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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми. Для  України  в  умовах  глибокої  економічної  кризи
актуальним  є  пошук  нових  парадигм  розвитку  та  інвестування,  насамперед  у
стратегічно важливі та перспективні галузі, до яких належить галузь інформаційних
технологій  (ІТ).  Світовий  досвід  розвинених  країн  доводить,  що  розвиток
високотехнологічних  галузей,  таких  як  ІТ,  є  однією  з  передумов  економічного
зростання та досягнення міжнародної конкурентоспроможності. Розвиток персоналу
галузі  є  одним  з  ключових  напрямів  інвестицій,  адже  саме  працівники  з  їхнім
інтелектом, знаннями та особистісними якостями, втіленими в трудовій діяльності,
створюють  передумови  для  розвитку,  прогресу  та  успішного  функціонування  як
окремого підприємства, так і всього суспільства в цілому, особливо для галузей, які
належать до так званої «економіки знань».

Розвиток  персоналу  потребує  інвестицій,  які  за  умов  їх  ефективного  та
раціонального  здійснення  збільшують ринкову вартість  підприємства,  підвищують
його  конкурентоспроможність  та  привабливість  як  роботодавця.  Але  оскільки
інвестиції, як правило, мають тривалий термін окупності, то вони пов’язані з певною
невизначеністю,  яка  особливо  притаманна  підприємствам  сфери  інформаційних
технологій  в  умовах  зростання  попиту  на  ІТ-спеціалістів,  швидкого  розвитку
науково-технічного  прогресу  та  глобалізації.  Крім  того,  для  України  додаткової
нагальності  дослідженню  питання  інвестування  у  розвиток  ІТ-працівників  надає
активізація  еміграційних  процесів,  яка  пов’язана  із  загостренням  економіко-
політичної кризи в країні.

Таким чином, для підприємств галузі однією з необхідних умов ефективного
інвестування  у  розвиток  персоналу  є  врахування  пов’язаних  із  цим  ризиків.
Дослідження таких ризиків є важливим елементом системи управління персоналом,
оскільки  сприяє  більш  раціональному  розподілу  ресурсів,  суттєво  зменшує
ймовірність їх втрати та є основою для обґрунтування управлінських рішень у сфері
персоналу,  а  також  діяльності  підприємства  в  цілому,  що  зумовлює  необхідність
здійснення комплексних досліджень пропонованої проблеми та визначає актуальність
теми цього дослідження.

Проблеми  інвестування  у розвиток  персоналу  підприємств  знайшли  своє
відображення  в  дослідженнях провідних зарубіжних науковців, таких як Г. Беккер,
С. Брю,  О. Ваганян,  М. Ветров,  А. Добринін,  С. Дятлов,  З. Капелюшников,
А. Кібанов,  Д. Кіркпатрик,  М. Критський,  Р. Лайкерт,  О. Ларін,  К. Макконел,
Н. Опаріна, Х. Топно, Г. Тугускіна, Є. Циренова, Я. Фітц-енц, Т. Шульц та ін.

Вагомий  внесок  у  дослідження  теоретичних  основ  людського  капіталу,
розвитку  персоналу,  актуальних  аспектів  інвестування,  ризику,  інтелектуальної
власності  та  визначення  ефективності  інвестицій  у  різних  сферах  економіки
здійснено  в  наукових працях таких відомих українських вчених, як В.Д. Базилевич,
О.Г. Брінцева,  В.В. Вітлінський, Н.С. Голікова,  О.А. Грішнова,  О.Я. Гугул,
А.В. Денисова,  М.І. Долішній,  Ю.І. Єхануров,  О.С. Заклекта-Берестовенко,
І.В. Журавльова,  А.Б. Камінський,  А.М. Колот,  Е.М. Лібанова,  Г.В. Назарова,
В.А. Савченко, М.В. Семикіна, А.О. Старостіна та ін.
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Суттєвий  внесок  у  дослідження  кількісної  оцінки  ризику  інвестування  у
розвиток  персоналу  зробили  такі  вчені:  С. Байдечі,  М. Бхатачар’я,  О. Захарова,
Ю. Йонсен, К. Коерзельман, Ш. Крістіансен, Х. Нільсен, Г. Офем, І. Паласіос-Уерті,
П. Райт, Р. Уусітало та Дж. Хартог. 

Науковий доробок цих дослідників займає важливе місце і є необхідним для
розвитку теорії та практики управління розвитком персоналу підприємства. Водночас
потребують подальшого наукового теоретичного та прикладного дослідження ризики
інвестування  у  розвиток  персоналу,  зокрема  недостатньо  вивченими  залишаються
питання  кількісної  оцінки  ризиків  інвестування,  інтерпретації  результатів  такої
оцінки,  особливо  в  умовах  обмеженості  статистичних даних щодо  діяльності  ІТ-
підприємств.  Потребують  поглибленого  наукового  аналізу  та  обґрунтування
пріоритетні  напрями  вдосконалення  розвитку  персоналу,  інвестування  в  його
розвиток  і  шляхи  зменшення  ризиків  такого  інвестування.  Актуальними  є  також
визначення  рекомендацій  щодо  підвищення  ефективності  оцінювання  ризику
інвестування у розвиток персоналу та його зменшення на українських підприємствах
ІТ-сфери  з  урахуванням  сучасних  світових  тенденцій  і    перспектив  розвитку
вітчизняної економіки в глобальному середовищі.

Актуальність,  теоретична  та  практична  значущість  зазначених  завдань,
недостатній  рівень  їх  вивчення  в  економічній  науці,  а  також  невирішеність
проблемних  питань  методичного  та  прикладного  характеру  щодо  вдосконалення
оцінювання  та  зменшення  ризиків  інвестування  у розвиток  персоналу  обумовили
вибір  теми  дисертаційної  роботи,  її  мету,  завдання,  об’єкт,  предмет,  логіку  та
послідовність наукового дослідження.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами. Дисертацію
виконано  згідно  з  планами  науково-дослідних  робіт  Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка  за  комплексними  держбюджетними  темами
економічного  факультету  «Модернізація  економіки  України  на  засадах  сталого
соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» № 11БФ04-01
(державний  реєстраційний  номер  111U006456,  термін  виконання  2005-2015 рр.).
Внесок автора полягає в удосконаленні методики оцінювання ризику інвестування у
розвиток  персоналу  та  розробці  рекомендацій  щодо  його  зменшення  на
підприємствах галузі інформаційних технологій.

Мета  і  завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є  поглиблення
теоретичних  положень,  розробка  методичних  та  практичних  рекомендацій  щодо
оцінювання  та  зменшення  ризиків  інвестування  у розвиток  персоналу  для
підвищення ефективності управління персоналом та забезпечення сталого розвитку
підприємства в конкурентному середовищі.

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність постановки та вирішення
таких завдань:

 удосконалити  визначення  понять  «розвиток  персоналу  підприємства»,
«інвестиції у розвиток персоналу» та «ризик інвестування у розвиток персоналу» на
основі ідентифікації їхніх основних ознак та характеристик;

 виокремити  основні  фактори,  що  впливають  на  ризики  інвестування  у
розвиток персоналу підприємства, та визначити джерела їх виникнення;
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 запропонувати  розширену  класифікацію  видів  ризику  інвестування  у
розвиток персоналу підприємства;

 виявити  тенденції  розвитку  ринку  праці  для галузі  інформаційних
технологій в Україні;

 удосконалити  методичні  підходи  до  оцінювання  ризиків  інвестування  у
розвиток персоналу підприємства на основі дослідження факторів ризику;

 запропонувати  напрями  зменшення  ризиків  інвестування  у  розвиток
персоналу на основі інноваційних підходів до управління;

 визначити  основні  підходи  ризик-менеджменту  для  зменшення  ризиків
інвестування у розвиток персоналу підприємства;

 удосконалити інформаційне забезпечення оцінювання ризиків інвестування
у розвиток персоналу підприємства;

 надати  рекомендації  щодо  підвищення  ефективності  розвитку  персоналу
підприємств  галузі  інформаційних  технологій  на  основі  використання  засобів
соціального партнерства.

Об’єктом  дослідження є  процес  інвестування  у  розвиток  персоналу
підприємства.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних інструментів
оцінювання ризиків інвестування в розвиток персоналу підприємства.

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертаційної роботи
становить сукупність загальнонаукових і спеціальних методів, принципів, правил та
прийомів наукового дослідження,  використання яких обумовлено сформульованою
темою  та  поставленими  завданнями.  Методи  порівняння,  аналізу  та  синтезу
застосовано  під  час  визначення  економічної  сутності  та  значення  ризиків
інвестування  у  розвиток  персоналу  підприємства;  статистичні  та  графічні  — для
аналізу основних світових і національних тенденцій розвитку ІТ-галузі та основних
показників  діяльності  досліджуваних  підприємств;  системного  й  структурного
аналізу — під  час  групування  факторів,  що впливають на  ризики інвестування  у
розвиток  персоналу  підприємства;  економіко-математичного  моделювання  —  для
визначення  коефіцієнтів  важливості  факторів  ризику  інвестування  у розвиток
персоналу  підприємства;  логічного  узагальнення  —  під  час  розробки  основних
рекомендацій  щодо  оцінювання  та  зменшення  ризиків  інвестування  у  розвиток
персоналу підприємств та при формулюванні висновків; анкетування та опитування
—  для  отримання  інформації  від  підприємств  і  спеціалістів  галузі;  індукції  та
дедукції — для узагальнення результатів дослідження і написання висновків.

Інформаційну  базу  дослідження склали  теоретичні  та  методичні  розробки
вітчизняних  і  зарубіжних  науковців,  які  досліджують  проблематику  оцінювання
ризику,  в  тому  числі  ризику  інвестування  у  розвиток  персоналу  підприємств,
законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
офіційні матеріали Державної служби статистики України та інших відомств, спілок,
асоціацій  щодо  стану  й  динаміки  ринку  праці  України  та  розвитку  персоналу,
публічні  звіти  українських  і  зарубіжних  консалтингових  агенцій  та  центрів
дослідження  стану  та  тенденцій  ринку  інформаційних  технологій,  дані  галузевої
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асоціації  «ІТ  України»,  статистичні  матеріали  за  проблематикою  дисертаційного
дослідження  та  інші  наукові  інформаційні  видання,  результати  авторського
опитування підприємств галузі ІТ щодо важливості факторів ризику інвестування  в
розвиток персоналу.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі отримано
нові науково-обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують важливе наукове
завдання,  пов’язане  з  поглибленням  теоретичних засад  та  розробкою практичних
рекомендацій  щодо  удосконалення  оцінювання  ризиків  інвестування  у  розвиток
персоналу.  Найвагоміші  наукові  результати,  які  характеризують  новизну  роботи,
розкривають  особистий  внесок  автора  в  розробку  досліджуваної  проблеми  та
виносяться на захист, такі:

удосконалено:
 визначення поняття «ризик інвестування у розвиток персоналу», яке в роботі

трактується  як  можливість  недосягнення  запланованих  підприємством  цілей  від
інвестицій у розвиток персоналу внаслідок ймовірнісного прояву факторів ризику,
пов’язаних із  працівниками,  діяльністю підприємства  та/або впливом зовнішнього
середовища. Такий  підхід  надасть  змогу  визначити  напрями  підвищення
ефективності  інвестування  в  розвиток  персоналу  та  управління  персоналом
підприємства, а також виявити джерела конкурентних переваг;

 класифікацію  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу  підприємств  та
їхніх факторів шляхом поділу їх на дві групи: за джерелами походження (пов’язані з
працівником, підприємством та зовнішнім середовищем); за об’єктом дослідження
(по підприємству в цілому, окремому працівнику, проекту з розвитку персоналу), що
сприяє більш ефективному управлінню ризиками;

 методичний підхід до оцінювання ризику інвестування у розвиток персоналу
підприємства,  який  полягає  у:  виокремленні  факторів  ризику,  побудові  матриць
попарних  порівнянь  факторів  ризику,  визначенні  коефіцієнтів  їх  важливості  за
допомогою методу аналізу ієрархій, здійсненні кількісної оцінки значення ризику з
урахуванням  джерела  походження  ризику  (від  працівника,  підприємства  та
зовнішнього середовища), що дозволяє також оцінити ризик інвестування у розвиток
окремих  працівників  та  є  додатковим  джерелом  інформації  для  керівництва
підприємства при прийнятті рішення щодо інвестицій;

 теоретичні  підходи  щодо  зниження  ризику  інвестування  у розвиток
персоналу  за  рахунок  управління  факторами  ризику  та  впровадження  на
підприємстві інноваційних підходів до управління (управління талантами, управління
брендом роботодавця, програм розвитку здоров’я на робочому місці та дослідження
конкурентів).  Комплексне  використання  запропонованих  підходів  до  управління
суттєво  зменшує  вплив  факторів  ризику,  забезпечує  підвищення  ефективності
інвестицій  у  розвиток  персоналу  та  продуктивності  праці,  збільшує  лояльність
працівників та надає змогу передбачити дії конкурентів.

дістали подальшого розвитку:
 обґрунтування  впровадження  ризик-менеджменту  в  практику  управління

персоналом  сфери  ІТ  на  основі  застосування  та  адаптації  класичних  методів
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зменшення  ризику  (уникнення  ризику,  диверсифікації,  розподілу  ризику,
внутрішнього  страхування,  створення  кадрового  резерву,  залучення додаткової
інформації)  з  урахуванням особливостей підприємств  і  персоналу галузі  ІТ,  що в
результаті  дозволяє  обрати  адекватний  спосіб  зменшення  ризику  інвестування  у
розвиток персоналу;

 інформаційне  забезпечення  оцінювання ризиків  інвестування  у розвиток
персоналу  підприємств  та  управління  ними  шляхом  структуризації  узагальнених
даних про персонал, зовнішнє середовище, діяльність підприємства щодо управління
персоналом та про його діяльність в цілому, що дозволить підвищити ефективність
оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу;

 методичні  підходи  до  підвищення  ефективності  розвитку  персоналу
підприємств галузі ІТ на основі використання засобів соціального партнерства, що
передбачає  необхідність  співпраці  держави,  навчальних  закладів,  підприємств  і
працівників  галузі.  Запропонований  комплекс  заходів  забезпечить  збільшення
ефективності розвитку персоналу, сприятиме підвищенню продуктивності праці та
кваліфікації  персоналу  завдяки  покращенню  якості  освіти,  залученню
висококваліфікованих  спеціалістів  з  розвитку  персоналу  та  доступу  до  наукових
розробок, технологій та досвіду інших підприємств. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення дисертації
доведено  до  рівня  методичних  узагальнень  і  практичних  рекомендацій  щодо
оцінювання  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу  підприємств  сфери
інформаційних технологій завдяки обґрунтуванню теоретичних та прикладних засад,
а також урахуванню специфічних особливостей персоналу цієї сфери.

Практичне  значення  теоретичних,  методичних  і  науково-прикладних
результатів  (систематизації  та  класифікації  факторів  ризику  за  джерелами  їх
походження, результатів дослідження важливості та загрозливості факторів ризиків
на вітчизняних підприємствах сфери інформаційних технологій, методичного підходу
до  оцінювання  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу,  обґрунтування
рекомендацій  щодо  покращення  оцінювання  ризиків  інвестування  у  розвиток
персоналу на  підприємствах сфери інформаційних технологій)  підтверджується  їх
використанням у діяльності підприємств:  ТОВ «Греммерлі» (довідка № 061011 від
06.10.2015 р.),  ТОВ «ЛІГА ЗАКОН» (довідка № 467 від 17.12.2015 р.)  та «Trembit
LLC» (довідка № 0315 від 21.12.2015 р.). Теоретичні, методичні та науково-прикладні
результати дослідження використовуються в навчальному процесі під час проведення
лекційних  і  семінарських  занять  з  курсу  «Менеджмент  персоналу»  в  Київському
національному університеті  імені  Тараса  Шевченка  (акт  впровадження  результатів
НДР у навчальний процес № 013/617 від 23.12.2015 р.).

Особистий  внесок  здобувача. Дисертація  є  завершеним  науковим
дослідженням,  у  якому  викладено  авторський  підхід  до  оцінювання  ризиків
інвестування  у розвиток  персоналу підприємства.  У ній  висвітлено  власні  ідеї  та
розробки автора, що дозволило вирішити поставлені в роботі завдання. Наукові та
теоретичні підходи,  положення,  розробки,  висновки та пропозиції здобуті автором
самостійно на основі наукових досліджень і опубліковані в наукових виданнях.
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Апробація  результатів  дисертації.  Основні  положення  та  результати
проведеного в дисертації дослідження були представлені автором на 10 міжнародних
і всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема на таких: Міжнародна
науково-практична  конференція  «Людський  розвиток  в  Україні:  проблеми  та
перспективи», Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України (м. Київ,
2006 р.);  ІІІ  Міжнародна  науково-практична  конференція  «Управління  людськими
ресурсами:  проблеми  теорії  та  практики»,  Київський  національний  економічний
університет  імені  Вадима  Гетьмана  (м. Київ,  2007 р.);  «Весняна  зустріч  молодих
економістів  2009»,  Spring  Meeting  of  Young  Economists  (SMYE)  (Туреччина,
м. Стамбул,  2009 р.);  XIV  Міжнародна  студентсько-аспірантська  інтернет-
конференція «Розвиток фінансових систем європейських країн у сучасних умовах»
(м. Львів, 2014 р.); V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів
та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми,
перспективи, ефективність», Харківський політехнічний інститут (м. Харків, 2014 р.);
Міжнародна  науково-практична  конференція  «Сучасні  проблеми  управління
підприємствами:  теорія  та  практика»,  Харківський  національний  економічний
університет  ім.  С. Кузнеця  (м. Харків,  2015 р.);  «Economy  today.  Interdisciplinary
approach  to  contemporary  economic  challenges»,  Лодзький  університет,  факультет
економіки  та  соціології  (Польща,  м. Лодзь,  2015 р.);  XV  Міжнародна  науково-
практична  конференція  «Конкурентоспроможність  національної  економіки»,
Київський національний університет ім. Т. Шевченка (м. Київ, 2015 р.); Міжнародна
науково-практична  конференція  «Розвиток  національної  економіки:  теорія  і
практика», Івано-Франківський національний університет ім. В. Стефаника (м. Івано-
Франківськ, 2015 р.); LI-LII Міжнародна науково-практична конференція «Экономика
и современный менеджмент: теория и практика», (Росія, м. Новосибірськ, 2015 р.).

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 19 одноосібних
наукових  праць  загальним  обсягом  10,03 д. а.,  з  них:  10  статей  —  у  фахових
виданнях,  визначених  переліком  ВАК  України  (6,23 д. а.),  5  з  яких  включені  до
міжнародних  наукометричних  баз  (3,57 д. а.);  4  статті  —  у  наукових  іноземних
виданнях (2,86 д. а.) та 5 публікацій у збірниках матеріалів конференцій.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу,
трьох розділів,  висновків,  списку використаних джерел,  додатків.  Загальний обсяг
дисертації — 233 сторінки. Основний зміст дисертації викладено на 191 сторінках,
що містять 42 аналітичних таблиці, 20 рисунків та формули. Робота має 9 додатків.
Список використаних джерел налічує 274 найменування.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У  вступі обґрунтовано  актуальність  теми,  визначено  об’єкт  і  предмет
дослідження,  сформульовано  мету  та  завдання  дисертації,  наведено  перелік
використаних методів,  наукову новизну одержаних результатів,  їхню теоретичну  й
практичну значущість, розкрито особистий внесок автора, наведено інформацію про
апробацію та публікації результатів дисертації.

У першому розділі «Теоретичні основи дослідження ризиків інвестування у
розвиток  персоналу»  уточнено  визначення  понять  «розвиток  персоналу»  та
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«інвестиції  у  розвиток  персоналу»,  досліджено  основні  передумови  виникнення
ризиків інвестування у розвиток персоналу, визначено фактори ризику та їх джерела,
удосконалено  визначення  поняття  «ризик  інвестування  у розвиток  персоналу»,
систематизовано  та  проаналізовано  основні  підходи  до  оцінки  ризиків  щодо
можливості  їх  застосування  для  оцінювання  ризиків  інвестування  у  розвиток
персоналу підприємства.

Проведений  аналіз  підходів  вітчизняних  та  зарубіжних  науковців  до
трактування сутності розвитку персоналу дав змогу охарактеризувати природу цього
поняття  в  системі  управління  персоналом  підприємства,  розкрити  його  основні
складові та завдання. На основі узагальнення досліджених положень запропоновано
визначення  розвитку  персоналу  як  однієї  з  функцій  менеджменту,  яка  полягає  у
розробці, виконанні, оцінюванні та вдосконаленні системної сукупності заходів і дій,
направлених  на  виявлення,  посилення  та  реалізацію  потенціалу  працівників,  для
покращення персональної та організаційної ефективності.

На основі узагальнення наукових джерел систематизовано основні визначення і
складові інвестицій у розвиток персоналу та запропоновано визначити інвестиції  у
розвиток персоналу як  сукупність ресурсів,  що використовується  підприємством
для  забезпечення  процесу  навчання,  адаптації,  оцінки  та  планування  кар’єри
персоналу,  а  також  для  створення  сприятливих  умов  для  гармонійного
(професійного,  психологічного,  фізичного)  розвитку  й  ефективної  взаємодії
персоналу  з  метою  підвищення  продуктивності  праці,  досягнення  цілей
підприємства та загального соціального ефекту в довгостроковій перспективі.

Охарактеризовано  ризики,  які  пов’язані  з  інвестуванням  у  розвиток
персоналу,  та  окремо  виділено  також  ризики  неінвестування.  До  ризиків
інвестування належать ризики дострокового звільнення, неефективного навчання,
неузгодженості  планів  з  розвитку  персоналу  та  розвитку  підприємства.  Ризики
неінвестування  також  мають  декілька  складових,  зокрема,  ризики  зменшення:
кваліфікації  працівників,  мотивації  працівників,  привабливості  підприємства  як
роботодавця та ризик зниження соціального ефекту від інвестицій.

Проведено  теоретичний  аналіз  факторів  ризику,  що  дало  змогу
вдосконалити  їх  класифікацію  завдяки  виокремленню  основних  джерел  та
виділити ризик, що пов’язаний з  працівниками,  ризик,  спричинений діяльністю
підприємства,  та  ризик,  спричинений  впливом  зовнішнього  середовища .
Визначено,  що  комплексне  дослідження  факторів  ризику  робить  оцінювання
ризиків  інвестування  у розвиток  персоналу  різностороннім  та  більш  повним,
таким,  що  відповідає  умовам  сучасного  світу,  зокрема,  швидкому  розвитку
науково-технічного прогресу та глобалізації (табл. 1).

Аналіз  наявних  підходів  до  оцінки  ризиків  інвестування  у  розвиток
персоналу підприємств показав, що на сьогодні не існує єдиного методу, який би
повною мірою враховував особливості об’єкта інвестування — людини, базувався
на достовірній і об’єктивній інформації та був би простим у використанні.

З-поміж  наявних  методів  оцінювання  ризику  інвестування  у  розвиток
персоналу було обрано експертні методи, які базуються на визначених факторах
ризику та враховують фактичні дані діяльності підприємства.
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Таблиця 1
Джерела та фактори ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства

№ Джерела ризику Фактори ризику
1. Що походять від працівника

1. Мотивація X1 Зниження мотивації до праці та кар’єрного зростання в працівника
2. Результати роботи X2 Недостатньо високі результати роботи працівника; негативна їх динаміка
3. Компетенції X3 Недостатній рівень компетенцій працівника
4. Особисті причини X4 Зміна сімейного стану та обставин, народження дітей, вимушений переїзд

до іншого міста та інше
2. Спричинені діяльністю підприємства

1. Система розвитку
персоналу на
підприємстві

Y1 Неякісні або неадекватні програми навчання (внутрішні) чи неправильний
вибір  зовнішніх  провайдерів  (низька  якість,  висока  вартість,
неефективність);  невідповідність  програми  розвитку персоналу реальним
потребам конкретних працівників, відсутність регулярної системи оцінки та
розвитку персоналу на підприємстві

2. Узгодженість плану
розвитку персоналу з

планом розвитку
підприємства

Y2 Невідповідність  плану  розвитку  персоналу  в  цілому  або  окремих  груп
працівників загальній стратегії підприємства

3. Система оплати
праці 

Y3 Недостатній рівень оплати праці на підприємстві, несправедливий розподіл
заробітної плати, пільг, заохочень тощо

4. Рівень корпоративної
культури

Y4 Недостатній  рівень  корпоративної  культури  та  репутації  підприємства;
відсутність  або  недостатня  кількість  заходів,  що  сприяють  розвитку
командного духу та підвищенню лояльності до підприємства в працівників

5. Зміст роботи і задач Y5 Відсутність чи недостатня кількість цікавих проектів, завдань, перспектив
6. Якість команди Y6 Низька  злагодженість  команди,  трудові  конфлікти,  низький  професійний,

морально-етичний рівень працівників
7. Можливості

кар’єрного зростання
Y7 Відсутність або обмеженість можливостей для кар’єрного зростання певних

груп або окремих працівників
3. Спричинені впливом зовнішнього середовища

1. Економічна та
політична ситуація в

країні

Z1 Зниження  рівня  життя  населення;  зміна  ставок  податків,  впровадження
нових  обов’язкових  відрахувань,  нових  видів  регулювання;  введення  в
країні надзвичайного, воєнного стану тощо

2. Глобальні зміни Z2 Скасування  візового режиму для  громадян України для  роботи в  деяких
країнах;  впровадження  нових  умов  праці  для  громадян  за  кордоном;
збільшення квот для виїзду кваліфікованих працівників за кордон та інші

3. Активність
конкурентів

Z3 Посилення конкурентної боротьби, активне «переманювання» спеціалістів,
стрімке  зростання  конкуруючих  підприємств:  їх  кількості,  розмірів,
прибутку,  престижу  тощо;  підвищення  ними  рівня  заробітної  плати,
впровадження  цікавих  програм  розвитку  персоналу,  пільг  та  інше;
відкриття нових представництв глобальних корпорацій

4. Ситуація на ринку
праці

Z4 Стрімке  зростання  рівня  оплати  праці  в  галузі,  у  якій  працює
підприємство,  зменшення пропозиції та/або якості робочої сили на  певні
професії

5. Ситуація на ринку
освітніх послуг

Z5 Відсутність  необхідних  якісних  програм  навчання,  ненадійність
провайдерів, збільшення вартості навчання 

6. Технологічний
розвиток

Z6 Невідповідність набутих знань та компетенцій працівників новим умовам
роботи, що викликана стрімкою зміною технологій, появою нових методів
та інструментів здійснення діяльності підприємства

Джерело: розроблено автором

Перевагою  цих  методів  є  можливість  їх  використання  в  умовах  нестачі
статистичних  даних  щодо  розвитку  персоналу.  Встановлено,  що  такий  підхід
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дасть можливість визначити проблемні місця та зони ризику,  а  також отримати
кількісний  показник  ризику  по  окремому  проекту,  працівнику  чи  по  загальній
стратегії розвитку персоналу. 

У  другому  розділі  «Оцінювання  ризиків  інвестування  у  розвиток
персоналу підприємств сфери інформаційних технологій» проаналізовано стан
і  тенденції розвитку ринку праці  в  галузі ІТ в Україні, виокремлено особливості
інвестування  у розвиток  працівників  цієї  сфери  з  урахуванням  процесів
глобалізації  та  швидкого  науково-технічного  прогресу,  удосконалено  методичні
підходи  до  оцінювання  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу,  визначено
коефіцієнти  важливості  факторів  ризику  для  підприємств  ІТ-галузі,  здійснено
кількісну оцінку ризиків на підприємствах галузі.

Проведене дослідження вітчизняної ІТ-галузі дало змогу виділити такі основні
тенденції: 1) ІТ є важливою, перспективною та стратегічно-важливою для України
галуззю, частка якої у ВВП постійно зростає;  2) ІТ-галузь в Україні в основному є
експортоорієнтованою, а Україна входить до лідерів з експорту ІТ-послуг у світі; 3)
водночас у структурі внутрішнього ринку ІТ в Україні домінує складова апаратного
забезпечення, що свідчить про недостатню зрілість внутрішнього ринку; 4) інвестиції
у розвиток фахівців ІТ-галузі на рівні окремих підприємств є необхідною умовою для
комплексного розвитку галузі; 5) попит на ІТ-спеціалістів перевищує пропозицію як
на  локальному  ринку  праці,  так  і  на  глобальному;  6)  політична,  економічна  та
соціальна кризи стримують розвиток ІТ-галузі.

Вивчення світового досвіду щодо інвестицій у розвиток персоналу в ІТ-галузі
показало, що вони є необхідною умовою функціонування підприємств  і  джерелом
отримання конкурентних переваг, які створюють можливість подальшого розвитку й
підвищення  рівня  кваліфікації  персоналу  підприємства.  Для  оцінювання  ризиків
інвестування  у  розвиток  персоналу  запропоновано  використовувати  один  з
експертних методів  —  метод аналізу ієрархій.  Оцінювання ризику  R інвестування у
розвиток  персоналу  підприємства  на  основі  визначених  у  табл.  1  факторів
запропоновано здійснювати за такою формулою:

R=Q1 R1+Q2 R2 +Q 3 R3 (1)

де        R1 — ризик, що походить від працівників;
R2 — ризик, спричинений діяльністю підприємства;
R3 — ризик, спричинений впливом зовнішнього середовища;
Q1,  Q2,  Q3 — коефіцієнти важливості кожної групи ризику, визначені відповідно до методу

оцінки за допомогою попарних порівнянь.

Ризики R1, R2, R3 , у свою чергу, обчислюються за формулами (2)—(4):

R1=W 1 X1 +W 2 X2 +W 3 X 3+W 4 X 4 (2)
де        Хn — фактори ризику, що походять від працівників, n = 1,4.

Wn — вага кожного фактору ризику, спричиненого діями працівників, n = 1,4.

R2=S1 Y 1 +S2Y 2+S3Y 3+S4 Y 4 +S5 Y 5 +S6 Y 6+S7 Y 7 (3)
де        Yn — фактори ризику, що спричинені діяльністю підприємства, n = 1,7.
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Sn — вага кожного фактору ризику, спричиненого діяльністю підприємства, n = 1,7.

R3 =T 1 Z1+T 2 Z2 +T 3 Z3+T 4 Z4 +T 5 Z5+T 6 Z6 (4)

де        Zn — фактори ризику, що спричинені впливом зовнішнього середовища, n = 1,6.
Tn — вага кожного фактору ризику, спричиненого впливом зовнішнього середовища, n = 1,6.

Вплив  факторів  ризику  Хn,  Yn та  Zn для  кожного  конкретного  підприємства
оцінюється  фахівцями  з  розвитку  персоналу,  керівниками  відділу  по  роботі  з
персоналом  та/або  керівниками  підприємств  за  п’ятибальною  шкалою  на  основі
фактичних та запланованих результатів діяльності підприємства та його персоналу.

Для  визначення  коефіцієнтів  важливості  факторів  ризику  інвестування  у
розвиток персоналу було проведене дослідження методом опитування працівників
підприємств галузі ІТ, у якому взяли участь 33 експерти  —  спеціалісти з розвитку
персоналу  та  управління  персоналом  різних  ІТ-підприємств.  Було  з’ясовано,  що
група  факторів,  спричинених  діяльністю  підприємства  Q2,  має  найбільшу  вагу
(0,4 пункта). Групи факторів, що пов’язані з працівниками Q1 та зовнішнім впливом
Q3,  отримали  вагу  0,35  та  0,25  пунктів  відповідно.  Інші  результати  дослідження,
зокрема коефіцієнти важливості факторів ризику, наведено в табл. 2.

Таблиця 2
Результати обчислення коефіцієнтів важливості факторів ризику

Коефіцієнт Значення Інтерпретація
Важливість факторів, що пов’язані з працівниками — Q1

W1 0,25 Мотивація
W2 0,27 Результати роботи
W3 0,26 Компетенції
W4 0,22 Особисті причини

Важливість факторів, що спричинені діяльністю підприємства — Q2 
S1 0,08 Система розвитку персоналу
S2 0,17 Узгодженість плану розвитку персоналу з планами розвитку підприємства
S3 0,14 Оплата праці
S4 0,10 Корпоративна культура
S5 0,21 Зміст роботи і задач
S6 0,16 Якість команди
S7 0,13 Можливості кар’єрного зростання

Важливість факторів, що спричинені впливом зовнішнього середовища — Q3

T1 0,18 Економічна та політична ситуація в країні 
T2 0,07 Глобальні зміни
T3 0,21 Активність конкурентів
T4 0,23 Ситуація на ринку праці 
T5 0,08 Ситуація на ринку освітніх послуг
T6 0,23 Технологічний розвиток

Джерело: розраховано автором

За результатами дослідження, найвагомішим фактором ризику інвестування  у
розвиток  персоналу  підприємства  для  галузі  ІТ  у  групі  факторів,  що  спричинені
діяльністю підприємства,  визначено  фактор змісту роботи  та  задач  (0,21  пункта).
Фактори,  що  пов’язані  з  працівником,  мають  приблизно  однаковий  рівень
важливості.  А  у  групі  факторів,  що  спричинені  зовнішніми  впливами,  фактори
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технологічного розвитку, ситуації на ринку праці та активності конкурентів отримали
найбільші коефіцієнти важливості (табл. 2).

Визначено, що на основі запропонованого методичного підходу до оцінювання
ризику  інвестування  у  розвиток  персоналу  можна  також  оцінювати  ризик
інвестування  у розвиток  окремих працівників.  Для  цього  в  роботі  запропоновано
алгоритм,  згідно  з  яким  кожен  з  факторів  ризику  оцінюється  з  погляду  його
можливого впливу на конкретного працівника. Така оцінка є додатковим джерелом
інформації  для  керівництва підприємства  при прийнятті  рішення про інвестиції  у
розвиток  працівників,  зокрема  вона  дозволяє  обрати  працівника  з  найменшою
величиною ризику, що, у свою чергу, підвищує ефективність інвестицій у розвиток
персоналу та зменшує ймовірність втрат.

Здійснено кількісну оцінку ризику інвестування у розвиток персоналу для п’яти
ІТ-підприємств різного розміру (табл. 3).

Таблиця 3
Результати оцінювання ризику інвестування у розвиток персоналу на ІТ-

підприємствах
Підприємство Розмір підприємства за кількістю

працівників
Рівень ризику,

бали 
Група ризику

1. П1 Дуже велике (понад 800 працівників) 2,81 Середньоризикове
2. П2 Дуже велике (понад 800 працівників) 2,57 Середньоризикове
3. П3 Велике (від 200 до 800 працівників) 2,72 Середньоризикове
4. П4 Середнє (від 80 до 200 працівників) 2,23 Малоризикове
5. П5 Мале (до 80 працівників) 2,54 Середньоризикове

Джерело: розраховано автором
Примітка:  В  оцінюванні  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу  взяли  участь  такі

підприємства: ТОВ «Воля»,  ТОВ «Греммерлі»,  ТОВ «ЕПАМ»,  ТОВ «ІТ-Менеджмент-Груп»,  ТОВ «ЛІГА
ЗАКОН», «Trembit LLC».

Представлена методика оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу
підприємств дає можливість отримати усереднену по підприємству величину ризику,
яку можна інтерпретувати як можливість отримання негативного або нижчого від
очікуваного результату тих чи інших заходів з розвитку персоналу. Цей показник є
корисним та інформативним для керівництва підприємства стосовно оцінки свого
стану  щодо  інвестицій  у  персонал  та  є  допоміжним  джерелом  інформації  для
аналізу  поточної  та  розробки  подальшої  стратегії  управління  персоналом  та
підприємством в цілому. 

Крім того, оскільки на основі попереднього розрахунку відоме мінімальне і
максимальне  значення  ризику  для  всіх  підприємств  певного  розміру,  можна
визначити,  до  якої  групи належить конкретне підприємство:  з  малим,  середнім
або  великим  значенням  ризику.  Так,  для  групи  малоризикових  підприємств
інвестиції у розвиток персоналу можна робити з високим ступенем впевненості в
позитивному  результаті,  тоді  як  для  середньоризикових  підприємств  потрібно
проводити  додатковий  аналіз  кожного  із  заходів  для  визначення  сили  впливу
загрозливих  для  підприємства  факторів  ризику,  а  для  високоризикових
підприємств є сенс перед здійсненням інвестицій у розвиток персоналу спершу
спрямувати ресурси на усунення впливу найбільш вагомих факторів ризику.
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За  результатами  оцінювання  п’яти  підприємств  ІТ-галузі  (табл.  3)  було
встановлено,  що  більшість  із  цих  підприємств  належить  до  групи
середньоризикових. Подальше дослідження підприємств дало змогу проаналізувати
причини  виникнення  ризику  на  кожному конкретному підприємстві  та  визначити
напрями поліпшення ситуації для його зменшення.

Для  зручності  використання  запропонованого  методичного  підходу  до
оцінювання  ризику  інвестування  у  розвиток  персоналу  на  підприємствах  була
здійснена його технологічна реалізація у формі веб-сервісу.

У  третьому  розділі  «Напрями  зменшення  ризиків  інвестування  у
розвиток персоналу підприємств сфери інформаційних технологій» визначено
такі  напрями  зменшення  ризику  інвестування  у  розвиток  персоналу  на
підприємствах  сфери  ІТ:  управління  факторами  ризику,  застосування  підходів
ризик-менеджменту, автоматизація процесів збору, накопичення та використання
інформації про персонал, застосування засобів соціального партнерства.

Для  ефективного  управління  факторами  ризику  та  зменшення  ризику
інвестування  у розвиток  персоналу  в  роботі  запропоновано  впровадити  на
вітчизняних підприємствах галузі інформаційних технологій інноваційні підходи до
управління персоналом, які включають такі напрями:

1. Впровадження підходу управління талантами, що охоплює методи пошуку,
залучення,  ефективного  використання,  розвитку  та  утримання  талановитих
працівників.  Такий  підхід  сприятиме  зниженню  ризику  інвестування  у  розвиток
персоналу  шляхом  підвищення  ефективності  системи  розвитку  персоналу  на
підприємстві,  узгодження стратегій розвитку персоналу з розвитком підприємства,
що матиме як короткостроковий економічний ефект, виражений у грошовій формі,
так  і  довгостроковий,  оскільки  буде  сприяти  підвищенню  мотивації  працівників,
продуктивності їхньої праці, рівня конкурентоспроможності підприємства.

2. Створення  позитивного  бренду  роботодавця,  який  направлений  як  на
ставлення персоналу, так і на зовнішнє сприйняття підприємства, збільшує довіру до
нього  та  його  діяльності,  підвищує  лояльність  персоналу,  його  мотивацію  і  дає
можливість  залучати  та  утримувати  висококваліфікованих  працівників.  Це
забезпечить зменшення впливу фактору ситуації на ринку праці для підприємств ІТ-
галузі в умовах перевищення попиту на ІТ-спеціалістів над їх пропозицією шляхом
підвищення конкурентоспроможності підприємства як роботодавця.

3. Впровадження  в  діяльність  підприємства  напряму  дослідження
конкурентів,  що  дасть  можливість  проаналізувати  результати  їхньої  діяльності,
їхні стратегії, зробити прогнози їхніх майбутніх дій та їх впливу на підприємство,
підготуватися  до  них.  Це  зменшить  негативний  вплив  фактору  діяльності
конкурентів на ризики інвестування у персонал підприємства.

У  розділі  3  надано  рекомендації  щодо  застосування  класичних  методів
зниження ризику інвестування у розвиток персоналу підприємства в ІТ-галузі, а
саме методів: уникнення ризику, диверсифікації, розподілу ризику, внутрішнього
страхування, створення резервів працівників, залучення додаткової інформації.

Напрями зменшення ризику інвестування у розвиток персоналу зображено
на рис. 1.
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Визначено,  що  диверсифікація  об’єктів  інвестицій,  програм  розвитку  та
залучення  додаткової  інформації  є  основними  методами  зниження  ризику
інвестування  у  розвиток  персоналу.  Створення  кадрового  резерву,  як  показало
дослідження, може бути економічно доцільним залежно від ставлення керівництва
підприємства до ризику, цілей, сфери діяльності підприємства та інших внутрішніх і
зовнішніх факторів. 

Для  зменшення  недоліку  суб’єктивізму  експертної  методики  оцінки  ризику
інвестування  у розвиток  персоналу  в  роботі  запропоновано  впровадити  на
підприємствах систему збору,  систематизації  та  зберігання інформації , необхідної
для оцінки факторів ризику. 

Визначено,  що  підвищення  ефективності  розвитку  персоналу  шляхом
створення  необхідної  інфраструктури  та  взаємодії  з  навчальними  закладами,  що
включає: налагодження тісної співпраці ІТ-підприємств з навчальними закладами на
всіх рівнях освітнього процесу, яка може реалізовуватись у формі лекцій, семінарів,
презентацій,  науково-дослідних  лабораторій,  спільних  проектів,  програм
стажування, заохочення участі в освітніх програмах спеціалістів-практиків, — дасть
можливість  спеціалістам  вдосконалювати  наявні  та  набувати  нових  практичних
знань,  а  для  освітніх  закладів  —  отримувати  швидкий  зворотний  зв’язок  щодо
пріоритетних напрямків навчання, які актуальні для бізнесу.

ВИСНОВКИ
У  дисертації  наведено  теоретичне  узагальнення  і  надано  практичні

рекомендації  щодо  нового  вирішення  наукового  завдання,  яке  полягає  у
вдосконаленні  оцінювання  ризиків  інвестування  у розвиток  персоналу,  а  також у
виявленні основних напрямів їх зменшення на підприємствах ІТ-галузі. Проведене
дослідження  дозволило  сформувати  ряд  висновків  теоретичного,  методичного  та
науково-практичного  характеру,  що  спрямовані  на  вирішення  основних  завдань
роботи відповідно до поставленої мети:

1. Ризик інвестування у розвиток персоналу підприємства  — це  можливість
недосягнення  запланованих  підприємством  цілей  від  інвестицій  у  розвиток
персоналу  внаслідок  ймовірнісного  прояву  факторів  ризику,  пов’язаних  із
працівниками, діяльністю підприємства та/або впливом зовнішнього середовища.

2. З  метою  підвищення  ефективності  управління  ризиками  інвестування  у
розвиток  персоналу  підприємства  в  роботі  удосконалено  класифікацію  ризиків
інвестування у розвиток персоналу підприємств та їх факторів шляхом поділу їх на
дві  групи:  за  джерелами  походження  (пов’язані  з  працівником,  діяльністю
підприємства  та  впливом зовнішнього  середовища);  за  об’єктом дослідження  (по
підприємству  в  цілому,  окремому  працівнику,  проекту  з  розвитку  персоналу).
Встановлено,  що  дослідження  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу  за
джерелами походження сприяє більш ефективному управлінню ризиками.

3. Результати  діагностики  стану  і  тенденцій  розвитку  галузі  ІТ  в  Україні
показали,  що  вона  є  перспективним  та  важливим  для  розвитку  економіки  нашої
держави напрямом. Було визначено, що інвестиції у розвиток фахівців цієї сфери на
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рівні  окремих підприємств  є  також необхідною умовою для  комплексного  розвитку
галузі.  Проаналізовані  у  даному  дослідженні  особливості  інвестування  у  розвиток
персоналу  на  мікрорівні  та  стану  ІТ-галузі  в  цілому  є  важливим  підґрунтям  для
побудови  ефективної  системи  розвитку  персоналу  на  підприємствах  ІТ-галузі  та
досліджень ризиків, які можуть виникати при здійсненні таких інвестицій.

4. Запропонований  методичний  підхід  до  оцінювання  ризику  інвестування  у
розвиток  персоналу  на  основі  методу  аналізу  ієрархій,  що  передбачає  попарне
порівняння факторів ризику в межах групи факторів експертами, дозволив отримати
коефіцієнти  важливості  кожного  з  них  та  груп  в  цілому,  а  також  оцінити  ризики
інвестування у розвиток персоналу за умов обмеженості інформації та провести аналіз
джерел походження ризику. Результати дослідження показали, що групою факторів, яка
має найбільший коефіцієнт важливості, є група, пов’язана з діяльністю підприємства,
зокрема,  виявлено,  що фактор змісту роботи та задач для працівників ІТ-галузі  має
найбільшу вагу. Усі фактори ризику, що походять від працівника (мотивація, результати
роботи,  компетенції  та  особисті  причини),  мають  приблизно  однаковий  рівень
важливості.  Серед  зовнішніх  факторів  найбільш  вагомими,  згідно  з  дослідженням,
визначено  фактори  ситуації  на  ринку  праці,  рівня  технологічного  розвитку  та
активності конкурентів.

5. Здійснена кількісна оцінка ризику інвестування у розвиток персоналу для п’яти
ІТ-підприємств різного розміру показала, що більшість із цих підприємств належать до
групи середньоризикових.  За  результатами оцінки встановлено причини виникнення
ризику  на  цих  підприємствах  та  визначено  напрями  покращення  ситуації  для  його
зменшення.

6. Для зменшення ризику інвестування у розвиток персоналу на підприємствах
ІТ-галузі  в  роботі  пропонується  комплексне  застосовування  сучасних  підходів  до
управління  персоналом,  таких  як  управління  талантами,  управління  брендом
роботодавця, програм зміцнення здоров’я на робочому місці, дослідження діяльності
конкурентів.  Було  встановлено,  що  застосування  підходу  управління  талантами  в
поєднанні з методами зниження ризику (уникнення ризику, диверсифікації об’єктів та
програм  розвитку,  розподілу  ризику,  створення  резервів  працівників,  внутрішнього
страхування, залучення додаткової інформації) сприяє зниженню ризику інвестування у
розвиток персоналу, має позитивний економічний ефект, а також підвищує мотивацію
працівників,  продуктивність  праці,  що  загалом  збільшує  рівень
конкурентоспроможності підприємства.

7. Підвищення ефективності оцінки ризику інвестування у розвиток персоналу
полягає  у  впровадженні  комплексу  таких  організаційно-економічних  заходів:
автоматизації збору, накопичення, систематизації та зберігання інформації, необхідної
для оцінки факторів ризику; навчання та постійного вдосконалення професіоналізму
спеціалістів з розвитку персоналу, стратегічного бачення розвитку персоналу та оцінки
ризиків  інвестування  в  нього;  створення  робочої  групи  для  розробки  напрямів  і
стратегії розвитку персоналу та оцінки ризиків; застосування інформаційних технологій
у  форматі  веб-сервісу,  що  суттєво  спрощує  доступ  та  прискорює  оцінку  ризиків
інвестування в персонал підприємства.
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8. Активізація процесу взаємодії соціальних партнерів: держави, підприємств,
освітніх  закладів  та  працівників,  що  є  важливим  напрямом  покращення
ефективності  процесу  розвитку  персоналу,  —  досягається  за  рахунок  розвитку
продуктивної  співпраці  підприємств та  навчальних закладів  у питаннях  розробки
освітніх програм,  адаптованих під потреби бізнес-середовища,  а  також створення
сприятливої інфраструктури та нормативно-правової бази з боку держави.
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Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  економічних  наук  за

спеціальністю  08.00.04  —  економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами
економічної діяльності). — Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН України. — Київ, 2015.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних питань
оцінювання  ризиків  інвестування  у  розвиток  персоналу  підприємств  сфери
інформаційних технологій.  Удосконалено  визначення  поняття  ризику інвестування  у
розвиток  персоналу  підприємства.  Проаналізовано  різні  методичні  підходи  до
оцінювання  ризику  та  визначено,  що  найбільш  адекватними  в  поточних  умовах
методами дослідження ризиків інвестування у розвиток персоналу є експертні методи.

Запропоновано оцінювати ризики інвестування у розвиток персоналу на основі
методу  аналізу  ієрархій,  що  передбачає  попарне  порівняння  факторів  ризику  для
визначення  їх  важливості.  Встановлено,  що  найбільшим  джерелом  ризиків
інвестування  у  розвиток  персоналу  підприємств  галузі  інформаційних  технологій  є
недосконала діяльність підприємств щодо управління персоналом та підприємством.

Проведено  оцінку  ризику  інвестування  у  розвиток  персоналу  на  п’яти
підприємствах сфери інформаційних технологій, за результатами якої було встановлено,
що майже всі вони належать до групи середньоризикових.

Представлено практичні рекомендації щодо зменшення ризиків інвестування у
розвиток  персоналу,  що  полягають  у  впровадженні  в  практику  управління
підприємством  ефективних  підходів  до  управління;  застосуванні  методів  зниження
ризику;  вдосконаленні  процесу  оцінювання  ризику;  також  застосуванні  засобів
соціального партнерства.

Ключові слова: розвиток персоналу, інвестиції, ризик інвестування, оцінювання
ризику, галузь інформаційних технологій, ІТ.

АННОТАЦИЯ
Дёмкина  О.В.  Оценивание  рисков  инвестирования  в  развитие  персонала

предприятия. — На правах рукописи.
Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  экономических  наук  по

специальности  08.00.04  —  экономика  и  управление  предприятиями  (по  видам
экономической деятельности). — Киевский национальный университет имени Тараса



19

Шевченко МОН Украины. — Киев, 2015.
Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических аспектов

оценки  рисков  инвестирования  в  развитие  персонала  предприятий  сферы
информационных  технологий.  Усовершенствовано  определение  понятия  риска
инвестирования в развитие персонала предприятия, которое в работе трактуется как
возможность недостижения поставленных предприятием целей инвестиций в развитие
персонала  в  результате  вероятностного  проявления  факторов  риска,  связанных  с
сотрудником, деятельностью предприятия и влиянием внешней среды. Были выделены
и охарактеризованы  риски  инвестирования  в  развитие  персонала  в  зависимости  от
результатов  деятельности  предприятия  и  сотрудника:  риск  досрочного  ухода
сотрудника,  риск  неэффективного  развития,  риск  несогласованности  планов  по
развитию  персонала  с  общими  планами  развития  предприятия.  Проанализированы
различные  методические  подходы  к  оценке  риска  и  определено,  что  наиболее
адекватными в  текущих условиях методами исследования  рисков  инвестирования  в
развитие персонала являются экспертные методы.

Предложено оценивать риски инвестирования в развитие персонала на основе
метода  анализа  иерархий,  который  предусматривает  попарное  сравнение  факторов
риска и определения их важности.  На основании проведённого исследования,  было
установлено,  что  наибольшим  источником  рисков  инвестирования  в  развитие
персонала предприятий сферы информационных технологий является несовершенная
деятельность предприятий по управлению персоналом и предприятием. Применение
методики оценивания риска инвестирования в развитие персонала на пяти украинских
предприятиях  сферы  информационных  технологий  показало,  что  почти  все  они
относятся к группе среднерисковых.

Представлены и обоснованы практические рекомендации по уменьшению рисков
инвестирования в развитие персонала, которые заключаются во внедрении в практику
управления персоналом эффективных подходов к управлению, таких как управление
талантами,  брендом  работодателя,  внедрение  программ  укрепления  здоровья  на
рабочем  месте,  изучение  конкурентов;  применении  методов  снижения  риска
(диверсификации,  распределения  риска,  поиска  дополнительной  информации,
избежания  риска,  внутреннего  страхования,  создания  резерва  сотрудников);
организации  сбора,  накопления  и  использования  информации,  характеризующей
факторы риска; а также применение средств социального партнерства.

Ключевые слова: развитие персонала, инвестиции, риск инвестирования, оценка
риска, отрасль информационных технологий, ИТ.
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The dissertation is dedicated to the research of theoretical and practical aspects of risks
of investment in the development of the personnel of a firm in the information technology
sector. It improves the definition of the risk of investment in personnel. In particular, three
main factors of risk are singled out: related to the employee, firm, and external environment.
Different methodological approaches to risk assessment are analyzed and it is determined that
the most appropriate methods for the evaluation of the risks of investment in staff development
in the current circumstances are expert methods.

The estimation of risks of investment in the development of human capital of a firm is
based on the Analytic Hierarchy Process that includes a pairwise comparison of risk factors to
determine  their  importance.  It  is  found  that  the  most  important  source  of  the  risks  of
investment in staff development in information technology sector is deficiencies of the firm’s
activity in the HR and general management areas. The model of estimation of the risks of
investment in the development of the human capital is implemented at five IT companies, and
each one has been graded with an average level of risk.

The following practical improvement measures for decreasing the risks of investment in
the  personnel  of  a  firm are  proposed and justified:  introduction of  effective  management
approaches; application of the general-purpose risk-management methods; improvement of the
risk estimation process; social partnership-based cooperation.

Keywords: staff  development,  investment,  risk  of  investment,  risk  assessment,
information technology, IT.
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