тури, горизонтальних та вертикальних функціо-
нальних взаємозв’язків департаментів у процесі 
розроблення, обґрунтування, прийняття та реалі-
зації екологічних управлінських рішень [4].

Отже, екологічно орієнтоване управління роз-
витком персоналу підприємства мусить переслі-
дувати такі цілі:

1) підвищення рівня спеціальних екологічних 
знань персоналу (природничо-наукових, техніч-
них, правових, управлінських) та його навичок, 
включаючи роботу в аварійних екстремальних 
екологічних ситуаціях;

2) вироблення компетенції щодо вирішення 
складних екологічних проблем за допомогою 
вдосконаленої здатності до комунікацій і між-
дисциплінарного співробітництва;
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3) підвищення здатності вирішувати нові 
проблеми, відкритість до екологічних питань 
тощо, що формують ключові компетенції.

Відносно підвищення кваліфікації персоналу 
прикладом параметра оцінки може служити участь 
працівника в гуртках екологічної якості. При цьому 
важливо так організувати систему оцінки роботи 
персоналу, щоб високі результати, що досягаються 
працівником в традиційних областях, які не компен-
сували його недостатні природоохоронні зусилля.

Негативними проявами на підприємствах 
може виявитись дискримінація по ієрархічній 
структурі управління, тобто уникнення спілку-
вання рядових працівників із вищим керівни-
цтвом. Для прикладу можна привести окремо ви-
ділені ліфти, місця для харчування тощо. Також, 

не вітається висловлювання думки (негативної) 
щодо управління компанією, що може вплинути 
на подальше відношення до працівника.

Виходячи із запропонованих напрямів вдоско-
налення розвитку персоналу підприємства було 
виділено такі необхідні заходи до впровадження:

Медичне страхування. Турбота про здоро-
в’я працівників є важливим показником дотри-
мання принципів соціальної відповідальності. 
Розширення соціального пакету для працівників 
підприємств є актуальною потребою для робото-
давців, які хочуть утримувати цінні кадри та мо-
тивувати працівників до продуктивної роботи.

Сортування сміття в офісі. Це перший 
принцип зеленої компанії або Green office. Впро-
вадивши систему сортування, закупивши необ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсистема екологоорієнтованого управління персоналом 

Суб’єкти екологоорієнтованого управління 
Вище керівництво, екологічний департамент, департамент охорони праці, 

департамент управління персоналом, PR-служба, виробничі підрозділи 

Результати екологоорієнтованого управління: 
Покращення екологічної ситуації на підприємстві, екологічної безпеки 

трудових процесів, формування екологоорієнтованої поведінки 
персоналу на всіх рівнях управління, підвищення екологічної 

відповідальності підприємства і його робітників, забезпечення мотивації 
до праці та до найму на підприємство, пов’язаних з покращеними 

екологічними умовами. 

Функції екологоорієнтованого управління  
‒ контроль та моніториг екологічно орієнтованої діяльності 

менеджерів персоналу;  
‒ формування спільної відповідальності менеджерів персоналу, 

спеціалістів екологічного відділу і лінійних керівників; 
‒ управління часом, конфліктами, стресами; 
‒ формування екологоорієнтованих методів управління; 
‒ розвиток лідерських, професійних, моральних якостей, 

підвищення рівня екологічної свідомості. 

Процеси екологоорієнтованого управління 
‒ визначення кадрової стратегії та політики в сфері екології; 
‒ забезпечення взаємозв’язку екологічної діяльності і охорони 

праці;  
‒ найм персоналу з високим рівнем екосвідомості; 
‒  адаптація персоналу в екосередовищі організації;  
‒ оцінка еколого-релевантної поведінки персоналу; 
‒ екологічне навчання і розвиток кар’єри персоналу з урахуванням 

екофактору;  
‒ звільнення персоналу в зв’язку з низькою ековідповідальністю; 
‒  охорона праці та екосередовища на робочих місцях; 
‒  управління системами компенсації персоналу; 
‒ управління витратами на персонал з урахуванням екофактору. 

Рис. 1. Структура екологічно орієнтованого управління персоналом
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хідні контейнери та уклавши контракти на збут 
сміття (на макулатуру, переробку тощо) [2].

Утворення зелених груп. Створити на підпри-
ємствах неформальні групи працівників, які до-
бровільно передають іншим знання, пов'язані зі 
сталим розвитком. Такі команди працюють, на-
приклад, в компаніях e-Bay, Intel або Yahoo. Попу-
лярність «зелених команд» продовжує зростати як 
ефективний інструмент для підвищення обізна-
ності працівників та демонстрації їх зобов'язань 
перед підприємством. Інша тенденція, що дина-
мічно розвивається, полягає у залученні праців-
ників до діяльності зі сталого розвитку поза робо-
чим місцем. Підприємства використовують різні 
стратегії: деякі заохочують співробітників знизи-
ти їх негативний вплив на навколишнє середови-
ще і виховувати їх у цьому напрямі, інші діляться 
знаннями з питань здоров'я і харчування, нади-
хають на спортивні заходи і т.д.

Організації волонтерських ініціатив від пра-
цівників підприємства. На тлі подій, що відбу-
ваються у нашій країні, українці об’єднуються 
та за власною ініціативою намагаються поліп-
шити довкілля, територію, де живуть, допомага-
ють військовим, вдосконалюють власну країну. 
Тому необхідно запровадити традиції із реаліза-
ції волонтерських ініціатив працівників, що не 
тільки допоможе довкіллю, а й згуртує колектив, 
надавати один робочий день у місяць для участі 
у волонтерських активностях, наприклад, при-
бирання або ремонит у медичних центрах, збір 
їжі, речей та предметів першої необхідності для 
непрацездатних людей, благодійні ярмарки, об-
лагороджування зон відпочинку та прибудинко-
вих територій у закладах, які цього потребують 
найбільше.

Правильне харчування працівників. Запрова-
дження циклів тренінгів, щодо управління влас-
ним здоров’ям, правил здорового харчування тощо. 

Баланс між роботою та сім’єю. На сьогодні 
це нова конкурентна перевага для підприємств 
та працівників. Сюди можна віднести запрова-
дження гнучкого графіку, робота на дому, на-
дання батькові 2-тижневої відпустки після наро-
дження дитини тощо. 50% працівників не мають 
часу для своєї сім`ї в результаті зменшується 
продуктивність праці та мотивація, збільшують-
ся помилки у виконанні завдань тощо.

Заощадження використання паперу. Викорис-
тання паперу щороку зростає на 35%, при цьому 
45% з них викидається у той же самий день, тому 
сьогодні є дуже поширеним перехід бізнесу на елек-
тронний документообіг та зменшення операцій 
з паперовими документами. Сьогодні існує онлайн-
сервіс «Вчасно», який дає можливість обмінюватись 
документами в електронному режимі. Це скоротить 
витрати на папір та кур’єрські служби, збереже час 
працівників, прискорить бізнес процеси компанії 
тощо. Відповідно це виховуватиме працівників, як 
соціально відповідальних, які у свою чергу, будуть 
купуючи квити в кіно, концерти, не будуть їх друку-
вати, а показуватимуть їх на телефоні.

Нові стандарти соціально відповідально-
го управління. На сьогодні діє велика кількість 
міжнародних стандартів, щодо регулювання со-
ціальної відповідальності підприємств [3].

Корпоративний університет. Корпоратив-
ний університет – це місце для навчання та роз-
витку працівників компанії, де працюватимуть 
сертифіковані тренери, коучі, які забезпечувати-
муть підвищення управлінських та лідерських 
показників компанії, забезпечуватиме просуван-
ня корпоративної культури та цінностей ком-
панії, розвиватиме таланти, а також буде плат-
формою для створення сприятливих умов для 
розробки та впровадження інновацій.

Портал он-лайн навчання. Сьогодні самонав-
чання через інтернет стає все більш популярним, 
тому завданням підприємств є створення власної 
платформи, яка б направляла і давала ті знання 
для кожного працівника, відповідно до його інди-
відуального плану розвитку, які йому необхідно 
здобути, як у межах його професійної діяльності, 
так і для розвитку інших компетенцій. 

висновки і пропозиції. Пріоритетними напря-
ми у вдосконаленні управління розвитком персона-
лу підприємств було обрано соціально відповідаль-
ний та екологічний розвиток. Відповідно до обраних 
напрямів, було розроблено заходи з їх реалізації, до 
яких було віднесено: медичне страхування; сорту-
вання сміття в офісі; утворення зелених груп; ор-
ганізації волонтерських ініціатив від працівників 
компанії; баланс між роботою та сім’єю; нові стан-
дарти соціально відповідального управління; за-
ощадження використання паперу, корпоративний 
університет; портал он-лайн навчання.
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