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ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 
 
Без людей немає організації. Без потрібних людей жодна організація 

не зможе досягти своїх цілей і вижити. Безсумнівно, що управління трудо-
вими ресурсами є одним із найважливіших аспектів теорії і практики 
управління. Конкретна відповідальність за загальне керівництво трудови-
ми ресурсами в великих організаціях звичайно покладена на професійно 
підготовлених робітників відділів кадрів, звичайно в складі штабних 
служб. Для того щоб такі спеціалісти могли активно сприяти реалізації ці-
лей організації, їм потрібні не тільки знання і компетенція у своїй конкрет-
ній галузі, але і поінформованість про потреби керівників нижчої ланки. 
Водночас, якщо керівники нижчої ланки не розуміють специфіки управ-
ління трудовими ресурсами, його механізму, можливостей і недоліків, то 
вони не можуть повною мірою скористатися послугами спеціалістів-
кадровиків. Тому важливо, щоб усі керівники знали і розуміли засоби і ме-
тоди управління людьми [1, 68]. 

При визначенні цілей своєї організації керівництво повинно також 
визначити необхідні для їхнього досягнення ресурси. Необхідність у гро-
шах, устаткуванні і матеріалах є цілком очевидною. Рідко хто з керівників 
упустить ці моменти при плануванні. Потреба в людях – теж здається ціл-
ком очевидною. На жаль, найчастіше планування людських ресурсів ве-
деться неналежним чином або ж йому не приділяється тієї уваги, на яку 
воно заслуговує. 

Набір полягає в створенні необхідного резерву кандидатів на всі по-
сади і спеціальності, із якого організація відбирає найбільше потрібних для 
неї робітників. Ця робота повинна проводитися буквально по усіх спеціа-
льностях – конторським, виробничим, технічним, адміністративним. На 
цьому етапі при управлінні плануванням кадрів керівництво відбирає най-
більше підходящих кандидатів із резерву, створеного в ході набору. В бі-
льшості випадків вибирати слід людину, що має найкращу кваліфікацію 
для виконання фактичної роботи на займаній посаді, а не кандидата, що 
представляється найбільш підходящим для просування по службі. Ефекти-
вний відбір кадрів являє собою одну з форм попереднього контролю якості 
людських ресурсів. До трьох найбільш широко застосовуваних методів 
збору інформації, що вимагається для ухвалення рішення при відборі, від-
носяться іспити, співбесіди і центри оцінювання. Вид і кількість винаго-
род, запропонованих організацією, мають важливе значення для оцінки 
якості трудового життя. 

Дослідження показують, що винагороди впливають на рішення лю-
дей про надходження на роботу, на прогули, на рішення про те, скільки 
вони повинні робити, коли і чи варто взагалі піти з організації. Багатьма 



дослідженнями встановлено, що кількість прогулів і плинність кадрів пря-
мо пов’язані з задоволеністю одержуваною винагородою. При гарній робо-
ті, що дає почуття задоволення, кількість прогулів має тенденцію до зни-
ження. Коли ж робота неприємна, число прогулів значно зростає [2, 216]. 

Першим кроком до того, щоб зробити працю робітника як можна 
більш продуктивною, є професійна орієнтація і соціальна адаптація в коле-
ктиві. Якщо керівництво зацікавлене в успіху робітника на новому робо-
чому місці, воно повинно завжди пам’ятати, що організація – це суспільна 
система, а кожний робітник це особистість. Якщо керівник не прикладає 
активних зусиль для організації адаптації нових робітників, останні мо-
жуть розчаруватися через незбутність своїх надій, можуть порахувати що в 
поводженні варто керуватися досвідом, придбаним на попередній роботі, 
або прийти до інших неправильних висновків про свою роботу. Керівник 
повинний також пам’ятати про те, що щось із того, що новачки дізнаються 
в ході своєї адаптації, може виявитися для них просто шоком.  

Організації мають постійну потребу в підвищенні продуктивності 
праці своїх робітників. Багато організацій при цьому піклуються і про за-
гальну якість трудових ресурсів. Одним із засобів досягнення цієї цілі є 
набір і відбір найбільше кваліфікованих і здатних нових робітників. Проте 
цього недостатньо. Керівництво повинно також проводити програми сис-
тематичного навчання і підготовки робітників, допомагаючи повному роз-
криттю їх можливостей в організації. 

Наступним кроком після того, як робітник адаптувався в колективі й 
одержав необхідну підготовку для ефективного виконання своєї роботи, 
буде визначення ступеня ефективності праці. У цьому полягає ціль оцінки 
результатів діяльності, що можна уявити собі як продовження функції кон-
тролю. Процес контролю передбачає установку стандартів і вимір резуль-
татів для визначення відхилення від установлених норм і при необхідності 
прийняття коригувальних заходів. Аналогічним чином, оцінка результатів 
діяльності потребує, щоб керівники збирали інформацію про те, наскільки 
ефективно кожний робітник виконує делеговані йому обов’язки. Разом з 
тим, оцінка результатів діяльності дозволяє керівництву визначити найбі-
льше видатних робітників і реально підняти рівень їхніх досягнень, пере-
водячи їх на більш привабливі посади. 

Офіційна програма управління просуванням по службі дає людям 
можливість сприймати їхню роботу в організації як «серію переміщень по 
різноманітних посадах, що сприяє розвитку як організації, так і особистос-
ті» [3, 284]. Це має велике значення, оскільки дослідження говорять про те, 
що люди звичайно ставляться до своєї кар’єри достатньо пасивно. Вони 
схильні до того, щоб важливі рішення про їхню кар’єру ініціювались би 
іншими людьми, а не їхніми власними інтересами, потребами і цілями. На 
думку авторів публікацій і дослідників, що працюють у цій області, ре-
зультатом програм просування по службі є велика відданість інтересам ор-



ганізації, підвищення мотивації продуктивності праці, зменшення плинно-
сті кадрів і більш повне використання здібностей робітників. 
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