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та педагогами-практиками здійснюється ґрунтовна робота щодо з’ясування 
найбільш ефективних форм, методів, технологій валеології дошкільного 
дитинства, стрімкі зміни умов життя людей, екологічні, соціальні та інші 
чинники визначають необхідність приведення до відповідності 
валеологічних знань та уявлень дітей вимогам сьогодення. Саме це, на 
нашу думку, сприятиме підготовці дитини до подальшого, більш 
самостійного життя й визначення життєвих пріоритетів, у тому числі – у 
галузі здорового способу життя.  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 

 
Розвиток ринкових відносин та зростання економіки в Україні 

зумовлює активізацію діяльності організацій соціальної сфери, специфіку 
їх функціонування. Більшість організаціям для того, щоб вижити, 
необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки і 
систематично проводити управління персоналом. Управління людьми – 
головне завдання менеджменту організації. 

Проаналізувавши економічні, психологічні, педагогічні літературі 

http://osvita.kr-admin.gov.ua


Наука. Освіта. Молодь. Частина 3 
 

 - 113 - 

джерела, можна зазначити, що дослідниця Михайлова Л.  у своїй праці 
(навчальний посібник «Управління персоналом», 2007 р.) висвітлює 
теоретичні основи управління персоналом, сучасні підходи до формування 
кадрового складу організацій, практичні завдання та варіанти їх розв’язання, 
методичні рекомендації проведення ділових ігор, тренінгів, ситуаційних 
вправ, тестові завдання для самоконтролю знань студентів та ін. [3]. 

На думку, Михайлової Л. найважливішими проблемами на сучасному 
етапі розвитку економіки країни – проблема формування ефективного 
управління персоналом організацій. Дослідниця виокремлює основні 
найбільш загальні складові цієї проблеми: планування та формування 
персоналу, підбір та відбір найбільш здібних та придатних до роботи, 
формування резерву та атестації кадрів, формування ефективної системи 
навчання та підвищення кваліфікації персоналу, управління діловою 
кар’єрою та плинністю кадрів, організація кадрового діловодства та інші [3]. 

Управління персоналом – це цілеспрямована діяльність керівного 
складу організації на розробку концепції, стратегій кадрової політики і 
методів управління людськими ресурсами. Це системний, планомірно 
організований вплив через систему взаємопов’язаних, організаційно-
економічних і соціальних заходів, спрямованих на створення умов 
нормального розвитку й використання потенціалу робочої сили на рівні 
всієї соціальної організації. Планування, формування, перерозподіл і 
раціональне використання людських ресурсів є основним змістом 
управління персоналом [1, с. 156–162]. 

Основна мета управління персоналом – формування 
висококваліфікованого, відповідального за доручену справу персоналу з 
сучасним економічним мисленням та розвитком почуття професійної 
гордості, забезпечення соціальної ефективності колективу. Управління 
персоналом як цілісна система виконує такі функції: організаційну 
(планування потреб і джерел комплектування персоналу); соціально-
економічну (забезпечення комплексу умов і факторів, спрямованих на 
раціональне закріплення й використання персоналу); відтворювальну 
(забезпечення розвитку персоналу). 

На думку дослідників управління персоналом – мистецтво 
ефективного управління людьми в умовах їх професійної діяльності; це 
система принципів, методів і механізмів оптимального комплектування, 
розвитку й мотивації та раціонального використання персоналу  
[3; 1, с. 156–162].  

Розглянувши наукові джерела щодо специфіки управління закладом 
соціальної сфери, слід зазначити, що вона походить від головного 
призначення закладу – надання допомоги клієнту для виходу зі складної 
життєвої ситуації. До таких особливостей науковці відносять: 
невідповідність його у часі з результатами соціальної допомоги; 
важливість як кінцевого, так і проміжних результатів управління закладом 
соціальної роботи; обмеженість використання директивних методів 
управління на користь методів мотивації, переконання, створення ситуації 
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успіху та зацікавленості; пріоритет контактного управління; значна вікова 
розбіжність груп людей – учасників процесу управління; характер 
соціальної інформації в управлінських відносинах у закладах соціальної 
роботи; обов’язкова компетентність із соціальної роботи керівників 
закладів [4, с. 231].  

Особливості менеджменту персоналу соціальної служби 
визначаються процедурами делегування та прийняття рішення. При цьому 
важливо враховувати, що процедура прийняття рішення залежить від 
обставин, в яких працює організація, а не від стилю керування директора 
соціальної служби, менеджера організації [2, с. 33]. 

Отже, соціальна сфера потребує специфічного управління. Для 
ефективного управління людьми необхідно розробити кадрову політику 
організації, яка відповідає сучасним вимогам. Кадрова політика формується 
керівництвом організацій і виражається у сукупності адміністративних і 
моральних норм поведінки персоналу на робочому місці. Проведене 
дослідження не вичерпує усіх аспектів даної проблеми, подальшого 
детального вивчення потребує класифікація персоналу соціальної сфери.  
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ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНІ 
 
Торгівля людьми – одна з найбільш актуальних проблем сучасності. 

Жертвами сучасних форм рабства в усьому світі щорічно стають мільйони 
людей. Окрім економічних причин, які змушують шукати роботу за 
кордоном або в різних регіонах своєї країни, важливими факторами, що 
сприяють торгівлі людьми, є відсутність достовірної інформації про 
можливості працевлаштування, незнання своїх прав. Таким чином, 
великого значення набуває повне й відповідальне інформування 
суспільства про цю серйозну проблему як один із найнебезпечніших 
злочинів проти особистості. Ключову роль у цьому процесі відіграють 

http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/1477/3/%.pdf

