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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Структурні перетворення ринку праці в умовах глобалі-

зації світової економіки призводять до посилення конкурентної боротьби за ква-

ліфікований персонал як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках праці. Це 

спричиняє структурний дисбаланс у попиті і пропозиції робочої сили та зміни в 

професійно-кваліфікаційній структурі робочої сили за регіонами світу, а розвиток 

офошорингу робочої сили, аусорсінгу і фрілансу на світовому ринку праці впли-

ває на посилення міграційних тенденцій у світі. На вітчизняному ринку праці ці 

тенденції є наслідком прогресу міграції, урбанізації та демографічної кризи, погі-

ршення якості освіти, що призводить до «голоду професіоналів» та поширення-

некомпетентності, особливо серед молодих спеціалістів, регіональних диспропо-

рцій у структурі та кількості робочої сили і, безумовно, зниження рівня оплати 

праці працівників. В умовах посилення конкуренції за кваліфіковану робочу си-

лу, у тому числі і в межах глобального ринку праці, забезпечення стійкості пер-

соналу вітчизняних підприємств є реальним викликом. 

Рекреаційний комплекс України –  це перспективний сегмент сфери послуг 

зі стрімким темпом розвитку. Особливості управління персоналом у цій сфері 

пов’язані, насамперед, з тим, що для підприємств рекреаційного комплексу хара-

ктерна висока клієнтоорієнтованість, що передбачає постійне відстеження змін 

потреб клієнтів, підвищення якості послуг, що надаються, та якості обслугову-

вання, формування сталих корпоративних цінностей,  спрямованих на задоволен-

ня потреб і цінностей клієнтів. В умовах посиленої конкуренції на ринку праці 

необхідно своєчасно відстежувати зміни запитів здобувачів вакансій для своєчас-

ного забезпечення потреб підприємства у персоналі, залучення висококваліфіко-

ваних спеціалістів і в цілому створення конкурентних умов розвитку персоналу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні способи до управління 

персоналом підприємств досліджені у працях таких відомих учених: Балабанова 

Л. В., Богиня Д. П., Грішнова О. А., Виханський О. С., Дороніна М. С., Дружині-

на В. В., Загірняк Д. М., Іванова С. Л., Ковальчук О. А., Колот А. М., Крупко В. І., 

Немцева Ю. В., Почтовюк А. Б., Томилов В. В., Семеркова Л. Н., Сотникова С. І. 

та інші. Вони концептуалізували способи до управління персоналом, особливості 

формування трудового колективу, сформували ключові теорії мотивації, лояль-

ності, конкурентоспроможності персоналу на ринку праці. Окремі аспекти стій-

кості персоналу підприємств досліджували Алферова Я. І., Бєлов М. Н., Вартано-

ва О. В., Вітман Д. С., Захарова О. В., Кратт О. А., Назаров Н. К., Ленська І. Ю., 

Лукашевич Μ. Π., Труніна І. М. та інші вчені, які визначили категоріально-

понятійний апарат стійкості персоналу та сформували інструментарій оцінюван-

ня стійкості персоналу. Незважаючи на значну різноманітність і масштабність 

досліджень проблеми, структурні і динамічні зміни, що відбуваються на ринку 

праці, потребують постійної актуалізації досліджень щодо забезпечення стійкості 

персоналу промислових підприємств та упередження її порушень в контексті 

створенню конкурентних умов  розвитку персоналу. Саме це зумовило вибір те-

ми, визначило мету, завдання та логіку дисертаційної роботи. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до напрямів наукових досліджень Кременчуцького націона-

льного університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки 

України. Під час виконання теми «Розробка автоматизованої системи управління 

медичним закладом (Мед ІУС» (номер державної реєстрації 0119U103773 «ІУС-

КМП Лікарня», 2019–2020 рр.) здобувач запропонував структуру моделі оціню-

вання спроможностей персоналу в контексті забезпечення його стійкості. За те-

мою «Наукове оцінювання впливу планової діяльності об’єктів на стан окремих 

компонентів екосистеми» (номер державної реєстрації 0119U103769 – Промеко-

логія», 2019 рр.) автор запропонував систему показників оцінювання стійкості 

персоналу підприємств рекреаційного комплексу.  

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення теоре-

тичних засад і практичного інструментарію щодо забезпечення стійкості персо-

налу підприємства на основі створення конкурентних умов його розвитку. 

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язані такі завдання: 

– досліджено стійкість персоналу підприємства як квазістабільний стан сис-

теми управління персоналом; 

– побудовано онтологію загальної сфери дискурсу «стійкість персоналу»; 

– досліджено передумови та чинники забезпечення стійкості  

персоналу підприємства на основі створення конкурентних умов його роз-

витку; 

– проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку глобального ринку пра-

ці; 

– досліджено чинники та особливості створення конкурентних умов розвитку 

персоналу; 

– надано оцінку стійкості персоналу підприємств рекреаційного комплексу; 

– сформовано підхід до діагностики і прогнозування стійкості персоналу під-

приємств рекреаційного комплексу; 

– визначено соціальні технології забезпечення стійкості персоналу підпри-

ємств рекреаційного комплексу; 

– сформовано напрями розвитку ключових спроможностей співробітників у 

системі забезпечення стійкості персоналу.  

Об’єктом дослідження є забезпечення стійкості персоналу підприємства. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти забезпе-

чення стійкості персоналу підприємства на основі створення конкурентних умов 

його розвитку.  

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дисертації є сукупність 

способів і принципів наукового пізнання, загальних і спеціальних методів і при-

йомів, використовуваних у дослідженні. Теоретичним підґрунтям дослідження є 

наукові праці зарубіжних і вітчизняних учених у галузі HR-менеджменту, психо-

логії та соціології праці, забезпечення стійкості персоналу.  

Правову базу дослідження склали чинні законодавчі та нормативні докумен-

ти, що регулюють розвиток маркетингової діяльності підприємств. Інформацій-

ною базою є офіційні статистичні дані, статистична та фінансова звітність підп-



3 

 

риємств, матеріали періодичних видань, ресурси мережі Internet, результати вла-

сних досліджень автора.  

У дослідженні використано такі загальнонаукові та спеціальні методи про-

ведення досліджень: семантичний і критичний аналіз, монографічний аналіз (для 

визначення сутності поняття «стійкість персоналу» як квазістабільного стану си-

стеми управління персоналом); синонімічний і контекстний аналіз, метод побу-

дови онтологій (для побудови онтології загальної сфери дискурсу «стійкість пер-

соналу»); експертне опитування, графічні методи, Googleforms (для дослідження 

передумов і чинників забезпечення стійкості персоналу підприємства та створен-

ня конкурентних умов його розвитку); систематизація та узагальнення, струк-

турно-логічний аналіз (для аналізу сучасного розвитку ринку праці та тенденцій 

заміщення робочих місць, дослідження чинників і особливостей створення кон-

курентних умов розвитку персоналу); контекстний та компаративний аналіз 

(для оцінювання стійкості персоналу підприємств рекреаційного комплексу); си-

стематизація, трендовий метод прогнозування, контекстний аналіз (у форму-

ванні підходу до діагностики і прогнозування стійкості персоналу підприємств 

рекреаційного комплексу); аналіз і синтез (для формування соціальних техноло-

гій забезпечення стійкості персоналу підприємств рекреаційного комплексу); 

компетентнісний метод, моделювання (для формування моделей професійних 

спроможностей персоналу та ідентифікації їхньої структури).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  

уперше: 

       – побудовано онтологію загальної сфери дискурсу «стійкість персоналу», що 

надало можливість систематизувати предметну сферу дослідження стійкості пер-

соналу, виокремити синонімічні та семантично близькі поняття, визначити зміст 

досліджуваного поняття та акцентувати на дуальності процесу забезпечення стій-

кості персоналу, який, з одного боку, спрямований на зниження рівня плинності 

кадрів, а з іншого – на створення сприятливих (конкурентних) умов для розвитку 

персоналу та забезпечення динамічно стійкого стану трудового колективу; 

       – розроблено процедуру діагностики та прогнозування стійкості персоналу пі-

дприємств унаслідок побудови прогнозної моделі «PIMS», яка передбачає виок-

ремлення оцінних і прогнозних індикаторів стійкості персоналу, що вміщують  

показники оцінювання стійкості персоналу та предиктори її порушення, аналіз 

індикаторів за інтенсивністю, масштабом і структурою їх змін, що уможливлює 

прогнозування імовірних порушень стійкості персоналу підприємств рекреацій-

ного комплексу; 

уточнено: 

       – сутність поняття «стійкість персоналу» як  певного динамічного стану систе-

ми управління персоналом, що характеризує її здатність зберігати працездатність 

під впливом внутрішніх і зовнішніх трансформацій унаслідок забезпечення бала-

нсу кількісних і якісних параметрів стійкості персоналу, спрямованих на забезпе-

чення потреб і запитів співробітників, що відображає особливості забезпечення 

стійкості персоналу підприємств та необхідність створення на підприємстві кон-

курентних умов його розвитку; 

удосконалено:  
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 –  аналіз стійкості персоналу підприємства, заснований на проведенні експерт-

ного опитування з визначенням чинників і причин звільнення персоналу, мотиву-

вальних чинників, змісту та критеріїв досягнення стійкості персоналу, предикто-

рів порушення стійкості персоналу підприємства, чинників конкурентоспромож-

ності умов розвитку персоналу, що надало можливість виявити основні тригери 

порушення стійкості персоналу та стабілізувальні чинники, а також довести вза-

ємозв’язок між умовами розвитку персоналу та його стійкістю; 

       –  аудит умов розвитку персоналу в контексті забезпечення стійкості персоналу 

завдяки виокремленню трьох її складових (розвиток персоналу, умови розвитку 

персоналу, конкурентоспроможність розвитку персоналу); синтезу та встанов-

лення ієрархії відповідних чинників (чинники, що є причинами звільнення персо-

налу; чинники, які мотивують персонал; чинники, що визначають конкурентосп-

роможність умов праці та умов розвитку персоналу), що надаломожливість роз-

робити послідовність забезпечення стійкості персоналу підприємства на основі 

створення конкурентних умов його розвитку; 

набули подальшого розвитку: 

 – визначення стану та тенденцій розвитку глобального ринку праці завдяки 

аналізу ключових трендів розвитку ринку, які впливають на можливості забезпе-

чення людськими ресурсами регіонів, країн і суб’єктів господарювання, що нада-

ло можливість синтезувати майбутні зміни глобального ринку праці, які поляга-

ють у швидких структурних і динамічних зрушеннях ринку під впливом трансна-

ціоналізації, урбанізації, інформатизації та автоматизації світової економіки, що в 

цілому суттєво впливає на можливості забезпечення підприємств людськими ре-

сурсами, форми й методи забезпечення стійкості персоналу;  
  –  когнітивна схема застосування соціальних технологій у забезпеченні стійко-

сті персоналу, яка передбачає вибір соціальних технологій забезпечення стійкості 

персоналу залежно від результатів аналізу причин плинності персоналу, аналізу 

кількісних характеристик стійкості персоналу та прогнозування порушень стій-

кості персоналу; 

– формування моделі професійних спроможностей персоналу, яка вміщує 

23 індикатори за трьома складовими моделі: вимоги до здібностей персоналу, 

вимоги до поведінкових характеристик, вимоги до ціннісної сфери персоналу з 

установленням їх ієрархії та визначенням референтної системи оцінювання, імп-

лементація чого уможливлює створення конкурентних умов розвитку персоналу 

та суттєве підвищення результативності HR-технологій.   

Практичне значення отриманих результатів. Практична цінність резуль-

татів дослідження полягає у розробці напрямів і методів забезпечення стійкості 

персоналу на основі створення конкурентних умов його розвитку. 

Значущість отриманих наукових результатів підтверджується експертизою і 

позитивними відгуками, які містяться в довідках про впровадження: ДП «Клініч-

ний санаторій «Хмільник» (довідка № 02-15/147 від 17.05.2019) – методичних ре-

комендацій з аудиту умов розвитку персоналу та процедури забезпечення стійко-

сті персоналу підприємства завдяки впровадженню соціальних технологій; ДП 

«Клінічний санаторій «Санаторій «Високий» (довідка № 92-1 від 14.05.2019) – 

діагностики та прогнозування стійкості персоналу підприємства на основі про-
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гнозної моделі «PMPS»; Кременчуцької міської ради Полтавської області (довід-

ка № 01-50/1167 від 21.06.2019) – показників оцінювання стійкості персоналу та 

застосування соціальних технологій для забезпечення стійкості персоналу. Базові 

положення дисертації використано у навчальному процесі Кременчуцького наці-

онального університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і 

науки України для підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін ка-

федри «Бізнес-адміністрування, маркетинг і туризм»: «Маркетинг відносин», 

«Логіка і етика професійних суджень в маркетингу», «Конфліктологія», «Страте-

гічне управління в публічній організації» (№ 02-10/778 від 26.06.2019).  

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки та висновки 

дисертаційної роботи є результатом самостійного дослідження щодо забезпечен-

ня стійкості  персоналу на основі створення конкурентних умов його розвитку. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані ті ідеї, 

положення, які є особистим внеском здобувача. Конкретний внесок здобувача в 

ці праці зазначений у списку публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження 

апробовано у методичних розробках, рекомендаціях і пропозиціях, викладено у 

монографіях, статтях. Основні результати дослідження доповідалися, обговорю-

валися та були схвалені на Міжнародній науково-практичній конференції «Акту-

альні проблеми використання економічного потенціалу країни» (м. Тернопіль, 

2012 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Прогресивна техніка та 

технології харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі. Економі-

чна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг» (м. Харків, 2012 

р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Народ, держава, власність, 

ресурси, регіональний розвиток» (м. Київ, 2013 р.), Усеукраїнській науково-

практичній конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології роз-

витку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та 

підприємництва: наукові пошуки молоді» (м. Харків, 2014 р.), ХХVІ Міжнарод-

ній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми життєдіяльності суспі-

льства» (м. Кременчук, 2019 р.), Міжнародній науково-практичній конференції» 

Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес» 

(м. Черкаси, 2019 р.).  

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 14 наукових 

праць, у тому числі: 1  параграф у колективній монографії, 5 статей у наукових 

фахових виданнях, 1 стаття у міжнародному науковому виданні, 6 публікацій  у 

матеріалах наукових конференцій, 1 публікація  в іншому науковому виданні. За-

гальний обсяг публікацій складає 4,96 друк. арк., з яких особисто автору нале-

жить 4,5 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Загальний об-

сяг дисертації складає 256 сторінок (основний текст дисертації – 212 сторінок). 

Дисертація містить 23 таблиці; 54 рисунки; 6 додатків, які розміщені на 26 сторі-

нках; список використаних джерел зі 152 найменувань, розміщений на 18 сторін-

ках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та завдання, 

визначено предмет, об’єкт дослідження, висвітлено наукову новизну і практичне 

значення одержаних результатів, викладено результати їх апробації, визначено 

особистий внесок здобувача. 

У першому розділі «Теоретичні засади забезпечення стійкості персоналу 

підприємств» проаналізовано стійкість  персоналу як форму квазістабільного 

стану системи управління персоналом, визначено термінологічний зміст і пред-

метний аспект дослідження стійкості персоналу, здійснено аналіз складових і 

чинників забезпечення стійкості персоналу підприємства.  

Стійкість економічних систем є об’єктом дослідження теорії систем і тради-

ційно розглядається як характеристика певного стану функціонування системи, 

стабільності та непорушності певних параметрів її розвитку протягом часу, здат-

ності забезпечити стійкість підприємства під впливом внутрішніх і зовнішніх 

збурень. Як один з елементів системи економічної стійкості підприємства, стій-

кість персоналу розглядається як квазістабільний стан системи управління персо-

налом, що досягається внаслідок різких відхилень параметрів такої системи, які 

змінюються шляхом переходу від одного стійкого стану до іншого стійкого стану 

під впливом зовнішніх та/або  внутрішніх збурень, внаслідок чого досягається 

умовна стійкість системи. При цьому параметри стійкості персоналу можуть ко-

ливатись в діапазоні «умовна стійкість – умовна нестійкість». Отже, стійкість пе-

рсоналу можна розглядати як такий стан відносин соціально-економічної систе-

ми, який має посилювати її стійкість.   

Для узагальнення предметного аспекту дослідження застосовано метод он-

тологій, який зазвичай використовують для упорядкування великої кількості тер-

мінів предметної галузі, завдяки чому побудована онтологія загальної сфери дис-

курсу «стійкість персоналу». Як результат було виокремлено синонімічні та се-

мантично близькі поняття (плинність персоналу, стабільність персоналу, сталість 

персоналу, утримання персоналу, збереження персоналу, трудова мобільність, 

трудова активність і трудова мотивація, рухливість персоналу (професійне про-

сування), надійність персоналу,  згуртованість персоналу, лояльність персоналу, 

соціабельність персоналу, конкурентоспроможність персоналу, компетентність 

персоналу, кваліфікованість персоналу, досвідченість персоналу) та визначити 

сутність поняття «стійкість персоналу» як певного динамічного стану системи 

управління персоналом, що характеризує її здатність зберігати працездатність під 

впливом внутрішніх і зовнішніх трансформацій завдяки забезпеченню балансу 

кількісних і якісних параметрів, спрямованих на забезпечення потреб і запитів 

персоналу та створення на підприємстві конкурентних умов його розвитку. Під 

час дослідження виявлено дуальність процесу забезпечення стійкості персоналу, 

який є процесом цілеспрямованого управлінського впливу, спрямованого, з одно-

го боку, на зменшення випадків порушення стійкості персоналу та інтенсивності 

їх прояву, а з іншого – на створення сприятливих і конкурентних умов для розви-

тку персоналу та забезпечення динамічно стійкого стану трудового колективу. 
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Для дослідження передумов і чинників забезпечення стійкості  

персоналу підприємства на основі створення конкурентних умов його розвитку 

проведено експертне опитування «Стійкість персоналу підприємства: чинники та 

методи забезпечення». За результатами проведеного дослідження було складено 

соціальний і професійний портрет респондентів, виявлено мотиваційні чинники 

респондентів, чинники, що зумовлюють звільнення та в цілому порушують стій-

кість персоналу підприємств. Дані щодо основних причин звільнення на україн-

ських підприємствах подано на рис. 1.  

 

Що послугувало причинами вашого звільнення з останнього місця роботи? 

 

 
 

Рис. 1 – Основні причини звільнення на українських підприємствах  
(Джерело: авторська розробка) 

 

Результати авторського дослідження доводять, що основними причинами зві-

льнення персоналу є незадоволення рівнем заробітної плати, відсутність перспек-

тив розвитку та кар’єрного зростання, незадоволення умовами роботи та неспри-

ятлива атмосфера в колективі. А, основними чинниками, що мотивують персонал 

до роботи, є висока та конкурентна оплата праці; можливість саморозвитку та 

кар’єрного зростання; хороший колектив і відносини з колегами та керівництвом; 

змістовна робота тощо.  

Аналіз даних, отриманих під час дослідження, надав можливість зробити 

висновок, що забезпечення стійкості персоналу підприємств залежить не лише 

від забезпечення балансу її кількісних і якісних параметрів, а також потребує 

створення конкурентних умов розвитку персоналу. Відповідно до результатів 

проведеного опитування, виявлено такі параметри конкурентних умов розвитку 

персоналу: конкурентний рівень оплати праці; змістовність роботи та зрозумілі 

завдання; корпоративне навчання; повага з боку керівництва; зрозумілі та прозорі 
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перспективи кар’єрного зростання; хороший колектив і відносини з колегами та 

керівництвом; надійна репутація, позитивний імідж компанії; соціальний пакет і 

додаткові корпоративні бонуси; зручний графік роботи; стабільність роботи та 

зручність розташування; зрозумілі корпоративні цінності. 

Оцінювання конкурентоспроможності умов розвитку персоналу та стійкос-

ті персоналу підприємств (за результатами експертного опитування) уможливило 

виявлення наявності прямої залежності між умовами розвитку персоналу та його 

стійкістю (коефіцієнт кореляції дорівнює 0,720553), що зумовило необхідність 

визначення передумов і можливостей забезпечення стійкості персоналу на основі 

створення конкурентних умов його розвитку.  

У другому розділі «Аналіз передумов і можливостей забезпечення стій-

кості персоналу на основі створення конкурентних умов його розвитку» про-

аналізовано особливості сучасного розвитку ринку праці та тенденцій заміщення 

робочих місць, визначено способи аудиту умов розвитку персоналу в контексті 

забезпечення стійкості персоналу та здійснено оцінювання стійкості персоналу 

підприємств рекреаційного комплексу.  

Сучасний розвиток глобального ринку праці спричиняє складні та докорін-

ні зміни на ньому. Можливості забезпечення стійкості персоналу зумовлені не 

лише ємністю і професіонально-кваліфікаційною структурою вітчизняного (регі-

онального) ринку праці, а також силою і вектором міграційних тенденцій, зміна-

ми попиту та пропозиції робочої сили на глобальному ринку праці тощо. Аналіз 

сучасного розвитку глобального ринку праці надав можливість виокремити стру-

ктурні трансформації цього ринку, які впливають на можливості забезпечення 

людськими ресурсами регіонів, країн і суб’єктів господарювання, а також синте-

зувати майбутні зміни глобального ринку праці, які впливатимуть на можливості 

забезпечення підприємств людськими ресурсами, міграційні тенденції та тенден-

ції заміщення робочих місць. 

Відповідно до гіпотези дослідження, можливості забезпечення стійкості пе-

рсоналу залежать від створення конкурентних умов для розвитку персоналу, які 

впливають на лояльність персоналу, його ставлення до роботодавця, виявлення 

компетенцій, спроможність до навчання, мотивацію та інші параметри. Під кон-

курентними умовами розвитку персоналу розуміється створення сприятливих 

умов праці та розвитку професійних спроможностей компетенцій співробітників, 

які, з урахуванням характеристики робочих місць (інтенсивності праці, складнос-

ті виконуваних завдань, розміщення офісу, графіка роботи та інших гігієнічних 

чинників), відповідають вимогам, які склалися на ринку праці. 

Аналіз можливостей створення конкурентних умов розвитку персоналу пі-

дприємства здійснюється за допомогою проведення кадрового аудиту умов роз-

витку персоналу та їх порівняння із кращими практиками, або середніми параме-

трами, які склалися на ринку. У роботі виокремлено три складові умов розвитку 

персоналу (розвиток персоналу, умови розвитку персоналу, конкурентоспромож-

ність розвитку персоналу), синтезовано та встановлено ієрархію чинників, які ви-

значають умови розвитку персоналу (чинники, що є причинами звільнення пер-

соналу; чинники, які мотивують персонал; чинники, що визначають конкуренто-

спроможність умов праці та умов розвитку персоналу). Дослідження умов і мож-
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ливостей, а також реперних точок забезпечення розвитку персоналу надало мож-

ливість сформувати послідовність забезпечення стійкості персоналу підприємст-

ва на основі створення конкурентних умов його розвитку (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Послідовність забезпечення стійкості персоналу підприємства на основі 

створення конкурентних умов його розвитку (Джерело: авторська розробка) 

 

Як показали дослідження, одним з найважливіших чинників, які визнача-

ють конкурентоспроможність умов розвитку персоналу підприємств, є конкурен-

тоспроможність рівня оплати праці співробітників. Оцінити його можна за допо-

могою порівняння рівня оплати праці співробітників певних категорій із середнім 

по галузі; середнім по Україні; рівнем оплати праці конкурентів. Останній показ-

ник є найбільш інформативним, адже за офіційними статистичними даними сере-

дні галузеві рівні оплати праці не відображають реального рівня заробітної плати 

на ринку праці.  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ОСНОВІ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ УМОВ 
ЙОГО РОЗВИТКУ  

ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ІЗ НЕОБХІДНИМИ КОМПЕТЕНЦІЯМИ, 
ЯКОСТЯМИ ТА ЦІННОСТЯМИ  

Зовнішня референція  
Мотивація на процес або 

результат 
Цінності  

ВДОСКОНАЛЕННЯ УМОВ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

Забезпечення 
конкурентоспромож-

ного рівня 
винагороди 
персоналу 

Підвищення рівня 
змістовновсті 

праці 

Розвиток систем 
внутрішнього та 

зовнішнього 
навчання 

Створення 
сприятливої 
атмосфери та 

хороших стосунків 
в колективі 

Зрозумілі та 
прозорі 

перспективи 
кар'єрного 
зростання 

Зручний графік 
роботи 

АУДИТ УМОВ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ОЦІНКА ЇХ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

Чинники, які є причинами звільнень 
персоналу 

Чинники, які мотивують персонал 
Чинники, які визначають 

конкурентоспроможність умов праці  

АНАЛІЗ ПРИЧИН ПОРУШЕННЯ СТІЙКОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

Показники плинності 
персоналу 

Показники оборотності 
персоналу 

Показники стабільності 
персоналу 

Показники мобільності 
персоналу  

Показники структури 
персоналу 
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Даний аспект відображається на якості персоналу підприємств, співробіт-

ники яких мають розділяти корпоративні цінності, зберігати та транслювати їх 

клієнтам, підтримувати лояльність до працедавця. Розв’язання завдання забезпе-

чення стійкості підприємств рекреаційного комплексу потребує визначення нор-

мативних (або бажаних) значень кількісних параметрів стійкості персоналу, з од-

ного боку, та виявлення чинників, які впливають на можливості залучення персо-

налу та створення конкурентних умов розвитку персоналу підприємстві, – з ін-

шого. Апробацію досліджень, проведених у роботі, здійснено за даними трьох 

підприємств рекреаційного комплексу – ДП «Клінічний санаторій «Хмільник», 

ДП «Клінічний санаторій «Санаторій «Високий», ДП «Клінічний санаторій 

«Авангард». Оцінку стійкості персоналу досліджуваних підприємств здійснено на 

основі розрахунку показників стійкості персоналу: показників плинності, обігу та 

мобільності персоналу, показників структури персоналу (диференційованих за 

рівнем заробітної плати). Окремі показники стійкості персоналу досліджуваних 

підприємств рекреаційного комплексу за 2016–2018 рр. подано на рис. 3. Виявле-

но, що показники стійкості досліджуваних підприємств є дуже диференційовани-

ми. Так, наприклад, показники плинності персоналу коливаються в діапазоні від 

нормальних (ДП «Клінічний санаторій «Хмільник», 8,3; 9,6; 5,2 відповідно за пе-

ріод), середніх (ДП «Клінічний санаторій «Санаторій «Високий», 19,6; 8,9; 24,2 

відповідно за період) до критичних значень (ДП «Клінічний санаторій «Аван-

гард», 97,7; 94,1; 95,5 відповідно за період), що вказує на істотну відмінність за-

вдань забезпечення стійкості персоналу досліджуваних підприємств. До того ж, 

середні значення плинності персоналу складають 8–10 %, а для підприємств ту-

ризму і рекреаційної сфери можуть сягати і 70–80 %. Наголошено, що показники 

стійкості персоналу слід аналізувати комплексно, що сприятиме виявленню клю-

чових проблем порушення стійкості персоналу та своєчасному упередженню їх. 

У третьому розділі «Основні напрями забезпечення стабільності персо-

налу підприємств на основі створення конкурентних умов його розвитку» 

запропоновано процедуру діагностики і прогнозування стійкості персоналу  

підприємств рекреаційного комплексу, сформовано способи до застосування со-

ціальних технологій забезпечення стійкості персоналу, розроблено модель про-

фесійних спроможностей персоналу. 

Забезпечення стійкого розвитку персоналу в умовах сучасних трансформа-

цій ринку праці є справжнім викликом для виробничих сервісних підприємств як 

прояв їхньої здатності до формування сталого трудового колективу, урахування 

інтересів і цілей співробітників, надання кожному з них можливостей для профе-

сійного та особистісного розвитку. Розв’язання завдання забезпечення стійкості 

персоналу підприємств та упередження її порушень передбачає не лише оціню-

вання кількісних параметрів стійкості персоналу, а також ідентифікацію причин і 

чинників, які вказують на імовірні порушення стійкості персоналу.  

Для розв’язання означених проблем запропоновано процедуру діагностики 

стійкості персоналу підприємств рекреаційного комплексу (рис. 4). 
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Рис. 3 – Окремі показники стійкості персоналу підприємств  

рекреаційного комплексу (2016–2018 рр.) (Джерело: розраховано автором) 
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Рис. 4 – Процедура діагностики стійкості персоналу  

підприємств рекреаційного комплексу (Джерело: авторська розробка) 

 

Оцінювання стійкості персоналу пропонується здійснювати за системою по-

казників (показники оборотності персоналу, показники плинності персоналу, по-

казники стабільності персоналу, показники мобільності персоналу, показники 

структури персоналу), які систематизовано та доповнено в роботі. Проте окрім 

кількісних показників слід ураховувати і якісні параметри, які визначають рівень 

задоволення співробітників під час роботи, мотивують їх, та загалом впливають 

на стійкість персоналу. Тому процедура діагностики стійкості персоналу містить 

етап її прогнозування, що дає змогу передбачити зміни стану системи стійкості 

персоналу та своєчасно уникнути їх завдяки впровадженню соціальних техноло-

гій роботи з персоналом. 

Дослідження причин звільнень персоналу та чинників, що їм передують, дали 

змогу виокремити предиктори, які можуть сигналізувати HR-менеджерам про не-

безпеку звільнення персоналу (рис. 5). Виявлені предиктори, поряд із окремими 

показниками стійкості персоналу, були використані в складі даних для аналітики 

щодо прогнозування порушень стійкості персоналу підприємств рекреаційного 

комплексу.  
 

ФОРМУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ 
СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ УМОВ ЙОГО РОЗВИТКУ  

ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОСТІ ПЕРСОНАЛУ   

Виявлення предикторів порушення 
стійкості персоналу  

Прогнозування стійкості персоналу на підставі 
аналізу відповідних предикторів із 

застосуванням моделі PМPS 

Визначення загального тренда 
змінення стійкості персоналу та 

причин її  порушення 

МОНІТОРИНГ СТАНУ СТІЙКОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

Моніторинг кількісних і якісних індикаторів 
стійкості персоналу  

Своєчасне виявлення порушень стійкості 
персоналу  

ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  

Показники 
оборотності 
персоналу  

Показники плинності 
персоналу 

Показники 
стабільності 
персоналу 

Показники 
мобільності 
персоналу 

Показники структури 
персоналу  

ДІАГНОСТИКА СТІЙКОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  

Оцінювання Моніторинг Прогнозування  
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Рис. 5 – Предиктори, які свідчать про небезпеку порушення  

стійкості персоналу (Джерело: авторська розробка) 

 

З цією метою нами використано прогнозну модель стійкості персоналу 

(Predictable Model of Personnel Sustainability «PMPS»), засновану на відстеженні 

загального тренда змінення стійкості персоналу на підставі аналізу відносних 

змін індикаторів стійкості персоналу, що дозволяє спрогнозувати зміну стійкості 

персоналу підприємства на найближчі шість періодів (місяць, квартал). 

Модель «PMPS» передбачає визначення масштабу змінення показників (на-

скільки значними були зміни), стійкості (наскільки стійкою була досліджувана 

тенденція) і структури (наскільки структурні складові зазнали змін). За результа-

тами прогнозування стійкості персоналу  ДП «Клінічний санаторій «Хмільник» 

на 2014-2019 рр. виявлено, що стійкість персоналу продовжує зменшуватися, ма-

сштаби порушення стійкості персоналу є значними завдяки високим прогнозним 

показникам плинності й оборотності персоналу, змінення структурних складових, 

пов’язаних із оплатою праці, указують на її подальше збільшення, а тенденції 

змінення предикторів порушення стійкості сигналізують про ймовірні звільнення 

персоналу в майбутньому. 

Передбачити можливі порушення стійкості персоналу, особливо якщо наяв-

на висока ймовірність звільнень персоналу, виявлена на підставі аналізу предик-

торів звільнень, можливо на підґрунті впровадження соціальних технологій робо-

ти з персоналом, метою яких є упередження надмірної плинності персоналу, пок-

ращення відносин у колективі та соціальних взаємодій (відносини з керівництвом 

і колегами, згуртованість колективу, соціально-психологічний клімат у колективі, 

свобода прийняття рішень), підвищення змістовності праці співробітників, що 

дає змогу усунути основні причини порушення стійкості персоналу та стабілізу-

вати показники стійкості персоналу. У дисертаційній роботі систематизовано со-
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ціальні технології роботи з персоналом,  зокрема визначено відносно нові соціа-

льні технології: аутсорсинг, інсорсинг, аутплейсмент, аутстафінг, ауттаскінг) і 

розроблено когнітивну схему застосування соціальних технологій у забезпеченні 

стійкості персоналу, яка передбачає вибір соціальних технологій забезпечення 

стійкості персоналу залежно від результатів аналізу причин плинності персоналу, 

оцінювання кількісних характеристик стійкості персоналу та прогнозування по-

рушень стійкості персоналу.  

Аналіз чинників забезпечення стійкості персоналу дав можливість установи-

ти, що однією з причин порушень стійкості персоналу є невідповідність ціннісної 

сфери співробітника наявній на підприємстві системі цінностей. Тому одним з 

нових способів щодо забезпечення стійкості персоналу підприємства є форму-

вання системи заходів аксіологічного сенсу. З цією метою вимоги до ціннісної 

сфери персоналу запропоновано включити до структури моделі професійних 

спроможностей персоналу, яка вміщує також вимоги до здібностей і поведінко-

вих характеристик співробітника. Під професійними спроможностями персоналу 

розуміється сукупність знань, навичок, досвіду, ціннісних настанов, мотивів і ві-

дповідних поведінкових шаблонів, які формують моделі професійної поведінки 

співробітника і визначають його успішність у професійній сфері. 

Імплементація моделей професійних спроможностей персоналу дає можли-

вість суттєво підвищити результативність різних форм і технологій роботи з пер-

соналом: відбір, адаптація, розстановка персоналу, мотивація, забезпечен-

ня лояльності персоналу, формування програм розвитку та навчання персоналу 

тощо. Отже, упровадження моделей професійних спроможностей уможливлює 

створення конкурентних умов розвитку персоналу на підприємстві з метою  за-

безпечення стійкості персоналу.     

 

ВИСНОВКИ 

Проведене наукове дослідження відповідно до визначених завдань і за нау-

ковою новизною одержаних результатів дозволило сформулювати такі висновки: 

1. Досліджено стійкість персоналу підприємства як квазістабільний стан 

системи управління персоналом, що досягається внаслідок різких відхилень па-

раметрів такої системи, які змінюються шляхом переходу від одного стійкого 

стану до іншого стійкого стану під впливом зовнішніх та/або  внутрішніх збу-

рень, внаслідок чого досягається умовна стійкість системи. Виявлено дуальність 

процесу забезпечення стійкості персоналу, який є процесом цілеспрямованого 

управлінського впливу, спрямованого, з одного боку, на зменшення випадків по-

рушення стійкості персоналу й інтенсивності їх виявлення, а з іншого – на ство-

рення сприятливих і конкурентних умов для розвитку персоналу та забезпечення 

динамічно стійкого стану трудового колективу. 

2. Побудовано онтологію загальної сфери дискурсу «стійкість персоналу», 

що дало змогу виокремити синонімічні та семантично близькі поняття й уточнити 

сутність поняття «стійкість персоналу» як певного динамічного стану системи 

управління персоналом, що характеризує її здатність зберігати працездатність під 

впливом внутрішніх і зовнішніх трансформацій на підґрунті встановлення балан-
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су кількісних і якісних параметрів, спрямованих на забезпечення потреб і запитів 

персоналу, та створення на підприємстві конкурентних умов його розвитку.  

3. За результатами експертного опитування визначено передумови та чин-

ники забезпечення стійкості персоналу підприємства, що дало змогу ідентифіку-

вати чинники та причини звільнення персоналу, мотивувальні чинники, зміст і 

критерії досягнення стійкості персоналу, предиктори порушення стійкості персо-

налу підприємства. Визначено чинники конкурентоспроможності умов розвитку 

персоналу на підприємстві, виявлено основні тригери порушення стійкості пер-

соналу та чинники, які її стабілізують, а також доведено наявність прямого взає-

мозв’язку між конкурентоспроможністю умов розвитку персоналу та рівнем його 

стійкості.  

4. Виявлено ключові тренди розвитку глобального ринку праці, які впли-

вають на можливості забезпечення людським ресурсами регіонів, країн і 

суб’єктів господарювання, що дало змогу синтезувати майбутні зміни глобально-

го ринку праці, які полягають у швидких структурних і динамічних зрушеннях 

ринку, які відбуваються під впливом транснаціоналізації, урбанізації, інформати-

зації й автоматизації світової економіки, що в цілому суттєво впливає на можли-

вості забезпечення підприємств людськими ресурсами, форми й методи забезпе-

чення стійкості персоналу.  

5. Доведено взаємозв’язок між конкурентоспроможністю умов розвитку 

персоналу та рівнем його стійкості. Наголошено на необхідності створення спри-

ятливих (конкурентних) умов праці та розвитку професійних спроможностей 

співробітників, які, із урахуванням характеристик робочих місць, мають відпові-

дати вимогам, які склалися на ринку праці. Розроблено процедуру аудиту умов 

розвитку персоналу в контексті забезпечення стійкості персоналу на підставі ви-

окремлення трьох її складових (розвиток персоналу, умови розвитку персоналу та 

конкурентоспроможність розвитку персоналу); синтезу та встановлення ієрархії 

відповідних чинників (чинники, що є причинами звільнень персоналу; чинники, 

які мотивують персонал; чинники, що визначають конкурентоспроможність умов 

праці та умов розвитку персоналу), що дало змогу розробити послідовність за-

безпечення стійкості персоналу підприємства на підставі створення конкурент-

них умов його розвитку.  

6. На підставі синтезу показників оцінювання стійкості персоналу підприєм-

ства діагностовано стан стійкості персоналу досліджуваних підприємств рекреа-

ційного комплексу. Виявлено, що показники стійкості досліджуваних підпри-

ємств є дуже диференційованими. Тому розв’язання проблем забезпечення стій-

кості персоналу підприємств рекреаційного комплексу має  здійснюватися ком-

плексно, що дає можливість виявити ключові проблеми порушення стійкості пер-

соналу та своєчасно їм запобігти.  

7. Розроблено підхід до діагностики та прогнозування порушень стійкості 

персоналу підприємств на підставі синтезу оцінних і прогнозних індикаторів 

стійкості персоналу. Розроблено процедуру діагностики та прогнозування стійко-

сті персоналу підприємств на підставі побудови прогнозної моделі «PIMS», яка 

передбачає виокремлення оцінних і прогнозних індикаторів стійкості персоналу, 

які вміщують  показники оцінювання стійкості персоналу та предиктори її пору-
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шення, аналіз виокремлених індикаторів за інтенсивністю та масштабом і струк-

турою змін показників, що дає змогу прогнозувати ймовірні порушення стійкості 

персоналу підприємств рекреаційного комплексу. 

8. Установлено, що запобігання ймовірним порушенням стійкості персо-

налу можливо завдяки впровадженню соціальних технологій роботи з персона-

лом. Систематизовано соціальні технології роботи з персоналом, (зокрема визна-

чено відносно нові соціальні технології: аутсорсинг, інсорсинг, аутплейсмент, 

аутстафінг, ауттаскінг) і розроблено когнітивну схему застосування соціальних 

технологій у забезпеченні стійкості персоналу, яка передбачає вибір соціальних 

технологій забезпечення стійкості персоналу залежно від результатів аналізу 

причин плинності персоналу, оцінювання кількісних характеристик стійкості пе-

рсоналу та прогнозування порушень стійкості персоналу. 

9. Установлено, що забезпеченню стійкості персоналу та запобіганню її по-

рушенням сприяє впровадження заходів аксіологічного сенсу, що відображає но-

вий погляд  на забезпечення стійкості персоналу підприємства на підгрун-

ті цінностей. Вимоги до системи цінностей співробітників були включені до 

структури професійних спроможностей персоналу, що дало змогу сформувати 

модель професійних спроможностей персоналу, яка вміщує 23 індикатори за 

трьома складовими моделі: вимоги до здібностей персоналу, вимоги до поведін-

кових характеристик та вимоги до ціннісної сфери персоналу із встановленням їх 

ієрархії та визначенням референтної системи оцінювання; імплементація чого 

уможливлює створення конкурентних умов розвитку персоналу та дає змогу істо-

тно підвищити результативність HR-технологій.   
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АНОТАЦІЯ 

 

Безугла Т.І. Забезпечення стійкості персоналу на основі створення конкуре-

нтних умов його розвитку. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі 

спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності. – Кременчуцький національний університет імені Ми-

хайла Остроградського Міністерства освіти і науки України, Кременчук, 2019. 

Досліджено стійкість персоналу підприємства як квазістабільний стан сис-

теми управління персоналом. Побудовано онтологію загальної сфери дискурсу 

«стійкість персоналу». Уточнено сутність поняття «стійкість персоналу». Визна-

чено передумови та чинники забезпечення стійкості  

персоналу підприємства. Виявлено сучасні тренди та прогнозовані зміни розвит-

ку глобального ринку праці, які впливають на можливості забезпечення людсь-

ким ресурсами регіонів, країн і суб’єктів господарювання. Запропоновано підхід 

до аудиту умов розвитку персоналу. Надано оцінку стійкості персоналу підпри-

ємств рекреаційного комплексу. Сформовано підхід до діагностики та прогнозу-

вання стійкості персоналу підприємств рекреаційного комплексу. Запропоновано 

когнітивну схему застосування соціальних технологій у забезпеченні стійкості 

персоналу. Побудовано модель професійних спроможностей персоналу в системі 

забезпечення стійкості персоналу.  

Ключові слова: забезпечення, індикатори, конкурентні умови, підприємст-

во, плинність персоналу, розвиток, стійкість персоналу, чинники. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Безуглая Т. В. Обеспечение устойчивости персонала на основе создания кон-

курентных условий его развития. – Квалификационная научная работа на правах 

рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Кременчугский национальный университет име-

ни Михаила Остроградского Министерства образования и науки Украины, Кре-

менчуг, 2019. 

Исследована устойчивость персонала предприятия как формы квазистабиль-

ного состояния социально-экономической системы, которое достигается в ре-
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зультате резких отклонений параметров такой системы, изменяющихся путем пе-

рехода от одного устойчивого состояния в другое устойчивое состояние под вли-

янием внешних и/или внутренних возмущений, в результате чего достигается 

условная устойчивость системы. Сформирована онтология общей сферы дискур-

са «устойчивость персонала», что позволило уточнить сущность понятия «устой-

чивость персонала» как определенного динамического состояния системы управ-

ления персоналом, характеризующего ее способность сохранять работоспособ-

ность под воздействием внутренних и внешних трансформаций на основе обес-

печения баланса количественных и качественных параметров, направленных на 

обеспечение потребностей и запросов персонала и создание на предприятии кон-

курентных условий его развития. Выявлена дуальность процесса обеспечения 

устойчивости персонала как планомерного управленческого воздействия, 

направленного, с одной стороны, на уменьшение случаев нарушения устойчиво-

сти персонала и интенсивности их проявления, а с другой – на создание благо-

приятных и конкурентных условий для развития персонала и обеспечения дина-

мично устойчивого состояния трудового коллектива. 

Определены предпосылки и факторы обеспечения устойчивости персонала 

предприятия на основе проведения экспертного опроса «Устойчивость персонала 

предприятия: факторы и методы обеспечения», по результатам которого состав-

лен социальный и профессиональный портрет респондентов, выявлены мотива-

ционные факторы респондентов, факторы, обусловливающие причины увольне-

ний, предикторы нарушений устойчивости персонала. Определено, что обеспече-

ние устойчивости персонала предприятий зависит не только от обеспечения ба-

ланса ее количественных и качественных параметров, а также требует создания 

конкурентных условий развития персонала. Выявлены параметры конкурентных 

условий развития персонала: конкурентный уровень оплаты труда; содержатель-

ность работы и понятные задачи; корпоративное обучение; уважение со стороны 

руководства; понятные и прозрачные перспективы карьерного роста; хороший 

коллектив и отношения с коллегами и руководством; надежная репутация, поло-

жительный имидж компании; социальный пакет и дополнительные корпоратив-

ные бонусы; удобный график работы; стабильность работы и удобство располо-

жения; понятные корпоративные ценности. Оценка конкурентоспособности усло-

вий развития персонала и устойчивости персонала предприятий позволила вы-

явить наличие прямой зависимости между условиями развития персонала и его 

устойчивостью.  

Идентифицированы современные тенденции и прогнозируемые изменения 

развития глобального рынка труда, которые влияют на возможности обеспечения 

человеческими ресурсами регионов, стран и субъектов хозяйствования, а также 

определяют условия и возможности обеспечения устойчивости персонала пред-

приятий. Предложен подход к аудиту условий развития персонала.  

Дана оценка устойчивости персонала предприятий рекреационного комплек-

са. Выявлено, что показатели устойчивости исследуемых предприятий являются 

очень дифференцированными и изменяются в диапазоне от нормальных до кри-

тических. Это объясняет тот факт, что решение задачи обеспечения устойчивости 

предприятий рекреационного комплекса требует определения нормативных (или 
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желаемых) значений количественных параметров устойчивости персонала, с од-

ной стороны, и выявления факторов, влияющих на возможности привлечения 

персонала и создание конкурентных условий развития персонала на предприятии, 

с другой. 

Сформирован подход к диагностике и прогнозированию устойчивости пер-

сонала предприятий рекреационного комплекса. Синтезирован перечень оценоч-

ных и прогнозных индикаторов устойчивости персонала, содержащий показатели 

оценки устойчивости персонала и предикторы ее нарушения. Разработана проце-

дура диагностики и прогнозирования устойчивости персонала предприятий на 

основе построения прогнозной модели «PIMS», предусматривающая определение 

оценочных и прогнозных индикаторов устойчивости персонала, анализ индика-

торов по интенсивности, масштабу и структуре их изменений, что дало возмож-

ность спрогнозировать возможные нарушения устойчивости персонала предпри-

ятий рекреационного комплекса. Для предотвращения возможных нарушений 

устойчивости персонала предложено внедрение социальных технологий работы с 

персоналом. Сформирована когнитивная схема применения социальных техноло-

гий в обеспечении устойчивости персонала. С целью внедрения мероприятий ак-

сиологического смысла (формирование ценностных установок персонала) в си-

стеме обеспечения устойчивости персонала перечень ценностных установок пер-

сонала включено в состав индикаторов модели профессиональных способностей 

персонала, включающей также требования к способностям и поведенческим ха-

рактеристикам сотрудников. Имплементация моделей профессиональных спо-

собностей персонала дает возможность существенно повысить результативность 

различных форм и технологий работы с персоналом. 

Ключевые слова: обеспечение, индикаторы, конкурентные условия, предпри-

ятие, текучесть персонала, развитие, устойчивость персонала, факторы. 
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The staff sustainabilityas a form of metastable state of development of socio-

economic system is investigated. An ontology of the general sphere of discourse "staff 

sustainability" is constructed. The essence of the concept of "staff sustainability" has 

been clarified. The prerequisites and factors for staff sustainability of the enterpriseare 

identified. Recent trends and projected changes in the development of the global labor 

market, which affect the ability to provide human resources to the regions, countries 

and economic entitieshave been identified. An approach to the audit of staff develop-

ment conditions of the enterprise is proposed. The staff stability of the enterprises of 
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the recreation complex is given. The approach to the diagnostics and forecasting of the 

staff stability of the enterprises of the recreation complex has been formed. A cognitive 

scheme for the use of social technologies in providing staff sustainability is proposed. 

A model of professional abilitiesof the personnel in the system of ensuring the staff sus-

tainability was built. 

Keywords: providing, indicators, competitive conditions, enterprise, staff turno-

ver, development, staff sustainability, factors. 
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