
Національний лісотехнічний університет України 

Збірник науково-технічних праць 388 

таксації, механізації лісогосподарських та садово-паркових робіт, ландшафтної 
архітектури, основ містобудування, квітникарства, декоративних розсадників, 
основ геодезії тощо. 

Досвід викладання дисципліни показує, що підбір індивідуальних 
об'єктів, прив'язаних до конкретної місцевості, підвищує ефективність розроб-
лених проектів і надає студентам можливості набути практичних навичок з ін-
вентаризації, геодезичної зйомки, діагностики стану зелених насаджень. 
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Крупа Н.Н. Методика преподавания дисциплины "Консервация, ре-
конструкция и реставрация садово-парковых объектов" в высших учеб-
ных заведениях 

Поданы материалы относительно методики преподавания дисциплины "Консерва-
ция, реконструкция и реставрация садово-парковых объектов" в высших учебных заве-
дениях. Установлено, что целью преподавания курса является овладение студентами 
теоретическими основами дисциплины и формирование знаний, умений и навыков 
практического применения полученных знаний при создании проектов из восстановле-
ния достопримечательностей садово-паркового искусства. Показаны методические под-
ходы к изучению дисциплины: роль индивидуального задания, самостоятельной рабо-
ты и натурного наблюдения в формировании инженера садово-паркового хозяйства. 

Ключевые слова: консервация, реконструкция, реставрация, восстановление, ин-
вентаризация, малые архитектурные формы, дорожно-тропиночная сеть. 

Krupa N.M. Methods of Teaching the Subject "Preservation, Reconstruc-
tion and Restoration of Landscape Design Objects" at Higher Educational Insti-
tutions 

Some materials on teaching the subject "Preservation, Reconstruction and Restoration 
of Landscape Design Objects" at higher educational institutions in Ukraine are presented. The 
subject teaching is proved to be aimed at gaining knowledge of theoretical basis of the subject 
and obtaining knowledge, abilities and skills of practical applying the gained knowledge in 
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creating projects of landscape art object restoration. Methodical approaches to studying the 
subject such as the role of an individual task, an individual work and nature observation in 
forming the landscape engineer are shown. 

Key words: preservation, reconstruction, restoration, renewal, recording, small architec-
ture forms, path ways net. 

 

УДК 331.108 Доц. О.П. Третьяк, канд. екон. наук – Харківський НЕУ 

СУЧАСНІ ПЕРСОНАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ  
ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Визначено роль сучасних персонал-технологій у системі управління персоналом, 
з'ясовано їх особливості та відміни від кадрових технологій. Систематизовано персо-
нал-технології залежно від управлінських завдань, які вони вирішують у процесі управ-
ління персоналом, та надано їх характеристику. Автор продовжує пошук шляхів підви-
щення ефективності використання трудових ресурсів у розрізі розвитку інноваційних 
персонал-технологій. Наголошено, що в сучасних умовах триває процес розвитку та 
оновлення концепції управління персоналом, при цьому удосконалюються як системи 
управління персоналом, так і метод та інструменти, що використовуються. Доведено 
необхідність використання сучасних персонал-технологій для підвищення ефективності 
формування, розвитку та реалізації трудового потенціалу підприємства. 

Ключові слова: система управління персоналом, технологія управління, кадрові 
технології, персонал-технології, трудовий потенціал, трудові ресурси, кадровий мене-
джмент. 

Постановка проблеми. Забезпечуючи ефективність діяльності під-
приємства через рівень продуктивності праці, фахові знання та навички, профе-
сіоналізм та новаторство, ставлення до виконання своїх обов'язків, персонал 
підприємства став стратегічним його ресурсом. Для керування ними потрібна 
дієва система управління та ефективні методи. Етап переходу від еклектики та 
організації до системності можна вважати вже завершеним. Сучасна практика 
менеджменту персоналу характеризується чисельними теоретичними та прак-
тичними розробленнями щодо формування, функціонування та розвитку систем 
управління персоналом. Водночас потенціал використовуваних методів, спосо-
бів та інструментів майже вичерпаний, тому пошук шляхів підвищення ефек-
тивності використання трудових ресурсів зміщується у площину розвитку інно-
ваційних персонал-технологій. 

Аналіз останніх публікацій. Зростання ролі людського фактору в діяль-
ності підприємств обумовило необхідність пошуку шляхів підвищення ефек-
тивності використання трудового потенціалу. Саме тому особливу увагу вчені 
приділяють розвитку теоретичних і прикладних аспектів управління персона-
лом. Активний науковий пошук ведуть у сфері розвитку методів і підходів до 
управління персоналом. Ці аспекти досліджують Л.В. Балабанова, Т.В. Білорус, 
Р.П. Вдовиченко, С.В. Глівенко, Л.І. Іванкіна, О.В. Крушельницька, Л.О. Маж-
ник, Д.П. Мельничук, М.М. Новікова, А.Н. Полозова, С.М. Сидорук, К.М. Тань-
ков, Т.П. Хохлова, Г.М. Чепурда [2, 4, 5, 7, 11, 14-19] та ін. Хоча на цьому етапі 
зростає науковий інтерес до розвитку сучасних технологій управління персона-
лом, недостатньо розкритим залишається питання щодо персонал-технологій, їх 
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ролі та можливостей застосування в системі управління персоналом, що зумов-
лює актуальність цього напряму дослідження. 

Мета дослідження. Розкрити сутність і роль сучасних персонал-техно-
логій в системі управління персоналом, систематизувати їх та довести доціль-
ність використання для підвищення ефективності управління персоналом, що 
дасть змогу зміцнити та повніше реалізувати трудовий потенціал підприємства. 

Виклад основного матеріалу. В інформаційному суспільстві та в умо-
вах розвитку економіки знань зростає роль людини у системі виробництва, то-
му персонал став не тільки стратегічним ресурсом, а й чинником формування 
конкурентних переваг підприємства, тому є одним з об'єктів управління. Сут-
ність управління персоналом полягає у процесі впливу на працівників шляхом 
застосування кадрових технологій із метою реалізації цілей організації [[[[16]]]]. Су-
часні системи управління на більшості підприємств характеризуються актив-
ним використанням нових підходів, урахуванням зовнішніх і внутрішніх чин-
ників, стратегічною спрямованістю. Її завданням є створення необхідних та 
максимально комфортних умов для формування та реалізації потужного трудо-
вого потенціалу, який за кількісними та якісними характеристиками має відпо-
відати потребам та цілям підприємства. 

Основними елементами методології системного управління персоналом 
є мета, завдання, принципи, методи та процес управління персоналом. Особли-
ве місце у системі управління персоналом займають методи – спосіб впливу на 
колектив або окремого працівника для досягнення поставленої цілі, координації 
його діяльності в процесі виробництва [[[[11]]]]. При цьому той чи інший спосіб 
впливу, певний набір операцій і процедур у процесі формування та реалізації 
трудового потенціалу визначають технологію управління персоналом. 

Під технологією управління персоналом розуміють сукупність 
прийомів, способів, форм і методів впливу на персонал у процесі його найман-
ня, використання, розвитку та звільнення з метою отримання найкращих ре-
зультатів трудової діяльності [[[[7]]]]. Необхідно відрізняти поняття "кадрові техно-
логії" та "персонал-технології", їх сутність та відміни наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Види технологій управління персоналом (авторська розробка на основі [[[[7]]]]) 
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Основною метою управлінських персонал-технологій є оптимізація та 
підвищення результативності управлінського процесу щодо роботи з персона-
лом, що досягається через пошук та застосування більш ефективних методів уп-
равління персоналом, які сприяють раціоналізації процесу управління шляхом 
виключення окремих видів діяльності чи операцій, зокрема тих, які не є необ-
хідними для досягнення поставленої мети та вирішення управлінських завдань. 
Саме персонал-технології дають мінімізувати витрати на управління персона-
лом підприємства, що сприяє підвищенню ефективності його використання. 

Розглянемо роль сучасних персонал-технологій у формуванні трудового 
потенціалу підприємства (рис. 2). У сучасній практиці управління персоналом 
достатньо активно використовують такі персонал-технології: коучинг, лізинг 
персоналу, аутсорсинг, аутстаффінг, дауншифтінг, рекрутинг, кадровий консал-
тинг, аудит персоналу, реінжиніринг тощо. 

 
Рис. 2. Роль персонал-технологій у формуванні трудового потенціалу  

(авторська розробка) 
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За результатами опрацювання наукових публікацій персонал-технології 
систематизовано за групами [[[[3, 6, 8-10,12, 13, 16, 18 ]]]] та охарактеризовано 
(табл.). Усі персонал- технології можна об'єднати у такі групи: 

● персонал-технології позикової праці; 
● навчальні персонал-технології; 
● персонал-технології підбору та найму персоналу; 
● персонал-технології підвищення ефективності роботи персоналу; 
● персонал-технології контролю праці персоналу; 
● інформаційні персонал-технології. 
Досить поширеними на сучасному етапі є аут-технології в управлінні 

персоналом, які у вітчизняній практиці визначаються як форма позикової праці. 
Аут-технології поділяють на дві групи [[[[13]]]]: передача окремих функцій спеці-
алізованим компаніям – аутсорсинг, та передача спеціалізованій компанії пра-
цівників підприємства – аутстаффінг, лізинг персоналу. Саме ці технології да-
ють змогу реалізувати такі принципи управління персоналом як оптимальність 
та гнучкість. 

Табл. Характеристика персонал-технологій* 
Персонал-
технологія Особливості технології Підсистема управ-

ління персоналом 
1 2 3 

Персонал-технології позикової праці  

Лізинг 
персоналу 

 

Форма тимчасового або строкового залучення персо-
налу, що дає змогу вирішити проблеми підприємства 
в умовах зміни пріоритетних напрямів діяльності; в 
умовах необхідності зменшення витрат на персонал, 
але потреба у ньому залишається. Залучення персо-

налу для тимчасової зайнятості 

Аутсор-
синг 

Передача здійснюваних у межах підприємства зав-
дань, функцій і процесів, зокрема деяких непрофіль-
них функцій спеціалізованій компанії. Пов'язано це з 
тим, що окремі функції (інформаційні, маркетингові, 
фінансові тощо) працівники спеціалізованих компа-

ній виконують краще 

Аутстаф-
финг  

Співробітники, що раніше числилися в штаті компа-
нії-замовника, переводяться в організацію, що надає 
послуги з аутстаффінгу, тобто дана організація офор-

млює у свій штат вже 
наявний персонал підприємства і стає 

формальним роботодавцем, що дає змогу вирішити 
питання тимчасового вивільнення працівників, для 

яких на даний момент немає праці 

Аналіз та плану-
вання персоналу, 
підбір та наймання 
персоналу, органі-
зація трудових від-
носин, атестація та 
ротація персоналу 

 

Навчальні персонал-технології 

Коучинг 
 

Здійснюється методом безпосереднього навчання 
менш досвідченого працівника більш досвідченим в 
процесі їх взаємодії. Відбувається у формі наставниц-
тва, консультування. Ефективний інструмент персо-
нального та особистісного розвитку, який сприяє роз-
криттю та реалізації внутрішнього потенціалу люди-
ни, й підвищення на цій основі ефективності праці. 

Навчання та підви-
щення кваліфікації 
персоналу, моти-
вація персоналу 

 

Персонал-технології підбору та найму персоналу 
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Хедхан-
тинг 

Кадрові агентства здійснюють пошук висококваліфікова-
них фахівців вищої ланки з урахуванням особливостей ді-
яльності замовника, вимог до кандидатів, робочого сере-

довища, використовуючи прямі методи пошуку 

Рекрутинг 

Кадрові агентства здійснюють пошук кваліфікованих фа-
хівців середньої ланки з урахуванням вимог до особистіс-
них та професійних якостей кандидатів, використовуючи 

наявні бази кандидатів й надаючи об'яви в ЗМІ 

Скрининг 

Кадрові агентства здійснюють пошук необхідного до-
поміжного та обслуговуючого персоналу нижньої 

ланки, враховуючи формальні ознаки: стать, вік, осві-
ту, досвід роботи тощо. Кадрові агентства отримують 
резюме кандидатів й віддають їх замовнику, який сам 

приймає рішення щодо відбору персоналу 

"Плетіння 
мереж" та 
прямий 
пошук  

Консультант використовує власні зв'язки для пошуку 
кандидатури, у другому випадку – разом із замовникам 
визначається компанія, в якій може працювати необхід-
ний працівник, з'ясовується його можлива посада, потен-

ційним претендента робиться ділова пропозиція 

Підбір та найман-
ня персоналу,  
оцінювання  
персоналу 

Персонал-технології підвищення ефективності роботи персоналу 

Реінжені-
ринг  

Радикальна перебудова (перепроектування) бізнес-про-
цесів підприємства для отримання істотних ефектів. 

Його використання може сприяти як підвищенню ефек-
тивності управління персоналом за рахунок удоскона-
лення цього процесу, а також дасть змогу підвищити 
ефективність праці персоналу підприємства (підвищи-

ти її продуктивність, якість тощо) 

Створення умов 
праці 

 

Персонал-технології стимулювання персоналу  

Внутріш-
ній марке-

тинг 

Використання маркетингового підходу до управлін-
ня персоналом, який полягає у формуванні, стиму-
люванні, координуванні та інтеграції персоналу з ме-
тою забезпечення задоволення споживача через про-
цес взаємодії з мотивованим і клієнтоорієнтованим 
персоналом, який розуміє своє місце у досягненні 
стратегічної мети діяльності підприємства й працює 

з максимальною відданістю 

Мотивація персо-
налу, навчання та 
підвищення квалі-
фікації персоналу, 
організація трудо-
вих відносин, ство-
рення умов праці, 
соціальний розви-
ток та партнерство 

Персонал-технології контролю праці персоналу 

Таємний 
покупець 

Метод прихованого спостереження за роботою пер-
соналом, яке проводить підготовлена особа в якості 
клієнта. Його використання дає змогу встановити рі-
вень дотримання працівниками правил і норм під час 
здійснення професійних обов'язків, стандартів обслу-
говування клієнтів, а також виявити компетентність 

персоналу  

Оцінювання пер-
соналу, атестація 
та ротація персо-
налу, мотивація 

персоналу 

Інформаційні персонал-технології 
Автомати-
зована ін-
формаційна 
система уп-
равління 

персоналом 

Набір певного програмного забезпечення та техноло-
гій, викори-стання яких дає змогу автоматизувати і 
вдосконалювати бізнес-процеси управ-ління персо-

налом 

Усі підсистеми  
управління 
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АРМ пра-
цівника 

Професійно орієнтований програмно-апаратний ком-
плекс, який складається із технічних засобів автома-
тизації та організаційних форми їх експлуатації. 

АРМ забезпечує вирішення завдань працівника без-
посередньо на його робочому місці 

Правове та інфор-
маційне забезпечен-
ня процесу управ-
ління персоналом, 
створення умов 

праці 
*Авторська розробка 

Враховуючи, що для значної частини підприємств проблемою став по-
шук висококваліфікованих, досвідчених, в окремих випадках вузькопрофільних 
фахівців, особливого значення набули персонал-технології підбору та найму 
персоналу: хедхантинг, рекрутинг, скрининг, прямий пощук, "плетіння мереж", 
використання яких дає змогу підприємствам знайти та найняти на роботу ком-
петентних та досвідчених фахівців нового типу, які мають багатий досвід робо-
ти, високу кваліфікацію та репутацію. 

Одним з важливих завдань управління персоналом є підвищення його 
кваліфікації та навчання. Найбільш яскравим прикладом сучасних навчальних 
персонал-технологій є коучинг, який розглядається не просто як технологія нав-
чання персоналу, а один з найбільш ефективних стилів управління на сучасно-
му етапі розвитку бізнесу [9]. Використання його засновано на принципі пар-
тнерства та спадкоємності, коли більш досвідчений та кваліфікований фахівець 
передає свій досвід менш кваліфікованому й цим самим сприяє поглибленню 
його знань, розкриттю потенціалу, більш ефективній його реалізації. 

Активізація інноваційних процесів в усіх сферах діяльності призвела до 
розвитку персонал-технології підвищення ефективності роботи персоналу, які 
засновані на удосконаленні бізнес-процесів на підприємстві, зокрема процесу 
управління персоналом. У цьому випадку йдеться про реінжиніринг. Серед ос-
новних переваг такого підходу виділяють простоту проведення оптимізації як 
самих процесів з точки зору їх організації, синхронізації та взаємоузгодженості, 
так і ресурсів, що споживаються процесами, особливо людських [6]. 

Для отримання належної віддачі від працівника підприємство має стати 
клієнтоорієнтованим, причому у цьому випадку під клієнтами розуміють персо-
нал підприємства, який виступає внутрішнім споживачем. Цей аспект прояв-
ляється в розвитку внутрішнього маркетингу на підприємстві, який розгля-
дається в даному випадку як персонал-технологія стимулювання персоналу. 
Концепція внутрішнього маркетингу полягає у тому, що передбачає ставлення 
до персоналу підприємства як до споживачів корисності і переваг, які надає 
працівникові певна посада, яку він займає, чи певний вид роботи, яку він вико-
нує [12]. 

Важливою функцією системи управління персоналом є контроль, який за-
безпечує зворотний зв'язок та відображення ефективності практично всіх проце-
сів, з яких складається ця система [10]. Основними формами контролю є оціню-
вання відповідності працівника посаді, яку він займає, атестація кадрів, оцінка 
роботи. Остання форма є найбільш важливою, оскільки встановлюється кінцевий 
результат діяльності працівника. При цьому важливо вивчати й сам процес діяль-
ності працівника. У сфері послуг серед персонал-технологій контролю праці пер-
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соналу використовують методику "Таємний покупець" ("Mistery Shopping"). Від-
повідно до неї на основі структурованого, прихованого спостереження, яке про-
водиться заздалегідь підготовленими "покупцями", отримують анонімну оцінку 
та здійснюють моніторинг якості обслуговування клієнтів, рівня надання послуг, 
дотримання правил мерчандайзингу та викладки продукції тощо. 

Інформатизація суспільства та розвиток інформаційних технологій знач-
ною мірою відобразилися на системі управління персоналом. Інформатизація 
кадрової роботи дозволила підвищити ефективність управління персоналом на 
основі забезпечення повноти, оперативності, комплексності, системності та ві-
рогідності інформації, необхідної для прийняття кадрових рішень, а також роз-
ширення можливостей щодо її нагромадження, збереження та оброблення. Ін-
формаційні персонал-технології пов'язані з Автоматизованою інформаційною 
системою управління персоналом та організацією автоматизованого робочого 
місця працівника, роль яких полягає у наданні необхідного технічного та інфор-
маційного забезпечення. 

Загалом розвиток персонал-технологій має світовий характер, більшість 
з них розробили та почали використовувати провідні європейські, японські та 
американські компанії, кожна з яких має свої особливості (рис. 3). Тому назви 
значної частки персонал-технологій, що використовуються в Україні, пішли від 
іноземних слів. Проблемним для вітчизняного законодавства залишається вико-
ристання окремих з назв персонал-технологій, що ускладнює правове забезпе-
чення їх використання, для прикладу можна навести персонал-технологію лі-
зинг персоналу. Лізинг за своєю сутністю означає оренду, а нормами Госпо-
дарського Кодексу та Кодексу Законів про працю в Україні не передбачено, що 
персонал може бути предметом договору оренди (лізингу) [3]. Виходячи цього, 
у такому словосполученні наведену персонал-технологію некоректно викорис-
товувати. 

 
Рис. 3. Особливості систем кадрового менеджменту  

(авторська розробка на основі [7]) 

По мірі подальшого розвитку системи управління персоналом відбувати-
меться подальший розвиток інноваційних персонал-технологій. Для вітчизня-
них підприємств необхідним є адаптація вже наявних технологій до умов біз-
нес-середовища, а також до нормативно-правового забезпечення праці в Укра-
їні, що дасть змогу вирішити правові аспекти взаємовідносин усіх учасників 
процесу управління персоналом. 
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Висновок. У сучасних умовах триває процес розвитку та оновлення кон-
цепції управління персоналом, при цьому удосконалюються як системи управ-
ління персоналом, так і метод та інструменти, що використовуються. Працівник 
із його особистісними та професійними характеристиками від об'єкта управлін-
ня перетворився в об'єкт вивчення з метою розробки та застосування таких тех-
нологій, які дадуть змогу створити найкращі умови для реалізації потенціалу 
працівників та максимального задоволення їх очікувань та потреб. З огляду на 
це, необхідна активізація використання сучасних персонал-технологій, які від-
повідають умовам бізнес-середовища, а також дають змогу вирішувати поточні 
питання трудової діяльності персоналу, вони сприяють підвищенню ефектив-
ності управління персоналом. 
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Третьяк Е.П. Современные персонал-технологии в системе управле-
ния персоналом на предприятии 

Определена роль современных персонал-технологий в системе управления персо-
налом, выяснены их особенности и различия от кадровых технологий. Систематизиро-
ваны персонал-технологии в зависимости от управленческих задач, которые они реша-
ют в процессе управления персоналом, и предоставлена их характеристика. Автор про-
должает поиск путей повышения эффективности использования трудовых ресурсов в 
разрезе развития инновационных персонал-технологий. Подчеркнуто, что в современ-
ных условиях идет процесс развития и обновления концепции управления персоналом, 
при этом совершенствуются как системы управления персоналом, так и используемые 
метод и инструменты. Доказана необходимость использования современных персонал-
технологий для повышения эффективности формирования, развития и реализации тру-
дового потенциала предприятия. 

Ключевые слова: система управления персоналом, технология управления, кадро-
вые технологии, персонал-технологии, трудовой потенциал, трудовые ресурсы, кадро-
вый менеджмент. 

Tretiak H.P. Current Staff – Technology in Human Resource Manage-
ment at the Enterprise  

The role of modern staff technology in the staff management is defined; its features and 
differences from the HR technology are identified. The staff technology depending on the ad-
ministrative tasks they solve in the staff management is systematized; its description is given. 
The author continues to find ways to improve the use of human resources in terms of staff and 
innovative technologies. Concerning the modern conditions, the process of development and 
updating the concept of human resource management is emphasized to improve the personnel 
management system as well as the methods and tools used. The necessity of the use of mo-
dern technology staff to improve the formation, development and implementation of the 
employment potential of the company is proved.  

Key words: human resource management, technology management, human technology, 
personnel, technology, employment potential, human resources, personnel management. 


