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ВСТУП 
 
В умовах нестабільності економічних відносин, різкого коливання 

характеристик зовнішнього середовища діяльності підприємств відбувається 
процес трансформації управлінських та виробничих функцій, що потребує 
проведення змін в системі управління персоналом і, зокрема, у її складовій – 
технології управління. Технологія управління персоналом раціоналізує 
процес управління завдяки вибору оптимальних методів, операцій та 
процедур для досягнення мети. Технологія управління дозволяє виявити, 
використати і розвинути приховані можливості підприємства. Технологія 
управління персоналом набуває в сучасних умовах дедалі більшого значення 
як один із найважливіших факторів підвищення продуктивності праці 
персоналу підприємства, у тому числі управлінського. 

Розвиток теоретичних та методичних основ управління персоналом 
здійснено в роботах багатьох видатних вітчизняних вчених: С. Гончарової, 
В. Гриньової, А. Кібанова, А. Колота, С. Мочерного, В. Онікієнка, 
В. Пономаренка, І. Швець та ін., а також зарубіжних вчених: В. Весніна, 
П. Друкера, М. Пула, М. Уорнера та ін. Теоретичні та прикладні аспекти 
проблем формування управлінських операцій, процедур та технологій 
управління знайшли відображення в роботах таких українських вчених: 
О. Ареф’євої, С. Вінницького, Н. Гавкалової, О. Гудзинського, 
Й. Завадського, Г. Назарової, Б. Мізюка, В. Шарапова та ін., а також 
зарубіжних вчених: П. Журавльова, С. Карташова, О. Яхонтової, М. Чіжова, 
М. Кляйнманна та ін.  

Слід зазначити, що на теперішній час розроблено лише загальні 
концептуальні підходи щодо операцій і процедур управління персоналом на 
рівні господарюючих суб’єктів. Проте динамізм та складність процесів 
управління, що відбуваються на вітчизняних промислових підприємствах 
машинобудівної галузі, з урахуванням існуючого економічного становища, 
обумовлюють необхідність розвитку технології управління персоналом, як в 
теоретико-методичному, так і в практичному плані. Зокрема, потребують 
удосконалення визначення сутності та переліку складових технології 
управління персоналом, підходи до оцінки результатів використання 
технології управління персоналом.  

Автори висловлюють глибоку вдячність шановним рецензентам робти 
д.е.н., проф. І. В. Петенко, д.е.н., проф. А. М. Новіковій, д.е.н., проф. 
Н. Л. Гавкаловій.  
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