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АНОТАЦІЯ 

Гринько А. Р.  Особливості кадрового менеджменту на виробничому під-

приємстві (на прикладі АТ «Гідросила». – Кваліфікаційна магістерська робота 

зі спеціальності 073 «Менеджмент». – Економіко-технологічний інститут імені 

Роберта Ельворті,  Кропивницький, 2020. . 

Мета дослідження полягає в оцінці ефективності кадрового менеджменту на 

АТ «Гідросила» , та у внесенні провозицій щодо можливих шляхів оптимізації 

системи управління персоналом. 

Об’єктом дослідження є АТ «Гідросила» 

Предметом  дослідження  особливості кадрового менеджменту 

АТ«Гідросила». 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше було зроблено систем-

не дослідження кадрового менеджменту на підприємстві АТ «Гідросила», ви-

світлені основні аспекти управління персоналом цієї організації і запропоновані 

можливі шляхи її оптимізації. 

Робота написана з врахуванням принципів науковості, об’єктивності, сис-

темності, єдності теоретичного та практичного. Специфіка об’єкта і предмета 

дослідження обумовили використання таких методів як абстрактно-логічний і 

системно-структурний, порівняльний аналіз та групування, економіко статис-

тичні методи експертних оцінок, і графічні методи. 

Розроблені пропозиції щодо оцінювання та регулювання конкуренто-

спроможності продукції доведені до рівня конкретних рекомендацій і можуть 

бути використані в практичній господарській діяльності підприємницьких 

структур при вирішенні організаційних та економічних питань розробки конце-

пцій підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогос-

подарського машинобудування відповідно до ринкових умов господарювання.  

За темою кваліфікаційної магістерської роботи опубліковані тези на тему 

«Глобальна digital-ізація маркетингу» на конференції Конкурентоспроможність 
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вітчизняних підприємств надавачів послуг громадського транспорту: актуальні 

проблеми та європейський досвід їх вирішення : збірник тез доповідей IІІ Все-

української науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених з міжнародною участю (Тернопіль, 19-20 травня 2020 р.). Тернопіль : 

ТНЕУ, 2020. 93-95 с. 

Ключові слова: менеджмент персоналу, організація, ефективність, плинність 

кадрів, мотивація,  стимулювання, управління персоналом, організаційна струк-

тура, структурна одиниця, бізнес-процес, бізнес-функція.
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Упраління є одним із важливих факторів функціо-

нування й розвитку підприємств, за умов ринкової економіки. Ця діяльність 

має постійно вдосконалюватися, змінюватися відповідно до вимог товарного 

виробництва та реалізації, змін у зовнішньому середовищі, підвищенні ролі 

споживача на всіх етапах виробництва продукції. 

Система менеджменту підприємтсва включає в себе багато напрямків 

управлінською діяльністю, проте однією з головних є система управління пе-

рсоналом або кадровий менеджмент, адже саме від персоналу головним чи-

ном залежать усі виробничі та інші процеси на будь-якому підприємстві. В 

останні роки в Україні та в усьому світі відбуваються зрушення у цій сфері, 

зявляються роботи з талант-менеджменту, нові концепції мотиваці та стиму-

лювання цінних співробітників та інші теоретичні напрацювання, що демон-

струють зростання ролі працівників в ефективності підприємтсва. Це свід-

чить про нову парадигму теорії управління, яка формується під впливом не-

стабільності національного та світового ринків, подальшої автоматизації ви-

робництва, зміни значення і ролі трудової діяльності в житті людини. Саме 

тому вивчення теоретичних основ сучасного кадрового менеджменту, а та-

кож аналіз реалій його застосування на виробничому підприємстві є надзви-

чайно актуальним. Для аналізу авторка обрала одне з провідних підприємств 

м. Кропивницький  АТ«Гідросила», адже воно є досить зручним для аналізу: 

є досить великим, прибутковим, має цікаву довгу історію, а отже, і сформо-

вані традиції і корпоративну культуру, є відомим та успішним роботодавцем 

тощо. 

Отже, об’єктом даної магістерської роботи є АТ«Гідросила», предме-

том – особливості кадрового менеджменту АТ«Гідросила». 

У магістерській роботі за мету ставиться оцінити наскільки ефективним 

є кадровий менеджмент на вказаному підприємстві і запропонувати можливі 
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шляхи оптимізації його системи управління персоналом. Виходячи із постав-

леної мети, завданнями магістерської роботи є: 

висвітлити особливості кадрового менеджменту на виробничому підприємст-

ві, запропонувати шляхи його вдосконалення; 

 описати основні теоретичні аспекти ефективності кадрового менедж-

менту; 

 розглянути можливі напрямки підвищення управлінської праці, запро-

поновані сучасною теорією менеджменту; 

 дати характеристику підприємству АТ «Гідросила», описати його ос-

новні напрями діяльності та фінансовий стан; 

 висвітлити особливості кадрового менеджменту на «АТ Гідросила», 

виявити його переваги та недоліки; 

 надати пропозиції щодо вдосконалення кадрового менеджменту на АТ 

«Гідросила» та підвищення його ефективності. 

Теоретичною, методологічною та інформаційною базою для написан-

ня роботи були праці вітчизняних і зарубіжних вчених в області менеджмен-

ту, бізнес-економіки, економічного аналізу діяльності підприємства, еконо-

міки підприємства та теорії управління, бухгалтерська звітність, кадрові зві-

тита інші документи підприємства. 

Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше 

було зроблено системне дослідження кадрового менеджменту на підприємст-

ві АТ «Гідросила», висвітлені основні аспекти управління персоналом цієї 

організації і запропоновані можливі шляхи її оптимізації. 

Методи дослідження. Робота написана з врахуванням принципів нау-

ковості, об’єктивності, системності, єдності теоретичного та практичного. 

Специфіка об’єкта і предмета дослідження обумовили використання таких 

методів як абстрактно-логічний і системно-структурний, порівняльний ана-

ліз та групування, економіко статистичні методи експертних оцінок, і графі-

чні методи. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що за-

пропоновані рекомендації щодо оптимізації системи управління та кадрового 

менеджменту АТ «Гідросила» можуть бути використані управлінським пер-

соналом для забезпечення сталого розвитку організації у невизначених умо-

вах. Реалізація запропонованих рекомендацій може підвищити ефективність 

виробничо-господарської діяльності підприємства, конкурентоспроможність 

його продукції, покращити його бренд як роботодавця. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох основних ро-

зділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розді-

лі розглянуто теоретичні основи системи управління підприємством.  У дру-

гому розділі проаналізовано ефективність системи управління підприємст-

вом. У третьому розділі запропоновані заходи щодо вдосконалення системи 

кадрового менеджменту на підприємстві. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

1.1 Сутність та поняття ефективності менеджменту підприємства. 

Підходи до оцінювання ефективності управління 

 

Найважливішим завданням управління є підвищення ефективності 

діяльності великих і малих підприємств, акціонерних товариств і підпри-

ємств. Збільшення виробничих потужностей вважається головною пробле-

мою при переході від вітчизняної економіки до стандартизованої ринкової. 

Цей процес пов’язаний з тим, що поки кожна валюта, вкладена у виробниц-

тво, може принести найбільший прибуток, це означає найбільш розумне ви-

користання робочої сили, матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних 

для виробництва. 

Управління персоналом – це сукупність заходів управління, які 

безпосередньо впливають на працівників на підприємстві. При цьому необ-

хідно враховувати: 

1) ступінь впливу зовнішнього середовища на корпоративну діяльність, таку 

як ринкові умови, поведінка ресурсів та постачальників конкурентів, зако-

нодавство, ринки праці, науково-технічні процеси, політичне середовище та 

інші фактори; 

2) ступінь впливу внутрішнього середовища на корпоративну діяльність, 

таку як плани до втілення, структурований графік, технології, організаційна 

культура, робітники та ресурси, мотивація або стимулювання до виконання 

поставлених завдань тощо; 

3) взаємозалежність внутрішніх і зовнішніх факторів. 

Організація - група людей, яка свідомо, організовано чи стихійно ко-

ординує діяльність для досягнення обраної мети [22, с. 55]. 

У вітчизняному законодавстві організації, що мають право-

суб’єктність, називаються підприємствами, об’єднаннями, об’єднаннями, 
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спілками тощо. Фактично використовуються терміни «підприємство», 

«компанія» та інші. Організація класифікується за різними характеристика-

ми: способом та метою навчання, кількістю цілей, масштабом, правовим 

статусом, формою підприємництва та швидкістю реакції на зміни. 

Ефективність у загальному розумінні, являє собою свідношення між 

результатом (ефектом) та витратами. 

Ефективність поділяється на три типи: споживча (відношення цілі до 

ідеалу, норма), продуктивна (відношення досягнутого результату до мети) 

та собівартісна (відношення вартості до результату). Споживча ефек-

тивність, як відношення цілі до попиту, ідеалу та норми, є загальним показ-

ником, який відображає не тільки ефективність мети, але також пов'язаний 

із зовнішнім попитом і пов'язаний з найкращим вибором стратегічних пара-

метрів (таких як ресурси та технології), ідеали та норми). Крім того, стан 

досліджуваної компанії слід порівнювати зі станом якнайбільшого з можли-

вих станів та станом конкурентів. Економічність виражається через рента-

бельність. При встановленні фінансових цілей, які можна порівняти з 

цільовим індексом ефективності, рекомендується розраховувати індекс еко-

номічної ефективності як відношення витрат до загального доходу. Доціль-

но розглядати показники ефективності з точки зору збалансованої системи 

оцінок. У класичній версії до уваги беруться чотири перспективи: фінансова 

частина, частина клієнта, частина внутрішнього бізнес-процесу та частина 

навчання та розвитку. Ефективність цілей має дискретний якісний характер, 

що дозволяє відстежувати успіх підприємств та підрозділів з точки зору пе-

реходу до конкретної цілі [25]. 
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З рис. 1 ми можемо бачити, що основними критеріями оцінки маркетин-

гової діяльності є продажі, кількісна частка ринку та імідж (позиціювання) 

компанії. Обсяг продажу - це абсолютний показник, який визначається як сума 

доходу, отриманого від продажу товарів і послуг. Доцільніше визначати 

збільшення обсягу продажів, що дає можливість аналізувати витрати та ефек-

тивність рекламних заходів. Частка ринку - це відносний показник, що вико-

ристовується для опису загальної кількості цільових аудиторій, охоплених 

компанією на певному ринку, або відсотка продажів компанії до загального 

обсягу продажів подібної продукції. Імідж компанії характеризує оцінку ком-

панії та її продукції відповідно до важливих цільових груп та певних основних 

параметрів компанії (якісні характеристики, виробник, ціна, дизайн тощо) [25, 

27]. 

В той час як, для оцінки фінансової діяльності рекомендується викори-

стовувати такі критерії, як ефективність використання фінансових ресурсів, 

відповідність фінансової поведінки економічному стану підприємства та вияв-
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лення загроз. Ефективність використання фінансових ресурсів залежить від 

таких показників, як коефіцієнт прибутковості капіталу, внутрішній коефіці-

єнт ефективності, період повернення капітальних вкладень та беззбитковість. 

Відповідність фінансової поведінки та економічних умов та можливостей ха-

рактеризується коефіцієнтом насиченості власного капіталу (відношення 

власного капіталу та резервів до загальних корпоративних активів). Викори-

стовуйте такі показники, як корпоративна ліквідність та платоспроможність 

для виявлення загроз [25, 27]. 

Стратегічні рішення у виробничій зоні приймаються за такими напря-

мами: розташування виробничих потужностей, управління виробничим пер-

соналом, організація виробництва, контроль якісті продукції, розвиток вироб-

ничої інфраструктури, організація взаємовідносин з постачальниками та ін-

шими партнерами, керуванняння виробництвом тощо [26]. Еталоном оцінки 

виробничої стратегії є собівартість продукції, якість продукції, якість про-

дукції та відповідність її співвідношенню попиту та пропозиції. Характери-

стиками виробничої собівартості є виробнича вартість компанії у валюті, 

частка витрат на оплату праці та ефективність використання капіталу. Якість 

продукції - є відносним показником, який відображає відповідність характери-

стики продукції конкретним вимогам. Якість продукції - одиниця кількості 

браку на одиницю продукції, витрати на підвищення якості. Послідовність по-

питу та пропозиції відображає узгодженість обсягу, споживачів, естетику та 

інші характеристики споживчих товарів, широту сфери застосування та швид-

кість оновлення продукції [25, 27]. 

Беручи до уваги взаємозв'язок між типами стратегій, рекомендується 

приймати певні рішення та проекти для аналізу впливу їх реалізації на кожен 

тип стратегії для досягнення загальної мети підприємства та поточних показ-

ників його діяльності. Для аналізу інших варіантів стратегій корпоративного 

розвитку рекомендується порівнювати показники ефективності на стратегіч-

ному та тактичному рівнях. 

Як приклад, стратегічною метою компанії є отримання найбільшої 
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частки ринку. Тому спочатку доцільно аналізувати обсяг продукції (послуг) 

компанії та аналізувати її відповідність потребам споживачів. Згідно з прове-

деним аналізом, ви можете вирішити змінити сферу застосування (змінити 

якісні характеристики певних товарів, розпочати виробництво нових товарів 

(послуг), припинити виробництво певних товарів (надання послуг)), або поси-

лити маркетингову діяльність з метою пошуку нових споживачів або ринків 

збуту. Залежно від обраної стратегії обираються певні заходи. Наприклад , 

компанія вирішила розпочати випуск нового виду продукції. У цьому випадку 

необхідно оцінити його фінансові можливості та передбачити, як зміниться 

частка ринку (за умови, що компанія почне реалізовувати нові товари), що до-

поможе оцінити ефективність фінансових ресурсів для виробництва та ре-

алізації нової продукції. [22]. 

Під поняттям ефекту розуміють результат впровадження заходів, що 

спрямовані на підвищення ефективності виробництва за рахунок економії усіх 

виробничих ресурсів. 

Ефективність виробництва - це об’єктивна економічна категорія, яка 

характеризує ступінь реалізації загальних та особистих результатів, досягну-

тих найкращим використанням усіх ресурсів (матеріальних, трудових та фі-

нансових) підприємством. [1] 

 Основною метою формулювання бізнес-плану та стратегії підприємст-

ва є забезпечення ефективного та прибуткового виробництва. Важливого зна-

чення при цьому набуває  вибір оптимальних економічних рішень, що охоплю-

вали б усі аспекти господарської діяльності підприємства. [2] 

Економічна ефективність впровадження необхідних організаційно-

технічних заходів на певних етапах виробничого процесу може бути втілена у 

багатьох формах. При визначенні слід враховувати фактор часу, щоб забезпе-

чити порівняння поточного плану витрат та капітальних вкладень. [3.4] 

За сферою дії розрізняють загальну, часткову та часткову ефективність. 

Загалом характеризують ефективність виробництва всього підприємства; 

місцеві різні стадії виробництва, розподілу, обміну та споживання; частково 
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ефективність використання певних ресурсів у виробничому процесі (об'єкти та 

методи праці, капіталовкладення, праця тощо) [5]. 

Відповідно до визначеного об'єкта ефективність поділяється на: 

- ефективність існуючого виробництва на всіх рівнях; 

- з метою випуску нової продукції та збільшення виробництва, ефек-

тивності капітальних вкладень, що використовуються при будівництві, пере-

творенні та технологічному перетворенні підприємств; 

- ефективність науки і техніки; 

- ефективність зовнішньоекономічних зв'язків; 

- переваги щодо захисту навколишнього середовища. [6] 

Відповідно до мети та методу розрахунку існує абсолютна ефек-

тивність та порівняльна ефективність. Це пов’язано з тим, що на практиці еко-

номічного розрахунку необхідно вирішити дві проблеми: 

Визначити та оцінити рівень ефективності певних видів витрат і ре-

сурсів, економічну ефективність всього виробництва (промисловість, 

асоціації, підприємства), а також проаналізувати вплив різних організаційно-

технічних заходів на виробничі показники діяльності підприємства; 

-Порівняти та вибрати найкращий варіант для нового обладнання, технології 

та організації виробництва. [7] 

Абсолютна економічна ефективність визначається підприємством в 

цілому, а загальний ефект (віддача) характеризується використанням ресурсів 

і витрат. 

Порівняльна економічна ефективність відображає економічні переваги 

одного вибору перед іншими варіантами раціонального використання ресурсів 

та витрат. 

При порівнянні та виборі варіантів організаційних та технічних заходів 

будуть використані певні критерії та показники. 

Стандарти є характеристиками цього принципу, методом переоцінки 

економічної ефективності, а показники - прямим методом його оцінки. [8] 
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В умовах ринкової економіки слід приймати стандарти економічної 

ефективності для отримання найбільшого прибутку від виробництва та ре-

алізації при найменших витратах. 

Складність і різноманітність кожної ланки промислового виробництва, 

а також безліч чинників, що діють у ній, мають значний вплив на економічну 

ефективність підприємств. Тому для оцінки слід використовувати узагальнені 

показники та деякі системи показників. Все це використовується для визна-

чення економічної ефективності заходів, зазначених у стратегії вдосконалення 

дизайну, технології та організації виробництва. [9,10,11] 

Підвищення ефективності та якості підприємств в умовах ринкової 

економіки може бути досягнуто лише поєднанням передових технологій і тех-

нологій з розумною організацією виробництва та праці (тобто запровадження 

управління). 

 

1.2 Ефективність кадрового менеджменту: теоретичні аспекти 

 

В управлінні термін "ефективність" є одним із найбільш часто викорис-

товуваних термінів і використовується в конкретних ситуаціях оцінки. Застосу-

вання стандартів ефективності до прийняття управлінських рішень взаємо-

пов’язане із виживанням організації. 

Стандарт ефективності є приблизним вираженням стандарту раціональ-

ності при прийнятті рішень. Тому, оцінюючи або оцінюючи ефективність, ви 

повинні знати, яке значення чи значення максимізуються. Після їх визначення 

необхідно визначити, як виміряти ступінь реалізації цих величин. Слідуюче за-

вдання - поєднання ступеня реалізації цінності та конкретної практичної діяль-

ності, тобто, якщо ви оберете цей варіант управління, ви передбачите, чого буде 

досягнуто. Зрештою, вам потрібно порівняти ці результати із вартістю відбору. 

Керівництво кожної існуючої організації безпосередньо бере участь у 

розробці та затвердженні різних стратегічних варіантів, координує шлях розви-
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тку нових ринків та нових ринків та окреслює перспективи просування на ри-

нок. Успіх або провал цих заходів залежить від наступних факторів: 

- спостерігання за зовнішнім середовищем; 

- часового ефекту; 

- швидкості та рішучості; 

- ефективності організаційної структури та ін. 

Ці фактори також можна назвати стандартами ефективності управління. 

Головним фактором, що визначає ефективність компанії та правильний 

вибір товару - є його відповідність потребам споживачів. Якщо споживачі вва-

жають, що пропонований товар не має конкурентних переваг, вони просто про-

ігнорують його або придбають невелику кількість товару. Сьогодні, на думку 

споживачів, компанія, яка найбільш ефективно задовольняє їхні потреби, вва-

жається успішною. Попит на ринку залежить від зовнішнього середовища - 

змін демографічної структури, рівня економічного процвітання, технологій, по-

літики та змін у культурі та цінностях. 

Менеджери мають пам’ятати, що зміни в ринковому середовищі та змі-

ни споживчого попиту є основним джерелом проблем компанії. Продукти, пов-

ністю придатні для ринкового середовища, поступово з нею конфліктують. Не 

маючи можливості адекватно реагувати на мінливі умови, будь-яка компанія 

неминуче знаходиться на межі краху. Щоб не відставати від хвилі успіху (істо-

рія компанії доводить, що це складне завдання), менеджерам потрібно постійно 

вдосконалювати свою бізнес-стратегію. 

Ефективність та продуктивність - це концепції, які є основою для кожної 

стратегії. 

Продуктивність є показником зростання і пов'язує результати (врожай-

ність, прибуток) із витратами (робоча сила, інвестиційні активи). Він являє со-

бою внутрішній показник, який легко виміряти та покращити, за умови необ-

хідності. 

Ефективність відображає задоволення потреб споживачів і є зовнішнім 

важковимірюванним показником. Продуктивність пов'язана із вартістю, а ефек-
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тивність - з виявленням можливостей для створення ринку. Пітер Друкер пере-

дав їх суть та відмінності: "Продуктивність дозволяє вам робити все, що вам 

потрібно, і підвищувати ефективність - знаходити те, що вам потрібно" [38]. 

На більшості ринків компаній досягнення високої продуктивності та 

зниження витрат є цілями самі по собі, а не підвищенням ефективності. Ефек-

тивність базується на інноваціях, засобах виявлення нових джерел та задово-

лення потреб споживачів. Якщо продукція, вироблена організацією, не потрібна 

на ринку, то зосередити увагу на зменшенні витрат сьогодні є відчайдушною та 

застарілою роботою. Менеджери повинні забезпечити, щоб їх основні завдання 

були спрямовані на зовнішнє середовище. Компаніям потрібно спочатку під-

вищити ефективність, а потім продуктивність може зрости. 

Ефективність управління - це головний критерій точності управління, 

що характеризується досягненням очікуваного стану об'єкта управління, мети 

управління або рівня методу. Критерії оцінки результативності можуть бути 

різними і залежати від цілей, яких потрібно досягти. У таблиці 1.1 перелічено 

цілі та стандарти ефективності управління. 

Можна виділити наступні фактори ефективності: 

- отримати економічний чи соціальний вплив; 

- виразити взаємозв'язок між виробництвом, розподілом, обміном, спо-

живанням та споживанням ресурсів; 

- співвідношення корисних результатів до певних витрат; 

- раціональність соціальних відносин, пов'язаних із використанням ресу-

рсів, виробництвом, розподілом, обміном та споживанням на всіх рівнях управ-

ління.  

Таблиця 1.1  

Мета та критерії результативності управління 

Мета Критерії результативності 

Існування в перспе-

ктиві 

- стратегічна конкуретноспроможність; 

- потенціал іновацій; 

- рівень реалізації обраних стратегій 
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 Продовження таблиці 1.1 1.1 

Зберігання позиції 

на ринку 

- рівень частки ринку;  

- раціональність обраної стратегії; 

- адекватність стратегії та механізму управління 

та рівень досягнення поставлених цілей 

Забезпечення ефек-

тивності всіх сис-

тем управління ме-

неджменту 

-     рівень ефективності підсистем: 

-     мотивації; 

-     кваліфікація персоналу; 

-     маркетинг; 

-     фінанси тощо 

 

Для отримання максимальної вигоди від керівництва організаційного 

підрозділу необхідно дотримуватися таких умов: 

- вся компанія та кожен підрозділ повинні мати чітко структуровану 

місію, іншими словами, власні стратегічні цілі, що може відображатися у праг-

ненні підвищити конкурентоспроможність та прибутковість; 

- потрібні професійні менеджери та менеджери, щоб якомога більше ке-

рувати відділом; 

 - розвинена корпоративна культура та абсолютна відданість компанії. 

Найкращий спосіб - це встановити культуру "самонавчання", яка включає 

наступне: тобто кожен процес або проект стає навчальним об'єктом співробіт-

ників, відповідальних за процес чи проект; 

- потрібно чітко розуміти, яка робота централізована, а яка розкидана; 

- керівники повинні мати систему управління інформацією, щоб мати 

можливість контролювати роботу та результати підрозділу, не впливаючи на 

його роботу. 

Підрозділи не повинні створювати перешкод, але повинні створювати 

умови, щоб зробити їх незалежними. Порядок функціонування управління не-

можливий, і слід заохочувати створення неформальних організацій. Створення 

умов для синергії краще, ніж нав'язування правил та призначення посадових 
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осіб у центральному офісі компанії. Переваги успішного управління 

підрозділами особливо виражаються у підвищенні інтересу до прибутку, 

орієнтації на ринок, прискореному прийнятті рішень та підвищенні ліквідності 

та ентузіазму. 

Перевага впровадження нової системи управління полягає у її зв’язку з 

розширенням можливостей для бізнесу та підвищенням ефективності: 

- поліпшення якості прийняття рішень та зменшення процесу прийняття 

рішень; 

- старші менеджери позбавляються повсякденної роботи і мають більше 

місця для вирішення стратегічних завдань; 

- мати чіткіше розуміння рівня прибутку та результатів діяльності ком-

панії. 

Організацію можна вважати успішною лише в тому випадку, якщо вона 

досягає своїх цілей. Тому основними елементами організаційного успіху є: 

- виживання організації (максимально тривала життєздатність): Це вима-

гає регулярних змін у її цілях та відбору на основі мінливих потреб зовнішньо-

го середовища; 

- організаційна ефективність та результативність, тобто, за термінологі-

єю П. Друкера, ефективність є результатом того, що "виробляються правильні 

та правильні речі", а "ефективність" є результатом "ці речі дають факти" Було 

створено правильно "[24]. 

- продуктивність: Основною складовою продуктивності є якість. Проду-

ктивність на всіх рівнях організації є ключовим фактором виживання та успіху 

організації в конкурентному середовищі. 

- фактичне виконання управлінських рішень: Успішне рішення - це рі-

шення, яке було виконане, яке фактично ефективно і ефективно перетворюється 

на дію. 
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1.3 Напрямки підвищення ефективності управлінської праці 

 

На ефективність успішної трудової діяльності управлінських працівни-

ків, як і робітників будь-якої іншої сфери діяльності, можна впливати. Оскільки 

ефективність роботи всієї організації залежить від ефективності управління, 

одним із головних завдань системи управління є визначення напрямків вдоско-

налення. До них, зокрема, належать::  

- просування за службовими шаблями;  

- забезпечення достатнього рівня освіти;  

- набуття практичного досвіду;  

- підвищення кваліфікації управлінців;  

- провадження систематичної атестації. 

Керівництво підприємств повинно враховувати всі найбільш важливі 

взаємозалежні елементи .  

 Загальні цінності - культура організації. 

 Стратегія - стратегічні цілі, організаційна політика, довгострокові плани. 

 Структура - склад та підпорядкування організаційних підрозділів, розподіл 

функцій, прав, обов’язків  та відповідальності. 

 Системи - правила та алгоритми прийняття рішень за всіма функціональни-

ми областями, інформаційні системи. 

 Стиль – топ-менеджери організації, стиль керівництва, колегіальність в уп-

равлінні. 

 Структура працівників – грамотний підбір, мотивація, стимулювання, соці-

ально-психологічні аспекти. 

 Сукупність навичок - навчання персоналу, підвищення кваліфікації, серти-

фікація, перепідготовка. [12] 
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Рис. 2. Структура спільних цінностей 

 

Вдосконалення системи є важливим стимулом для підвищення кваліфі-

кації працівників управління та розвитку їх ініціативи. Однак кожен менеджер 

повинен точно знати, що це буде залежати від того, як він спрямовує свою ро-

боту на вдосконалення своїх ділових навичок і наскільки він активний на робо-

ті. [13] 

Просування менеджерів та експертів може здійснюватися у таких фор-

мах: 

- просування працівників в межах однієї категорії робочих місць та діа-

пазону заробітної плати, але з розширенням виконуваних функцій; 

- збільшення зарплатні без просування по службі; 

-  переміщення його за службовою драбиною. 

 Перша форма підвищення - це робота з молодими «зеленими» менедже-

рами. Це доцільний засіб, що розширює функції, а влада є мотивацією спонука-

ти їх до розвитку діяльності та ентузіазму в роботі.. 

Друга і третя форми є прийнятними для працівників, які мають досвід 

роботи і можуть самостійно вирішувати серйозні проблеми. 
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Правильно оцінюючи важливість підвищення до менеджера, необхідно 

враховувати, що його тривале перебування в людині, особливо на низовій поса-

ді, зменшить його інтерес до роботи. 

Освіта є одним із факторів, що визначають ефективність роботи в уп-

равлінні. Вища освіта для менеджерів позитивно впливає на їх участь у винахі-

дництві та раціоналізації; високоосвічені працівники зробили більший внесок у 

покращення економіки бізнесу, сприяння науково-технічному прогресу та ши-

роке використання їхніх результатів у виробництві. . [14] 

Під час здійснення творчої діяльності необхідно враховувати деякі ситу-

ації: 

- інновації включають певний ступінь ризику та пов'язані з цим витрати; 

- можливе заохочення новацій як морально, так і матеріально; 

- надмірна опіка впливає на ініціативність менеджера, особливо, коли 

вказівки викладені у письмовій формі. 

Топ-менеджерам також потрібен достатній практичний досвід. Старанна 

діяльність з набору обслуговуючого персоналу може досягти відповідності цим 

та попереднім умовам і може бути використана як відправна точка для підви-

щення ефективності управління. 

Щоб підтримати достатній рівень освіти та необхідний досвід на при-

йнятному рівні та перетворити його на постійний фактор підвищення ефектив-

ності праці, їх слід систематично вдосконалювати. Це система професійного 

розвитку працівників. Підвищення кваліфікації спрямоване на вдосконалення 

та поглиблення знань, умінь та навичок працівників у конкретних видах діяль-

ності. 

На будь-якому рівні організації менеджери намагаються досягти висо-

ких показників. Однак загального консенсусу щодо змісту категорії "ефектив-

ність" немає. Різниця у визначенні ефективності управління відображає прихи-

льність різних авторів до однієї з наступних концепцій та методів визначення 

оцінки організаційної ефективності (рис 1.3). [15] 

Цільна концепція ефективності управління - це концепція, за якою дія-
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льність організації спрямована на досягнення певних цілей, а ефективність уп-

равління є характеристикою ступеня досягнення мети. 

 

 

Рис. 2.3. Підходи дооцінки результативної ефективності 

 

Відповідно до цільової концепції ефективності організації сформульова-

на цільова концепція ефективності управління. Поняття ефективності управлін-

ня з цим визначенням має спеціальну назву: загальна ефективність управління 

або ефективність управління. 

Незважаючи на привабливість та зовнішню простоту, все ще існує бага-

то проблем із застосуванням цільової концепції: 

- досягнення цілей не завжди легко виміряти; 

Ефективність управ-

ління 

Цільoва кoнцепція 

Oрганізаційна ефек-

тивність 

Системна кoнцепція 

Кoнцепція балансу 

інтересів 

Функціoнальна кoн-

цепція 

Кoмпoзиційна кoнце-

пція 

Інтегральний 

підхід 

Рівневий підхід 

Часoвий підхід 
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- більшість організацій намагаються досягти деяких цілей, деякі з яких 

суперечливі за змістом (для отримання максимального прибутку - для забезпе-

чення найбезпечніших умов праці); 

- наявність спільного набору "формальних" цілей є суперечливим (мене-

джерам важко узгодити конкретні цілі для організації). 

Систематичне поняття ефективності управління - це поняття, згідно з 

яким на результати організаційної діяльності впливають внутрішні фактори та 

фактори зовнішнього середовища, тоді як ефективність управління характери-

зує ступінь адаптації організації до зовнішнього середовища. 

Організація відповідно до теорії системи - це група елементів, що впли-

вають один на одного взаємозалежно. У спрощеній формі організація отримує 

ресурси (вхідні дані) від системи вищого рівня (середовище), трансформує ці 

ресурси та повертає їх у зміненому вигляді (товари та послуги). [16] 

Будь-яка організація є невід’ємною частиною великої системи, тому, 

щоб успішно працювати, вона повинна адаптуватися до вимог зовнішнього се-

редовища. 

Концепція організаційної системи фокусується на двох важливих міркуваннях: 

- виживання організації залежить від її здатності адаптуватися до вимог довкіл-

ля; 

- щоб задовольнити ці вимоги, увесь цикл "вхід-процес-вихід" повинен бути в 

центрі уваги управління. 

Поняття ефективності управління, засноване на реалізації "балансу інте-

ресів" - це поняття, в якому діяльність організації спрямована на задоволення 

очікувань, очікувань та потреб (інтересів) усіх індивідів та груп всередині орга-

нізації та взаємодії з нею. Організація: Рівень реалізації балансу інтересів усіх 

людей та груп, зацікавлених у діяльності організації. 

Ця концепція підкреслює відносну важливість інтересів різних груп та 

індивідів в організації (на відміну від цільової концепції підкреслюється, що 

організація воліє досягти організаційних цілей). 

Визначення ефективності управління на основі концепції досягнення 
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«балансу інтересів» базується на вимірюванні ступеня задоволення потреб усіх 

груп, зацікавлених в організаційних результатах. Відповідно до цієї концепції 

головним критерієм оцінки ефективності управління є досягнення балансу ін-

тересів між усіма зацікавленими сторонами в організаційних результатах. [17] 

На додаток до цих концепцій (які відображають суть цих двох категорій) ("ор-

ганізаційна ефективність" та "ефективність організаційного управління"), існу-

ють також деякі системи точок зору, які конкретно включають ефективність 

управління. 

Функціональна концепція ефективності управління - це концепція, яка 

розглядає управління з погляду організації роботи та функцій адміністративно-

го персоналу.Ефективність управління - це особливість, яка порівнює результа-

ти та витрати на системи управління. 

Основним завданням визначення продуктивності управлінської роботи в 

будь-якому підрозділі є визначення загального обсягу роботи для кожної функ-

ції управління, який залежить від безлічі різних факторів (розмір і структура 

виробництва, асортимент продукції, кількість працівників тощо). ), і змінюва-

тися з кожною зміною. На сьогодні ця методологічна проблема не вирішена. 

Складовою концепцією ефективності управління є концепція, згідно з 

якою ефективність управління залежить від ступеня впливу керівництва на ре-

зультати діяльності всієї організації. 

Менеджери використовують свою діяльність для зменшення трудоміст-

кості виробництва продукції, збільшення темпів роботи, поліпшення матеріаль-

но-технічного забезпечення та обслуговування основного виробництва, оптимі-

зації технічних, економічних та операційних планів. Зрештою, це матиме пози-

тивний вплив на продуктивність організації. 

Композиційна концепція ґрунтується на визначенніступеню впливу 

управлінської праці на результати діяльності організації в цілому. 

Серед показників, що характеризують організаційні результати (ефекти), 

найбільш широко використовуються такі показники: 

- продуктивні сили; 
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- зниження вартості продукції; 

- зростання прибутку; 

- продаж продукції тощо. 

При визначенні композиційної концепції ефективності управління ши-

роко використовуються показники економічної ефективності управління: 

- частка менеджерів у загальній чисельності працівників; 

- частка керівників у загальній зарплаті; 

- порядок витрат на управління у виробничих витратах тощо. 

Світовий досвід управління виробництвом показує, що головним фактором ста-

більного розвитку підприємств та організацій є управління в широкому розу-

мінні, особливо управління персоналом (у вузькому розумінні). 

Сьогодні роль працівників зазнала значних змін - від виконавців до уча-

сників виробництва, вони прийняли ефективні управлінські рішення. Людський 

фактор став головним фактором виробництва, а витрати на персонал стали 

пріоритетним вкладенням у кар'єру їх мудрого керівника. 

В Україні було багато прикладів впровадження підходу до системи уп-

равління персоналом шляхом створення відповідної організаційної структури. 

На жаль, у багатьох компаніях менеджери не змогли створити сучасні служби 

управління персоналом, тим самим зменшивши кількість працівників, не аналі-

зуючи наслідків. Цей метод управління неефективний і призведе лише до неро-

зуміння, занепаду та банкрутства компанії. 

Сучасна кадрова політика відповідає підприємствам, які мають на меті 

виконувати ефективні управлінські функції, а саме: своєчасно забезпечувати 

організацію персоналом, необхідним для трудових ресурсів; контролювати та 

контролювати ефективну роботу працівників; встановлювати та дотримуватись 

законів та необхідних стандартів та угоди підприємства. Ці основні напрямки 

роботи в основному постають перед керівниками компаній та організацій, не 

відокремлюючи соціальну політику. 

Соціальна політика компанії відповідає за дотримання: доброї психоло-

гічної атмосфери для працівників; зменшення причин конфліктів в управлінні 
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працею в управлінні персоналом; встановлення етичних трудових кодексів та 

поведінки корпоративних працівників. 

Ефективність управління персоналом можна прирівняти до успіху ко-

манди у формуванні ефективної кадрової та соціальної політики. Якщо ця полі-

тика буде сформульована керівництвом компанії, це поліпшить психосоціальну 

атмосферу, прийме правильні кадрові рішення, покращить взаємодію між під-

розділами та змусить працівників компанії повірити у свої найкращі наміри 

ефективні роботи для досягнення економічної діяльності компанії. 

Концепція кадрової та соціальної політики кожної організації повинна 

бути офіційно регламентована та затверджена в документах компанії компанії, 

що має включати основні аспекти управління персоналом (людські ресурси) 

[40]. 

Кадрова політика базується на потенціалі співробітників компанії (нау-

ка, освіта, інновації тощо), що забезпечує економічне зростання компанії, тобто 

визначає систему економічних показників, що відображає загальну роботу (ви-

робничі потужності) компанії , система соціальних показників), та її підрозділи 

(групи) Конфлікт) та працівник (особисте задоволення роботою). 

Співробітники підприємства є найважливішими людськими ресурсами в 

організації. Вони є вищими керівниками компанії, менеджерами всіх рівнів, а 

також експертами та робітниками. Вони разом складають складну систему кад-

рових та організаційних взаємовідносин. 

Отже, ретельне вивчення цього питання може дозволити вам не тільки 

підвищити рівень та продуктивність вашого бізнесу, але й покращити економі-

чні показники та ефективність управлінських рішень. Все це сприяє підвищен-

ню конкурентоспроможності підприємства (як суб’єкта господарювання), тим 

самим підвищуючи конкурентоспроможність нашої національної економіки. 

У першому розділі роботу були описані теоретичні аспекти ефективнос-

ті карого менеджменту, було дано визначення поняття «кадрового менеджмен-

ту». Розглянуто можливі напрями підвищення управлінської праці, що запро-

поновані сучасною теорією менеджменту. 
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РОЗДІЛ ІІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО 

 МЕНЕДЖМЕНТУ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

2.1 Характеристика АТ «Гідросила» 

 

 «Акціонерне товариство «Гідросила» створене у відповідності із зако-

ном України «Про господарські товариства» і Указом Президента України 

«Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року № 

210/93 шляхом перетворення державного підприємства Кіровоградського заво-

ду «Гідросила» (підстава: наказ Міністерствамашинобудування, військово-

промислового комплексу і конверсії України від 04 березня 1994 року № 345). 

Засновником Товариства є Міністерство промислової політики України 

(Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конвер-

сії України). 

Метою діяльності компанії є організація та здійснення систематичної ді-

лової діяльності з метою отримання прибутку акціонера, економічних вигод та 

задоволення потреб людей у його послугах (машинобудування, товари); реалі-

зування відповідно до процентного доходу, отриманого компанією. 

Метою діяльності Товариства є: 

 одержання прибутку; 

 ефективне використання  власних та залучених коштів; 

 задоволення потреб населення в його послугах (роботах, товарах); 

 реалізації наоснові отриманого доходу інтересів Товариства, а та-

кож економічних та соціальних інтересів трудового колективу; 

 забезпечення споживчого ринку широким асортиментом продукції 

власного виробництва; 

 забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів 

Товариства. 
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Предметом діяльності Товариства є: 

 виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування; 

 виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та 

будівництва; 

 ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання; 

 установлення та монтаж машин і устатковання; 

 оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засо-

бів; 

 роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних 

засобів; 

 діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тим-

часового проживання; 

 надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність; 

 постачання інших готових страв; 

 лиття легких кольорових металів; 

 лиття інших кольорових металів; 

 кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова ме-

талургія; 

 оброблення металів та нанесення покриття на метали; 

 механічне оброблення металевих виробів; 

 виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів; 

 виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин; 

 виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів; 

 виробництво інших гумових виробів; 

 виробництво електронних компонентів; 

 виробництво змонтованих електронних плат; 

 виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механіч-

них передач і приводів; 

 виробництво печей і пічних пальників; 
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 технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 

 комп'ютерне програмування; 

 консультування з питань інформатизації; 

 діяльність із керування комп'ютерним устаткованням; 

 інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних 

систем; 

 діяльність у сфері проводового електрозв'язку; 

 купівля та продаж власного нерухомого майна; 

 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого неру-

хомого майна; 

 діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 

технічного консультування в цих сферах; 

 технічні випробування та дослідження; 

 дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природни-

чих і технічних наук; 

 рекламні агентства; 

 дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; 

 інша професійна, наукова та технічна діяльність; 

 надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 

 надання в оренду вантажних автомобілів; 

 надання в оренду будівельних машин і устатковання; 

 надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі ком-

п'ютерів; 

 надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання; 

 надання в оренду інших машин, устатковання та товарів; 

 лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, 

захищених авторськими правами; 

 ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання; 

 ремонт обладнання зв'язку; 
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 збирання безпечних відходів; 

 збирання небезпечних відходів; 

 оброблення та видалення безпечних відходів; 

 оброблення та видалення небезпечних відходів; 

 діяльність лікарняних закладів; 

 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання; 

 організування конгресів і торговельних виставок. 

 інші види діяльності, не заборонені законодавством України. 

Підприємство працює з 1930 року. Спеціалізується на розробці, вироб-

ництві і реалізації шестеренних, аксіально-поршневих і інших гідроприводів 

для гідросистем тракторів всіх класів, автомобілів, сільськогосподарських, до-

рожньо-будівельних, комунальних машин. 

Інтелектуальний капітал має надзвичайну складну сутність та багатовек-

торність прояву, що визначається механізмом його функціонування. 

В основу інтелектуального капіталу входить інтелектуальні власність - 

це результат інтелектуальної творчої діяльності, результат власного творчого 

пошуку, який має бути певним чином об`єктивним, втілений у певну 

об`єктивну форму та має бути здатним до відтворення. 

Структуру інтелектуального капіталу АТ «Гідросила»: 

1) людський капітал; 

2) структурний (організаційний) капітал; 

3) ринковий (клієнтський) капітал. 

Людський капітал - це знання, досвід, навички та здібності працівників 

АТ «Гідросила» та групи компаній «Гідросила» загалом. 

Структурний капітал - це усе, що залишається на підприємстві, 

пов`язане з інтелектуальним потенціалом, після того, як персонал іде з роботи 

додому, а саме: інтелектуальна власність, інформаційні системи, система фі-

нансових взаємовідносин, інструкції, положення. Стандарти, нагороди, грамо-

ти, призи, які отримало підприємство. 
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Клієнтський капітал - це бренд, клієнтура, фірмове найменування, кана-

ли збуту, ліцензійні договори та ін. 

В останні роки зростає роль показників клієнтського капіталу в загаль-

ній системі показників, що використовуються в вартісно-орієнтованому підході 

до управління інтелектуальним капіталом підприємства. Це зумовлюється тим, 

що підприємство, яке ефективне управляє власним клієнтським капіталом, 

набуває конкурентні переваги, створює додану вартість, забезпечує отримання 

доходу та обґрунтовує необхідність інвестицій в розвиток відносин з клієнтами. 

Діюча структура управління АТ "Гідросила" приведена в додатку. 

Управлінський персонал підприємства здатний організувати виконання встано-

вленого плану і забезпечити раціональну систему управління виробництвом. 

Усі працюючі в акціонерному товаристві поділяються на три групи: основні, 

допоміжні, фахівці та керівники. Середньооблікова чисельність працюючих в 

АТ «Гідросила», станом на 01.01.2021 рік 981 чол, в тому числі: 

- основних - 572, 

-  допоміжних - 184,  

- фахівців-керівників - 225. 

Головна цінність підприємства – його працівники, їхні інтелектуальні зді-

бності, ініціатива й ефективність праці. Кожному працівнику гарантується за-

хист його здоров'я та прав, повага особистості, справедлива винагорода і ком-

пенсація, які грунтуються на показниках ефективності діяльності підрозділів і 

результативності праці кожного працівника. 

АТ «Гідросила» - підприємство, яке відрізняється високою динамічністю 

у всіх сферах своєї життєдіяльності. Одним з головних  принципів є розвиток: 

 безперервне зростання и удосконалення, пошук и втілення самих ефе-

ктивних бізнес-процесів; 

 розвиток професійних знань , моральних та духовних  якостей співро-

бітників;  

 удосконалення корпоративних відносин, створення максимально ком-

фортних умов праці; 
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 постійний розвиток рівня соціальної захищеності співробітників підп-

риємства. 

Основною метою кадрової політики АТ «Гідросила» є створення високо-

професійного колективу працівників для виконання поставлених цілей і завдань 

бізнесу, розвиток і збереження кадрового складу.  

Середньооблікова чисельність на підприємстві у 2018 році – 1117 чоловік, 

всі працівники знаходяться у штатному розкладі підприємства. 

Кількість працівників на 31.12.2019 р. – 1103 чол. Керівників – 105 чол.,  

із них жінок керівників – 32 особи. 

Кількість працівників на 31.12.2020 р. – 981 чол. Керівників – 105 чол.,  із 

них жінок керівників – 32 особи. 

Середній вік основних робочих на АТ «Гідросила» - 44 роки, ІТП - 46 ро-

ків. Плинність на підприємстві АТ «Гідросила» в 2015 р склала 6,6%, в 2016 

році плинність збільшується до 12,2%, в 2017 році - до 16%, в 2018 році коефі-

цієнт плинності становив 19%, в 2019 році - 18 , 7%, а в 2020 році - 16,4% 

Підприємство забезпечує дотримання законів про можливості та рівне 

ставлення до роботи та занять, і не піддається дискримінації за ознакою статі, 

раси, етнічної приналежності, релігії, інвалідності, віку, сексуальної орієнтації 

та політичних думок. 

Норматив робочих місць для працевлаштування громадян, які забезпечені 

додатковими гарантіями у працевлаштуванні в розмірі 5 відсотків середньооб-

лікової чисельності штатних працівників за 2017 рік складає 56 осіб, фактична 

середньооблікова чисельність таких штатних працівкників, які працювали на 

умовах повної зайнятості у звітному періоді, складає  210 осіб. 

Норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у ро-

змірі чотирьох відсотків середньо-облікової кількості робітників данної катего-

рії на 2018 рік складає 45 осіб, фактично відповідно до чинних норм середня 

кількість штатних працівників з інвалідністю, складає 51 особа. 

Середньомісячна заробітна плата працівників на 2018 рік на чисельність в 

еквіваленті повної зайнятості складає 9044,4 грн. проти 7363,6 грн. у 2017 році. 
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Збільшення cередньомісячної заробітної плати свідчить про те, що на 

підприємстві існує можливість підвищення заробітної плати працівникам, а та-

кож є можливість здійснювати їх додаткове матеріальне стимулювання.  

Адміністрація АТ «Гідросила»  приділяє велику увагу охороні праці. 

Впроваджується на підприємстві міжнародний стандарт ISО 45001 «Системи 

менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці» , організовані групи по іден-

тифікації небезпеки  та оцінки ризиків у сфері охорони праці. Протягом 2018 

року розроблено «Реєстри ідентифікації небезпек» на 234 робочих місця, робо-

ти будуть продовженні в наступних роках.Всі працівники підприємства забез-

печені спецодягом та взуттям в необхідному обсязі. На закупівлю засобів інди-

відуального захисту було витрачено 176,3 тис.грн. Працівники з шкідливими 

умовами праці на підставі результатів атестації отримували передбачені зако-

нодавством пільги та компенсації.» 

На підставі аналізу спеціалістами підприємства розробляється Програми 

управління ризиками АТ «Гідросила» на поточнийрік, яка включає систему за-

ходів, спрямованих на забезпечення наступного мінімуму: 

 надійність і ефективність роботи підприємства; 

 ефективність системи внутрішнього контролю; 

 відповідність законодавству. 

 Ризики, яким піддається підприємство, можуть виникати в силу як зовніш-

ніх так і внутрішніх чинників.  

Зовнішні – визначаються зовнішні умови, в яких функціонує підприємс-

тво, а саме: 

- соціальна та екологічна сфера діяльності, правові таобов'язкові вимоги; 

- ключові тенденції і мотиви, що впливають на досягнення цілей; 

- значимість зовнішніх причетнихсторін (постачальники, споживачі.) та їх 

сприйняття ризику. 

Внутрішні: 

 Через несприятливий вплив на навколишнє середовище та недостатнє ви-

користання нового обладнання та технологій компанії не виконують одну тре-



37 
 

тину своїх планів та зобов'язань щодо виробництва продукції, товарів, послуг 

та іншої виробничої діяльності. Найважливішими причинами виробничих ризи-

ків є: зменшення обсягу виробництва, збільшення матеріальних та / або інших 

витрат, збільшення сплачених податкових відрахувань, погана дисципліна пос-

тачання та пошкодження обладнання. 

 Професійні ризики - це категорія ризиків що, пов'язані з виконанням про-

фесійних обов'язків (наприклад, ризики, пов'язані з професійною діяльністю 

наладчика, інженера-технолога, конструктора і т. д.); 

 Кадрові ризики бувають кількісного і якісного характеру. 

 Аналіз забезпечення трудовими ресурсами показав, що підприємство недо-

статньо забезпечене персоналом необхідного рівня кваліфікації. Так за останні 

роки кількість звільнених працівників, не набагато, але перевищує кількість 

прийнятих працівників, враховуючи, що звільняється персонал з високою ква-

ліфікацією та підготовкою, а приймається персонал з початковими знаннями 

професії, або зовсім без знань: 

- за 2015 рік: звільнено 214 чоловік, прийнято 171 чоловік; 

- за 2016 рік: звільнено 278 чоловік, прийнято 269 чоловік; 

- за 2017 рік: звільнено 244 чоловіка, прийнято 233 чоловіка. 

До основних причин недостатньої забезпеченості кваліфікованим персо-

налом можна віднести:  

-  зменшення чисельності населення, відтік персоналу за кордон (трудова міг-

рація), старіння колективу; 

-  недостатня кількість професійно-технічних учбових закладів міста, що на-

вчають професіям для підприємства (тільки одне вище професійно-технічне 

училище міста проводить навчання за двома професіями: оператора верстатів з 

програмним керуванням та верстатника широкого профілю);  

-  погіршення стану здоров'я населення, в результаті повна заборона працювати 

по професії, на яку претендує людина;  

- практично повна відсутність на ринку праці фахівців, необхідних для підпри-

ємства професій. 
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Таблиця 2.3 

 Функції та обов'язки за посадми , які реалізуються під час управлін-

ня знаннями в АТ «Гідросила». 

 

 

 

 

Кадрова політика це сукупність правил і норм, цілей і уявлень, які визна-

чають напрямок і зміст роботи з персоналом. 

Кадрова політика формується для реалізації місії компанії, її цілей керів-

ництвом організації на основі плану стратегічного розвитку. Кадрова політика 

розробляється кадровою службою підприємства та реалізується відповідними 

службами підприємства в процесі виконання працівниками своїх функціональ-

них обов’язків, затверджується наказом Голови правління – генерального дире-

ктора АТ «Гідросила», поширюється на усі категорії персоналу. 

Основною метою кадрової політики АТ «Гідросила» є створення високо-

професійного колективу працівників для виконання поставлених цілей і завдань 

бізнесу, розвиток і збереження кадрового складу.  

 

1. Завдання кадрової політики 

Для досягнення поставленої мети на підприємстві реалізуються завдання: 
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1.1  Забезпечення підприємства персоналом високої якості, включаючи 

планування, підбір, відбір і наймання, раціональне використання кадрового 

складу, аналіз плинності кадрів;  

1.2  Розвиток працівників, профорієнтація і перепідготовка, проведення 

атестації та оцінки рівня кваліфікації, організація просування по службі;  

1.3  Вдосконалення організації та стимулювання праці, забезпечення умов 

праці, передбачених трудовим законодавством, соціальні виплати.  

 

2. Вимоги до персоналу 

Для реалізації поставлених завдань менеджери в роботі з персоналом ке-

руються вимогами, що пред’являються 

2.1  Безумовне виконання передбачених Конституцією прав і обов’язків 

громадян щодо праці та винагороди за неї. 

2.2  Дотримання підприємством та працівниками Кодексу законів про 

працю України, колективного договору підприємства, правил внутрішнього 

трудового розпорядку, принципів корпоративної культури підприємства, інших 

документів, прийнятих на підставі законодавчих актів України. 

2.3  Раціональне використання кадрового потенціалу, як кожного окремо 

взятого працівника, так і потенціалу усього колективу підприємства. 

2.4  Формування та підтримка працездатних, стабільних трудових колек-

тивів, націлених на досягнення організаційних цілей. 

2.5  Розвиток та підтримка корпоративної культури підприємства.  

2.6  Розробка та вдосконалення критеріїв підбору кваліфікованих кадро-

вих ресурсів підприємства з найбільшою віддачею для досягнення бізнес-

результату компанії. 

2.7  Розробка системи внутрішньої та зовнішньої підготовки (навчання, 

підвищення кваліфікації) робітників підприємства та їх розвитку до рівня ква-

ліфікації, необхідної підприємству. 

2.8  Вдосконалення системи морального і матеріального стимулювання, 

спонукаючого персонал повністю реалізовувати свій потенціал. 
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2.9  Створення і впровадження системи оцінки ефективності діяльності 

працівників, яка грунтується на ключових показниках результативності праці. 

 

3. Головні принципи кадрової політики АТ «Гідросила» 

3.1  Головна цінність підприємства – його працівники, їхні інтелекту-

альні здібності, ініціатива й ефективність праці.  

3.2 Кожному працівнику гарантується захист його здоров'я та прав, по-

вага особистості, справедлива винагорода і компенсація, які грунтуються на по-

казниках ефективності діяльності підрозділів і результативності праці кожного 

працівника. 

3.3 Основними умовами успіху кожного працівника є висока працездат-

ність, прагнення до розвитку, професіоналізм і порядність.  

3.4 Ми цінуємо внесок кожного працівника в успіх підприємства.  

3.5 При призначенні на вакантну посаду перевага надається працівникам 

підприємства.  

3.6 При просуванні по службі, за інших рівних умов, перевага надається 

працівнику, молодшому за віком.  

3.7 При наймі нових працівників, за інших рівних умов, перевага нада-

ється кандидату з більшою кваліфікацією та досвідом.  

3.8 Залучення в колектив молодих фахівців для забезпечення припливу 

нових інноваційних ідей, що відповідають новим потребам виробництва, та для 

заміщення (відтворення) кадрів. 

3.9 Реалізація можливостей і творчого потенціалу, просування працівни-

ків відповідно до їх здібностей та актуальних потреб підприємства - обов'язок 

кожного керівника. 

3.10 Дотримання системності і послідовності в управлінні кадровими ре-

сурсами підприємства. 
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2.2 Аналіз адміністративної системи управління АТ «Гідросила» 

 

Адміністративна система управління підприємством потрібна для забез-

печення єдності методологічних, організаційних, технічних підходів при реалі-

зації управлінських функцій на підприємстві в цілому і в його окремих струк-

турних підрозділах, забезпечення процедурної підтримки процесів управління 

підприємством. 

 Адміністративна система управління базується на організаційній  стру-

ктурі підприємства. Організація - громадське об'єднання, створене з визначе-

ний-ними цілями і правилами роботи. 

Управління - організований на основі регламентів процес впливав-ня че-

рез елементи організаційної структури (підрозділ, співробітник) на діяльність 

підприємства в цілому, для досягнення поставлених цілей господарсько-

фінансової діяльності. 

Організаційна структура - сукупність методів, які ділять робочий процес 

на окремі робочі завдання, а потім реалізують узгодження заходів для вирішен-

ня проблеми. По суті, організаційна структура визначає розподіл відповідаль-

ності та повноважень всередині організації. Зазвичай він відображається у ви-

гляді графічної схеми, а його елементами є організаційні одиниці (підрозділи, 

посади), організовані за ієрархією. 

Організаційна структура - це документ, що встановлює кількісний і які-

сний склад підрозділів підприємства і схематично відображає порядок їх взає-

модії між собою. Структура підприємства встановлюється виходячи з обсягу і 

змісту завдань, що вирішуються підприємством, спрямованості і інтенсивності, 

що склалися на підприємстві інформаційних і документаційних потоків, і з ура-

хуванням його організаційних і матеріальних можливостей. 

Структурна одиниця - підрозділ (працівник), сформований для виконан-

ня конкретних завдань. Підрозділ формується з урахуванням однорідності дій 
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(робіт, операцій), що реалізуються нею на бізнес-процесах підприємства, кла-

сифікується на службу, відділ, бюро, виробництво (цех). 

Завдання - система збалансованих між собою цілей, реалізацію яких 

структурна одиниця повинна забезпечити в рамках досягнення об-щей мети 

підприємства. 

Функція - це завдання, яке вирішує компанія для власного виживання і 

для досягнення поставлених цілей. 

Процеси управління - процеси, в ході яких реалізується певна управлін-

ська функція. 

Бізнес-процес - реалізація функції в часі, спосіб вирішення бізнес - за-

вдання. 

Бізнес-функція - сукупність бізнес-процесів спрямованих на реалізацію 

певного виду діяльності підприємства. 

Регламент бізнес-процесу - послідовність, час, периодичність виконання 

певних кроків і бізнес-функцій бізнес-процесу. 

Продукт бізнес-функції, бізнес-процесу - результат процесу, що задово-

льняє потребу клієнтів, як внутрішніх, так і зовнішніх. 

Учасник бізнес-процесу - структурна одиниця підприємства, що виконує 

роботи, операції в рамках регламенту. 

Безпосередній керівник - особа, що володіє правом віддавати розпоря-

дження виконавцю. 

Повноваження являють собою обмежене право на нього покладається 

відповідальність використовувати ресурси організації, самостійно приймати 

решення, віддавати розпорядження і здійснювати ті чи інші управлінські дії в 

організації. 

Обов'язок - необхідність виконання співробітником підприємства покла-

дених на нього функцій, реалізація завдань відповідно до бізнес-процесів і по-

садовим становищем на АТ «Гідросила». 



43 
 

Відповідальність - суб'єктивний обов'язок відповідати за вчинки і дії, а 

також їх наслідки, звітувати за результати діяльності перед вищим керівницт-

вом. 

Залучення до відповідальності - обмеження інтересів, накладення обме-

жень різного характеру. 

Регламент - встановлений порядок дій, що описує реалізацію бізнес - 

процесів та інших нормативних документів, що регламентують господарську 

діяльність підприємства. Регламент може бути викладено в документі різного 

виду (стандарт підприємства, інструкція, положення, наказ, розпорядження і 

т.п.). 

Організаційну структуру АТ «Гідросила» розробляє фахівець ВОПіЗП 

погоджує з Головою правління - Генеральним директором, стверджує рішенням 

правління, вводить в дію наказом по АТ «Гідросила». 

 Організаційна структура розділяє процеси управління, суспільством на 

підприємстві: 

- по горизонталі між підрозділами підприємства або окремих-ними ви-

конавцями; 

- по вертикалі між керівниками і виконавцями. 

Організаційна структура АТ «Гідросила» будується за лінійно-

функціональною ознакою, який передбачає дотримання ієрархічної субордина-

ції, і включає в себе структурні одиниці (підрозділу). 

Кожен структурний підрозділ має повну назву і скорочену назву (аб-

брівіатуру). 

Завдання, цілі, функції підрозділу, порядок його створення і ліквідації 

регламентуються Положенням про підрозділ, який розробляється відповідно до 

вимог. 

Завдання, цілі та функції підрозділів підприємства перевірили-ються на-

чальником ВУП на відповідність цілям організації, з урахуванням вимог до ор-

ганізації управління підприємством. 
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Структуру підрозділу, яка є інструментом для виконання поставлених 

перед підрозділом цілей і завдань, визначає керівник підрозділу спільно з дире-

ктором по напрямку, погоджує з начальником ВОПіЗП і затверджує Голова 

правління - Генеральний директор. 

Наповненість структури підрозділу визначає штатний розпис, яке відпо-

відає структурі і розкриває її до кожної структурної одиниці. Штатний розклад 

розробляє фахівець, ВОПіЗП погоджує з директором по напрямку, директором 

з економіки та фінансів, затверджує Голова правління - Генеральний директор. 

Створення, реорганізація та ліквідація структурних одиниць здійснюєть-

ся з ініціативи керівника структурного підрозділу за погодженням з директором 

по напрямку і Головою правління - генеральним директором. 

Підрозділ вважається чинним (ліквідованим) з моменту виходу наказу 

про його створення (ліквідації), присвоєнням коду підрозділу та внесенням змін 

інженером з організації та нормування праці відділу організації праці та заробі-

тної плати (ВОПіЗП) в довідник «Підрозділи організації». 

Розробка посадових інструкцій проводиться на підставі завдань і функ-

цій підрозділу. Порядок розроблення, погодження, оформлення і затвердження 

посадових інструкцій повинен відповідати вимогам. 

Управління підприємством 

Управління підприємством включає: 

- управління по вертикалі; 

- управління по горизонталі. 

Мета керівництва підприємством - забезпечити оптимальну діяльність 

системи для досягнення заданих показників. 

Вищим органом управління АТ «Гідросила» є зібрання акціонерів. Ор-

ганом, який представляє інтереси акціонерів в перервах між зборами і в межах 

своєї компетенції контролюючим і регулюючим діяльність правління, є нагля-

дова рада АТ «Гідросила». 

Правління - виконавчий колегіальний орган 

АТ «Гідросила», що діє від імені акціонерів в межах своєї компетенціі. 
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Контроль над фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу 

здійснює ревізійна комісія. 

Збори акціонерів, наглядова рада, правління, ревізійна комісія в своїй ді-

яльності керуються Статутом АТ «Гідросила» та чинним законодавством Укра-

їни. 

АТ «Гідросила» має: технічну раду, бюджетний комітет, балансову ко-

місію, Кайдзен-комітет. 

Головна роль в управлінні підприємством належить Голові правління - 

Генеральному директору АТ «Гідросила», який очолює весь колектив, керує 

його діяльністю, що спрямована на досягнення цілей підприємства. Він діє в 

рамках повноважень, наданих йому законодавством України, Статутом АТ «Гі-

дросила», загальними зборами акціонерів, наглядовою радою і несе повну від-

повідальність за підсумки роботи підприємства. 

Директор по напрямку (заступник генерального директора), є керівни-

ком вищого рівня управління і знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні 

у Голови правління - Генерального директора АТ «Гідросила». 

Директор по напрямку має владу і несе відповідь-відальність за діяль-

ність підлеглих йому підрозділів. Він визначає загальні положення і функціона-

льні напрямки розвитку, приймає ключові рішення з поточних питань, розроб-

ляє довгострокові плани, формує політику підпорядкованих підрозділів, за до-

рученням Голови правління - Генерального директора або в рамках своєї ком-

петенції представляє підприємство за його межами. 

Заступник директора по напрямку є керівником вищого рівня управлін-

ня і знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні у директора по напрямку. 

Директора по напрямку, заступники директора по напрямку беруть уч-

асть у визначенні стратегії АТ «Гідросила», розподілі стратегічних ресурсів. 

У безпосередньому підпорядкуванні у директора по напрямку або засту-

пника директора по напрямку знаходяться керівники середнього рівня. Це го-

ловні фахівці, начальники виробництв (цехів), відділів, служб. 
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Керівники середнього рівня втілюють в життя політику вищого керівни-

цтва, виконують його накази, розпорядження, представляють інтереси очолю-

ваного ними колективу, вносять пропозиції щодо поліпшення діяльності під-

розділу і підприємства, поліпшення умов праці, спрямовують, координують та 

контролюють діяльність керівників нижнього рівня. 

Керівники груп, начальники бюро, що входять до складу відділів, служб, 

виробництв (цехів) і виробничі майстри представляють групу керівників ниж-

нього рівня, які знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні у керівників 

середнього рівня. 

Керівники нижнього рівня проводять в життя політику вищого керівни-

цтва, виконують накази і розпорядження керівників вищого і середнього рівнів, 

представляють інтереси безпосередніх співробітників перед керівниками, вно-

сять пропозиції щодо поліпшення діяльності очолюваного колективу, умов 

праці підлеглих, керують безпосередньо підлеглими. 

Керівник підрозділу - це керівник середнього рівня, є одночасно керів-

ником самостійної структурної одиниці і знаходиться в прямому підпорядку-

ванні у директора по напрямку. 

Керівники підрозділів проводять в життя політику вищого керівництва, 

виконують його накази, розпорядження, вносять пропозиції щодо функціональ-

ної діяльності підпорядкованих підрозділів, планують, спрямовують, коорди-

нують, контролюють їх функціональну діяльність. Їм дано право приймати 

управлінські рішення по відношенню до функціонально підпорядкованим стру-

ктурним одиницям в зоні своєї відповідь-ності. 

Прийняті рішення можуть бути скасовані тільки директором у напрямку, 

в підпорядкуванні якого знаходиться підрозділ. 

Всі співробітники АТ «Гідросила» зобов'язані: 

- суворо дотримуватися встановлених регламенти; 

- виконувати функції, встановлені посадовими інструкціями; 

- приймати самостійні рішення в межах своєї компетенції; 
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- повідомляти керівнику, якщо рішення виходить за межі його компете-

нції; 

- покращувати свою діяльність, підвищуючи рівень кваліфікації та про-

фесіоналізму; 

- повідомляти про результати своєї діяльності безпосередньому ру-

никами; 

- координувати свою діяльність з іншими співробітниками; 

- виконувати свої обов'язки і вести діяльність, спрямовану на розвиток 

АТ «Гідросила". 

Відносини підпорядкування 

Відносини підпорядкування на АТ «Гідросила» визначаються структурою 

підпорядкування і категорією (ступенем) підпорядкування. 

Структура підпорядкування на АТ «Гідросила» будується з використан-

ням ієрархічної схеми і реалізується в наступному вигляді: 

Голова правління -------- Генеральний директор---------  керівник структу-

рної служби ---------- керівник структурного підрозділу ------- керівник структу-

рної одиниці -------------- співробітник структурної одиниці. 

Кожна структурна одиниця підприємства повинна мати одну лінію підпо-

рядкування, по якій вона отримує розпорядження, (Мати одного безпосеред-

нього керівника). 

Положення щодо надання повноважень визначається наступним чином: 

Характер повноважень визначається: 

- видом повноважень, тобто видами ресурсів підприємства, якими можуть 

користуватися керівники і співробітники; 

- ступенем повноважень, тобто обсягами споживаних ресурсів. 

Вид і ступінь повноважень визначається Положенням про підрозділ та 

посадовою інструкцією. 

Відповідно до законодавства України встановлено такі види відповідаль-

ності: 

- кримінальна; 
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- адміністративна; 

- дисциплінарна; 

- матеріальна. 

Вид, ступінь, порядок покладання відповідальності регламентуються за-

конодавством України та внутрішніми нормативними документами АТ «Гідро-

сила».. 

 

2.3 Аналіз внутрішнього середовища АТ «Гідросила» 

 

Для більш чіткого розуміння сучасного стану підприємства, проведемо 

аналіз основних техніко-економічних показників його діяльності за 2015-2017 

роки. Всі результати розрахунків зведені в таблицю (табл. 2.10). Аналіз показ-

ників у таблиці 2.10 побудований наступним чином. Прораховується абсолютна 

та відносна динаміка показників з 2015 по 2017 рік відповідно їх значень у ста-

тистичних звітах, отриманих з підприємства. 

За даними таблиці бачимо, що обсяг виготовленої продукції у 2017 році 

становить 656670 шт. продукції. Це на 10491 шт. більше ніж у 2016 році (темп 

зростання 1,6%). Помітно також, що за останні три роки обсяг виробництва 

зростає. І загалом весь досліджуваний період з 2015 по 2017 роки характери-

зується зростанням у 7,3%. Виробництво масло насосів має не стійку динаміку і 

2016 рік характеризується стрімким зростанням їх виробництва на 52,4%, проте 

вже у 2017 році відбувається спад виробництва на 6,6%. Динаміка обсягів ре-

алізації продукції майже повністю співпадає з динамікою обсягів виробництва. 

Візуалізуємо процес зміни показників виробництва та реалізації продукції на 

АТ «Гідросила» (рис. 2.5). 

Важливим моментом є те, що значна частина продукції поставляється на 

експорт і реалізується саме у такий спосіб. У період з 2015-2017 роки зростають 

також і обсяги експортованої продукції – темп зростання 45,3%. Зрозуміло, що 

експорт продукції приносить відповідні прибутки. Зростання експорту 

пов’язано з ускладненням зв’язків з Російською Федерацією, де знаходиться 
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найбільша кількість підприємств-партнерів АТ «Гідросила». Це зумовило необ-

хідність виходу на інші ринки збуту і розширило експортні можливості підпри-

ємства. 

 

Рис. 2.5. Динаміка показників виробництва та реалізації продукції на АТ 

«Гідросила» за 2015-2017 рр. 

 

В умовах високої інфляції та зменшення купівельної спроможності насе-

лення такий рівень оплати праці є однією з ключових причин плинності кадрів 

на підприємстві та дефіциту трудових ресурсів.  

Важливою складовою внутрішнього аналізу підприємства є людські (тру-

дові) ресурси. Тож розглянемо динаміку трудових показників діяльності підп-

риємства. 

Персонал АТ «Гідросила» в сучасних умовах функціонування підприємс-

тва можна з впевненістю визначити як систему висококваліфікованих праців-

ників, здатних оперативно вирішувати  нові поставлені завдання та задовольни-
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ти швидко зростаючі потреби ринку гідравліки. Тому на даному етапі проаналі-

зуємо ті трудові показники, які впливають ефективність операційної діяльності 

підприємства. 

Першим показником, що підлягає оцінці є продуктивність праці. Продук-

тивність праці є основною економічною категорією, що характеризує ефек-

тивність використання персоналу, а відповідно й ефективність виробництва.  

Середньорічний виробіток одного працюючого з кожним роком зростає в 

середньому на 22,0%. І в цілому за період 2015-2017 рік даний показник зростає 

на 49,9% (у вартісному виразі). Очевидним стає факт зростання продуктивності 

праці на АТ «Гідросила». У натуральному виразі показник продуктивності 

праці зростає на 10,4%. Звичайно більш важливим для формування висновків є 

показник виробітку у натуральному виразі, а його темпи зростання не такі і ви-

сокі – всього 7,3% за рік. Підприємству є до чого прагнути, а зростання продук-

тивності праці завжди веде до ефективної операційної діяльності підприємства. 

Аналіз чисельності працівників за останні три роки показує, що їх чи-

сельність має нестабільну динаміку і в 2016 році зменшується на 5,7%, а в 2017 

році на 8,9%. І в цілому зменшення чисельності за 2015-2017 рр. складає 103 

особи, відповідно темп зменшення – 8,9%. Така динаміка неістотно, але 

пов’язана з впровадженням новітніх технологій та автоматизацією виробництва 

[29]. Втім головною причиною зменшення чисельності персоналу підприємства 

виступає дефіцит трудових ресурсів. Дана проблема виникла на рівні держави і 

основна маса кваліфікованих спеціалістів працевлаштовуються за кордоном. 

Проблема полягає в тому, що Україна вже тривалий час продовжує залишатися 

країною-експортером робочої сили. 

Для того, щоб визначити наскільки стабільним є персонал 

АТ «Гідросила» на основі даних таблиці проводимо розрахунки показників ру-

ху працівників, підсумки зведені в таблицю 2.13.  

Результати оцінки руху персоналу на підприємстві АТ «Гідросила» ви-

глядають наступним чином (рис. 2.7).  
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Таблиця 2.7 

Динаміка показників руху персоналу АТ «Гідросила» 

№ 

п

п 

Показники 

 

 

 

 

Роки Відхилення 

2015 2016 2017 

абс., +/- відн., % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

За весь 

період 

(2017/ 

2015) 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

За весь 

період 

(2017/ 

2015) 

1. Прийнято працівників 162 269 205 107 -64 43 66,1 -23,8 26,5 

2. Вибуло працівників 205 278 210 73 -68 5 35,6 -24,5 2,4 

 

з них з причин: 

змін в організації виро-

бництва і праці 
2 1 6 -1 5 4 - - - 

 плинності кадрів 116 175 146 59 -29 30 50,9 -16,6 25,9 

3. Різниця -43 -9 -5 - - - - - - 

4. 

Облікова кількість 

штатних працівників на 

кінець звітного періоду 
1191 1182 1177 -9 -5 -14 -0,8 -0,4 -1,2 

5. 
Середньооблікова кіль-

кість працівників 
1161 1123 1058 -38 -65 -103 -3,3 -5,7 -8,9 

6. 

Розрахункова чисель-

ність персоналу для 

виконання плану виро-

бництва 

1270 1282 1321 +12 +23 +39 +0,9 +3,0 +4,0 

 

Таблиця 2.8 

Коефіцієнти руху (обороту) персоналу на АТ «Гідросила 

 

Коефіцієнт 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Обороту за прийомом (Коп) 13,9 23,9 18,2 

Обороту за вибуттям (Ков) 17,7 24,8 18,6 

Загального обороту (Кзо) 31,6 48,7 36,8 

Плинності кадрів (Кпл) 10,0 15,6 12,9 

Коефіцієнт заміщення (Кзам) 0,79 0,97 0,98 

 

 

1. Розраховуємо коефіцієнт обороту з прийому: Коп -  Це відношення кі-
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лькості найманих працівників до середньої кількості персоналу 

 Коп = (
Чп

Чсо
) × 100,                                                   (2.1) 

Дані розрахунків заносимо в таблицю 2.7. 

2. Розраховуємо коефіцієнт обороту за вибуттям: Ков -  Це відношення 

кількості звільнених працівників до середньої кількості працівників 

                       Ков = (
Чз

вЧсо
) × 100,                                                  (2.2)      

Дані розрахунків заносимо в таблицю 2.7. 

3. Розраховуємо коефіцієнт загального обороту: Кзо -  це відношення 

кількості прийнятих та звільнених працівників Чпз до середьої чисельності пе-

рсоналу Чсо  

           Кзо = (
Чп+Чз

Чсо
) × 100,                                            (2.3) 

 4. Коефіцієнт плинності кадрів (Кпл) – частка працівників, звільнених із 

законних причин, окрім власної волі, прогулів, порушення трудової дисципліни 

(ППС) тощо, а також співвідношення середньої КСВ, визначене за формулою 

протягом певного періоду часу: 

           Кн. пл = (
Чпп

Чсер
) × 100,                                        (2.4) 

5. Коефіцієнт заміщення (Кзам) – відношення чисельності прийнятих за 

звітний період (Чпр) до кількості звільнених за цей період (Чзв). Чим менше 

значення коефіцієнта заміщення, тим вище стійкість кадрів [44, с. 126]. Форму-

ла:   

Кзам =
Чпр

Чзв
,                                                       (2.5)  
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Рис. 2.9. Чисельність та рух персоналу АТ «Гідросила» за 2015-2017 рр. 

 

Відповідно розрахунків в таблиці вказують на надлишкову плинність на 

підприємстві протягом 2016-2017 рр. У 2016 р. плинність становить 15,6%, у 

2017 р. показник знижується до 12,9%. Високий коефіцієнт обороту 

підприємств, що виробляють машини, в основному спричинений важкими умо-

вами праці. Небезпечні та шкідливі умови праці можуть призвести до плинності 

персоналу. Звичайно, такий великий показник негативно позначиться на діяль-

ності компанії. Навіть не дивлячись на нормалізацію рівня плинності у 2017 

році, на даному етапі діяльності підприємства необхідно шукати способи оп-

тимізації плинності. Такі нововведення завжди будуть актуальні на промисло-

вому підприємстві.  

Також, у таблиці приведений такий показник як розрахункова чисельність 

персоналу для виконання плану. Розрахунок планової чисельності проводиться 

на основі плану виробництва та трудомісткості запланованої продукції. У таб-

лиці 2.14 приведений приклад розрахунку планової чисельності основних 

робітників виробництв АТ «Гідросила».  
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Таблиця 2.10 

Розрахунок чисельності основних робітників, необхідних для виконання 

плану на жовтень 2018 року по виробництвам 

№  
Найменування вироб-

ництва 

Чисельність 

основних 

робітників 

станом на 
27.09.2018 

Плано-

вий 

коеф. 

вико-

нання 

норм 

Тру-

домісткіс

ть плану 

на жо-

втень, 

н/год 

ФРЧ на 

місяць, 

год 

При плановому Кв.н. 

Планова 

чисельність 

робітників- 

відрядників 

Відхи-

лення 

від фак-

ту 

19 Ливарний цех (ЛЦ) 94 1,00 13509 176 89 5 

20 
Виробництво шесте-

рень (ВШ) 
115 1,10 25479 176 132 -17 

21 
Виробництво насосів 

серії «Антей» (ВНСА) 
69 1,15 16789 176 83 -14 

22 

Виробництво насосів 

серії «Майстер» 

(ВНСМ) 
140 1,15 34944 176 173 -33 

26 
Виробництво насосів 

серії «К» (ВНСК) 
46 1,15 6644 176 33 13 

29 

Виробництво випро-

бування, фарбування 

та пакування 

(ВВФтаП) 

42 1,15 8625 176 43 -1 

 
Всього: 506 

 
105990 

 
551 -45 

Відповідно до даних в таблиці планова чисельність робітників-

відрядників є основним показником, щоб сформувати планову чисельність для 

виконання виробничого плану в цілому по підприємству. Розрахунок планової 

чисельності прямопропорційно залежить від трудомісткості виробничого пла-

ну, це показано у формулі: 

Планова чисельність = Трудомісткість плану / ФРЧ / Квиконання норм     (2.6) 

Відповідно до даного розрахунку на АТ «Гідросила» завжди спо-

стерігається нехватка трудових ресурсів. Втім цікавим є факт, який ще раз 

підтверджує невідповідність даних по трудомісткості. Він полягає в тому, що 

навіть незважаючи на нехватку працівників згідно розрахунків на основі тру-

домісткості план виробництва виконується. Є такі місяці, коли спостерігається 

навіть і перевиконання плану.  

Отже, аналіз руху працівників АТ «Гідросила» вказує на нестабільність 

персоналу підприємства і вимагає заходів по покращенню такої ситуації. Це є 
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одним із резервів підвищення ефективності операційної діяльності, яка включає 

в себе і злагоджену та ефективну роботу персоналу підприємства. 

До основних причин недостатньої забезпеченості кваліфікованим персо-

налом можна віднести: зменшення чисельності населення; відтік персоналу за 

кордон (трудова міграція); старіння колективу; висока вартість найму квартири 

в місті; недостатня кількість професійно-технічних навчальних закладів, навча-

льних професіями для підприємства; погіршення стану здоров'я населення, в 

результаті повну заборону працювати за професією, на яку претендує людина; 

практично повна відсутність на ринку праці фахівців, необхідних для підприєм-

ства професій. 

У другому розділі було розглянуто структуру управління АТ «Гідроси-

ла», функції та обов’язки керівників. Була надана характеристика підприємства 

АТ «Гідросила», описано його основні напрями діяльності та фінансовий стан. 

Було наведено основні принципи кадрової політики підприємства. Висвітлено 

особливості кадрового менеджменту. Розглянута структура управління АТ «Гі-

дросила». З’ясовано, що вона є лінійно-функціональною і це забезпечує умови 

високої оперативності управління. В реаліях сьогодення, місією підприємства є 

задоволення потреб ринку гідрообладнанням, шляхом його розробки, виробни-

цтва з використанням високоефективних технологій, кваліфікованого персона-

лу, на основі розвитку традицій підприємства в області новацій, якості, культу-

ри і взаємовідносин між людьми До негативних процесів, які також виступають 

індикаторами необхідності підвищення ефективності операційної діяльності 

підприємства, відносимо: плинність кадрів. На даному етапі функціонування 

підприємства постає проблема дефіциту трудових ресурсів. Це має спонукати 

технічні служби  зробити аналіз штучного часу, переглянути норми виробітку 

на кожному робочому місці та поділити робочий час на роботу обладнання та 

зайнятість працівника.  
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РОЗДІЛ ІІІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

КАДРОВОГО СКЛАДУ АТ «ГІДРОСИЛА» 

 

3.1 Підвищення ефективності завдяки управлінню 

 

Діяльність будь-якого, навіть абсолютно прибуткового, підприємства 

завжди потребує покращення та вдосконалення. Безперервний розвиток є го-

ловною запорукою успішної компанії. Саме тому на даному етапі роботи постає 

необхідність розробки рекомендацій по усуненню виявлених у процесі аналізу 

діяльності підприємства недоліків. 

Ефективність є важливим та багатогранним економічним аспектом діяль-

ності, оскільки вона оцінює не тільки результат будь-якої діяльності, але й вар-

тість (ефект) досягнення цього результату. Існує суперечність: з одного боку, 

основною метою діяльності є максимізація результату (ефекту); з іншого боку, 

метою діяльності є максимізація результату. З іншого боку, метою діяльності є 

максимізація результатів (ефектів). 

З іншого боку, через обмеженість ресурсів та великі витрати, необхідно 

розумно зменшити їх використання. Однак неможливо отримати високі резуль-

тати при зменшенні всіх видів витрат. Тому основною умовою отримання пози-

тивного результату (ефекту) є оптимізація структури використовуваних ре-

сурсів на основі співвідношення постійних витрат і змінних витрат. 

Ефективність – відносна величина, що характеризує результативність за-

трат. [37] 

Проблема визначення ефективності виникає в різних ситуаціях, і її розу-

мне вирішення в конкретних умовах передбачає використання певних методів 

або технологій. Ефективність можна визначити за такими загальними напрям-

ками: оцінка ефективності виробництва для формування найкращої стратегії 

управління ним; оцінка ефективності діяльності підприємств для визначення 

його привабливості як потенційного об'єкта інвестування. 

Система показників ефективності має: 
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-  відображати вартість усіх видів ресурсів, що споживаються підприємством; 

-  створити умови для визначення резервів, які можуть підвищити ефективність 

виробництва; 

-  стимулювати використання всіх наявних резервів компанії; 

- надавати інформацію про ефективність виробництва всім частинам ієрархії 

управління; 

- виконувати стандартні функції. 

У системі показників ефективності виробництва виділяють такі групи по-

казників: 

- індекси щодо ефективності використання основних фондів; 

- операційний дохід; 

- матеріальні ресурси; 

- роботи; 

- порівнювати економічну ефективність; 

- узагальнювати показники економічної ефективності виробництва. 

Найбільшого поширення в практиці оцінювання ефективності набули по-

казники порівняльної ефективності (економія приведених витрат; річний еко-

номічний ефект (чиста поточна вартість); термін окупності інвестицій (капіта-

льних вкладень); норма рентабельності (внутрішня норма прибутковості) інвес-

тицій), оскільки вони дають змогу з ряду альтернативних економічних рішень 

вибрати оптимальне. 

Перспективою задоволення потреб підприємства у кадрах є впроваджен-

ня дуальної системи навчання на підприємстві. Основне завдання впроваджен-

ня елементів дуальної форми навчання – виявити та викорінити головні недолі-

ки традиційних форм і методів навчання висококваліфікованих робітників у 

перпективі, зменшити відстань між теорією і практикою, виробництвом та осві-

тою, покращити якість підготовки кваліфікованих кадрів, враховуючи всі вимо-

ги роботодавців в межах нових форм навчання, які розрізняються формами ор-

ганізації. [36]. Для компанії це можливість безпосередньо навчити робітників 

виробництву, технології виробництва та обладнання, максимально відповідати 



58 
 

інтересам компанії, заощадити час та гроші на пошук та відбір працівників, пе-

рекваліфікувати їх та адаптувати до конкретного бізнесу умови. Крім того, 

компанія має можливість планувати майбутні заміни трудових ресурсів та від-

бір найкращих студентів, оскільки їх сильні та слабкі сторони можуть бути ви-

значені протягом періоду навчання. Добре навчені молоді працівники швидко 

пристосовуються до темпів виробництва і витрачають найменше часу на адап-

тацію, що позитивно відображається на корпоративному іміджі. 

 На даний час АТ «Гідросила»  співпрацює за дуальною формою з 

Центральноукраїнським вищим професійним училищем імені Миколи Федо-

ровського та Економіко-технологічним інститутом імені Роберта Ельворті. 

Я вважаю, що з точки зору підвищення корпоративної ефективності, 

першопричиною вирішення проблеми високоефективної роботи на вітчизняних 

підприємствах повинні бути не масштабні зміни у власності на засоби вироб-

ництва, а теорія системи управління. 

З метою підвищення ефективності роботи підприємств слід звернути ува-

гу на виробничий план, розміщення промислового обладнання та створення 

можливостей для працевлаштування (зменшити кількість санацій) використан-

ня системи постачання «точно в строк», скасування заготівлі продукції на три-

валий період. 

Крім того, для оцінки ефективності системи управління рекомендується 

використовувати метод ресурсного потенціалу. 

Головним завданням будь-якої системи - якнайкраще задовольнити пот-

реби людей, соціума, суспільства та команд. Однак потреби людини зростають, 

тому як державний, так і недержавний сектори повинні раціонально використо-

вувати наявний потенціал. 

Потенційні можливості включають людські ресурси, фінанси, засоби ви-

робництва, інформаційні ресурси, організаційний потенціал, інноваційний по-

тенціал, ринкову інфраструктуру, будівельний потенціал, транспортний потен-

ціал тощо. 
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Дослідження підтвердили, що ефективність управління різними соціаль-

но-економічними системами значною мірою залежить від персоналу та засто-

совних стандартів, що спонукають організації їх праці. Практика управління 

розробила 15 стандартів для посилення діяльності працівників у процесі управ-

ління. До них належать наступні принципи: 

1. Осмислення кожної дії. 

2. Отримання задоволення від роботи. 

3. Бажання показати здатність та потенціал, кожним співробітником. 

4. Самовираження через працю. 

5.  Майже кожен має власні думки щодо того, як поліпшити свою роботу 

та організацію. 

6. Люди люблять відчувати себе важливими, значущими. 

7. Всі прагнуть до успіху. 

8. Працівник, котрого не визнали - розчаровується. 

9. Значимість інформації залежить від того, в якій формі та з якою швид-

кістю робітники її отримують. 

10. Співробітники не люблять рішення щодо роботи та змін на робочому 

місці, навіть якщо вони позитивні, вони повинні приймати їх без їх відома, не-

залежно від їхніх знань та досвіду. 

11. Кожен співробітник хоче знати реальну якість його праці. 

12. Контроль зі сторони, неприємний багатьом робітникам. 

13. Більшість людей наполегливо працюють, щоб здобути нові знання. 

14.  Якщо зусилля співробітників і найкращі отримані результати призве-

дуть лише до більшого навантаження, вони реагують гостро.. 

15. Чи може ця робота зробити вас власним начальником? Кожен, хто 

стикається з труднощами у своїй управлінській діяльності (він / вона вважає, 

що це пов’язано з самою непривабливою роботою), повинен перевірити ці 15 

пунктів, чи можливо створити відповідні умови. 

Використання методів переконання в системі управління не означає від-

мови від інших доступних інструментів впливу. Вплив, породжений традиціями 
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та позитивними винагородами, зміцнює переконання та зміцнює довіру до лі-

дерів. Якщо виконавець знає, що керівник має можливість змусити його, але 

намагається цього уникнути, то сила переконання посилиться повагою. Якщо 

переконання не допомагає, тоді менеджери з іншим впливом можуть звернути-

ся до них. Постійний успіх переконливих методів може допомогти людині 

впливати через розумні переконання. 

Найбільша перевага використання переконливості в соціально-

економічній системі полягає в тому, що немає необхідності перевіряти резуль-

тати діяльності постраждалих людей, і можна спробувати зробити більше з 

найменшими вимогами, сподіваючись, що ці дії допоможуть їм бути задоволе-

ний. Особисті потреби мають багато рівнів. Особа, яка отримує наказ, як пра-

вило, виконуватиме наказ за підтримки примусу, але принаймні наказ повинен 

виконуватися. Іноді примусове виконання видається ефективним, але пробле-

ми, пов'язані з примусовим виконанням, можуть виникнути через кілька тижнів 

або місяців після фази впровадження. 

Однак слід пам’ятати, що переваги переконання мають лише потенційні 

переваги. У деяких випадках правозастосування може бути ефективнішим, ніж 

віра у цілі системи. 

Для того, щоб здійснювати складні, скоординовані та ефективні дії, пот-

рібні компетентні, організовані, наполегливі та сміливі керівники, керівники 

підприємств різних форм власності. Вони повинні вміти мислити глобально та 

діяти на місцях, а у своїх діях зосереджуватися на міжнародних стандартах. 

Сучасні управлінці - це системні професіонали, і сьогодні вони роблять 

те, про що інші могли б лише подумати. Вони знають, як знайти нові стежки, де 

всі шляхи, здається, вимощені. 

Здатність посідає одне з головуючих місць серед переліку якостей, якими 

мають володіти сучасні управліні, її відсутність не можна заповнити якимись 

іншими якостями, оскільки немає нічого, що може замінити знання справи. 

Компетентність (К) може бути вираженна у вигляді функціональної зале-

жності (Р) від складових: 
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 К1— К7— Інновації та підприємництво, технології, економіка, організа-

ція, соціальна політика, маркетингові можливості та можливості системного 

аналітика. 

Важлива позиція в ефективній системі управління належить обліковій по-

літиці, яку визначає відповідний управлінський персонал відповідно до системи 

бухгалтерського обліку, встановленої урядом. Політика обліку підприємств - це 

сукупність принципів і правил, що регулюють методи бухгалтерського обліку 

та організаційні основи підприємств згідно діючої нормативної бази. 

Під час процесу вибору облікової політики слід враховувати такі факто-

ри: форма власності на компанію та її організаційно-правовий статус (держав-

на, акціонерна компанія, спільне підприємство тощо); галузева належність та 

вид діяльності (будівництво, торгівля, сільське господарство, посередницька 

діяльність тощо). Наявність структури управління та структурних підрозділів; 

обсяг та масштаби діяльності підприємств; ступінь свободи дій з точки зору ці-

ноутворення та постачання продукції; цілі та завдання довгострокових -

терміновий економічний розвиток, інвестиційні плани та напрямки, а також рі-

вень розвитку матеріально-технологічного фундаменту, включаючи інформа-

цію, рівень кваліфікації працівників; стан економіки, податкового та бухгалтер-

ського законодавства. 

Систематичний аналіз усіх факторів може сприяти здоровому розвитку 

політики управлінського обліку. Облікова політика повинна забезпечувати цілі-

сність бухгалтерського обліку всіх видів економічної діяльності. 

За для досягнення поставленної мети в системі управління повинна бути 

створена система контролю. Це концепція, покликана усунути "вузьке місце", 

яка зосереджується на майбутньому відповідно до мети та мети отримання пев-

них результатів. 

Система контролю вбачає в собі взаємозв'яз між оперативним та стратегі-

чним управлінням, що означає встановлення часових рамок як межі. На прак-
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тиці застосовуються методи операції та управління стратегією. Методи страте-

гічного контролю включають: аналіз потенціалу та «вузького місця», цільову 

координацію, зростання кількості та якості для визначення цілей, стратегії про-

сування продукції та функцій на ринку, а також управління та контроль страте-

гій. 

Слід зазначити, що українські політики та менеджери виявляють надзви-

чайно завищену стурбованість щодо залучення інвестицій. У той же час, як по-

казав світовий досвід, чисті інструменти управління можуть досягти неабияких 

успіхів на старому обладнанні. Тому на початку 1980-х років невеликий завод 

"Тойота" випускав двигуни, оснащені американськими машинами 1960-х років. 

Технічно кажучи, порівняно з сучасними підприємствами, це невиліковно. Од-

нак на швидкості одного працівника двигун, вироблений заводом, у 4,5 рази 

перевищує двигун американського автомобільного гіганта, а двигун Toyota ви-

щої якості. 

Отже, поки використовується лише метод управління, можна суттєво під-

вищити ефективність діяльності підприємства. 

Оскільки досвід світової компанії є провідним у світі, навіть не маючи 

сучасного обладнання, лише завдяки ефективному управлінню, ви можете сут-

тєво зменшити виробничі витрати та поліпшити корпоративну ефективність. 

Важливою рушійною силою є використання механізмів стимулювання 

для залучення працівників до управління та посилення стимулів для створення 

та реалізації інноваційних пропозицій. 

Тому для підвищення ефективності управління керівники повинні систе-

матично виконувати такі операції. 

1. Вдосконалювати структуру організацій 

2. Проводити моніторинг змін у зовнішньому та внутрішньому середови-

щі організації 

3. Забезпечувати умови для розвитку працівників. 

4. Сформувати стратегії розвитку, які можуть забезпечити організації 

довгострокові конкурентні переваги. 
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5. Проводити постійний контроль витрат організації, аналіз її динаміки та 

сприяння зменшенню витрат. 

6. Переконуватись, що наука і технології використовуються у виробницт-

ві та управлінні, щоб створити атмосферу позитивних інновацій. 

7. Розробити ефективні методи виконання процедур управління. 

8. Забезпечувати хорошу соціально-психологічну атмосферу в колективі. 

9. Стежити за відгуками елієнтів, знати їх потреби та те, що вони очіку-

ють від продукту. 

10. Намагатися формувати спільні цінності в колективі. 

 

Основні вимоги до співробітників: 

Компетентність. АТ «Гідросила» - підприємство високих технологій, які 

створюються професіоналами міжнародного рівня. Кожен співробітник пови-

нен відповідати пред'явленим до нього вимогам і докладати максимум зусиль 

для сталого розвитку і підвищення своєї кваліфікації. 

Динамічність. Робота в АТ «Гідросила» - це творчість, оновлення і само-

реалізація. Підприємство підтримує і заохочує ініціативу співробітників, допо-

магає втілювати їх творчі ідеї. 

Надійність.Слово, дане співробітником підприємства партнерам, клієн-

там і колегам, - це слово, дане АТ «Гідросила», і воно завжди має дотримувати-

ся. 

Командність. Цілі і цінності об'єднують працівників АТ «Гідросила» в 

єдину команду - все працівники підприємства роблять спільну справу. 

Відповідальність. Діяльність кожного спрямована на досягнення цілей 

підприємства. Робітники працють в команді, але кожен з повністю відповідає за 

результати своєї роботи. 

Здоров'я співробітників. Кожен співробітник підприємства зобов'язаний 

піклуватися про своє здоров'я, здоров'я своїх колег і оточуючих. Підприємство 

надає кожному можливість щорічно проходити медичний огляд і користуватися 

послугами здоровпункту. 
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3.2 Управління професійним навчанням працівників на виробництві 

 

Щодо підвищення кваліфікації менеджерів АТ «Гідросила», компанія ак-

тивно впроваджує навчання та навіть розробила Стандарт підприємства «Про-

фесійне навчання працівників». 

Професійне навчання працівників у АТ «Гідросила» спрямоване на під-

вищення професійного та кваліфікаційного складу працівників, забезпечення їх 

вищими професійними навичнами, на забезпечення здатністю сучасного еко-

номічного мислення, здатністю працювати за сучасних умов та здатність підт-

римувати на цій основі якісну та продуктивну роботу. Навчання за професій-

ними спрямуваннями, робтіникоів компанії організовується учбовим центром. 

Відповідно до освітніх, трудових та інших нормативно-правових актів 

щодо управління відносинами в галузі надання кваліфікованих робітників ком-

паніям проводиться професійна підготовка робітників на робочому місці. 

Професійне навчання працівників має за мету забезпечення професійного 

та кваліфікаційного рівня персоналу у відповідності до вимог виробництва. 

Навчання працівників за професійним спрямуванням здійснюється безпе-

рервно і проводиться протягом їх робочого періоду, метою якого є поступове 

розширення та поглиблення їх знань, умінь та навичок відповідно до виробни-

чих вимог. 

Навчання працівників у вищих учбових закладах (ВНЗах) і технікумах 

проводиться з відривом та без відриву від виробництва за направленням підп-

риємства за рахунок коштів, виділених на підготовку кадрів. 

При підготовці працівників, які виконують роботи, що впливають на як-

ість, приорітет надається вивченню методик системи менеджменту якості 

(СМЯ), роботи СМЯ в цілому та окремих її елементів, методиці і діяльності 

оперативного характеру, визначених стандартами підприємства. 

Учбові програми розроблюються окремо для різних рівнів навчання. 

Керівництво професійним навчанням персоналу здійснює Генеральний 

директор. Організацію професійного навчання персоналу на виробництві 
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здійснює учбовий центр, який: 

- сприяє здійсненню кадрової політики підприємства; 

- вивчає стан професійного та кваліфікаційного рівня працівників, аналі-

зує інфомацію та вносить пропозиції щодо забезпечення, розвитку та підви-

щення якіс-ного рівня кадрового потенціалу компанії; 

- визначає потребу в  навчанні, перенавчанні та підвищенні кваліфікації 

персоналу; 

- організує розробку навчальних планів та програм; 

- контролює виконання вимог нормативних та правових актів організації і 

навчання працівників на підприємстві; 

- ініціює навчання робітників, які залучаються до професійного навчання 

персоналу та здійснює методичне забезпечення навчання; 

- забезпечує відповідність рівня кваліфікації персоналу вимогам вироб-

ництва; 

- здійснює підбір викладачів теоретичного та інструкторів виробничого 

навчання, методично допомогає з питань організаціі та здійснення учбового 

процесу, здійснює ведення учбової документації; 

- організовує та бере участь у проведенні кваліфікаційних іспитів. 

 

3.3 Види професійного навчання на виробництві 

 

Підприємство може проводити офіційне та неформальне професійне нав-

чання для працівників. Офіційне професійне навчання проводиться відповідно 

до вимог національних стандартів професійної освіти, стандартних курсів та 

програм, навчальних закладів або стандартів вищої освіти безпосередньо з ро-

ботодавцями. 

Впровадження неформальної освіти не обмежується місцем розташуван-

ня, умовами та формою навчання. 

«За результатами формального професійного навчання працівників вида-

ється документ про освіту, зразок якого затверджено постановою Кабінету Мі-



66 
 

ністрів України від 12 листопада 1997 року №1260 « Про документи про освіту 

та вчені звання (зі змінами).» 

За результатами неформального навчання робітникам сторонньої органі-

зації повинен бути наданий сертифікат, в якому зазначається спеціальність 

(професія), напрямок підготовки та терміни навчання, а працівникам запис по-

винен бути внесений до трудової книжки. 

 Для навчання за професійним спрямуванням робітників на виробництві, 

повинні бути застосовані наступні види: 

- початкове професійне навчання робітників; 

- перепідготовка працівників; 

- підвищення кваліфікації працівників; 

- перенавчання, підвищення кваліфікації робітників, стажування топ-

менеджерів, професіоналів та ін; 

- навчання працівників в учбових закладах з процесом відриву та без від-

риву від виробництва; 

- підготовка персоналу в системі управління якістю; 

- виробнича практика студентів навчальних закладів; 

Первинною професійною підготовкою робітників є професійна підготов-

ка тих, хто не мав робітничу професію, вона забезпечує рівень професійної 

кваліфікації, що є необхідним для продуктивної професійної діяльності. 

Початкове професійне навчання робітників з числи тих робітників, які 

були прийняті на підприємство учнями. 

Працівники, що були направленні за для навчання, мають попередньо 

ознайомитися з вимогами до роботи за професійним спрямуванням, з умовами 

та оплатою праці, Правилами трудового розпорядку на підприємстві, з поло-

женнями про охорону праці, санітарними нормами, виробничими та посадови-

ми інструкціями, з метою можливого подальшого процесу підвищення 

кваліфікації та професійного зростання. 
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Початкове професійне навчання робітників на робочому місці базується 

на робочих курсах та планах, розроблених та затверджених роботодавцем на 

основі стандартних курсів та планів. 

Стандартна тривалість професійного навчання визначається курсом і пла-

ном навчання і не повинна перевищувати одного року. 

Професійне навчання виробничих робітників повинно здійснюватися 

шляхом ідивідуального навчання. 

При індивідуальному навчанні працівники повинні самостійно вивчати 

теоретичні курси та вести переговори з викладачами. Промислове навчання 

слід проводити окремо на робочому місці під керівництвом інструкторів з ви-

робничого навчання, а також підписувати з ними трудову угоду (Додаток А) та 

контракт на виробниче навчання (Додаток Б). 

Робітників які навчаються за індивідуальним планом слід розділити на 5–

30 осіб для вивчення загальних частин теоретичних курсів, передбачених кур-

сами. 

Протягом усього періоду професійної підготовки кожному окремо підго-

товленому працівникові призначається робоче місце на весь період начання. 

Первинне навчання за професійним спрямуванням робітників на робочо-

му місці базується на робочих курсах та планах, розроблених та затверджених 

компанією під керівництвом курсів керівника та стандартних курсів та планів. 

Первинне навчання за професійним спрямуванням завершується кваліфі-

каційною атестацією. Учням, що успішно завершили кваліфікаційну атестацію, 

присвоюється професія та тарифно-кваліфікаційний розряд з набутої професії, 

який записується до трудової книжки. 

Персонал, який займається утриманням приміщень з високим ризиком, 

проходить навчання у формі курсового навчання. Відповідно до чинного укра-

їнського законодавства, відповідно до стандартів та положень щодо підготовки 

та перевірки знань з питань охорони праці, ті, хто проходить це професійне на-

вчання, проходитимуть незалежну спеціальну підготовку та перевірку знань з 

питань охорони праці. 
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Перенавчання працівників – є професійно-технічним навчанням, що 

спрямовується на оволодіння іншою професією працівниками, які вже мають 

первинну професійну підготовку. 

Перенавчання працівників здійснюється: 

- для навчання працівників, що звільнюються через перепрофілювання 

або  реорганізацію виробництва тощо; 

- з метою надання більших професійних компетентностей, підготовки до 

роботи за умо колективної форми організації праці; 

- з потребою змінити професію через відсутність роботи, що відповідає 

професії працівника, або втраті здатності працювати за попередньою про-

фесією. 

Початкове професійне навчання, як і первинна професійна підготовка, 

здійснюється шляхом навчання за індивідуальним планом. 

Затвердження навчальних курсів та планів та планів перепідготовки 

підприємства безпосередньо здійснюється на підприємстві відповідно до стан-

дартів навчальних курсів та планів відповідної галузі. У той же час, беручи до 

уваги фактичний рівень професійних знань, умінь та навичок студентів, план 

навчання може бути зменшений до 50% за винятком раніше вивчених ма-

теріалів. Повна перекваліфікація підтверджується кваліфікаційним сертифіка-

том. 

Загальну підготовку отримують люди, які здобули вищу освіту, але не ві-

дповідають виробничій ситуації (з певних причин вони не опанували профе-

сію). Повна перекваліфікація проводиться шляхом сертифікації. 

Підвищення кваліфікації робітників - це професійна технічна підготовка 

робітників, яка може розширити та поглибити знання, вміння та навички, на-

буті раніше, на рівні, необхідному виробництву. 

Підвіщення кваліфікації працівників поділяються на: 

- технічно-виробничі курси; 

- курси спеціального спрямування; 

- інші форми. 
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Навчання за курсами проводяться групами з чисельністю від п’яти  до 

тридцяти учнів, а також індивідуально. 

Курси виробничого та технічного спрямування відбуваються з метою 

підвищення кваліфікації, поглиблення та набуття нових  знань, навичок, вмінь 

за професією до рівня, що задовольняє всі потреби виробництва. 

Успішне проходження курсу є необхідною умовою для надання праців-

никам вищої кваліфікаційної категорії (класу, категорії, групи) та професійного 

зростання. 

Навчальні курси для отримання виробничих та технічних курсів в основ-

ному проводяться працівниками, які мають певну галузь або певну 

кваліфікацію та мають принаймні один рік досвіду роботи на підприємстві. 

Комплектування навчальних групп при перепідготовці та на виробничо-

технічних курсах здійснюється згідно плану навчання робітників (додаток Л, 

«Положение о повышении уровня профессионализма основных рабочих произ-

водственных подразеделений АТ «Гидросила»от 08.02.2019 № 182). 

Час навчання виробничих та технічних курсів визначається курсом і пла-

ном і не повинен перевищувати одного року. 

Форма та метод організації та проведення теоретичного та галузевого 

навчання, а також підсумкова контрольна форма подібні до форми та методу, 

що застосовуються при навчанні та перепідготовці працівників. 

Організовувати цільові курси для вивчення нового обладнання, виробів, 

матеріалів, сучасних технологічних процесів, механізації та автоматизації, пра-

вил та вимог безпечної експлуатації, ефективних методів організації праці, еко-

номіки, законодавчих та нормативних актів тощо. 

Кадрове забезпечення дослідницької групи здійснюється відповідно до 

теми курсу. У класі чи окремих класах навчається від 5 до 30 учнів. 

Час навчання на спеціальних курсах становить не менше восьми годин. 

Якщо інше не встановлено правилами, навчання на спеціальних курсах 

закінчуватиметься останнім класом. Після закінчення курсу навчання працівни-

ку буде видано сертифікат. 
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Робочі курси та плани розробляються на основі стандартних курсів та планів та 

затверджуються бізнес-директором. 

Тривалість та зміст кар’єрного росту працівника залежить від курсу та 

плану роботи. 

Як правило, періодичність підготовки працівників на курсах підвищення 

кваліфікації встановлюється принаймні раз на 5 років. 

Перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації, стажування ме-

неджерів, професіоналів та експертів. 

Організувати перепідготовку керівників, професіоналів та експертів, щоб 

надати працівникам іншу професію на основі рівня освіти та кваліфікації, попе-

редньо отриманого та практичного досвіду. 

Перепідготовка та професіоналізація менеджерів, професіоналів та експе-

ртів здійснюється у вищих навчальних закладах та аспірантурах за допомогою 

формального навчання за контрактною системою. 

Професійний розвиток менеджерів та експертів полягає у вдосконаленні 

існуючих професійних знань, умінь та навичок, оволодінні новими функціона-

льними обов'язками та характеристиками роботи, оволодінні базовими знання-

ми технології виробництва, управління, маркетингу, контролю якості продукції 

та вдосконалення сучасних навичок управління виробництвом ефективна орга-

нізація праці тощо. 

Професійний розвиток керівників та фахівців на АТ «Гідросила» здійс-

нюється за наступними спрямуваннями: 

- спеціалізація; 

- довгостроковий професійний розвиток; 

- короткотермінове підвищення кваліфікації; 

- стажування; 

- інші форми (семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, круглі 

столи тощо). 

Метою спеціалізації є надання працівникам професійних знань, умінь та 

професійних навичок, відмінних від тих, які раніше були набуті у професійній 



71 
 

виробничій галузі, без змін кваліфікації та освітнього рівня. Спеціалізація про-

водиться у відповідних навчальних закладах і триває не менше 500 годин. 

Довгостроковий професійний розвиток передбачає оволодіння набором 

знань, умінь та навичок працівників, щоб допомогти їм виконувати свої прямі 

обов'язки, розширити сферу компетенції для існуючих або нових робочих 

місць, вивчити чинні закони та норми, пов'язані з підприємством, або питання, 

що належать сфера його можливостей, її підрозділи та сучасні технології виро-

бництва, методи механізації та автоматизації, передові методи організації робо-

ти, досвід найкращих вітчизняних та іноземних компаній тощо 

Довгострокове навчання складає в загальній сумі від 72 до 500 годин. 

Навчання у ВНЗ вищих навчальних закладах. Частота довгострокового про-

фесійного розвитку менеджерів та експертів залежить від виробничих потреб, 

але не рідше одного разу на п’ять років. 

Найняті менеджери, професіонали та експерти, або у разі переходу на службу, 

повинні віддавати пріоритет участі у довгострокових курсах підвищення 

кваліфікації. 

Короткостроковий професійний розвиток менеджерів та експертів при-

значений для поглибленого вивчення певних сфер діяльності, особливо у 

випадку підприємств, що проходять модернізацію, реорганізацію чи реор-

ганізацію, нормативна база управління їх діяльністю зазнала суттєвих змін в 

економіці, комерційне мовлення та інші сфери. 

Тривалість короткочасного навчання визначається компанією відповідно 

до мети та змісту навчального плану, але вона не повинна перевищувати 72 го-

дин. 

Генеральний директор формує та затвержує навчально-планові документи 

для короткострокового підвищення кваліфікації. У разі організації контрактно-

го навчання план затверджується підприємством (навчальним закладом), 

здійснюється навчальний процес і досягається згода із замовником. 

Періодичність короткочасного навчання встановлюється компанією 

відповідно до виробничих потреб. 
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Система освіти, форма та метод визначаються підприємством (навчаль-

ним закладом), яке проводить навчальний процес відповідно до вимог норма-

тивних актів про освіту. 

Способи оцінювання (тестування, екзамен, залік) ефективності проведе- 

ного навчання по кожній з тем (якщо оцінювання можливо провести) та 

відповідальність за підготовку та проведення оцінювання покладається на 

викладача. Якщо за результатами оцінювання сімдесят і більше відсотків опи-

туваних показали задовільні результати, ефективність проведенного навчання 

вважається задовільною. Якщо задовільні результати показали менше ніж сім-

десят відсотків опитуваних, начальник учбового центру приймає рішення про 

повторне проведення навчання і оцінювання осіб, знання яких було оцінено не-

задовільно або про заміну викладача (якщо це можливо). 

Стажування передбачає отримання кращого вітчизняного та закордонного до-

свіду, набуття практичних навичок та вмінь обіймати чи вищі посади. 

Стажування проводиться в українських та іноземних компаніях, устано-

вах та організаціях згідно з особистим планом, затвердженим керівником 

української компанії. 

Термін стажування складає не більше ніж десять місяців та визначається 

шляхом необхідної виробничої потреби. 

Відповідні записи щодо професійного навчання робітників та підвищення 

кваліфікації топ-менеджерів, спеціалістів вносяться до трудової книжки та до 

особової справи працівника 

Професійне навчання робітників на виробничих підприємствах здійсню-

ють: 

- керівники підприємств, експерти та викладачі серед експертів та викла-

дачі в навчальних закладах; 

- інструктори з виробничого навчання серед технічних працівників 

підприємства. 

Вчителі теоретичної підготовки повинні мати не менше трьох років 

спеціальної професійної освіти та досвіду роботи. У викладанні теоретичних 
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предметів можуть брати участь викладачі навчальних закладів, керівники та 

експерти інших підприємств, установ та організацій. 

Інструктори з професійної підготовки серед кваліфікованих робітників 

повинні мати принаймні три роки професійного досвіду, видатні результати та 

необхідні навички. 

Склад персоналу, який бере участь у професійній підготовці виробничого 

персоналу, узгоджується відповідальним за підприємство та профспілковим 

комітетом шляхом консультацій. 

Для проведення кваліфікаційних іспитів створюються кваліфікаційні ко-

місії, що діють згідно з діючими вимогами загальних положень «Єдиного тари-

фно-кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників», «Положенням 

про атестацію та присвоєння кваліфікації особам, які оволоділи робітничими 

професіями врізних формах навчання» і іншими нормативними актами. 

До кваліфікаційних іспитів допускаються робітники, які виконали квалі-

фікаційну пробну роботу (додаток В), оцінену задовільно, добре, чи відмінно.  

Висновок про виконану пробну роботу надається кваліфікаційній комісії. 

Кваліфікаційна комісія розглядає якість виконання кваліфікаційних проб-

них робіт та проводить усне опитування осіб в межах вимог кваліфікаційних 

характеристик професій робітників. Результати кваліфікаційних іспитів 

оцінюються за п’ятибальною шкалою та вносяться до протоколу (додаток Г), на 

основі якого робітникам визначаються тарифні розряди та професії. 

Робота кваліфікаційної комісії, пов’язана з присвоєнням кваліфікації (ка-

тегорії) службовцям, проводиться згідно до вимог «Порядок присвоєння поса-

дових категорій спеціалістам АТ «Гідросила». 

Склад кваліфікаційних комісій визначається строком на один календар-

ний рік та затверджується наказом по підприємству. 

 

Практика студентів ВНЗ, технікумів коледжів і професійно-технічних 

навчальних закладів організовується і проводиться згідно «Положення про про-

ведення практики студентів навчальних закладів України», затвердженного 
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наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 №93 та «Порядок надання 

робочих місць для проходження учнями, слухачами професійнотехнічних нав-

чальних закладів виробничого навчання та виробничої практики», затверджено-

го постановою Кабінету міністрів України від 07.06.1999  №992. 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами 

організації та знаряддями праці в галузі іх майбутньої професії, формування у 

них одержаних у навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок в ре-

альних виробничих умовах, потреби систематично поновлювати свої знання та 

застосовувати іх в практичній діяльності. 

Учбовий центр здійснює підбір досвідчених спеціалістів керівниками 

практики, забезпечує умови проходження практики згідно з програмою, кон-

тролює виконання практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, 

здійснює переміщення практикантів по робочим місцям, по закінченню практи-

киробить відмітку у щоденнику практики про термін проходження практики. 

Щодо навчання ТОП-менеджменту, керівництво теж не стоїть осторонь. 

Ефективне управління – цьому теж треба навчатися. Тому, для директо-

рів, начальників відділів та керівників за іншими напрямами, в Економіко-

технологічному інституті імені Роберта Ельворті з 2019 був організований курс 

«МВА – Mаster оf business аdministrаtiоn».  

Також, АТ «Гідросила» дотримується концепції LLL (Lifelоng leаrning). 

Lifelоng leаrning (LLL) - концепція, суть якої можна виразити однією фразою: 

«Ніколи не пізно вчитись і самовдосконалюватись».  

 Філософія LLL передбачає надання кожній особистості можливість реа-

лізації свого потенціалу, людям різного віку, незалежно від місця, часу та ін-

ших обставин. 

 Вже 3 роки «Гідросила ГРУП» співпрацює з Економіко-технологічний 

інститут імені Роберта Ельворті за концепцією Lifelоng leаrning. За цей час було 

реалізовано ряд проєктів, а саме: 
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 МВА (Mаster оf Business Аdministrаtiоn) – 800-годинна програма для вищого 

керівництва, для формування та вдосконалення навичок розробки стратегій 

розвитку бізнесу ; 

 курс «Маркетинг – сучасні технології» - 120 годин, для менеджерів, які 

відповідають за формування маркетингової стратегії компанії; 

 курс «Управління фінансами» - 200 годин, для керівників та спеціалістів 

фінансових підрозділів; 

 підготовка менеджерів в галузі комп’ютерного програмування машин та ке-

рування технологічними процесами: CАD, CАM, CАE. 

 Корпоративне навчання за концепцією Lifelоng leаrning, допомагає вико-

ристовувати потенціал кожного співробітника для успіху всієї компанії та для 

оперативної відповіді на динамічні зміни зовнішнього середовища. 

Регулярна сертифікація відіграє каталітичну роль у підвищенні ефектив-

ності роботи менеджерів. Основна мета сертифікації - визначити здатність пра-

цівників визначати діапазон своєї заробітної плати. Це вселяє почуття відпові-

дальності та спонукає його максимально використати свої здібності та досягти 

кращих результатів у роботі. Сертифікація може більш розумно визначити під-

вищення по службі. Сертифікація повинна проводитися принаймні один раз 

протягом 3-5 років. 

Відповідно до характеристик, сертифікаційного листа та діалогу з серти-

фікаційним комітетом та працівниками можна скласти одну з наступних оцінок 

його діяльності: 

- відповідність займаній посаді; 

- відповідність займаній посаді, але повинен вдосконалити роботу та ви-

конати рекомендації комітету та переатестувати протягом одного року; 

- несумісний із займаною посадою. 

Звичайно, підвищення ефективності управління не обмежується цими 

сферами. На це впливають такі фактори: 

- вдосконалення виробничої структури організації; 
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- розумна організація виробництва та праці, включаючи управлінський 

персонал; 

- оптимізація організаційної структури, форм та методів управління; 

- поліпшення процесу спілкування тощо. 

Доцільно вдосконалити систему делегування повноважень на акціонер-

ному товаристві "Гідросила", оскільки раціональна відповідальність та делегу-

вання можуть забезпечити: швидке та своєчасне прийняття рішень; скоротити 

час та ресурси, що використовуються для інформаційної підтримки прийняття 

рішень; розширити можливості для працівникам і дозволяють їм безпосередньо 

брати участь в управлінні, тим самим більш повно демонструючи свої здібнос-

ті; звільняючи менеджерів від необхідності витрачати час на дрібні питання, 

тим самим збільшуючи можливості для досвідченого розроблення загальних 

проблем, що особливо важливо для поточного та стратегічного розвитку орга-

нізації. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отже, у магістерській роботі було розглянуто теоретичні аспекти ефек-

тивності кадрового менеджменту. Було надано визначення таким термінам, як 

«управління персоналом», «організація», «ефективність». Розглянуті основні 

напрямки підвищення ефективності кадрів, основними серед яких є спільні цін-

ності, стратегія, структура, склад працівників, виважена система мотивації. 

У другому розділі була надана загальна характеристика підприємства 

АТ «Гідросила» , описано основні напрями дільяності, розглянута структура 

управління». З’ясовано, що вона є лінійно-функціональною і це забезпечує 

умови високої оперативності управління. На сьогодні, місією підприємства є 

задоволення потреб ринку гідрообладнання, шляхом його розробки, вироб-

ництва з використанням високоефективних технологій, кваліфікованого персо-

налу, на основі розвитку традицій підприємства в області новацій, якості, куль-

тури і взаємовідносин між людьми. 

В третьому розділі були розглянуті можливі напрямки підвищення управ-

лінської праці, запропоновані сучасною теорією менеджменту. Серед яких 

знайшли місце пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників підприєм-

ства, запропоновано варіанти стимулювання і мотивації. Також, третій розділ 

роботи містить детальний опис розробленого Положення про професійне нав-

чання працівників . Були визначені вижи для професійного навчання працівни-

ків на виробництві, а саме і первинну професійну підготовку робітників,   пере-

підготовку робітників, підвищення кваліфікації, стажування керівників, профе-

сіоналів та фахівців, навчання працівників в учбових закладах з відривом та без 

відриву від виробництва, підготовку персоналу в системі управління якістю та 

виробничу практику студентів навчальних закладів.  

Стратегічним рівнем займаються найвищі керівники, які відповідають за 

функціонування усієї організації. В даному випадку це директор підприємства 
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АТ «Гідросила», котрому підпорядковується весь адміністративний та вироб-

ничий персонал, який зобов’язаний виконувати всі його вказівки, розпоряджен-

ня, накази. Від його здібностей і ефективності роботи найбільше залежить її 

успішність. Керівник відповідає за прийняття рішень, важливих для всієї орга-

нізації і для її основних підрозділів. Концентрує свою увагу на плануванні май-

бутнього розвитку, на постановці цілей, визначенні курсу дій, правилах і про-

цедурах їхнього виконання. 

Частину від загальної кількості управлінського персоналу підприємства 

становлять менеджери середнього рівня. Вони координують види виробничої 

діяльності. При цьому вони не тільки збирають інформацію від нижніх ланок, а 

й аналізують її і готують пропозиції для вищої ланки управління. Згідно поса-

дових обов'язків керівники середнього рівня очолюють апарат управління за 

напрямками. Упродовж робочого дня ці керівники, по-перше, планують і роз-

поділяють роботу на наступний день або тиждень; по-друге, здійснюють зв'язок 

між виробничим персоналом і керівництвом вищого рівня; по-третє, приймають 

щоденні рішення для забезпечення рентабельності виробничих і інших опера-

цій; по-четверте, це особливо важливо, керують іншими людьми, керівниками 

нижчого рівня. 

Низовий рівень керівників підприємства - це діяльність посадових осіб, 

які безпосередньо керують роботою своїх підлеглих. Тут функції планування й 

організації реалізуються в діях керівника, який стимулює і спрямовує діяль-

ність своїх підлеглих.  

На підприємстві існує: плинність кадрів допустимого значення, основ-

ними чинниками цього процесу є низька заробітна плата окремих груп робітни-

ків у зв'язку з поганою організацією праці і виробництва; робота в наднормові 

години і вихідні дні; невідповідність виконуваних робіт рівню кваліфікації і ос-

новної професії; важкі і шкідливі умови праці; погані взаємини у виробничому 

колективі, з адміністрацією; велика трудова перевантаженість. 
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Ще важливою проблемою на підприємстві є не оснащеність керівництва 

підприємства необхідною інформацією. Потрібно організувати систематичне 

навчання, підвищення кваліфікації та влаштовувати семінари і збори. 

Зовсім не розвинутою є система мотивації персоналу та його відбору. 

Відсутнє своєчасне комплектування кадрами усіх ключових підрозділів підпри-

ємства. У зв'язку з ситуацією що склалася рекомендуються наступні дії та захо-

ди: вдосконалити систему навчання персоналу; проводити оцінку системи мо-

тивації персоналу; необхідно враховувати такі чинники (вік, кваліфікація, місце 

проживання, стаж роботи); проводити атестацію персоналу, а за підсумками 

атестації персоналу приймати рішення про навчання, підготовку і підвищення 

кваліфікації; необхідно аналізувати структуру заробітної плати для виявлення 

неадекватних ставок; проводити навчання персоналу орієнтоване саме на спе-

цифіку сфери послуг. 

.
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