
20 

3. Лахтіонова Л.А.Аналіз фінансової стійкості суб’єктів підприємницької 

діяльності:  Монографія / Л.А. Лахтіонова.- К.: КНЕУ, 2013. – 1091 с. 

4. Lakhtoinova L.A. Methods of financial risk analysis: Ukrainian experience  

// The 5th International Conference on Accounting, Auditing and Taxation (ICAAT 

2016),  from December 8 to 9, 2016, Tallinn, Estonia. 

5. Lakhtoinova L.A.Methodic and organization of analysis of financial stability 

of company from data of their financial reports: Ukrainianexperience //  The 

International Scientific Conference Accounting, Audit, Analysis: Scienceinthe 

Context of Innovation and Globalization, March 29 - 30, 2012, Vilnius University, 

Vilnius,Lithuania. 

6. Lakhtoinova L.A.Theory and practice of finance study // The International 

Scientifically-practical Conference «Finance:Theory and Practice» on 14 November 

2019, National Aviation University, Kyiv, Ukraine. 

 

 

 

Лінькова О.Ю., к.е.н., доцент, Харків, НТУ «ХПІ» 

 

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРИ 

ВИКОРИСТАННІ ПІДПРИЄМСТВОМ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ 

 

Система управління персоналом у бізнесі – це джерело якісних змін в 

суспільстві. Сучасні проблеми суспільства повязані з: технологіями 

(прискорення НТП, заміна машинами ручної праці, зникнення рутинних 

завднь, зростання попиту на спеціальності повязані з розвитком технолгій, 

інтеграція інформаційних технлогій у різних сферах діяльності); 

демографією (стрімке зростання населення у країнах, що розвиваються і 

демографічна криза, в економічно розвинутих країнах; неконтрольована 

урбанізація в країнах, що розвиваються, криза великих міст у розвинутих 

країнах; стихійна внутрішня й зовнішня міграція); соціумом (бідність, погана 

освіта, професійна нерівність, автоматизація відкриває нові можливості: 
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демократії та зростанню вільного часу для творчої діяльності людини). 

Постановка проблеми: управління персоналом при формуванні 

інтегрованих систем управління. Аналіз останніх досліджень і публікацій: 

аналізом систем управління бізнесом займається багато вчених  [1, 2, 3, 4, 5]. 

Але невирішеною частиною проблеми є система управління персоналом 

підприємства з інтегрованими системами. Мета роботи – визначення 

особливостей роботи з персоналом при формуванні інтегрованих систем 

управління на підприємстві. Завдання публікації: можливості формування 

інтегрованих систем управління. 

Основний матеріал дослідження. Інформатизація управління впливає 

на обсяг, швидкість та якість при цьому потребує додаткових фахівців для 

виконання соціального навантаження. Зростає попит на навички: вирішення 

складних завдань, когнітивні та комунікативні. Інтегровані системи 

управління комплексно автоматизують функції управління адміністративно-

господарською, інженерно-технічною, виробничо-технологічною, 

соціальною діяльністю, забезпечуючи вирішення завдань планування, 

розробки, виробництва, реалізації товарів. Інтеграція об’єднує підсистеми на 

основі програмно-технічного, інформаційного та організаційного 

забезпечення. При запровадженні інтегрованих систем управління роль 

людини залишається провідною (оператора, експерта, керівника – людина 

виконує функції щодо: вибору цілей і критеріїв планування, пошуку 

альтернатив, обгрунтування методів прийняття рішень та інше). Структура 

інтегрованої системи управління: Programming Logical Controller – збирання 

інформації, синхронізація підсистем, обмін інформацією; Supervisory Control 

And Data Acquisition – дистанційне керування – відображення технологічного 

процесу і оперативного управління, комунікації із навколишнім 

середовищем. Основні елементи забезпечення систем управління: технічне, 

програмне, інформаційне, математичне, організаційне, ергономічне, 

лінгвістичне, правове. Переваги формування інтегрованих систем управління 

на підприємстві: мінімізація зв’язків і витрат; менша трудомісткість; високий 
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ступінь залучення персоналу до розвитку організації; зменшення 

роз’єднаності підрозділів та зростання узгодженості дій; зменшення обсягу 

документів. В зв’язку з зростанням інформатизації бізнес орієнтується на 

організацію роботи команд. Основним елементом управління є 

самоуправління в командах. Для реалізації інноваційних проектів бізнес 

залучає позаштатних співробітників різних спеціальностей, що змінює 

систему управління персоналом у напрямку впровадження гнучкої системи 

винагород (добробут спеціалістів – це головний елемент стратегії). Праціник 

ХХІ ст. – навички, досвід та здатності до навчання. Висновки. Ефективна 

оцінка досвіду працівників та надання можливості розвитку дозволяє 

утримувати талановитих спецалістів. Конкурентні переваги в соціальній 

відповідальності бізесу, підвищують лояльність клієнтів, залучають фахівців 

та забезпечують зростання. Напрямок проведення подальшого 

дослідження: можливості розвитку персоналу. 
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