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achieve the goal, on the basis of collection and systematization of statistical and analytical information, 
the current state of the hotel market of Ukraine was analysed, the features of its structure and problems 
of functioning at the present stage were revealed. The article presents a dynamic analysis of the devel-
opment of the hotel business, shows the trends in the results of the analysis. Based on the practice of 
domestic experience, it can be noted that the hotel industry is a part of the tourism business – a highly 
profitable industry, which is rapidly developing and has significant potential for further development. This 
is precisely why the fact that the backlog of the hotel services industry in Ukraine never requires analysis, 
identification, and consideration of market problems and solutions to them. The research is based on the 
quantitative analysis of statistical data for 2013–2017. The following parameters, such as the number of 
collective accommodation facilities, the number of places and persons placed in collective accommoda-
tion facilities, are studied.
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В статье определена актуальная необходимость внедрения инновационных техноло-
гий управления персоналом в деятельность промышленных предприятий. Представлены 
принципы реализации инновационных технологий управления персоналом на промышлен-
ных предприятиях. Охарактеризованы подсистемы управления персоналом и соответ-
ствующие инновационные процесс-технологии управления персоналом. Установлены прак-
тические рекомендации по применению инновационных технологий управления персоналом 
на отечественных промышленных предприятиях.
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The article is defined the actual need for implementation of innovative technologies of person-
nel management in the activity of industrial enterprises. The principles of implementation of inno-
vative technologies of the personnel management system at industrial enterprises are presented. 
The subsystems of personnel management and corresponding innovative processes-technologies 
of personnel management are described. Practical recommendations on application of innovative 
technologies of personnel management at domestic industrial enterprises are established.
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Постановка проблеми. Розвиток ринко-
вих відносин в Україні передбачає формуван-
ня нових підходів до управління персоналом, 
оскільки більшість українських промислових 
підприємств через брак висококваліфікованого 
персоналу та недостатньо гнучку й застарілу 
концепцію кадрової політики не встигає реа-
гувати на швидкі зміни ситуації на ринку, нові 
вимоги до мобільної переорієнтації власного 
кадрового потенціалу, впровадження сучасних 
технологій кадрової роботи. Ефективне управ-
ління персоналом є основним резервом зрос-
тання обсягів виробництва промислових під-
приємств.

Під час формування системи управління пер-
соналом промислових підприємств їх керівни-
цтво практично не використовує сучасні іннова-
ційні принципи, ігнорує стратегічні інструменти, 
а найбільшу увагу приділяє тактичним, а саме 
підвищенню фонду оплати праці, поліпшенню 
ергономічності робочих місць, забезпеченню 
гнучкого графіка роботи, організації навчання 
персоналу, формуванню й розвитку кадрового 
резерву. Фактично це означає низьку готовність 
керівництва підприємств витрачати час і кошти 
на формування та розвиток людських ресурсів, 
що загалом суперечить загальносвітовій тен-
денціям добору й утримання на підприємстві 
талановитих працівників, залучення персоналу 
до управління підприємством, створення висо-
коякісної атмосфери праці. Тому в близькій пер-
спективі промисловим підприємствам загрожує 
ризик значного кадрового дефіциту на всіх рів-
нях управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у формування теоретичних за-
сад і прикладних рекомендацій із забезпечен-
ня ефективності управління персоналом під-
приємств здійснили такі вітчизняні та зарубіжні 
вчені-економісти, як М. Армстронг, Н. Афана-
сьєв, Д. Баюра, В. Василенко, В. Герасимчук, 
Л. Довгань, П. Друкер, Д. Загірняк, А. Єгоршина, 
О. Кендюхов, О. Чернушкіна, А. Маслоу, В. Ниж-
ник, М. Дороніна, Н. Сімченко, Н. Чухрай. Пошук 
інноваційних методів та засобів управління пер-
соналом підприємства відображено в працях 
таких авторів, як С. Войтко, О. Гавриш, В. Дер-
гачова, М. Згуровський, О. Зозульов, Л. Шульгі-
на, Г. Яловий.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте недостатньо ви-
світленими залишаються праці науковців щодо 
виокремлення не лише теоретично спрямова-

них, але й практично орієнтованих технологій 
управління персоналом промислового підпри-
ємства. Актуальність та об’єктивна необхідність 
дослідження зазначеної проблематики обумо-
вили вибір теми нашого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є розвиток теоретичних 
положень та практичних рекомендацій щодо за-
стосування інноваційних технологій управління 
персоналом на вітчизняних промислових під-
приємствах.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Застосування інноваційних технологій 
управління персоналом в умовах ринкового 
господарювання суттєво впливає на забезпе-
чення конкурентоспроможності підприємств та 
створення конкурентних переваг за рахунок ра-
ціонального використання інтелектуальних ре-
сурсів і трудового потенціалу працівників.

Для ефективної діяльності система управ-
ління персоналом повинна містити оптимальні 
методи й технології, які відповідають принци-
пам, що лежать у її основі. Відомо, що про-
ектування системи управління персоналом 
необхідно починати з формування концепції 
управління, побудови його моделі, а також 
розроблення відповідної стратегії. Технології 
управління персоналом, які найбільш відкриті 
до сприйняття інновації, об’єднуються в блоки, 
які виконують такі функції: 1) підсистема пла-
нування персоналу, що здійснює попередню 
діяльність зі створення системи інноваційної 
діяльності (функції розробки кадрової політи-
ки, аналізу кадрового потенціалу, ринку праці і 
прогнозування потреб у персоналі); 2) підсис-
тема розвитку персоналу (навчання, перепід-
готовка і підвищення кваліфікації, призначення 
на посади, адаптація нових працівників, оцін-
ка кандидатів на вакантні посади, періодична 
оцінка кадрів, реалізація ділової кар’єри та 
службово-професійного просування, організа-
ція роботи з кадровим резервом); 3) підсистема 
мотивації та стимулювання персоналу (функції 
нормування, тарифікація трудового процесу, 
розроблення систем оплати праці, матеріаль-
не, негрошове й моральне стимулювання); 
4) підсистема організації інноваційної діяль-
ності персоналу (реалізація взаємозв’язків, 
розподіл функцій між працівниками, зайнятими 
інноваційною діяльністю, розробка особливого 
інструментально-технологічного знання, тех-
нологій спільної роботи, які можуть бути вбу-
довані в інноваційну діяльність) [1, с. 151–152].



74

Держава та регіони

Впровадження інноваційних технологій у 
сферу управління персоналом промислово-
го підприємства відрізняється від продукто-
вих та технологічних інновацій тим, що вони 
[2, c. 9–10]:

– здійснюються зазвичай з меншими однора-
зовими витратами;

– складніше піддаються економічному об-
ґрунтуванню до свого впровадження та оціню-
ванню після нього;

– специфічні по відношенню до того підпри-
ємства, в якому створені (якщо технологію пе-
ренести нескладно, то кадрове нововведення – 
проблематично);

– процес впровадження ускладнений психо-
логічним фактором, що виражається у феноме-
ні опору змінам, який виявляється відчутніше, 
ніж під час матеріальних інновацій.

У ринкових умовах управління має бути орі-
єнтовано на вдосконалення технології. У вузь-
кому розумінні технологія – це сукупність при-
йомів і засобів одержання, обробки, переробки 
сировини, матеріалів або продукції, що здій-
снюється в різних галузях [3, c. 145]. Інновацій-
ною технологією управління персоналом для 
промислового підприємства є така, що раніше 
не використовувалась на ньому, тобто є вдо-
сконаленою технологією. До складу інновацій-
ної технології належать технологічний процес, 
контроль, інструкції з виконання технологічного 
процесу, правила, вимоги, карти, перспективні 
графіки тощо [3, c. 144].

На сучасному етапі розвитку економіки Укра-
їни за значних трансформацій ринкового серед-

овища підходи до управління підприємством 
загалом мають змінитись, а принципи реаліза-
ції інноваційних технологій системи управління 
персоналом повинні відображати сучасні вимо-
ги до формування стосунків між керівниками та 
підлеглими, враховувати стан і тенденції розви-
тку ринку праці (табл. 1).

Послідовність використання основних прин-
ципів охоплює всі стадії ефективного управлін-
ня персоналом і дає змогу сформувати таку 
систему управління, яка впливатиме на раці-
ональне використання трудового потенціалу 
промислового підприємства.

В основу формування механізму забезпе-
чення ефективності управління персоналом 
промислових підприємств покладено систем-
ний підхід (табл. 2).

Можна стверджувати, що економічна криза 
актуалізувала проблеми управління персона-
лом вітчизняних підприємства, а саме низьку 
якість як менеджменту (невідповідність методів 
управління сучасним вимогам, неспроможність 
до лідерства, неготовність до змін), так і трудо-
вих ресурсів (низький рівень компетенцій, па-
сивне ставлення до роботи). Саме це потребує 
застосування інноваційних технологій системи 
управління персоналом на відповідних засадах 
з урахуванням економічної ситуації.

Під персонал-технологією, відповідно до 
загальнонаукових позицій, розуміють механізм 
взаємодії керівників усіх рівнів управління зі 
своїм персоналом з метою якомога повнішого 
та ефективного використання тих обмежених 
економічних ресурсів, що є на виробництві, на-

Таблиця 1
Принципи реалізації інноваційних технологій системи управління персоналом  

на промислових підприємствах [4, с. 392–395]
Принципи Шляхи реалізації принципу

Готовність до взаємного комп-
ромісу

Дослідження очікувань працівників; сприяння створенню професійних спілок, 
товариств; формування загальнокорпоративних цінностей.

Формування взаємної довіри 
керівників і трудового колективу

Поліпшення репутації роботодавця; організація дискусій, діалогів між керівни-
ками, групами (корпоративними командами) та індивідами (працівниками).

Орієнтація на досягнення 
лояльності персоналу до місця 

роботи

Широке залучення працівників до розв’язання виробничих проблем, формуван-
ня високої управлінської культури відкритої взаємодії з працівниками; періодич-
не виявлення задоволеності працівників місцем роботи.

Збереження на підприємстві 
цінних працівників

Впровадження програм з розвитку лідерства, кар’єрного зростання; стимулю-
вання та підтримка наставництва; створення кадрового резерву.

Зниження загального рівня 
стресу та конфліктів у трудово-

му колективі

Дослідження стресогенності умов роботи у різних підрозділах; моніторинг 
морального клімату та усунення конфліктних ситуації у колективах; усунення 
стану невизначеності.

Прозорість, відкритість підпри-
ємства для працівників

Висвітлення доступної інформації, напрямів розвитку підприємства у відповід-
них корпоративних інформаційних джерелах; створення та підтримка діяльнос-
ті прес-центру.

Інноваційність в управлінні 
персоналом

Вжиття заходів з командоутворення; стимулювання ініціативності, раціоналіза-
торського та творчого мислення працівників (управління талантами).
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Таблиця 2
Підсистеми управління персоналом та відповідні інноваційні процес-технології  

управління персоналом [5, с. 134–142]
№ Підсистема № Процес-технології

1 Аналіз та планування персоналу

1 Процес аналізу кадрової політики управління персоналом за 
наявної стратегії.

2 Процес розроблення та коригування політики управління персо-
налом.

3 Процес відбору стратегії управління персоналом.

2 Набір персоналу

4 Визначення потреби в персоналі з внутрішніх джерел.
5 Визначення потреби в персоналі із зовнішніх джерел.
6 Комплексний підхід до визначення потреби в персоналі.

7 Визначення цільових потреб у персоналі за фактом організації 
робочих місць.

3 Відбір та розстановка персоналу
8 Відбір персоналу з внутрішніх джерел та розстановка за робочи-

ми місцями.

9 Відбір та розстановка персоналу періодично відповідно до 
функціонування робочих місць.

4 Атестація та оцінювання кадрів
10 Процес оцінювання персоналу.
11 Процес атестації персоналу.

5 Організація трудових відносин 12 Процес зниження конфліктності та забезпечення комфортного 
соціально-психологічного клімату.

6 Мотивація персоналу
13 Процес впливу матеріальних чинників мотивації персоналу.
14 Процес впливу нематеріальних чинників мотивації персоналу.

7 Створення сприятливих умов праці
15 Процес управління поточною безпекою праці персоналу.

16 Процес створення умов праці та моніторингу безпеки діяльності 
персоналу.

8 Інформаційне забезпечення
17 Процес поточного обліку персоналу та моніторингу робочого 

місця.

18 Процес загального обліку персоналу та моніторингу робочого 
місця.

9 Розвиток та навчання персоналу

19 Процес загального розвитку персоналу.

20 Процес цільового навчання та забезпечення розвитку персона-
лу.

21 Розвиток та поточне навчання персоналу.

самперед робочої сили, трудового потенціалу 
всіх категорій працівників [6, c. 62].

Впровадження персонал-технологій перед-
бачає реалізацію певних етапів (рис. 1).

У сучасному виробництві технологія управ-
ління персоналом – це наука й мистецтво 
управління людьми, механізм взаємозв’язку 
між суб’єктом та об’єктом управління персона-
лом, система взаємодії між керівником і праців-
ником, стратегія вироблення рішень і тактика їх 
виконання у сфері ефективної зайнятості пра-
цівників в управлінні кадровим складом про-
мислового підприємства.

В управлінні персоналом розрізняють де-
кілька видів персонал-технологій, зокрема ба-
гатоланкові, комунікаційні, індивідуальні. Бага-
толанкові персонал-технології передбачають 
виконання серії послідовних взаємопов’язаних 
завдань, комунікаційні – встановлення трудо-
вих стосунків між окремими працівниками та 
виробничими підрозділами підприємства, ін-

дивідуальні – конкретизацію управлінських дій 
стосовно працівника [7, c. 105].

Усі персонал-технології можна об’єднати 
в такі групи, як персонал-технології позикової 
праці, навчальні персонал-технології, персо-
нал-технології підбору та найму персоналу, 
персонал-технології підвищення ефективності 
роботи персоналу, персонал-технології контр-
олю праці персоналу, інформаційні персонал-
технології [8].

Досить поширеними на сучасному етапі є 
аут-технології в управлінні персоналом, які у ві-
тчизняній практиці визначаються як форма по-
зикової праці. Аут-технології поділяють на такі 
дві групи [5, с. 34], як передача окремих функ-
цій спеціалізованим компаніям (аутсорсинг) та 
передача спеціалізованій компанії працівників 
підприємства (аутстафінг, лізинг персоналу). 
Саме ці технології дають змогу реалізувати такі 
принципи управління персоналом, як принципи 
оптимальності та гнучкості.
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Розвиток сучасної економічної науки під-
тверджує, що найсучасніші технології, мате-
ріали, сировина перестають бути критично 
важливими для набуття конкурентних переваг 
виробничими організаціями. Однією з важливих 
інноваційних технологій управління персона-
лом виступає контролінг персоналу. Контролінг 
виступає своєрідним гарантом ефективних 
управлінських дій, певним підтримуючим меха-
нізмом сфери управління. Саме тому відбува-
ється виокремлення контролінгу як підсистеми 
менеджменту, його сервісно-економічної під-
тримки, спрямованої на надання інформацій-
них, консультаційних, методичних, координа-
ційних послуг з метою прийняття раціональних 
управлінських рішень.

Контролінг виконує роль сервісної підтримки 
менеджменту в загальному контурі управління 

суб’єктом діяльності, використовуючи інформа-
цію з минулого (бухгалтерський облік, фінансо-
ву звітність), спрямований на вирішення зна-
чного кола питань, які так чи інакше пов’язані 
з майбутнім підприємства. Формуючи особисту 
інформаційну систему, на відміну від обліку, 
який сприймає вихідну бухгалтерську інформа-
цію як незмінну, контролінг розкриває можли-
вості в додатковій обробці будь-якої інформації 
та її доповненні для подальшого використання 
під час планування, тобто з прогнозною ме-
тою. Саме через існування своєрідного інфор-
маційного середовища відбувається виокрем-
лення контролінгу як самостійної субсистеми 
зі сфери менеджменту. Інформаційна система 
контролінгу постійно та оперативно забезпечує 
менеджмент необхідною та достовірною інфор-
мацією для прийняття правильних та продума-

Рис. 2. Контролінг персоналу як інноваційна технологія управління персоналом

КОНТРОЛІНГ ПЕРСОНАЛУ
Аналіз залучення персоналу й досягнутих результатів

Раціональний розподіл персоналу за робочими місцями
Контроль продуктивності виробництва і праці

Управління конкурентоспроможністю трудового потенціалу
Координація оперативних планів, заходів і програм з управління персоналом
Координація та інтеграція функціональних підсистем управління персоналом

Інформаційне забезпечення процесу кадрового планування
Створення цілеспрямованої інтегрованої бази даних по персоналу

Рис. 1. Формування та впровадження інноваційних персонал-технологій 
роботи з кадрами на промисловому підприємстві

Етапи впровадження інноваційних персонал-технологій

Діагностика кадрової ситуації на підприємстві

Внесення коректив до положень, що діють

Затвердження розробленої персонал-технології

Поширення механізму вжиття заходів

Навчання персоналу нових персонал-технологій

Встановлення відповідальних за впровадження інноваційних 
персонал-технологій
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них управлінських рішень. Відповідно, застосу-
вання інструментарію контролінгу в управлінні 
персоналом забезпечує відділ управління пер-
соналом на підприємстві необхідною інфор-
мацією щодо ефективності реалізації трудової 
діяльності працівниками в межах підприємства 
[9, c. 28–30].

Результатом впровадження методології 
контролінгу у сфери діяльності на підприємстві 
є виникнення контролінгу персоналу, основни-
ми функціями якого є створення інформацій-
ної бази даних з персоналу, вивчення впливу 
наявного розподілу працівників на робочих 
місцях на результати роботи підприємства, 
аналіз соціальної та економічної ефективності 
застосування методів управління персоналом, 
координація планування роботи з персоналом 
з плануванням інших сфер діяльності підприєм-
ства [10, c. 43–44].

Контролінг персоналу є одним з новітніх 
напрямів підвищення ефективності системи 
управління людським потенціалом. Визначаю-
чи важливість впровадження контролінгу пер-
соналу в організаціях, важливим елементом 
вважаємо чітке встановлення його функцій 
(рис. 2).

Відповідно, основною метою контролінгу 
персоналу, на нашу думку, є координація проце-
сів управління персоналом на підприємстві та 
інформаційна підтримка управлінських рішень 
у сфері управління персоналом для підвищен-
ня їх якості та результативності.

Висновки. З подальшим розвитком системи 
управління персоналом відбуватиметься по-
дальший розвиток інноваційних персонал-тех-
нологій. Успішне впровадження інноваційних 
технологій управління персоналом має супро-
воджуватися системою оцінки й розвитку пра-
цівників, що й буде об’єктом уваги в подальших 
дослідженнях.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF PERSONNEL  
MANAGEMENT AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

In the article, questions of management of the personnel from the point of view of innovations, features 
of the innovative process and administrative innovations, problems of development, and the introduction 
of innovative technologies in personnel management of the modern enterprise are considered.

The paper considers the development of innovative technologies of personnel management in modern 
economic conditions. The article described the personal-technology enterprises, discussed the compari-
son of personnel management systems.

Principles of implementation of innovative technologies of the personnel management system at in-
dustrial enterprises are presented. Subsystems of personnel management and corresponding innovative 
processes-technologies of personnel management are described. Practical recommendations on the 
application of innovative technologies of personnel management at domestic industrial enterprises are 
established.

Personnel controlling as an innovative technology of personnel management is determined.
The conducted research gave the opportunity to make conclusions as to the peculiarities of innovative 

technologies’ use in personnel control at the enterprise.


