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Тема (укр.)
Функціонально-орієнтоване управління розвитком людських ресурсів

Тема (англ.)
Functional-Oriented Management of Human Resources Development

Реферат (укр.)
Дисертаційна робота присвячена розробленню теоретико-методичних положень та обґрунтуванню практичних
рекомендацій щодо функціонально-орієнтованого управління розвитком людських ресурсів (ФОУРЛР). Сформовано
визначення ФОУРЛР, під яким розуміється діяльність, що базується на управлінні людськими ресурсами, яке розглядає
персонал підприємства під кутом бачення його потенційних можливостей та здатностей, що дозволяють виконувати
покладені на нього функціональні завдання, зокрема за рахунок здатності зменшувати складність роботи та розвитку
особистих характеристик. Удосконалено класифікацію характеристик керівника, що визначають його стиль керівництва
на основі моделі лідерства П. Коестенбаума та її доповнення характеристикою потенціалу розвитку керівника.
Удосконалено методику оцінювання складності роботи керівника, що враховує асиметрії, які виникають у процесі
виконання його функціональних завдань і впливають на рівень невизначеності та час виконання поставлених завдань.
Набули подальшого розвитку технології управління людськими ресурсами, а саме прийняття управлінських рішень,
командна робота, крос культурна політика, мотивація. Запропоновано модель функціонально-орієнтованого управління
розвитком людських ресурсів, яку представлено назвою «Модель 7 В» за абревіатурою обґрунтованих видів діяльності як
елементів такого управління. У межах реалізації даної моделі запропоновано структурно-логічну схему розроблення
профілю керівника у сфері ЗЕД, яка виділяє рівні формування компетенцій для ефективного виконання функціональних
завдань та формує середовище для їх реалізації на основі застосування принципів людино центричного управління. У
роботі набула подальшого розвитку методика визначення ефективності діяльності підприємства, зокрема у сфері
зовнішньоекономічної діяльності на основі врахування складності роботи у даній сфері та зростання потенціалу розвитку
функціонального керівника. Підсумовано, що чим вище значення коефіцієнта розвитку людських ресурсів, тим вищі
темпи зростання прогнозованого експорту, а резерв реалізації потенціалу експортної діяльності є вищим у підприємств,
діяльність яких характеризується нижчим рівнем складності роботи.

Реферат (англ.)
The thesis is devoted to the development of theoretical and methodological principles and substantiation of recommended
practices for functional-oriented management of human resources development (FOMHRD).The definition of FOMHRD was
formed. It means the activities which are based on human resource management, which regards the staff of the enterprise in the
context of their potential capacity and ability, which allow the staff to perform the functional tasks assigned, in particular as a
result of the ability to reduce the work complexity and develop personal attributes. The paper improves the classification of
manager features that determine his/her leadership style based on the Dr. Peter Koestenbaum leadership model and
supplements it with the review of the potential for manager development. It’s improved the method of evaluating the complexity
of the manager’s work, which takes into account the asymmetries arising in the fulfilment of manager’s functional tasks and
affecting the level of uncertainty and time of tasks. The paper further developed the techniques of human resource
management, namely management decision making, teamwork, cross-cultural policy, motivating. The model of functionaloriented management of human resources development was proposed, which is represented by the name "7 В Model", by the
abbreviation of justified activities as components of such management. As part of implementation of this model, a structural and
logical chart of developing a manager’s profile in the area of foreign economic activity was proposed; this chart defines the levels
of competencies for effective fulfilment of functional tasks and creates an environment for implementation of competencies
based on the principles of employee-centered management. The paper further developed the methods of determining the
enterprise performance efficiency, in particular in the area of foreign economic activity, based on the consideration of work
complexity in this area and growth of potential for functional manager development. It is concluded that the higher the HR
development factor, the higher the rate of projected export growth, and the reserves for the implementation of export activities
potential are higher at the enterprises the activities of which are characterized by a lower complexity level.
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