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In the article теоретико-metho-
dical strategic government of en-
terprise a personnel bases are
considered in the article. Practical
recommendations are developed
in relation to development and
realization of strategy of man-
agement of enterprise a personnel
in the terms of crises of menag.

Сучасні ринкові умови господарювання, які характеризуються
невизначеністю, динамічністю, ризикованістю, підвищенням ін-
тенсивності конкурентної боротьби, обумовлюють зміщення ак-
центів уваги на персонал підприємства. Персонал є стратегічним
ресурсом підприємства, який вимагає пошуку нових механізмів
управління ним для забезпечення результативності його роботи
в довгостроковій перспективі. Важливі аспекти визначення цін-
ності персоналу та його ролі в реалізації стратегії підприємст-
ва досліджуються в роботах таких учених, як Л. В. Балабанова
О. А. Грішнова, І. Л. Петрова, Д. Є. Козенков, К. М. Соломенко,
Е. П. Якубова, І. О. Галиця.

В умовах економічної кризи підвищується значення ефектив-
ного управління персоналом взагалі та прогнозування ризиків у
цьому процесі зокрема. Це дозволить зберегти та помножити най-
цінніший управлінський ресурс — людей, розвинути їхні навич-
ки, знання та здібності.

Ефективна система управління персоналом — не тільки най-
важливіший чинник економічного успіху сучасного підприємст-
ва, інструмент підвищення ефективності та продуктивності праці
персоналу, але й соціально орієнтоване управління, спрямоване
на кожного конкретного працівника з метою підвищення його
трудової мотивації та задоволення потреб через систему матері-
альних стимулів [1].

Відповідно до загальних вимог кадрова політика має бути: уз-
годженою зі стратегією розвитку підприємства; достатньо гнуч-
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кою; економічно обґрунтованою, виходити з реальних фінансо-
вих можливостей підприємства.

Проте механізми, які може використовувати керівництво при
аналізі ситуації, призводять до того, що дані для прогнозу і прог-
рам можуть бути як раціональними, так і нераціональними. Тому
виділяють такі різновиди активної кадрової політики: раціональ-
ну і авантюрну [6].

Формування кадрової політики організації повинне відбува-
тись у певній послідовності, а саме: розробка загальних принци-
пів кадрової політики, визначення пріоритетних цілей; плануван-
ня потреби в персоналі, формування структури та резерву кадрів;
створення і підтримка системи кадрової інформації, реалізація
кадрового контролінгу; формулювання принципів розподілу за-
собів, забезпечення ефективності системи мотивації і стимулю-
вання праці; забезпечення розвитку персоналу, профорієнтація і
адаптація співробітників, підвищення кваліфікації і перепідгото-
вка кадрів; аналіз відповідності кадрової політики і стратегії ор-
ганізації управлінню її персоналом, оцінка кадрового потенціалу.

На етапі кризи одним із основних завдань менеджменту під-
приємства є утримання ключових співробітників. Успішне вирі-
шення зазначеного завдання вимагає розробки та реалізації ком-
плексу заходів, спрямованих на: забезпечення адекватного розу-
міння всіма співробітниками поточної ситуації і перспектив її
розвитку відповідно до планів подолання кризи; мотивування
співробітників на необхідні компанії дії.

Загальними рекомендація щодо управління персоналом в умо-
вах кризи є:

дати зрозуміти всім, що керівник насправді володіє ситуацією;
підібрати команду для роботи в кризовій ситуації, розподілити
обов’язки, завдання та права; зберігати холоднокровність, не впа-
дати в паніку, не реагувати занадто бурхливо, не «втрачати голо-
ву», бо це найгірший приклад для підлеглих; розряджати психо-
логічну напруженість у відносинах між людьми; виробляти на-
вички безболісного вирішення потенційних проблем; посилювати
групову згуртованість.

Отже, система управління персоналом в умовах кризи насампе-
ред має бути спрямована на збереження чи підвищення ефектив-
ності діяльності персоналу, продуктивності його праці. Система
управління персоналом в умовах кризи має відповідати таким ос-
новним вимогам: зберігати або підвищувати продуктивність праці
персоналу; бути гнучкою; бути економічною; вміло й юридично
бездоганно проводити організаційно- управлінські заходи.
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В умовах «економіки знань» відбувається зміна об’єктів управ-
ління з матеріальних активів на нематеріальну складову діяльно-
сті підприємства. Зростає роль «невидимих активів» підприємст-
ва як фактору досягнення стійких конкурентних переваг, що за-
гострює проблему виявлення залежностей між управлінськими
рішеннями і економічними результатами діяльності підприємст-
ва. Відкритими залишаються питання методичного забезпечення
економічної оцінки динамічних здатностей підприємства як та-




