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Одним з ключових факторів успіху підприємства є його персонал – люди, 

потенціал яких в сучасних умовах реалізується у формі людського капіталу, 

оцінка і використання якого, з метою ефективного управління, є першорядним 

завданням для підприємств [1]. На сьогодні, трудові ресурси є основною 

цінністю суспільства, визначальним чинником інноваційного розвитку та 

економічного зростання, оскільки конкурентні переваги досягаються не тільки 

за рахунок матеріальних ресурсів, а й в результаті накопичення і використання 

знань, інформації, інновацій, джерелом яких виступає людина [2]. Ефективність 

управління персоналом залежить як від вміння приймати правильні та своєчасні 

управлінські рішення, так і від формування та удосконалення системи управління 

працівниками [3]. Саме, формування ефективної системи управляння персоналом 

надає можливість розробляти та впроваджувати інноваційні технології, нові види 

продукції, підвищувати рівень фінансових результатів діяльності підприємств та їх 

конкурентоспроможності. Більш того, в сучасних умовах виникає потреба не 

тільки в кваліфікованих кадрах, а і в робітниках, які зможуть самостійно, 

швидко та якісно приймати рішення, адекватно реагувати на зміни, підвищення 

конкуренції, на стреси та ризики. Ці робітники повинні мати певний рівень 

креативності тобто креативне мислення [4]. На нашу думку удосконалення 

системи управління персоналом (УП) повинно бути нерозривно пов'язане по-

перше, з забезпеченням інтегрованості УП із загальною стратегією управління 

підприємством, а по-друге, – повинно забезпечувати взаємозв’язок та 

взаємодію усіх процесів і субпроцесів УП (основними з яких є його найм, 

розвиток, оцінювання та винагорода) із загальним стратегічним імперативом 

підприємства. 
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