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Кадрова політика організації др р ц
обов’язково узгоджується зі 

стратегією її розвитку

• Система менеджменту в сучасному розумінні 
зорієнтована на розвиток людського капіталу. 
Місія цієї системи – реалізувати, паралельно ц р у , р

із пріоритетними стратегічними цілями 
організації основні цілі кадрової політики

Подолання ізоляції кадрової політики 
від загально організаційної – важлива 

б ї і іїумова розвитку будь-якої організації, в 
тому числі і бібліотеки





Сучасна теорія та практика кадрового 
менеджменту передбачає

Управління людськими ресурсами 
(Human Resources Management – HRМ 

менеджменту передбачає 

(Human Resources Management HRМ 
або просто HR)

Менеджмент людських ресурсів

HR   HR-менеджер – менеджер з персоналу
займається підбором персоналу, розробкою 

програм адаптації, мотивації, комплексної оцінки, 
володіє новітніми технологіями залучення і 

утримання найкращих працівників



HR БРЕНДHR БРЕНД

досягнення високого 
рівня задоволеності 

і і бпрацівників роботою у 
відповідній організації

КРАЩІ РОБОТОДАВЦІвисока репутація 
роботодавця



Різні підходи до управління персоналом

зміст елементів 
елементи

класичний 
менеджмент

менеджмент 
людських ресурсівелементи 

системи управління 
менеджмент 
персоналу 

людських ресурсів

ресурси організації фізичний та 
грошовий капітали 

людський капітал, 
фізичний капітал, 
грошовий капітал 

витрати на персонал поточні витрати довготермінові інвестиції 
залучення персоналу грошові стимули активний пошук, реклама, 

і і ісоціальні пільги
витрати на навчання мінімальні визначаються за критерієм 

"вартість-вигода" 
форми навчання на робочому місці всі форми в тому числіформи навчання на робочому місці всі форми, в тому числі -

загальна освіта 
соціальна 
інфраструктура

відсутня формується за критерієм 
"вартість-вигода"інфраструктура вартість вигода

стиль керівництва авторитарний визначається ситуацією 
 



Відмінності у роботі кадрових служб

Класичне управління персоналом Менеджмент людських ресурсів 
Людина як фактор виробництва Людина як особистість і особливийЛюдина як фактор виробництва Людина як особистість і особливий 

фактор 
Людина як стаття витрат Людина як джерело доходів 
Кадрова політика є другорядною Управління кадровою політикою якКадрова політика є другорядною Управління кадровою політикою як 

щоденна необхідність 
Кадрова політика – справа 
а і іс ра с б

Кадрова політика є справою лінійного 
е е е і а і іс раадміністративних служб менеджменту і адміністративних 

служб 
М'якість курсу, відсутність 
менеджменту

Жорсткий курс, добре продуманий 
менеджментменеджменту менеджмент

  
 



ПЕРСОНАЛ ГОЛОВНИЙПЕРСОНАЛ – ГОЛОВНИЙ 
СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ



ХАРАКТЕРНІ  РИСИ  СИСТЕМИ  КАДРОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ –

МЕНЕДЖМЕНТУ  ЛЮДСЬКИХ  РЕСУРСІВ

індивідуальне планування 
кар’єри;

стимулювання 
ф ійпрофесійного зростання, 
ротації кадрів

гнучкі системи організаціїгнучкі системи організації  
праці – автономні робочі 
групи; система оплати 
враховує персональний у

внесок та рівень 
професійної компетенції

система комунікації 
забезпечує діагональні, 

горизонтальні, вертикальні 
зв’язки в організаціїзв язки в організації



ПРИНЦИПИ  СУЧАСНОГО 
КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУКАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

готовність до взаємного компромісу

формування взаємної довіри 
керівників і персоналу

орієнтація на досягнення 
лояльності персоналу

пошук та втримання ключових, 
ефективних працівників

прозорість, відкритість організації



і бі   підбір та залучення персоналу 
найбільше впливають на подальший

розвиток організаціїрозвиток організації

цінності кандидата на роботу 
повинні збігатися із цінностями

і іїорганізації

частіше відбувається пошук
кандидата на наявне робоче місце
або місце, що планується ввести,

 ій  для цього постійно проводиться 
аналіз робочих місць



Компетенції – певні характеристики 
(знання, навичкі, особистісні якості) ( , , )

кандидата,
що необхідні йому для виконання роботи

на конкретному робочому місці

оптимальна кількість
компетенцій для виявлення –

10 20  й і10-20, найголовніших

Інтерв’ю за компетенціями – різновид 
співбесіди, його завдання – оцінити, чи 
відповідає кандидат вимогам тієї чи іншої 
вакансії



методика дозволяє приймати на роботу вжеметодика дозволяє приймати на роботу вже
підготовлений персонал, що може одразу
кваліфіковано виконувати поставлені завданняал ф о а о о у а ос а ле за да

моделі компетенцій

«портрети» ідеальних працівників,
компетенції кандидата порівнюються з 

"ідеальними" та необхідними дляідеальними  та необхідними для 
конкретного робочого місця



хедхантінг «полювання захедхантінг - «полювання за 
головами»

пошук та залучення
найкращих працівників донайкращих працівників до 
організації



ЦІКАВА РОБОТА

ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРЕЗ ВИНАГОРОДУ

ЦІКАВА РОБОТА

ПОВНЕ ВИЗНАННЯ ТА 
АДЕКВАТНА ОЦІНКА 
ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

ПОСАДОВЕ 
ЗРОСТАННЯ

ВИНАГОРОДИ ЗА РОБОТУВИНАГОРОДИ ЗА РОБОТУ
ПОЧУТТЯ  
ПРИЧЕТНОСТІ 
ДО СПРАВ

АДЕКВАТНА 
ОПЛАТА

СПІВЧУТЛИВЕ СТАВЛЕННЯ 
З БОКУ МЕНЕДЖЕРІВ 

(ІНТЕРЕС ДО ОСОБИСТИХ 
ПРОБЛЕМ ПРАЦІВНИКІВ

СВОБОДА ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОБЛЕМ ПРАЦІВНИКІВ, 
БАЖАННЯ ДОПОМОГТИ)

ЯК КЕРІВНИК БІБЛІОТЕКИ МОЖЕ 
ВПЛИВАТИ НА ТЕ, ЩОБ ПІДЛЕГЛІ 

БУЛИ ЗАДОВОЛЕНІ В СВОЇХ 
ОЧІКУВАННЯХ



Фактори що впливають на мотивацію таФактори, що впливають на мотивацію та 
продуктивність праці:

чого очікує працівник від роботи
чого очікує від нього керівник
чи знає працівник, чого очікує від нього 

керівництво
в якому напрямку працівник хоче рухатись та 

чи є взагалі у нього така потреба
і б іяк він ставиться до колег по роботі та як це 

впливає на нього
чи розуміє він цілі керівництва та чи дійсно у 

керівництва є цілікерівництва є цілі
яка політика організації в цілому та чи існує 

вона взагалі?
чи не є працівник "випадковим" – тим щочи не є працівник випадковим  – тим, що 

байдужий до професії чи навіть ненавидить її



ЯКІСНІ ПОСЛУГИ МОЖУТЬ 
НАДАВАТИ ТІЛЬКИ 
ПРОФЕСІОНАЛИ

Якість роботи бібліотеки забезпечується 
змістом її кадрового складу



ПАРТИСІПАТИВНЕ УПРАВЛІННЯПАРТИСІПАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

система поглядів і практичного досвіду на зацікавленістьсистема поглядів і практичного досвіду на зацікавленість
працівника не тільки у своїй роботі, але й у тім, як його
робота позначається на діяльності всієї організації

працівники одержують право вирішувати, в
який спосіб найкраще виконати свою
роботу;роботу;
працівникам надається можливість широкої
участі в інноваційній діяльності;
працівники залучаються до ухваленняпрацівники залучаються до ухвалення
рішення з приводу виконуваноїними
роботи;

і фпрацівникам надається право формувати
робочі групи



Основні завдання комунікаційногоОсновні завдання комунікаційного 
менеджменту:

Ф ї і• Формування корпоративної згуртованості
колективу та створення відповідної мотивації
працівників
• Підтримка та розвиток корпоративної
культури – корпоративних цінностей та норм
поведінки
• Інформаційна підтримка управлінських
рішень
• Виявлення комунікаційних та управлінськихВиявлення комунікаційних та управлінських
проблем організації, що запобігають попередженню
конфліктів



ПОТУЖНА УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ЦЕ УМІННЯПОТУЖНА УПРАВЛІНСЬКА  КУЛЬТУРА – ЦЕ УМІННЯ 
ФОРМУВАТИ  УПРАВЛІНСЬКІ  КОНЦЕПЦІЇ, ПРОГРАМИ, 
ПРОЕКТИ, ПОВАГУ ДО НОРМ МОРАЛІ, РОЗРОБЛЯТИ ТА 
УСПІШНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ЕФЕКТИВНІУСПІШНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ЕФЕКТИВНІ 
УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО АКУМУЛЮЮТЬ 
ЗНАННЯ, ДОСВІД, ЕНЕРГІЮ, ІНІЦІАТИВУ, ТВОРЧІСТЬ 
БАГАТЬОХ ЛЮДЕЙБАГАТЬОХ ЛЮДЕЙ

ІНТЕЛЕКТ МЕНЕДЖЕРА –
ВИРІШАЛЬНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСПІХУ ЇЇОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСПІХУ ЇЇ 
СТРАТЕГІЙ



ЩО МАЄ СТАТИ ГОЛОВНОЮ РИСОЮ СУЧАСНОГО 
БІБЛІОМЕНЕДЖЕРАБІБЛІОМЕНЕДЖЕРА



Дякуємо за увагу!


