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ВСТУП
В умовах трансформації економічних відносин однією із
значних проблем є управління ефективним використанням ресурсів
промислового підприємства. Виходячи із сучасних тенденцій
господарювання, головними у підприємницькій діяльності є
економічний і соціальний аспекти. Серед будь-яких видів ресурсів
саме трудові втілюють у собі ці два аспекти, в цьому полягає їх
особливість. Вони є одними з провідних видів економічних ресурсів,
що забезпечують як підтримку на достатньому рівні, так і зростання
конкурентоспроможності суб’єкта господарювання. Саме зазначені
аспекти необхідно враховувати підприємцю для забезпечення
успішності господарювання. Особливо їх значущість зростає в
процесі
побудови
постіндустріального
суспільства,
коли
інтелектуальний капітал стає рушійною продуктивною силою. Для
того, щоб використовувати трудові ресурси з повною віддачею, слід
постійно приділяти увагу вирішенню питань забезпечення
ефективності результатів процесу управління ними. У цьому зв’язку
тематична спрямованість монографії є актуальною, становить як
теоретичний, так і практичний інтерес.
У роботі розкрито такі питання:
 досліджено

застосування

програмно-цільових

методів

управління підприємницькими структурами взагалі та людським
капіталом;
 проаналізовано теоретичні засади управління трудовими
ресурсами

суб’єктів

господарювання

відповідно

до

нової

маркетингової парадигми на основі формування організаційної
культури підприємства;
 виявлено

загальні

та

специфічні

(галузеві)

тенденції

використання трудових і фінансових ресурсів підприємствами
машинобудування на основі кластерного аналізу;

 виділено напрямки і розглянуто підходи, що удосконалюють
процес управління ними.
Пропозиції, викладені у монографії, мають практичну
спрямованість і можуть бути використані підприємствами
промисловості України, що позитивно відрізняє поданий матеріал.
Викладені результати дослідження є невід’ємною частиною
загальноекономічних знань, які допоможуть сформувати у читачів
економічний світогляд, що відповідає прогресивним реаліям
сьогодення. Обґрунтовані й подані у монографії положення мають
теоретико-практичне значення і можуть бути використані фахівцямиекономістами, менеджерами, власниками підприємств, приватними
підприємцями в практичний діяльності, а також можуть зацікавити
вчених, аспірантів і студентів, які займаються дослідженням проблем
розвитку підприємництва та використання економічних ресурсів у
сучасних умовах господарювання.
Автор щиро вдячний рецензентам  доктору економічних наук,
професору Гриньову А.В, доктору економічних наук, професору
Зарубі В.Я., доктору економічних наук, професору Ястремській О.М.,
а також усім особам і організаціям, які сприяли оприлюдненню
монографії.

З повним текстом монографії Ви можете ознайомитись у
читальному залі та бібліотеці факультету управління та бізнесу
Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету за адресою: м. Харків, вул. Тимурівців, 3а
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