
МІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. РОБЕРТА ЕЛЬВОРТІ 

Економічний факультет 

Кафедра менеджмента і маркетинга 

 

Кваліфікаційна магістерська робота на здобуття 

ступеня вищої освіти «магістр» зі спеціальності 

073 «Менеджмент» 

«Удосконалення роботи системи управління персоналом на прикладі АТ 

«Ельворті»______ 
(тема магістерської роботи) 

__________________Іванової Олени Володимирівни__________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові студента)  

 

 

 

Науковий керівник:  

Павлова Ольга Володимирівна 
(прізвище, ім’я, по батькові)  

кандидат економічних наук 
(науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

  

Роботу рекомендовано до захисту  Роботу захищено на засіданні ДЕК  

на засіданні кафедри маркетингу  з оцінкою 

___________/_______/_______  

та менеджменту  (за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали)  

Протокол № __ від  Протокол № __ від  

«____»_________ 20__ р.  «__» _________ 20__ р.  

Завідувачка кафедри  Голова ДЕК ____________  

Павлова О.В.  

 

 

 

 
 

Кропивницький 2021 р. 



 
 

Завідувачеві кафедри маркетингу  

та менеджменту  

к.е н Павловій О.В.  

студента ІІ курсу групи МД-91  

спеціальності 073 «Менеджмент»  

Іванової Олени Володимирівни  
(прізвище, ім’я, по батькові студента в родовому відмінку)  

 

Заява 

 
Прошу затвердити тему кваліфікаційної магістерської роботи 

 

«Удосконалення роботи системи управління персоналом».                               
                                                                           (назва теми магістерської роботи)  

за матеріалами                          АТ «Ельворті»                                         .   
                                                               (назва підприємства, організації, установи)  

та наукового керівника                     Павлова О.В.                                            ,  
                                                                          (прізвище та ініціали наукового керівника)  

 

Завідувачка кафедри маркетингу та менеджменту, кандидат економічних наук                                                             

. 
(посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

З графіком виконання кваліфікаційної магістерської роботи ознайомлений  

 

___________________________                      ___________________________  
                              (дата написання)  

 

                                                                 (підпис студента) 

 

ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО 

Керівник кваліфікаційної 

магістерської роботи та 

менеджменту 

Завідувач кафедри маркетингу 

___________________________ ___________________________ 

(посада, П.І.П., дата, підпис) (П.І.П., дата, підпис) 

 



 
 

ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ РОБЕРТА ЕЛЬВОРТІ 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

                     

Рівень вищої освіти  магістр         

Спеціальність  073 «Менеджмент»    
 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувачка кафедри 

маркетингу та менеджменту 

________  Павлова О.В. 

«20» жовтня 2020 р. 

 

ЗАВДАННЯ  

для кваліфікаційної магістерської роботи студентові 

                                           Іванової Олени Володимирівни     
(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема роботи «Удосконалення роботи системи управління персоналом  (на 

прикладі АТ «Ельворті»)»       

Керівник роботи   Павлова Ольга Володимирівна, к.е.н.               
                                                              (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання ) 

2. Строк подання роботи    до захисту  1.02.2021    

3. Вихідні дані до роботи Законодавчо-нормативні акти, статистична 

інформація, публічна фінансова звітність підприємства (установи, 

організації), наукова література, навчальні, монографічні та періодичні 

видання з теми дослідження.  

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити)  

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи вивчення системи управління персоналом 

РОЗДІЛ 2. Методичні аспекти і аналіз ефективності системи управління 

персоналом на підприємстві АТ «Ельворті». 

РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення ефективності управління персоналом на 

підприємстві АТ «Ельворті».  

5. Перелік графічного матеріалу  

                           8 таблиць, 4 рисунків        

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

з/п 
Назва етапів магістерської дипломної роботи 

Строк виконання етапів 

роботи 
Примітка 

1. Складання плану дослідження 3.09.2020-11.09.2020  

2. Підбір та вивчення літературних джерел за темою 

магістерської дипломної роботи 

11.09.2020-25.09.2020  

3. Підготовка та подання науковому керівнику:  

- першого розділу  

- другого розділу  

- третього розділу 

- вступу та висновків 

 

26.10.2020-9.11.2020 

9.11.2020-23.11.2020 

23.11.2020-7.12.2020 

7.12.2020-14.12.2020 

 

4. Подання робочого варіанту роботи керівнику 15.12.2020-18.12.2020  

5. Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень 

керівника. Одержання відгуку 

18.12.2020 – 24.12.2020  

6. Подання роботи завідувачу кафедри на перевірку 28.12.2020-30.12.2020  

7. Рецензування роботи. 

Підготовка документів, що подаються до ЕК 

(листи, довідки, інформаційний листок, висновок-

виписка, опубліковані статті). 

Нормо-контроль секретаря ЕК 

4.01.2021-6.01.2021 

26.01.2021-28.01.2021 

 

 

28.01.2021 

 

8. Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень 

завідувача кафедри. Допуск роботи до захисту 

1.02.2021  

9. Подання роботи та супровідних документів до ЕК 2.02.2021  

10. Захист роботи 12.02.2021  

 

 Студент 

                                            ___________ Іванова О.В. 
      (підпис здобувача) 

 

 

   Керівник роботи                   ___________         Павлова О.В.   
(підпис керівника) 

 

 



 
 

АНОТАЦІЯ 

 

Іванова О.В. Удосконалення роботи системи управління персоналом (на 

прикладі АТ «Ельворті» – Кваліфікаційна магістерська робота зі спеціальності 

073 «Менеджмент». – Економіко-технологічний інститут імені Роберта 

Ельворті, Кропивницький, 2021.  

Робота складається з трьох розділів: 1. Теоретичні основи вивчення 

системи управління персоналом. 2. Методичні аспекти і аналіз ефективності 
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Мета роботи - на основі сучасних напрямків в управлінні персоналом 

організацій розробити пропозиції щодо розроблення та впровадження системи 

управління персоналом на підприємстві АТ «Ельворті». 

Об’єкт дослідження - підприємство АТ «Ельворті». 

Предметом дослідження є система управління персоналом АТ 

«Ельворті». 

Основним результатом роботи на прикладі підприємства АТ «Ельворті» 

є вивчення система управління персоналом, її ефективність. Також були 

проаналізовані основні трудові показники, методики аналізу діяльності 

служби управління персоналом.  В  ході роботи були виявлені головні 

недоліки в службі управління персоналом  – це недостатній рівень розвитку 

персоналу, його навчання.  Протягом тривалого періоду підприємство 

приділяло увагу в більшій мірі чисельності, проте рівню розвитку персоналу 

приділялось мало уваги. За допомогою навчання безпосередньо на робочих 

місцях підприємство отримує кваліфікований персонал із рівнем знань у 

необхідній галузі. 
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ВСТУП 

 

Розвиток організації не може проходити без розвитку системи 

управління персоналом. Це нелегкий процес, який володіє специфічними 

особливостями і закономірностями. Знання даного предмета необхідно 

сучасним керівникам і фахівцям, так як воно дозволяє підвищити 

ефективність, продуктивність і якість роботи персоналу. Вивчення управління 

передбачає вивчення відносин всередині персоналу, меду персоналом і 

керівництвом. Дані дії дозволяють організувати принципи управлінської 

діяльності, форми і способи їх здійснення. 

Історія дослідів, використання методів, аналізу - це все стало складовою 

мистецтвом управління персоналом як самостійною наукою. 

Мануфактури і майстерні були витіснені фабриками, що мають велику 

кількість працівників, колективний характер праці, його жорстку 

спеціалізацію під час промислової революції і розвитку капіталізму. 

Одночасно збільшилася інтенсивність і експлуатація праці, персонал 

віддалився від керівництва, відбулося загострення соціальних конфліктів 

серед людей на підприємствах та зовні Керівники підприємств намагалися 

знайти шляхи вирішення конфліктів, йшли на компроміс, налагоджували 

партнерські відносини між адміністрацією та іншими працівниками. В даному 

випадку керівники не впоралися з завданнями управління персоналом. Для 

роботи з людськими ресурсами і налагодження відносин між адміністрацією 

та працівниками на підприємстві потрібні були спеціальні працівники, і навіть 

спеціалізовані підрозділи. 

В даний час служби управління персоналом великих організацій 

вирішують складні і різноманітні завдання і являють собою досить великі 

підрозділи, що включають в свій склад чимала кількість служащих. Вони 

будують свою роботу на основі стратегічного планування та управління при 

розширенні гарантій зайнятості трудових ресурсів. 

. 



 
 

Почалися робочі руху на чолі з профспілками і робочими партіями. 

В даному випадку керівники не впоралися з завданнями управління 

персоналом. Для роботи з людськими ресурсами і налагодження відносин між 

адміністрацією та працівниками на підприємстві потрібні були спеціальні 

працівники, і навіть спеціалізовані підрозділи.  

Саме з таких критичних об становищ спілки, робочі партії почали 

робити дії: директора своїх підприємств намагалися знайти рішення усіх 

конфліктів. Але керівники змогли тільки доказати, що для управління 

працівниками, утримання відносин між ними та вирішення проблем потрібні 

спеціалізовані люди які б могли раціонально управляти персоналом.  

Такі висновки робила чи не одна компанія і на сьогоднішній день 

управляння персоналом у масштабних підприємств чи організаціях присутня 

не одна к-сть спеціалізованих робочих по даним питанням) 

Мета роботи - на основі сучасних напрямків в управлінні персоналом 

організацій розробити пропозиції щодо розроблення та впровадження системи 

управління персоналом на підприємстві АТ «Ельворті». 

Виходячи з поставленої мети, дана робота має вирішити такі завдання: 

1. Дослідити теоретичні засади розвитку системи управління 

персоналом. Отже залучення економічних підходів до управління системи 

персоналу започаткував поняття наукового управління. Технічний метод на 

підприємстві на сьогодні ефективніший, а  ніж управлінська підготовка. 

Виробництво повинно вести себе як японський автомобіль: ефективно надійно 

та передбачувано. 

2. Виявити сутність, принципи та методи побудови системи 

управління персоналом. Управління персоналом організації передбачає 

інформаційне, технічне, нормативно-методичне, правове та діловодного 

забезпечення системи управління персоналом. Керівники і працівники 

підрозділів системи управління персоналом також оцінюють результативність 

праці керівників та спеціалістів управління, діяльність підрозділів системи 

управління, економічну і соціальну ефективність вдосконалення системи і 



 
 

технології управління персоналом. 

3. Визначити основні проблеми розвитку системи управління 

персоналом.  Основною проблемою є зіставлення інтересів трудових ресурсів 

і підприємців. Персонал складається в широкій системі суспільних відносин, 

найчастіше найбільший вплив на створення плану інтересів, чим  внутрішньо 

корпоративні стосунки. Зокрема авторитет менеджера більшою частиною 

залежить від масштабу впливу та розміру виробництва в якому він працює. 

4. Провести аналіз основних трудових показників оцінки 

ефективності управління персоналом на досліджуваному підприємстві. Вік 

робітників підприємства після 50 років становить 41%, тому необхідно 

омолоджувати колектив. Цьому сприяє залучення молоді, надійна робота 

виробництва, зростання рівня заробітної плати та інших соціальних гарантій. 

Керівництво підприємства готове всіляко сприяти  молодим людям, хто хоче 

стати справжнім професіоналом. 

5. Оцінити ефективність діяльності служби управління персоналом 

на досліджуваному підприємстві. На АТ «Ельворті» діє справедлива система 

заохочення, пов'язана з виконанням цілей. Такий метод дозволяє підвищити 

ефективність роботи і вселяє зобов'язання по відношенню до цілей. 

6. Розглянути основні напрями вдосконалення системи управління 

персоналом. Впровадження на підприємстві корпоративної культури може 

підвищити продуктивність праці половини працівників будь-якого 

підприємства. Для молодих працівників (до 30 років) важливим є 

перспективність кваліфікації, престижність професії в суспільстві, можливість 

нових знайомств, сучасність робочого місця, а також досконалість 

використовуваної техніки і технології трудового процесу. 

7. Розробити основні заходи підвищення ефективності управління 

персоналом на АТ «Ельворті». Основними заходами  є розроблені та вірно 

підібрані методи навчання та підвіщеня кваліфікаційного рівня персоналу. 

Об'єкт – акціонерне товариство «Ельворті» 

Предмет - система управління персоналом АТ «Ельворті». 



 
 

При написанні роботи широко використовувалися роботи вітчизняних і 

зарубіжних авторів з питань управління персоналом, матеріали конкретного 

підприємства. Основними методами дослідження стали - системний підхід, 

метод узагальнення, аналіз і синтез, експертно-аналітичний, нормативний і 

статистичні методи. 

Серед основних напрямів підвищення ефективності управління 

персоналом пропоную приділити увагу розвитку персоналу, а саме його 

навчанню. Навчання слід здійснювати в трьох напрямках: за видами навчання, 

за місцем навчання, за ступенем динамічності сприйняття інформації (активні 

і пасивні). Методи навчання можна поділити на три групи: 

- метод навчання персоналу  на робочому місці; 

- методи активного навчання; 

- традиційні методи навчання. 

Навчання на робочому місці відрізняється можливістю застосовувати 

набуті теоретичні навики на практиці. Саме такий вид навчання, враховуючи 

специфіку підприємства є найбільш прийнятним. Застосовуючи даний метод 

розвитку персоналу підприємство отримує працівників тієї кваліфікації та 

спеціалізації, яка необхідна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ 



 
 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

1.1 Історія становлення і розвитку теоретичних вистав про 

систему управління персоналом 

 

Менеджмент персоналу складається з таких наукових дисциплін: 

досліди, методи, вирішення питань з психології людей, політології. проблеми 

суспільства. Теорія управління персоналом проходила свої етапи розвитку 

одночасно зі школами управління, вплив яких помітно вплинуло на назву. 

Починаючи з промислової революції, місце людини в організації змінювалося, 

разом з ним розвивалася теорія управління персоналом. 

В даний час існують три групи теорій: класичні теорії, теорії людських 

відносин і теорії людських ресурсів. На сьогодні є кілька формул: класичні, 

процедури людських відносин та системи людських відносин 

Таблиця 1.1 

Теорії управління ролі людини у виробництві 

 

№ 

п/п 

Найменува

ння теорій 

Представники Постулати Завдання 

керівників 

Очікувані 

результати 

1 Класичні 

теорії 

Ф. Тейлор, А. 

Файоль, Г. 
Емерсон, Л. 

Урвік, М. 

Вебер, Г. 

Форд, А.К. 
Гаст, П.М. 

Керженцев та 

ін. 

Багатьох не 

задовольняє 
працю. Те, чим 

займається 

людина, має мале 

значення в 
порівнянні із 

заробітком. 

Невелика 
кількість 

самостійних, 

творчих і 

ініціативних 
людей 

Керівнику 

необхідно 
спостерігати і 

строго 

контролювати 

дії підлеглих. 

Індивіди здатні 

працювати тільки 
при задовольняє 

їхню заробітну 

плату. Під 

суворим 
контролем 

керівника, 

індивіди можуть 
виконувати 

встановлені норми 

виробництва. 

 

 

  

 

Продовження табл. 1.1 

 



 
 

2 

 

Теорії 

людських 

відносин 

Е. Мейо, К. 

Арджеріс, Р. 

Лик 

Персонал хоче 

бути залученим в 

загальний 

процес 
виробництва, 

приносити 

корисність і бути 
визнаним як 

особистість. В 

даному випадку 
рівень заробітної 

плати не є 

настільки 

важливим 
фактором. 

Керівнику 

необхідно 

підтримувати 

персонал, 
заохочувати і 

мотивувати. Він 

повинен давати 
певний 

суверенітет своїй 

підлеглим - 
 Це в свою чергу 

надає 

відповідальність 

та самоконтроль 
над його 

роботою )  

 

Самостійність 

підлеглих 

дозволяє їм 

відчути власну 
значимість, що 

зменшує бажання 

протидіяти 
офіційній владі. 

3 Гіпотеза 

людських 

ресурсів 

А. Маслоу, Ф. 

Герцберг, Д. 

Макгрегор та 

ін. 

Більшість 

індивідів 

отримує 

задоволення від 
праці. Персонал 

бере участь в 

розробці ідей, 
більшість прагне 

реалізувати свої 

цілі. 

Керівнику 

необхідно вміти 

раціонально 

використовувати 
людські ресурси. 

Він повинен 

створити 
особливі умови 

для колективу, в 

котрих кожна 
людина може 

максимально 

проявити свої 

здібності. 

Підвищиться 

ефективність 

виробництва, так 

як підлеглі 
найбільш повно 

використовують 

свої можливості. 

 

Історія управління персоналом починається приблизно в кінці 19-го 

століття, коли соціальні працівники з'явилася на світло. В основному це були 

жінки, які негативно відреагували на суворість промислових вимог у 

поєднанні з тиском, що виникають від розширення франшизи, впливу 

профспілок і робітничого руху. 

Перша світова війна прискорила зміна в розвитку управління 

персоналом, при цьому кількість жінок на підприємствах збільшилася, таким 

чином, необхідно було заповнити прогалини, залишені чоловіками. У свою 

чергу це означало досягнення угоди з профспілками, на роботу стали 

приймати некваліфікованих жінок. 

У 1920-х роках посаду з назвою «менеджер по зайнятості» з'явилася на 

світ в машинобудуванні та інших галузях промисловості, де були великі 



 
 

заводи. 

У 1930-і роки великі корпорації в цих нових секторах усвідомили, що 

поліпшення винагороди працівникам є ефективним способом набору, 

утримання і мотивації співробітників. 

Друга світова війна збільшила виробництво в сфері озброєння. 

До 1945 року управління зайнятістю і добробутом роботи були 

інтегровані під загальним терміном «управління персоналом». Досвід війни 

показав, що обсяги виробництва можуть бути схильні до впливу політики в 

області зайнятості. 

У 1960-х і 70-х роках наука про зайнятість початку значно розвиватися. 

Одночасно стали поліпшуватися методи кадрової політики, розроблені з 

використанням теорії з області соціальних наук про мотивацію і 

організаційному поведінці. Широко став поширений метод відбору шляхом 

тестування і розширилася підготовка управлінських кадрів. 

Приблизно в середині 80-х виник термін «управління людськими 

ресурсами». Сьогодні професія керуючого включає в себе ряд спеціалізованих 

дисциплін, в тому числі винагороди (включаючи компенсацію, пільги, пенсії), 

забезпечення ресурсами, підтримка трудових відносин, розвиток організації, і 

навчання персоналу. 

Вивчимо актуальні методи до управління персоналом.  

Залучення економічних підходів до управління системи персоналу 

започаткував поняття наукового управління. Технічний метод на підприємстві 

на сьогодні ефективніший, а  ніж управлінська підготовка. Виробництво 

повинно вести себе як японський автомобіль: ефективно надійно та 

передбачувано. 

 По між основних положень теорії використання трудових ресурсів 

виділимо наступні першорядні. 

- монополітика у виробництві - робочі будуть отримувати завдання та 

вказівки тільки від одного керівника; 

- дотримання суворої управлінської вертикалі - ланцюг управління від 



 
 

начальника до підлеглого спускається зверху вниз по всій організації і 

застосовується як канал для комунікації та прийняття рішення 

-  фіксована кількість людей для одного керівника, повинна бути таким, 

щоб не виникало складнощів для комунікації і координації. 

- чіткий поділ структур організацій на штабну та лінійну - владними 

повноваженнями наділені лінійні керівники, штабний персонал відповідає за 

зміст діяльності;   

- геополітика - баланс між владою і відповідальністю - відповідальним 

за роботу можуть призначити тільки того, хто наділений відповідними 

повноваженнями; 

- підтримування трудових дисциплін, а саме вплив та прояви зовні, 

правила та звичаї дотримуються поваги; 

-  Давати приклад та індивідуальну допомогу у спільній праці; 

-   Рівність на кожному складі організації яке ґрунтується на на 

сприятливому спілкуванні, для більш сприятливих умов виконання своїх 

обов’язків; співвідношення праця - відпочинок; гідна винагорода за працю. 

Органічний підхід. В рамках цієї парадигми послідовно склалися 

концепції командного менеджменту та контрактації індивідуальної 

відповідальності. Саме індивідуальний та локаційний підхід протоптав 

новітню тенденцію управління персоналом та виніс її на голову вище а ніж 

традиційні схеми управління. Кадри перестали виконувати тільки 

реєстраційно-контрольну роль.  Вона почала розвиватися та розширювати свої 

можливості на пошук нових працівників, планування операцій важливих для 

організації, переоцінка робочих управлінських установ, підвищення 

кваліфікацій. 

Подолання протиріч, які характерні для органічного підходу, дало 

можливість сформулювати такі пропозиції, які є важливими з точки зору 

підвищення дієвості управління персоналом. 

1. Здійснюючи дії в складному середовищі, виникають помилки, які слід 

визнавати неминучими. Слід заохочувати у співробітників такі ефективні риси 



 
 

характеру: интуитивиз, здатність вчасно реагувати на критичні ситуації) 

2. Необхідно заохочувати аналізувати проблему та вийти на її 

вирішення. при виникненні конфліктів потрібно стимулювати до 

конструктивної дискусії, зазвичай, таким методом можно переглянути 

поставленне питання або проблему зі сторони. 

3. Структура діяльності не повинна визначати організаційну структуру. 

Цілі і завдання повинні з'являтися в процесі роботи, а не задаватися зверху. 

4. Обов'язково слід ретельно підходити до підбору робітників, створення 

організаційних структур і підтриманню процесів,  робочих , що допомагають 

формуванню цих принципів. 

Гуманістична парадигма сталася з концепції людських відносин і з 

уявлення про організацію як культурний феномен. Відповідно до 

гуманістичним підходом культура може трактуватися як процес створення 

реальності, що дозволяє людям бачити і розуміти події, дії, ситуації певним 

чином і надавати сенс і значення свого власного поведінки. 

У середовищі виробництва сталася переоцінка людського розуміння і 

уявлень про організації, як не звичайне явище у культурі. З точки зору 

людських підходів  цінності можуть трактуватися як процес створення 

наслідків поведінки кожного із них та вияви сенсу у своїх вчинках 

З даної точки зору можемо побачити, як працівники підприємств 

захопленні цією культурою цінностей ( сприймаючи її як "моя")  

та наскільки вони еластичні до змін через умови діяльності та існування. 

Також важливо прослідити життєві правила підприємств, чи всі підкорюються 

одним правилам. 

Таким чином, гуманістичний підхід відіграє позитивну роль. 

По-перше, як саме живе та рухається колективна діяльність у флорі та 

фауні підприємства.  Раніше велика к-сть менеджерів охарактеризували себе 

людей які створюють та налагоджують сферу відносин, раціональну та 

ефективну діяльність або створюють схему мотивування, то на сьогодні 

характер їх дій може розглядатися як створення, удосконалення певних ідей та 



 
 

думок  

По-друге саморозуміння себе та своїх дій може привести до повного 

перевтілення свого оточування. Стратегій можуть перетворитися на дію і на 

трансформацію оточуючого світу. 

По-третє з цієї точки зору, народжується усвідомлення що 

організаційний розвиток - це перебудова розуміння основ людських взаємо 

відносин. 

 

1.2 Сутність, принципи і методи побудови системи управління 

персоналом організації 

 

Управління персоналом - цілеспрямована діяльність керівного складу 

організації, а також керівників і фахівців підрозділів системи управління 

персоналом, яка включає розробку концепції і стратегії кадрової політики, 

закономірностей, принципів і методів управління персоналом. 

Управління персоналом полягає у формуванні системи управління 

персоналом; кадровому плануванні, проведенні маркетингу персоналу, 

визначенні кадрового потенціалу і потреби організації в персоналі; обліку і 

нормуванні чисельності працівників. Управління персоналом охоплює 

широкий спектр функцій від прийому до звільнення працівника: це наймання, 

відбір і прийом персоналу; ділова оцінка персоналу при прийомі, атестації, 

підборі; профорієнтація і трудова адаптація; мотивація і стимулювання 

трудової діяльності персоналу та його використання; організація праці та 

дотримання етики ділових відносин; управління конфліктами і стресами; 

забезпечення безпеки персоналу; управління нововведеннями в кадровій 

роботі; навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів; 

управління діловою кар'єрою і службово-професійним просуванням; 

управління поведінкою персоналу в організації; управління соціальним 

розвитком; вивільнення персоналу. Управління персоналом організації 

передбачає інформаційне, технічне, нормативно-методичне, правове та 



 
 

діловодного забезпечення системи управління персоналом. Керівники і 

працівники підрозділів системи управління персоналом також оцінюють 

результативність праці керівників та спеціалістів управління, діяльність 

підрозділів системи управління, економічну і соціальну ефективність 

вдосконалення системи і технології управління персоналом. 

Виходячи з такого визначення сутності управління персоналом і умов, в 

яких цей процес реалізується, формується концепція управління персоналом в 

кожній конкретній організації. Зупинимося на формуванні спільних рис 

концепції управління персоналом для організацій, що функціонують в 

російських умовах, коли в зв'язку з вимогами науково-технічного прогресу і 

здійсненням економічних реформ роль персоналу істотно зросла. 

Підвищення ролі персоналу і зміну ставлення до нього пов'язано, перш 

за все, з глибокими перетвореннями у виробництві. Традиційна технологія, 

включаючи конвеєр, прагнула звести до мінімуму можливості втручання 

людини в стійкі технологічні процеси, зробити їх незалежними від кваліфікації 

та інших характеристик робочої сили. Вона давала можливість широко 

застосовувати працю низької кваліфікації, що дозволяло економити на 

витратах, пов'язаних з наймом, навчанням і оплатою робочої сили. Наукові 

концепції організації праці та управління виходили з цих вимог. Мало місце 

безумовне поділ праці на управлінський і виконавський, переважали 

подетальная спеціалізація і жорсткий поопераційний контроль. Традиційна 

технологія відрізнялася слабкою залежністю від суб'єктивного фактора 

виробництва. 

Науково-технічний прогрес в останні десятиліття став причиною 

великих змін в трудовій діяльності. Традиційна технологія поступово 

поступається місцем гнучким виробничим комплексам, робототехніці, 

наукомісткого виробництва, заснованому на комп'ютерній техніці і сучасних 

засобах зв'язку, біо- і лазерної технології. Внаслідок їх впровадження 

скорочується чисельність персоналу, підвищується питома вага спеціалістів, 

керівників, робочих високої кваліфікації. Зростає вартісний обсяг капіталу, 



 
 

який приводиться в рух одним працівником. Розширення повноважень на 

робочому місці, контроль за виробничим процесом самого працівника (з 

відповідними наслідками для мотивації і управління персоналом) - головна 

відмінна риса сучасності. 

Змінюється і зміст трудової діяльності. В цілому падає роль навиків 

фізичного маніпулювання предметами і засобами праці і зростає значення 

концептуальних навичок: вміння в цілісній системі представляти складні 

процеси, вести діалог з комп'ютером, розуміння статистичних даних. 

Набувають особливого значення уважність і відповідальність, навички 

спілкування, усної та письмової комунікації. 

Сучасне виробництво все більше вимагає від працівників якостей, які не 

тільки не формувалися в умовах поточно-масового виробництва, але і 

навмисно зводилися до мінімуму, що дозволяло спростити працю і здешевити 

вартість робочої сили. До числа таких якостей відносяться: високу професійну 

майстерність, здатність приймати самостійні рішення, навички колективної 

взаємодії, відповідальність за якість готової продукції, знання техніки і 

організації виробництва, творчі навички. Однією з відмінних рис сучасного 

виробництва є його сильна залежність від якості робочої сили, форм її 

використання, ступеня залученості працівника в справи організації. 

Управління персоналом набуває все більш важливе значення як фактор 

підвищення конкурентоспроможності, довгострокового розвитку. 

Більшість фахівців формулюють сучасну концепцію управління 

людськими ресурсами достатньо широко, підкреслюючи її відмінності за 

критеріями оцінки ефективності (більш повне використання потенціалу 

співробітників, а не мінімізація витрат); за ознакою контролю (самоконтроль, 

а не зовнішній контроль); по переважній формі організації (органічна, гнучка 

форма організації, а не централізована бюрократична) і т.п. При цьому 

відзначається тенденція до підвищення ролі аналітичних функцій кадрових 

служб, особливо в останні роки. Характерна риса в організації роботи з 

персоналом в нинішніх умовах - прагнення кадрових служб до інтеграції всіх 



 
 

аспектів роботи з людськими ресурсами, всіх стадій їх життєвого циклу з 

моменту найму до виплати пенсійного винагороди. Все це вимагає зростання 

чисельності кадрових служб. 

До останнього часу саме поняття «управління персоналом» у нашій 

управлінській практиці було відсутнє. Правда, система управління кожної 

організації мала функціональну підсистему управління кадрами та соціальним 

розвитком колективу, але більшу частину обсягу робіт з управління кадрами 

виконували лінійні керівники підрозділів. Основним структурним підрозділом 

по управлінню кадрами в організації був відділ кадрів, на який покладено 

функції з прийому і звільнення працівників, а також по організації їх навчання, 

підвищення кваліфікації та перепідготовки. Для виконання останніх функцій 

нерідко створювалися відділи підготовки кадрів або відділи навчання. 

Відділи кадрів не були ні методичним, ні інформаційним, ні 

координуючим центром кадрової роботи. Вони структурно роз'єднані з 

відділами організації праці і заробітної плати, охорони праці і техніки безпеки, 

юридичним відділом і іншими підрозділами, які виконують функції 

управління кадрами. Для вирішення соціальних проблем в організаціях 

створювалися служби соціального дослідження та обслуговування. 

Найважливіші серед них: соціально-психологічна діагностика; аналіз і 

регулювання групових і міжособистісних відносин, взаємовідносин з 

керівництвом; управління виробничими і соціальними конфліктами і 

стресами; інформаційне забезпечення системи кадрового управління; 

управління зайнятістю; оцінка і підбір кандидатів на вакантні посади; аналіз 

кадрового потенціалу і потреби в персоналі; маркетинг кадрів; планування і 

контроль ділової кар'єри; професійна і соціально-психологічна адаптація 

працівників; управління трудовою мотивацією; правові питання трудових 

відносин; психофізіології, ергономіка і естетика праці. Якщо в умовах 

командно-адміністративної системи ці задачі розглядалися як другорядні, то 

при переході до ринку вони висунулися на перший план і в їх рішенні 

зацікавлена кожна організація. 



 
 

Концепція управління персоналом - система теоретико-методологічних 

поглядів на розуміння і визначення сутності, змісту, цілей, завдань, критеріїв, 

закономірностей, принципів і методів управління персоналом, а також 

організаційно-практичних підходів до формування механізму її реалізації в 

конкретних умовах функціонування організації. Вона включає: розробку 

методології управління персоналом, формування системи управління 

персоналом і розробку технології управління персоналом. 

Методологія управління персоналом припускає розгляд сутності 

персоналу як об'єкта управління, процесу формування поведінки індивідів, 

відповідного цілям і задачам організації, методів і принципів управління 

персоналом. 

Система управління персоналом передбачає формування цілей, функцій, 

організаційної структури управління персоналом, встановлення вертикальних 

і горизонтальних функціональних взаємозв'язків керівників та фахівців в 

процесі обґрунтування, вироблення, прийняття та реалізації управлінських 

рішень. 

Технологія управління персоналом включає: організацію найму, 

відбору, прийому персоналу; його ділову оцінку, профорієнтацію і адаптацію; 

навчання; управління діловою кар'єрою і службово-професійним 

просуванням; мотивацію і організацію праці; управління конфліктами і 

стресами; забезпечення соціального розвитку організації, вивільнення 

персоналу і ін. Сюди ж слід віднести питання взаємодії керівників організації 

з профспілками і службами зайнятості, управління безпекою персоналу. 

Основу концепції управління персоналом в даний час складають: 

зростаюча роль особистості працівника; знання його мотиваційних установок; 

вміння їх формувати і направляти відповідно до завдань, що стоять перед 

організацією. 

Зміни в економічній і політичній системах у нашій країні одночасно 

несуть як великі можливості, так і серйозні загрози для кожної особистості, 

перевіряючи стійкість її існування, вносять значний ступінь невизначеності в 



 
 

життя практично кожної людини. Управління персоналом в такій ситуації 

набуває особливого значення, оскільки дозволяє реалізувати, узагальнити 

цілий спектр питань адаптації індивіда до зовнішніх умов, врахування 

особистісного фактора в побудові системи управління персоналом організації. 

Укрупнене можна виділити три фактори, що впливають на людей в організації. 

1. Ієрархічна структура організації, де основний засіб впливу - це 

відносини влади-підпорядкування, тиск на людину зверху за допомогою 

примусу, контролю над розподілом матеріальних благ. 

2. Культура, тобто виробляються суспільством, організацією, групою 

людей спільні цінності, соціальні норми, установки поведінки, які 

регламентують дії особистості, примушують індивіда вести себе так, а не 

інакше без видимого примусу. 

3. Ринок - мережа рівноправних відносин, заснованих на купівлі-

продажу продукції і послуг, відносинах власності, рівновазі інтересів 

продавця і покупця. 

Ці фактори впливу - поняття складні і на практиці рідко реалізуються 

окремо. Якому з них віддається пріоритет, такий і вигляд економічної ситуації 

в організації. 

При переході до ринку відбувається повільний відхід від ієрархічного 

управління, жорсткої системи адміністративного впливу, практично 

необмеженої виконавчої влади до ринкових взаємовідносин, відносин 

власності, що базуються на економічних методах. Тому необхідна розробка 

принципово нових підходів до пріоритету цінностей. Головне всередині 

організації - працівники, а за її межами - споживачі продукції. Необхідно 

повернути свідомість працюючого до споживача, а не до начальника; до 

прибутку, а не до марнотратства; до ініціативи, а не до бездумного виконання, 

перейти до соціальних норм, що базуються на здоровому економічному сенсі, 

не забуваючи про моральність. Ієрархія відійде на другий план, поступаючись 

місцем культурі та ринку. 

Нові служби управління персоналом створюються, як правило, на базі 



 
 

традиційних служб: відділу кадрів, відділу організації праці та заробітної 

плати, відділу охорони праці і техніки безпеки та ін. Завдання нових служб 

полягають у реалізації кадрової політики і координації діяльності з управління 

трудовими ресурсами в організації . У зв'язку з цим вони починають 

розширювати коло своїх функцій і від чисто кадрових питань переходять до 

розробки систем стимулювання трудової діяльності, управління професійним 

просуванням, попередження конфліктів, вивчення ринку трудових ресурсів та 

ін. 

Безумовно, структура служби управління персоналом багато в чому 

визначається характером і розмірами організації, особливостями продукції, що 

випускається. У дрібних і середніх організаціях багато функцій по управлінню 

персоналом виконують переважно лінійні керівники, а в великих - 

формуються самостійні структурні підрозділи по реалізації функцій. 

У ряді організацій створюються системи управління персоналом, що 

об'єднують під єдиним керівництвом заступника директора з управління 

персоналом всі підрозділи, що мають відношення до роботи з кадрами. 

Система управління персоналом організації - система, в якій реалізуються 

функції управління персоналом. Вона включає підсистему лінійного 

керівництва, а також ряд функціональних підсистем, що спеціалізуються на 

виконанні однорідних функцій (Рис. 1.1) 



 
 

 

 

Рис.1.1 Склад підсистем системи управління персоналом організації 

 

Підсистема лінійного керівництва здійснює управління організацією в 

цілому, управління окремими функціональними і виробничими підрозділами. 

Функції цієї підсистеми виконують: керівник організації, його заступники, 

керівники функціональних і виробничих підрозділів, їх заступники, майстри, 

бригадири. [8] 

Функціональні підсистеми об'єднують однорідні, близькі за змістом 

функції по найважливіших напрямках роботи з персоналом. Носіями функцій 

цих підсистем є окремі функціональні підрозділи і посадові особи: керівники 

цих підрозділів, їх заступники, фахівці, інші службовці. Залежно від розмірів 

організацій склад підрозділів змінюється: в дрібних організаціях один 

підрозділ може виконувати функції декількох підсистем, а у великих, як 

правило, функції кожної підсистеми виконує окремий підрозділ. 
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Узагальнення досвіду вітчизняних і зарубіжних організацій дозволяє 

сформулювати головну мету системи управління персоналом: забезпечення 

організації кадрами, їх ефективне використання, професійний і соціальний 

розвиток. У відповідності з цією метою формується система управління 

персоналом організації. В основу її побудови закладаються закономірності, 

принципи і методи, розроблені наукою і апробовані практикою. 

 Керування персоналом завжди керується такими етапами: 

1. Встановлення мети і напрямів роботи з робочими 

2. Постійне вдосконалення системи управління персоналом. 

3. Створення засобів, форм і методів досягнення поставлених цілей. 

4. Координація та контроль виконання намічених заходів. 

Принципи управління персоналом - правила, основні положення і 

норми, яким повинні слідувати керівники і фахівці в процесі управління 

персоналом. Пізнаючи принципи, люди пізнають закономірності. Принципи 

управління персоналом відображають вимоги об'єктивно діючих економічних 

законів і закономірностей, тому і самі є об'єктивними. 

Принципів управління персоналом - безліч, але при всіх умовах 

управління персоналом здійснюється на основі наступних традиційно 

затвердилися в вітчизняних організаціях принципів: науковості, 

демократичного централізму, плановості, першої особи, 

єдностірозпорядництва; відбору, підбору і розстановки кадрів; поєднання 

єдиноначальності і колегіальності, централізації і децентралізації; лінійного, 

функціонального і цільового управління; контролю виконання рішень та ін.     

Ряд американських і японських корпорацій широко використовують і інші 

принципи управління персоналом: довічного найму, контролю виконання 

завдань, заснованого на довірі; поєднання такого контролю з корпоративною 

культурою; консенсуальное прийняття рішень, тобто обов'язкове схвалення 

рішень, що приймаються більшістю працівників. 

Принципи побудови системи управління персоналом - правила, основні 

положення і норми, яким повинні слідувати керівники і фахівці підрозділів 



 
 

управління персоналом організації при формуванні системи управління 

персоналом. Принципи побудови системи управління персоналом являють 

собою результат узагальнення людьми об'єктивно діючих економічних законів 

і закономірностей, властивих рис, почав з дії. Принципи об'єктивні так само, 

як об'єктивні економічні закони і закономірності. 

Принципи побудови системи управління персоналом слід відрізняти від 

методів побудови системи управління персоналом. Перші постійні і носять 

обов'язковий характер, а сукупність методів може змінюватися в залежності 

від зміни умов при збереженні принципів. Принцип дозволяє формувати 

систему методів і кожен метод окремо. Але метод не має такого впливу на 

принцип, так як останній об'єктивний. 

Розрізняють дві групи принципів побудови системи управління 

персоналом: принципи, що характеризують вимоги до формування системи 

управління персоналом організації, і принципи, що визначають напрямки 

розвитку системи управління персоналом. 

Принципи, що визначають напрямки розвитку системи управління 

персоналом 

Принцип концентрації. Концентрація зусиль працівників окремого 

підрозділу або всієї системи управління персоналом на рішенні основних 

задач або концентрація однорідних функцій в одному підрозділі системи 

управління персоналом, що усуває дублювання. 

Принцип спеціалізації. Поділ праці в системі управління персоналом 

(виділяється праця керівників, спеціалістів та інших службовців). Формуються 

окремі підрозділи, які спеціалізуються на виконанні груп однорідних функцій. 

Принцип паралельності. Передбачає одночасне виконання окремих 

управлінських функцій, підвищує оперативність управління персоналом. 

Принцип адаптивності (гнучкості). Чи означає пристосовність системи 

управління персоналом до мінливих цілям об'єкта управління та умовам його 

роботи. 

Принцип наступності. Передбачає загальну методичну основу 



 
 

проведення роботи з розвитку системи управління персоналом на різних її 

рівнях і різними спеціалістами. 

Принцип безперервності. Відсутність перерв у роботі працівників 

системи управління персоналом або підрозділів, зменшення часу 

простежування документів, простоїв технічних засобів управління і т.п. 

Принцип ритмічності. Виконання однакового обсягу робіт в рівні 

проміжки часу і регулярність повторення функцій управління персоналом. 

Принцип прямо точності. Впорядкованість і цілеспрямованість 

необхідної інформації з обгрунтування, вироблення, прийняття і реалізації 

певного рішення. Інформація може бути горизонтальної та вертикальної 

(взаємозв'язку між функціональними підрозділами і взаємозв'язку між різними 

рівнями управління) 

Принципи, цілі та методи управління персоналом створюють єдину 

систему управління персоналом (СУП), яка включає наступні підсистеми: 

1. Підсистема аналізу, планування і прогнозування персоналу. 

2. Підсистема підбору, розстановки, оцінки і безперервного навчання 

персоналу. 

3. Підсистема раціонального використання людських ресурсів на 

підприємстві. 

Основним завданням управління персоналом в даний час є сукупність 

ефективного і своєчасного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та 

трудової мотивації для розвитку здібностей, а також стимулювання до 

виконання робіт більш високого рівня. 

Методи управління персоналом: 

1. Економічні (прогнозування і планування робочих місць і людських 

ресурсів, визначення потреби в персоналі, джерел забезпечення). 

2. Організаційно-розпорядчі - способи впливу на персонал при 

використанні певних організаційних зв'язків, правових положень і норм 

(правил внутрішнього трудового розпорядку і т.д.). 

3. Соціально-психологічні (створення сприятливої психологічної 



 
 

атмосфери, соціальне планування). 

Принципи СУП можна розділити на 2 групи. До першої групи належать 

принципи, які характеризують вимоги до формування системи управління. До 

другої групи - принципи, що визначають в якому напрямку здійснюється 

розвиток СУП. 

Розглянемо першу групу принципів:  

1. Управління персоналом може бути обумовлено цілями виробництва.  

2. Уміння працівників виконувати функції нижчестоящого, вищого 

співробітника і працівників свого рівня в разі тимчасового вибуття останніх.  

3. Економічність і ефективність організації системи управління.  

4. Перспективність.  

5. Оперативне прийняття рішень.  

6. Розгляд різних варіантів пропозицій щодо формування СУП, вибір 

найбільш оптимальних.  

7. Простота системи управління  

8. Рішення грунтуються на науці.  

9. Ієрархічність.  

10. Узгодженість.  

11. Багатоаспектність (безліч каналів для здійснення управління: 

економічний, правовий і т.п.)  

12. Комфортність. Принципи другої групи:  

1. Спеціалізація праці.  

2. Паралельність (одночасне виконання декількох управлінських 

рішень).  

3. Пристосовність до цілей і умов роботи.  

4. Безперервність.  

5. Ритмічність. 

 Отримання однакового обсягу робіт у різний час та однакове 

повторення схем управління персоналом. З переходу до ринкової системи 

економіки керівники повинні набути уміння спільно та систематично 



 
 

вирішувати поставленні проблеми і удосконалення вже існуючих систем 

керівництва) Розвиток сучасних технологій робить глибокий вплив на процес 

управління людськими ресурсами. Наприклад, інтернет допоміг змінити ряд 

методів управління персоналом, в тому числі планування людських ресурсів, 

найм і добір співробітників, управління продуктивністю, робочий потік, 

навчання і компенсацію. В рамках системи управління персоналом, 

електронно-інформаційні системи управління персоналом (HRM) 

забезпечують зацікавленість сторін, що мають доступ до інформації про 

персонал і до специфічних функцій управління через Інтернет. Як і слід було 

очікувати, системи HRM, забезпечують ряд ключових переваг для організацій. 

Наприклад, дослідники стверджують, що вони здатні: 

- підвищити ефективність управління, 

- скоротити витрати, 

- зменшити адміністративний тягар, 

- полегшити планування управління [5]. 

Незважаючи на ці переваги, також дослідники стверджують, що може 

виникнути цілий ряд ненавмисних наслідків від їх використання. Наприклад, 

є припущення, що HRM орієнтовані, перш за все, на стримування витрат, а не 

на підвищення ефективності процесів управління персоналом. Існують також 

побоювання, що системи HRM можуть мати негативний вплив на членів 

деяких захищених груп (літні здобувачі), а також є можливість вторгнення в 

особисте життя. З огляду на ці потенційні вигоди і непередбачені наслідки, 

необхідно вивчити ефективність систем за допомогою досліджень, а також 

дозволити фахівцям з управління проектувати системи, які відповідають цілям 

організації і зацікавлених сторін. 

Хоча теорія про електронно-інформаційних системах управління 

персоналом знаходиться в зародковому стані, більшість досліджень на дану 

тему були зосереджені на вивченні ефективності різних додатків в області 

управління. 

Першим з таких додатків є електронне навчання, яке визначається як 



 
 

«курси підвищення кваліфікації або професійної підготовки, що 

поставляються в віддалені райони через синхронні або асинхронні засоби 

навчання, в тому числі письмова кореспонденція, текст, графіка, аудіо-або 

відеозапис, онлайн навчання, відеоконференція, інтерактивне телебачення, 

факс та інтернет». Використання цих різних форм технологій дозволяє 

організаціям забезпечити підготовку співробітників по всьому світу, і в 

значній мірі знижує витрати. 

По-друге, велика частина досліджень по HRM зосереджена на наймання 

через інтернет. Для цих цілей використовуються веб-сайти і веб-портали. 

Дослідники розглянули ряд факторів, який може впливати на привабливість 

організації і на наміри людей, які ведуть пошук роботи в інтернеті. Деякі вчені 

розглядають привабливість характеристик веб-сайтів, інші вивчають 

індивідуальні чинники людини, що впливають на прийняття рішення. 

По-третє, була вивчена ефективність систем веб-відбору, хоча і в 

набагато меншому ступені. Більшість досліджень в даній області зосереджені 

на еквівалентності комп'ютеризованих і паперових тестів з працевлаштування. 

Інші роботи спрямовані на оцінку реакції беруть інтерв'ю до використання 

інформаційних технологій в процесі опитування. 

Також вивчаються інші веб-системи для підвищення ефективності 

інших кадрових процесів. Наприклад, були проведені дослідження в галузі 

електронної компенсації і пільг. Використання електронних механізмів в даній 

сфері може забезпечити фахівцям з управління і менеджерам більш широкий 

доступ до інформації, яка може бути застосована для підвищення ефективності 

компенсаційних і пільгових програм. 

Одним з розділів філософії є філософія управління. Вона пов'язана з 

осмисленням, інтерпретацією управлінських процесів і управлінського 

пізнання, досліджує сутність і значення управління. Сенс терміна "філософія 

управління" має свою багату внутрішню структуру і включає гносеологічні 

дослідження науки про управління, вивчення логічних, онтологічних, етичних 

та інших підстав, як науки про управління, так і управлінської практики. 



 
 

Головними завданнями досліджень в філософії управління 

представляються: 

1. Виявлення змісту управління як галузі науки і як виду практичної 

діяльності; аналіз предмета науки про управління та її місця в системі 

наукового знання; 

2. Здійснення світоглядного, методологічного і логіко-гносеологічного 

аналізу основних ідей, понять, результатів, методів, функцій і теорій в науці 

про управління; 

3. Трансляція законів філософії для збагачення змісту законів 

управління; 

4. Використання досягнень теорії і практики управління для збагачення 

змісту категорій і законів філософії; 

5. Обґрунтування можливості і умов використання єдиних підходів до 

проблем управління системами різної природи, створення єдиної теорії 

управління. 

Даний розділ філософії проводить методологічний аналіз управління в 

додатку до різних областей людської діяльності і різних класів об'єктів 

управління, знаходить філософське обґрунтування основних напрямів 

управлінської теорії і практики. Цей підхід систематизує і класифікує вчення 

про управління, виявляє і групує аксиологічні домінанти в науці і практиці 

управління, а також формує інтегративний понятійний апарат науки 

управління, який включає термінологію всіх її теорій.  

 

1.3 Проблеми розвитку системи управління персоналом в Україні та 

за кордоном  

 

Існує безліч різних моделей СУП: англо-американська, німецька 

(континентально-європейська), японська (азіатська), модель Арабського світу, 

модель Латинської Америки і т.д. Нами будуть розглянуті перші чотири 

моделі, так як досвід цих районів найбільш цікавий для російської практики. 



 
 

Відміна риса анго-амереканскьої моделі у тому що "Хто хазяїн, той 

керує" тобто, впливати на план дій та їх організацію на підприємстві. 

Найманий персонал покликаний виконувати установки власників. корпорації 

ні інтереси відповідають вимогам акціонерам як одноцільної групи. 

Менеджери та робочі , якіх позвали виконувати завдання директорів, вони до 

виробництва не входять, але менеджерів характеризують як агентів з 

обмеженими правами акціонерів. 

Основною проблемою є зіставлення інтересів трудових ресурсів і 

підприємців. Персонал складається в широкій системі суспільних відносин, 

найчастіше найбільший вплив на створення плану інтересів, чим  внутрішньо 

корпоративні стосунки. Зокрема авторитет менеджера більшою частиною 

залежить від масштабу впливу та розміру виробництва в якому він працює. 

Саме через такий соціальний фактор кожний менеджер у США зацікавлений 

удосконаленням виробництва. Корпоративне управління  несе з собою  багато 

закутків де менеджер разом з власником можуть розійтися у думках. 

 Модель американців має високий рівень роздрібнених пакетів акцій\ к-

сть акціонерів саме у великих компаніях вираховується тисячами, а навіть і 

сотням та мільйонами, ніж к-сть акціонерів які йдуть одиницями у відсотках) 

А значить, жоден з акціонерів не може контролювати дії менеджменту. 

Контроль стає реальним тільки в результаті колективних зусиль акціонерів. У 

даній моделі прийнято вважати, що успіх фірми залежить, перш за все, від 

внутрішніх чинників, які рухають зовнішні на задній план. Акцент робиться 

на раціональної організації виробництва, постійного зростання 

продуктивності праці, ефективного використання ресурсів. 

Рівень спеціалізації окремих працівників високий, існує розмежування 

обов'язків. Плюси спеціалізації полягають у тому, що можливе скорочення 

часу підготовки працівників, зростає ступінь професійного вміння на кожному 

спеціалізованому робочому місці, збільшення кількості спеціалізованого 

обладнання. 

Ще одна найважливіша відмінність американської моделі - пряма 



 
 

заборона для банків володіти акціями нефінансових компаній. Це правило 

було встановлено також після кризи 1929 року як реакція на масові спекуляції 

банків з цінними паперами компаній. Воно усунуло одну з провідних областей 

для виникнення конфлікту інтересів: банк, що володіє акціями нефінансової 

компанії, перестає бути неупередженим постачальником фінансових ресурсів 

на ринок і стає зацікавленим в придушенні конкурентів "своєї" компанії.  

Нарешті наведена модель яка дає державі вторинну роль, яка зовсім не бажана 

з погляду американці 

Англо-саксонська модель управління є ієрархічною. Кар'єрне зростання 

відбувається строго в рамках професійної спеціалізації. 

В Європі домінує німецька модель, для якої характерно включення в 

управління всіх основних зацікавлених груп: власників, фінансових структур, 

організованих працівників, держави. Всі вони сприймаються як частина 

корпоративної структури і мають певні права на управління. Німецька модель 

знайшла своє місце у Європі вона розглядає всі параметри включення до 

групи: власників, працівників, держави, фінансові структури. 

Німецька модель існує як повна протилежність американської, тобто 

власник не виступає як організатор усіх структур,  тільки, як "зацікавлений". 

акціонерному капіталі. Таким чином, утворюються особливі умови взаємодії 

між працею і капіталом. Тут адміністрація і робочі організації пов'язані в 

єдину команду, яка орієнтована на досягнення суспільної злагоди в ім'я 

реалізації національних цілей. Кредитовані гроші Банка дають йому змогу 

вплинути на стратегічне управління. Робітники теж мають право впливати на 

політику організації зі сторони акціонерного капіталу . Саме через ці фактори 

складається особливі взаємозв’язки праця – капітал. У німецькій моделі 

організація як інститут невід'ємна від держави, з яким у неї існують 

партнерські відносини. 

У моделі німців виробництво у державі це невід’ємна річ, у неї завжди 

присутні партнерські відносини. Ці стосунки характеризуються 

рекомендаціями для виробництв у їх галузях, більшість компаній звертає увагу 



 
 

на рекомендації, але якщо ігнорувати їх- будуть наведені штрафні санкції, тим 

самим ускладнити існування цієї організації. Фінанси і профспілки також 

тісно пов'язані з галузевою структурою. У сукупності це створює потужні 

передумови для координації зусиль. 

Особливість фірм у Німеччині характеризується в тому, що вони 

виносять своїх людей на вищі посади, та зрідка дивляться на когось з "іншої 

вулиці" 

Особливість Європейської моделі в оплаті за працю полягає у тому, що 

заробіток поділяється на 2 групи: основні та ті що йдуть на інтенсивний 

розвиток. Нерозголошення про заробітну плату працівниками фіксується у 

договорі. Європейська модель почала практикувати оцінку умінь та навичок у 

працівників, ця оцінка суто приватна та не розголошується. З даною оцінкою 

робочий повинен погодитися. ) 

Японське держава, як правило, спочатку створює, а потім приватизує 

успішно працюють нові фірми в ім'я досягнення суспільних цілей, що прямо 

протилежно тому, що робиться в США або Німеччині. 

 Вони існують в ім’я працівників та тих кого обслуговують дані 

організації. 

В Японії сильні традиції, філософія групових цілей. Японські 

підприємці прагнуть до взаєморозуміння і злагоди. З цієї причини вони не 

доводять протиріччя між попитом і пропозицією до критичної точки і 

вживають заходів завчасно. 

У японській системі управління одними з найважливіших рис є: система 

довічного найму, концепція безперервного навчання і процес колективного 

прийняття рішень. 

Системою довічного найму функціонує в 50% всіх японських 

підприємств. При даній системі працівник після навчання надходить на роботу 

в фірму і працює до пенсії. Фірми піклуються про своїх працівників протягом 

усього періоду їх перебування. 

У японських компаніях масово використовується практика найму на 



 
 

роботу тимчасових працівників. Це дозволяє в разі раптових змін в ринковій 

кон'юнктурі миттєво реагувати на необхідність скорочення персоналу за 

рахунок тимчасових працівників. 

Існує і система передачі в "оренду" працівників в інші компанії - дана 

модель використання персоналу не зупиняє їх трудовий стаж в основний 

компанії, а керівництво компанії отримує дивіденди за оренду, що не 

здійснюючи жодних витрат. 

Японські менеджери витрачають багато часу і зусиль на вивчення 

підлеглих і на неформальну оцінку їхніх ділових якостей. Працівники 

японських фірм знають, що якісне виконання ними своїх обов'язків гарантує 

чергове підвищення, яке, як правило, відбувається раз в 2-3 року. 

Оплата праці робітників впритул залежить від вислуги років на одному 

підприємстві. Тому важливим фактором формування людських ресурсів є 

внутрішнє підвищення кваліфікації, яке дозволяє готувати працівників до 

виконання більш складних завдань. 

Китайський навик управління персоналом вивчимо в порівнянні з 

японським. На прикладі досвіду японських компаній в Китаї, накопиченого 

Асоціацією японських підприємств за кордоном, було виявлено безліч 

культурних відмінностей, які ускладнюють їх діяльність. Китайці не 

відрізняються такою відданістю компанії, як японці. В Японії при влаштуванні 

в компанію перевага віддається довготривалого найму і цінується стабільність 

роботи, а в Китаї співробітники з легкістю можуть переходити в інші компанії, 

які пропонують кращі умови найму. У цьому можна знайти позитивну сторону 

для роботодавця: китайського співробітника легше звільнити. 

Китайці не діють так злагоджено, як японці, не виявляють колективний 

дух взаємодопомоги, властивий японцям, виконують тільки свої обов'язки, які 

прописані в контракті. Таким чином, вони ведуть себе, скоріше, як 

індивідуалісти. 

В деякій мірі це пояснюється тим, що на величезне населення КНР 

роботи не вистачає, і люди не хочуть забирати її друг у друга. Китайці бояться 



 
 

ділитися своїми унікальними знаннями з колегами, тому що боятися втратити 

роботу. Таким чином, китайський інженер відмовляється ділитися своїм 

досвідом з підлеглими, тому що вважає його своїм надбанням. У японських 

компаніях обов'язки більш розмиті, і навіть людина з більш високим статусом 

може прибрати сміття на робочому місці або принести чай. Більш того, у 

багатьох японських корпораціях, якщо людина хоче зайняти високий пост, 

наприклад, в сфері управління, він повинен пройти всі щаблі кар'єрної 

драбини. Китайському ж випускникові вищого навчального закладу робити 

таку роботу не дозволяє гордість. 

На думку японських менеджерів, китайці не так сумлінні, обов'язкові і 

відповідальні, як японські працівники. Вони можуть пообіцяти і не виконати 

обіцянку або просто забути про нього; можуть приховати свою помилку, 

побоюючись покарання за неї (в Японії в цьому випадку прийнято повідомити 

про помилку в ім'я блага компанії); можуть не підписати контракт, тому що "і 

так обіцяють дотримуватися його умови", і т.п. Це можна пояснити 

соціалістичним минулим. На китайських держпідприємствах не існувало 

стимулів працювати сумлінно, а визнання власної помилки могло привести до 

небажаних наслідків у роки "культурної революції". 

Планова економіка привчила китайців переважно вибирати кількість, а 

не якість, і ця незвична для японців проблема залишилася донині. 

Усвідомлення необхідності порядку в Китаї нижче. Це відбивається на якості 

товарів і послуг. Менше уваги приділяється і безпеки на робочому місці. Ще 

одним ускладненням соціалістичної економіки, нехарактерною для Японії, є 

невміння людей відокремити суспільне від приватного. Ця проблема 

проявляється в марнотратне використання китайськими співробітниками 

ресурсів підприємства. 

Це аж ніяк не означає, що несумлінність і безвідповідальність - 

загальнонаціональні якості китайців. І в КНР з введенням елементів ринку 

з'явилася система стимулів, і люди стали працювати старанніше, ніж на 

держпідприємствах. Проявилися такі якості китайців, як працьовитість, 



 
 

цілеспрямованість, ініціативність. 

Наведемо деякі інші відмінності між двома народами, що викликають, на 

думку японців, проблеми в управлінні компанією. 

  японці планують і роблять все заздалегідь, а китайці відкладають все до 

останнього моменту. Японських співробітників бентежить 

непередбачуваність поведінки своїх колег. Так само непередбачено 

змінюється і законодавство країни. 

  на відміну від японської "культури високого контексту" китайці звикли 

до конкретності, до того, щоб всі чітко пояснювали і називали своїми 

іменами. Це викликає непорозуміння у обох сторін. 

  китайці хитрі і наполегливі, особливо в торгівлі (як то кажуть, "не 

упустять свого"). 

  китайці - горда нація. Особливо сильно розвинене почуття національної 

гордості. Зокрема, рекомендації що-небудь робити "тому, що так 

роблять в Японії", викликають у них сильне невдоволення; потрібні інші 

аргументи. 

  китайці більш самовпевнені і менш обережні, ніж японці. 

 Звичайно, по відношенню до всіх перерахованих вище характеристик існують 

помітні регіональні відмінності (так, жителі північних провінцій Китаю 

сильно відрізняються від жителів півдня). Але ці питання виходять за рамки 

даного дослідження. Слід лише пам'ятати про те, що японці і китайці не 

настільки схожі народи, як здається на перший погляд. 

А тепер виявимо деякі загальні світові тенденції: 

1. Загальна глобалізація господарської діяльності та збільшення числа 

корпорацій, які організовують свою діяльність в декількох регіонах світу. При 

цьому вони проводять дослідження і розробки в одній країні, виробляють 

комплектуючі там, де це найбільш вигідно з точки зору мінімізації витрат, 

організують збірку в безпосередній близькості до основних регіонах збуту і 

ведуть маркетинг і збут глобально. Японські корпорації, наприклад, які 

вийшли на цей рівень операцій, отримали вільний доступ до світових 



 
 

фінансових ресурсів, послабили свою залежність від національних банків і 

постачальників комплектуючих і в цілому значно наблизилися до 

американської моделі. Транснаціональні компанії значно менше залежать від 

національних особливостей країни основного базування і більше орієнтовані 

на специфіку ринків. Вони можуть бути описані в термінах американської 

моделі. 

2. Формування світової фінансової системи і посилення міжнародних 

зв'язків фондових ринків. Компаній з усіх країн розміщують свої акції на 

найбільш ліквідних фондових ринках, в тому числі США. Це дозволяє 

подолати одну з головних проблем німецької та японської моделей - 

нездатність місцевих ринків цінних паперів до виконання ними функцій 

регулятора ефективності корпорацій. 

3. Міжнародні злиття і поглинання. Якщо раніше злиття і поглинання 

були в основному характерні для американського ринку, то в останній чверті 

XX ст. вони стали транснаціональним явищем. Нафтовидобувна, 

автомобільна, авіаційна і аерокосмічна галузі радикально змінили свою 

структуру в цей період. Вони стали транснаціональними, і нові корпорації, що 

утворилися в результаті злиття кількох національних фірм, організовуються 

відповідно до американською моделлю. Американська модель виступає в 

цьому сенсі як модель транснаціональна. 

4. Широке впровадження інформаційних технологій в міжнародному 

бізнесі. Поява національних і світових банків даних, які обслуговують різні 

види бізнесу, електронна торгівля акціями на фондових біржах, які стали за 

допомогою інформатики транснаціональними, і т.п. створили можливість 

отримувати інформацію про компанії, їх операціях більш широкому колу 

потенційних інвесторів. Цей процес також працює на поширення 

американської ідеї з її більшою прозорістю. 

5. Загальні інтеграційні процеси в світі. Вони проявляються в різних 

регіонах, але найбільш яскраво в створенні Європейського Союзу. Його 

утворення в кінці XX ст. поставило на порядок денний проблему уніфікації 



 
 

корпоративних законодавств країн, що входять в ЄС. І загальне магістральний 

напрям цього процесу здійснюється в бік звільнення від національних 

особливостей, що перешкоджають свободі конкуренції, що в кінцевому 

рахунку призводить до функціонування американської моделі. 

Дуже складно оптимізувати управління не тільки в Україні в цілому, але 

і в окремій російської організації. На будь-якому підприємстві або в установі 

систему управління можна встановити раз і назавжди, вона являє собою 

постійно еволюціонує живий організм, який рухається в континуумі між двома 

крайніми точками - від абсолютно стабільного, застійного стану до 

нестабільного, кризового, аварійно-мобілізаційного стану [18]. 

Однією з найважливіших проблем розвитку СУП в Україні, вважається 

підготовка працівника з управління персоналом. 

Спочатку в нашій країні існувала думка, що при створенні системи 

підготовки керуючого можна прямо запозичувати уявлення про специфіку, 

зміст і напрями роботи; готові схеми організації; методи і програми підготовки 

управлінців. 

З даного питання також виникло кілька різних точок зору. Перший 

випадок, підтримуваний безліччю прихильників, ґрунтується на підготовці 

працівників з управління персоналом на базі економічних спеціальностей 

(факультет менеджменту або економіки). У такій ситуація будь-яка 

управлінська діяльність в діловій організації не без підстав розглядається як 

тісно пов'язана з економічною наукою. Другий випадок, менш підтримуваний, 

пов'язує навчання управлінця з базовими гуманітарними, поведінковими 

науками. Підготовка ведеться або на факультетах соціології, або на 

факультетах психології в рамках вузьких спеціалізацій, орієнтованих на 

підготовку співробітників. 

Ще однією проблемою в СУП є довірчі відносини між підлеглими і 

керівниками. Це допоможе першим розкрити потенціал, а другим більш 

ефективно управляти. 

В даному випадку, під словом «довіра» ми розуміємо готовність бути 



 
 

залежним від інших людей в ситуації невизначеності і в очікуванні певної 

вигоди від цього [22]. 

Управлінське довіру полягає в наступних елементах поведінки 

управлінця: 

1. Інформування. 

2. Відкритість свідомості керуючого для думок, одержуваних з боку 

підлеглих. 

3. Надання персоналу можливості контролю над своєю поведінкою і 

прийняття рішень самостійно. 

Крім перерахованих вище елементів, необхідно проводити моніторинг 

рівня довіри та виявлення проблем у цій галузі. Уміння професійно 

здійснювати оптимізацію довіри стає ключовим факторам конкурентних 

переваг компанії та успіху проведення змін. Регулярне вивчення рівня і 

проблем довіри, детальний аналіз результатів таких досліджень можуть 

сприяти глибокої діагностики організаційних проблем і виявлення 

потенційних напрямків вдосконалення управління. 

 Під час теоретичного аналізу було виявлено, що персонал - це 

найскладніший об’єкт управління на підприємстві. Люди мають здібність 

аналізувати, критично мислити та не   погоджуватися з думками  інших,  ніж 

матеріальні чинники. З проведеного нами дослідження,  отримали визначення 

СУП. 

 Управління персоналом - це взаємопов’язана сукупність методів 

прийомів та навичок з роботи персоналом. 

З різних моделей СУП для України найбільш підходять японська, англо-

американська та німецька. На основі аналізу СУП в Україні були 

сформульовані дві основні проблеми управління країни. Першою є нездатність 

підготовки фахівців з управління персоналом. А другий - ставлення між 

керівниками і підлеглими. 

Виходячи з розглянутих методів, принципів системи управління 

персоналу а саме  досвіду інлземних країн, можемо зробити висновок ,що 



 
 

основною проблемою в якості персонала є розвток, якість навчання нашого 

персоналу. 



 
 

2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ І АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

2.1 Організаційно-економічна характеристика і аналіз основних 

фінансово-економічних показників діяльності АТ «Ельворті» 

 

Акціонерне товариство «Ельворті», є приватним акціонерним 

товариством. Товариство є юридичною особою, діє на підставі Статуту і 

закону України про акціонерні товариства. 

Статутний капітал товариства складає 9500 тис. грн . Він складається з 

номінальної вартості акцій товариства, придбаних акціонерами, в тому числі 

9500 штук звичайних акцій номінальною вартістю 5 коп. 

Підприємство є комерційною організацією і має своєю основною метою 

діяльності одержання прибутку шляхом задоволення попиту на продукцію, 

товари і послуги. 

Товариство діє на підставі принципів госпрозрахунку і самоокупності і 

дотримується у своїй діяльності Положення Цивільного Кодексу України. 

Види економічної діяльності, якими займається товариство: 

1. 28.30 Виробництво машин  та устаткування для сільського та лісового 

господарства (основний вид). 

2.35.11 Виробництво електроенергії. 

3. 35.14 Торгівля електроенергією. 

Всі перераховані вище види діяльності здійснюються відповідно до 

чинного законодавства України. Окремими видами діяльності, перелік яких 

визначається спеціальними Законами, Товариство може займатися тільки при 

отриманні спеціального дозволу (ліцензії). 

Для досягнення цілей своєї діяльності Товариство може набувати права, 

нести обов'язки і здійснювати будь-які дії, які не будуть суперечити чинному 

законодавству та цьому Статуту. 

Майно Товариства утворюється за рахунок вкладів до статутного 



 
 

капіталу, а також за рахунок інших джерел, передбачених чинним 

законодавством України. 

Товариство здійснює облік результатів робіт, веде оперативні, 

бухгалтерський і статистичний облік за нормами України. Колегіальним 

виконавчим органом Товариства є правління . 

Голова правління - генеральний директор керує поточною діяльністю 

Товариства і вирішує всі питання, які передбачені Статутом Товариства. 

Голова правління - генеральний директор має велику кількість посадових 

обов'язків, за які несе високу відповідальність. Він організовує роботу і 

ефективну взаємодію виробничих одиниць та структурних підрозділів 

компанії; бере участь в розробці стратегії розвитку компанії; проводить 

оперативний фінансовий і економічний аналіз діяльності компанії і 

підрозділів; організовує, відстежує і відповідає за виконання всіх наказів 

генерального директора; працює над вдосконаленням системи мотивації 

(винагороди) працівників фірми і відповідає за її реалізацію; відповідає за 

дотримання трудової дисципліни, виконання наказів і розпоряджень. 

Виробничі підрозділи являють собою окремі ПК (продуктові команди) які 

відповідають за окремі продукти: ПК зернових машин, ПК просапних машин, 

ПК широкозахватних машин. На чолі кожної ПК стоїть директор продуктової 

команди. В структурі кожної ПК є окремі конструкторські і технологічні 

підрозділи. Крім цього, в організаційній структурі підприємства є планово-

фінансовий відділ, підрозділ бухгалтерського обліку та економіки, служба 

головного конструктора, відділ головного технолога, відділ логістики і 

постачання, відділ кадрів, служба технічного контролю та інші. Загальний 

вигляд організаційної структури підприємства наведено у Додатку А. 

 АТ «Ельворті» (засновано 1874 року) - виробник посівної та 

грунтообробної техніки в Україні. Компанія знаходиться в м. Кропивницький  

(колишній Кіровоград) і входить до холдингу декількох спеціалізованих 

підприємств, що володіє достатніми фінансовими можливостями, завдяки 



 
 

диверсифікації бізнесу (виробництво повнокомплектної 

сільськогосподарської техніки і гідроагрегатів). 

Підприємство орієнтується на проектування сільськогосподарських 

машин світового рівня, призначених для роботи із застосуванням сучасних 

технологій обробки ґрунтів. Керівництво всіма аспектами діяльності АТ 

«Ельворті» здійснюється за єдиними принципами в рамках єдиної інтегрованої 

системи менеджменту, що відповідає вимогам системи ICO 9001: 2008 (ISO 

9001: 2009). Частка експорту становить 55%. 

Чисельність персоналу в компанії складає 1050 чоловік, співвідношення 

основних робочих до допоміжних 57% / 43%. 

За 2020 рік обсяг реалізованої продукції становить понад 1 млрд грн. 

Обсяг капітальних інвестицій у виробництво - 61 млн грн. Сплачено податків 

за вказаний період 66 млн грн. 

У компанії впроваджується система організації виробництва «Бережливе 

виробництво». Система якості компанії сертифікована міжнародним органом 

по сертифікації OSCert. 

Виробничі площі становлять 32 000 м.кв. Загальна кількість обладнання 

737 одиниць. 

Постачальниками АТ «Ельворті» є компанії з 10 країн світу (Австрія, 

Німеччина, Італія, Іспанія, Данія, Польща, Чехія, Туреччина, КНР, Білорусь). 

Системно реалізовується продукція компанії через дилерську мережу, що 

складає 60 компаній в 13 країнах світу (Латвія, Литва, Польща, Чехія, 

Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Молдова, Білорусь, Вірменія, РФ, 

РК, Україна). 

На системних ринках поставки продукції частка АТ «Ельворті»  

становить від 6% до 50%, в залежності від номенклатурного ряду. 

Продукція компанії сертифікована в Україні, Європейському союзі і 

Митному союзі. 

Місія АТ «Ельворті»: «Виробництво посівної і грунтообробної техніки 

високого технічного рівня на основі застосування сучасних технологій з 



 
 

метою максимального задоволення запитів споживачів, забезпечення 

гармонійного розвитку Акціонерного Товариства в інтересах персоналу, 

акціонерів і регіону». 

Принципи корпоративної культури: 

1. Працювати на споживача. 

2. Прагнути до вдосконалення. 

3. Запозичувати і покращувати. 

4. Головна мета - це якість. Головна цінність - це персонал. 

5. Компанія - це ми. 

Очолює АТ «Ельворті» наглядова рада. Розробляє стратегію компанії 

генеральний директор, який покладає управління та координацію всіх 

процесів на провідних і топ-менеджерів, що, по суті, є директорами 

структурних підрозділів компанії.  

Основним показником економічної діяльності підприємства є обсяг 

виробництва та реалізації продукції. 

За 2018 рік обсяги виробництва та реалізації продукції підприємства в 

порівнянні з 2017 роком істотно зменшились. Це було викликано 

несприятливою ситуацією на ринку на початку року та відсутністю у 

підприємства обігових коштів для забезпечення виготовлення необхідної 

кількості продукції. 

Структура та динаміка виробництва за видами продукції наведена в 

рис.2.1. 

 



 
 

 

Рис. 2.1. Динаміка зміни обсягів виробництва за видами товарної 

продукції за 2017-2018 рр. 

 

 

Рис. 2.2. Динаміка зміни обсягів продажів за видами продукції за 

2017-2018 рр. 

З наведених даних видно, що падіння продажів відбулося майже по всій 

номенклатурі продукції, окрім незначного росту по просапним культиваторам 

(+4,4% в кількісному виразі), значного росту по екскаватору-навантажувачу 

(+20%), що пояснюється поступовим нарощуванням потужностей 

виробництва нового продукту, та збільшенням інших доходів в 2,9 разів. В 

2018 році до інших доходів увійшла реалізація електричної енергії в розмірі 

44,9 млн. грн, яку підприємство, отримавши ліцензію НКРЕКП та уклавши 

договір з ДІЇ «Енергоринок», отримало змогу закупати на оптовому ринку 



 
 

електроенергії (ОРЕ) України для власних потреб та для реалізації стороннім 

покупцям.  

У структурі реалізації продукції за 2017-2018 роки відбулися певні 

зміни, так зменшилась питома вага реалізації сівалок на 7,6 % та, відповідно,  

збільшилась питома вага культиваторів - на7%. Інші зміни були не значними. 

 

 

Рис.2.3. Структура продаж техніки АТ «Ельворті» за 2017-2018 рр. 

                                      

В 2018 році підприємство майже не отримало прибутку – чистий 

фінансовий результат склав 613 тис. грн, при цьому в попередньому році 

прибуток становив 164,2млн.грн. Таке погіршення викликано, насамперед, 

зменшенням обсягів реалізації на 167,5 млн. грн та курсовими різницями, які 

виникли за рахунок реалізації продукції на експорт, переважно до РФ, та 

склали 37,6 млн. грн, а також від купівлі-продажу іноземної валюти - 3,8 млн. 

грн. Також до факторів зменшення прибутку можна віднести зростання витрат 

в порівнянні з 2017 р. за рахунок: 

- збільшення цін на сировину та основні матеріали на 11,7%; 

- збільшення вартості купівельних напівфабрикатів на 9,3% 

- збільшення вартості електроенергії на 12%; 

- збільшення вартості природного газу на 6,2%; 



 
 

- збільшення мінімального прожиткового рівня на 8,8%, від якого 

розраховуються тарифні ставки та посадові оклади робітників підприємства; 

- збільшення витрат на виплату відсотків за кредитами на 8,1 млн. 

грн. за рахунок збільшення обсягів кредитів банків, які підприємство 

вимушене було брати у зв’язку з відсутністю достатньої кількості обігових 

коштів. 

Необхідно зазначити, що в 2018 році підприємство збільшило інший 

операційний дохід за рахунок переоцінки вартості активів - інвестиційної 

нерухомості на 55,2 млн. грн, при цьому витрати на зміну вартості активів 

склали 4,6 млн. грн. 

 

2.2 Методика аналізу основних трудових показників, як основного 

критерію оцінки ефективності управління персоналом 

 

Одним з основних розділів аналізу діяльності підприємства є 

дослідження трудових ресурсів. Мета проведення такого аналізу полягає у 

виявленні резервів трудових ресурсів, більш повне і ефективне їх 

застосування. Тут під ефективністю ми розуміємо перевищення віддачі від 

використання ресурсів над їх вартість. 

Аналіз проводиться за допомогою оцінки якісних і кількісних 

показників. 

Основні якісні показники: 

1. Статево-вікова структура персоналу. Це співвідношення персоналу за 

статтю, віком . Вікова структура характеризується відсотком осіб вікових груп 

у загальній чисельності персоналу. При вивченні вікового складу 

рекомендуються такі угруповання: 16; 17; 18; 19; 20-25; 25-30; 30-33; 35-40;40-

45;45-50; 50-55; 55-60,  років та старше. 

Більш продуктивною є вікова структура, представлена у вигляді такої 

угруповання: до 20 років;20-30 років; 31-40 років; 41- 50 років; 51- 60 років; 

старше 60 років. 



 
 

Вікова структура характеризується середнім віком і розраховується як 

сума вікових груп всіх співробітників, розділена на число зайнятих в 

організації. Знання цієї динаміки дозволяє більш ефективно управляти 

процесами планування потреб організації в робочій силі, підготовки резерву, 

професійного навчання, компенсації. 

2. Структура персоналу за стажем роботи розглядається невизначено: по  

стажу загальному та  строком роботи в  організації. Загальний стаж групується 

за такими періодами: до 16 років, 16-20, 21-25, 26-30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40 років і більше. Стаж роботи в  організації відмічає стабільність та 

сполученість трудового колективу. Стаж роботи визначають методом 

угруповання:- менше 1 року; 1 - 3 роки; 3-5 років; 5 -10 років; 10- 20 років; 

більше 20 років. 

3.  За рівнем освіти структура персоналу виділяє осіб, які мають вищу 

освіту, за рівнем підготовки -магістр, бакалавр, спеціаліст; незакінчену вищу; 

середню загальну; середньо спеціальне;; неповну середню; початкова. Як 

варіант: 

- неповна середня 

- середнє 

- незакінчена вища 

- вища 

- кандидат або доктор наук 

4. Кількість персоналу, що пройшов навчання в даному році. 

Основні кількісні показники: 

1. Середньооблікова чисельність за рік = Сума працівників за всі місяці 

звітного періоду / 12. 

2. Коефіцієнт обороту робочої сили (відношення числа прийнятих і 

звільнених працівників за аналізований період до середньооблікової 

чисельності працівників) = Коб = (Nпр + Nув) / ЧПср.    (2.1) 

3. Коефіцієнти обороту по прийому (відношення числа прийнятих до 

середньооблікової чисельності працівників) = Кпр = Nпр / ЧПср.   (2.2) 



 
 

 Коефіцієнт показує, наскільки зросла б кількість працюючих, якби не 

було звільнень 

4. Коефіцієнту плинності робочих кадрів (відношення числа звільнених 

за порушення трудової дисципліни, за рішенням суду і за власним бажанням 

до середньооблікової чисельності): = Ктек = Nтек / ЧПср.    (2.3) 

5. Коефіцієнт заміщення робочої сили (Число прийнятих за період / 

Число звільнених за період) = N пр / Nув.      (2.4) 

Характеризує заповнення працівників, які вибули з різних причин з 

організації, новоприйнятих. 

6. Коефіцієнт сталості складу підприємства (різниця облікової 

чисельності на початок періоду і числа звільнених за період поділена на 

середньоспискову чисельність і помножена на 100%) = (Сс.ч. - Nув.) / ЧПср. х 

100%.            (2.5) 

Показники руху кадрів наведено у таблиці 2.1 

Таблиця 2.1 

Показники руху кадрів на АТ «Ельворті» 

 

Рік Прийнтято Звільнено Коеф.плинності 

2017 409 411 10,4 

2018 197 302 20,7 

2019 196 358 21,3 

2020 257 209 18,4 

 

З таблиці видно, що за період з 2017 по 2019 рр. коефіцієнт плинності 

кадрів поступово збільшувався з 10,4 до 21,3. Позитивні зміни відбулись в 

2020 р., хоча ще потрібно займатися набором персоналу та розвивати програми 

із утримування персоналу. 

Аналіз кількісного і якісного складу працівників підприємства 



 
 

дозволить дати оцінку їх відповідності потребам, а також виявити тенденції в 

якісній зміні кадрів. В даному розділі аналізується чисельність робітників, 

розраховується структура працюючих, аналізується її динаміка, якісний склад 

(таблиця 2.2) 

Таблиця 2.2 

Якісний склад персоналу підприємства - розподіл за віком 

станом на 31 грудня 2020 р. 

 

Категорія 

працюючих 

Ообліковий склад 

всього осіб 
15-34 із них 15-24 35-49 50-54 55-59 60 та вище 

Всього 
із них 

жінки 
Всього 

із них 

жінки 
Всього 

із них 

жінки 
Всього 

із них 

жінки 
Всього 

із них 

жінки 
Всього 

із них 

жінки 
Всього 

із них 

жінки 

ВСЬОГО 835 271 242 36 87 6 249 77 109 51 139 74 96 33 

Основні 

робітники 
382 85 131 10 60 2 110 23 50 18 60 24 31 10 

Допоміжні 

робітники 
163 47 29 2 6   43 11 29 16 32 14 30 4 

Керівники 98 25 22   5   39 9 14 6 14 8 9 2 

Професіонали 124 78 34 15 5 2 39 25 8 8 21 16 22 14 

Фахівці 41 31 9 7 1 1 11 8 7 3 10 10 4 3 

Технічні 

службовці 
2 2                 2 2     

Учні 25 3 17 2 10 1 7 1 1           

 

 

 

     З таблиці бачимо, що  вік робітників підприємства після 50 років 

становить 41%, тому необхідно омолоджувати колектив. Цьому сприяє 

залучення молоді, надійна робота виробництва, зростання рівня заробітної 

плати та інших соціальних гарантій. Керівництво підприємства готове всіляко 

сприяти  молодим людям, хто хоче стати справжнім професіоналом . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Таблиця 2.3 

Облікова чисельність працівників підприємства по місяцям 2018 р. 
          

Місяці 

ПВП Непром група 

Всього 

підприємство 

із них 

жінки 
Завод МП МЗ Разом 

на   

01.01.2018 
1075 3   3 1078 343 

Січень 1071 3   3 1074 340 

Лютий 1065 3   3 1068 342 

Березень 1050 3   3 1053 339 

Квітень 1017 3   3 1020 335 

Травень 985 3   3 988 327 

Червень 953 3   3 956 318 

Липень 934 3   3 937 313 

Серпень 909 3   3 912 308 

Вересень 906 3   3 909 307 

Жовтень 908 3   3 911 307 

Листопад 933 3   3 936 312 

Грудень 946 3   3 949 309 

 
  

З таблиці видно, що за 2018 рік  зменшилась облікова чисельність 

робітників на 12% (з них жінок на 11%). Зменшення облікової чисельності 

відбувалося  в звязку з виїздом  наших робітників  в інші країни.  

          

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Таблиця 2.4 

Облікова чисельність працівників підприємства по місяцям 2019 р. 

Місяці 

ПВП Непром група 

Всього 

підприємство 

із них 

жінки 
Завод МП МЗ Разом 

на   01.01.2019 946 3   3 949 309 

Січень 957 3   3 960 305 

Лютий 959 3   3 962 304 

Березень 946 3   3 949 298 

Квітень 913 3   3 916 294 

Травень 840 3   3 843 289 

Червень 805 3   3 808 284 

Липень 803 3   3 806 274 

Серпень 791 3   3 794 272 

Вересень 798 3   3 801 273 

Жовтень 800 3   3 803 271 

Листопад 802 3   3 805 269 

Грудень 784 3   3 787 264 

 

 З таблицці видно, що за 2019 рік облікова чисельність 

зменшилася  на 17% (з них жінок на 15%) 
  

Зменшення облікової чисельності відбувалося в звязку з виїздом наших  

робітників за кордон. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Таблиця 2.5 

Облікова чисельність працівників підприємства по місяцям 2020 р. 

Місяці 

ПВП Непром група 

Всього 

підприємство 

із них 

жінки 
Завод МП МЗ Разом 

на   01.01.2020 784 3   3 787 264 

Січень 777 3   3 780 260 

Лютий 774 3   3 777 255 

Березень 780 3   3 783 259 

Квітень 779 3   3 782 256 

Травень 774 3   3 777 256 

Червень 768 3   3 771 257 

Липень 766 3   3 769 255 

Серпень 774 3   3 777 254 

Вересень 790 3   3 793 259 

Жовтень 808 3   3 811 268 

Листопад 829 3   3 832 272 

Грудень 832 3   3 835 271 

 

    

         З таблиці видно збільшення облікової чисельності відбулося в звязку  

з введенням карантину через COVID-19 та поверненням заробітчан в Україну. 

 Віддані працівникі які великий проміжок часу віддавали себе роботі, 

покращували колективну атмосферу. навчалися. накопичували досвід. та 

ефективність праці . 

Таким чином, одним з головних показників, що характеризують 

ефективність використання трудових ресурсів, є рівень продуктивності праці. 

Він вимірюється виробництвом валової продукції на одного середньорічного 

працівника, витратами праці на одиницю продукції, кількістю виробленої 



 
 

продукції на один людино-годину, одного працівника. 

Показники продуктивності праці наведено в таблиці 2.6 

Таблиця 2.6 

Продуктивність праці 

Показники  2017г. 2018г. 2019г. 
2019 р. в % до 

2017 р. 

1 2 3 4 5 

Продуктивність праці, 

грн./люд. 
848 733 524 393 615 461 72,5% 

Чисельність, люд. 1089 967 842 77,3% 

 

Як видно з таблиці, продуктивність праці у 2019 р. знизилась порівняно 

з 2017 р. на 27,5% це головним чином обумовлено зменшенням обсягів 

виробництва. 

Говорячи про структуру компанії, можна визначити її як відносини між 

людьми. Це дуже важливо, тому що вона забезпечує ефективну систему 

роботи, а також систему зв'язку. Організаційну структуру можна порівняти з 

анатомією живого організму, що діє в якості основи, скелета компанії. 

Повинна існувати відповідна система зв'язку, щоб забезпечувати досягнення 

потрібної інформації до потрібних людям. 

Досить важко знайти найбільш підходящу структуру компанії для 

підприємства. Протягом всієї історії практики управління, менеджери 

боролися з цією складною проблемою, але їм довелося визнати, що не існує 

єдиного найкращого варіантом для всіх організацій; а відповідна структура 

змінюється від ситуації до ситуації. Очевидно, що структура будь-якої 

організації повинна бути динамічною, щоб адаптуватися до обставин, що 

змінюються. І завдання управління полягає в розробці відповідної структури. 

Виділимо два типи структури в організаціях: 

1. Формальна структура, при якій відносини між організаційними 

ресурсами викладені керівництвом. Прикладом формальної структури може 



 
 

виступати союз груп людей у відділенні управління. Дана структура показує 

взаємини посад в організації з точки зору повноважень і відповідальності. 

2. Неформальною структурою є та, в якій моделі відносин між 

організаційними ресурсами працюють неофіційно. 

Менеджери намагаються знайти кращу організаційну структуру, і в 

даний час ми можемо переглянути кілька типів окремо згідно субординації і 

їх сутності. 

Субординація - це формальний канал, який визначає повноваження, 

обов'язки і зв'язку; це ієрархія робочих місць диференційованих по влади. 

Історично лінійна структура є найстарішим типом організаційної 

структури. Основна ідея це прямі вертикальні відносини між позиціями і 

завданнями одного рівня і позиціями і завданнями рівня вище або нижче. 

Більшість організацій мають ієрархічну структуру або структуру піраміди, з 

однією людиною або групою людей, у верхній частині, і все більше число 

людей, що знаходяться нижче на кожному наступному рівні. Всі люди в 

організації знають, які рішення вони можуть приймати, хто їх начальник, а хто 

їх безпосередні підлеглі. Коли бізнес зростає в розмірах, виникає необхідність 

для найму фахівців. В такому випадку адміністратори можуть організувати 

спеціальні відділи персоналу. Таким чином, другим типом структури компанії 

є виділений відділ персоналу. Ці люди, як правило, займаються послугами, 

вони не пов'язані з виробництвом продукту. Діяльність структури є однією з 

форм організації роботи відділу кадрів і включає бухгалтерський облік, 

персонал, кредитні операції і рекламу. 

Проте, діяльність більшості компаній дуже складна, щоб бути 

організованою в єдину ієрархію. Незадовго до першої світової війни 

французький промисловець Генрі Файоль створив свій вугледобувний бізнес 

відповідно до функцій, які він повинен був виконувати. Таким чином, третя 

структура, функціональна, є однією з форм організації на основі 

функціональної діяльності; структурні підрозділи створені для виконання 

організаційних функцій, таких як маркетинг, фінанси, і персонал. Іншими 



 
 

словами діяльність групується в функціональних областях, з якими вона 

найбільш чітко визначена. Це означає, що, наприклад, виробничі і 

маркетингові відділи не можуть приймати фінансові рішення, не порадившись 

з фінансовим відділом. Цей тип організації має характеристики як першого так 

і другого типів структури. Але головною відмінною рисою його є те, що 

менеджери по персоналу можуть мати лінійні (функціональні) повноваження 

з метою виконання їх конкретної діяльності. Наприклад, менеджер з реклами, 

що має деякі ідеї в організації, що характеризуються суворої прихильності 

політики кадрів, може тільки попросити продавців виконати свій обов'язок. 

Але і в функціональній структурі є свої недоліки:  

1. Співробітники, як правило, більше стурбовані успіхом їх відомств, що 

призводить до постійних битв між відділами.  

2. Поділ завдань не стимулює розвиток інновацій.  

3. Є можливість виникнення занадто великої кількості керівників. 

Вродженої проблемою ієрархій є те, що люди на більш низьких рівнях не в 

змозі приймати важливі рішення, а перекладають відповідальність на 

начальство. Рішенням даної проблеми може бути матричне управління, в 

якому співробітники звітують більш ніж одному начальнику на одному і тому 

ж рівні.  

Матрична структура є однією з форм організації, яка поєднує деякі 

аспекти функціональної і штатної структури. Таким чином, повна лінія влади 

може здійснюватися як по горизонталі, так і по вертикалі. Персонал в 

функціональних областях маркетингу і виробництва знаходяться під владою 

двох босів. Але в цій системі виникають проблеми, яких немає в традиційних 

організаційних структурах, але їх компенсують такі переваги як велика 

гнучкість, а також спеціалізація і координація. Крім того, якщо система 

правильно реалізована, конфлікти вирішуються перш, ніж вони досягають 

піку. 

Проте, для великої виробничої організації, що має один виробничий 

відділ, широкий спектр продуктів, як правило, неефективний. Тому більшість 



 
 

великих компаній є децентралізованими, слідуючи «Моделі Альфреда 

Слоуна», який розділив General Motors на окремі виробничі підрозділи в 1920 

році. Кожен підрозділ має свої власні розробку, виробництво і відділ продажів, 

збираючи окрему категорію автомобілів, з метою отримання прибутку. Таким 

чином, організаційна структура відділів підрозділяється на: продукт (або 

бренд) і географічне положення. 

Географічна структура відображає децентралізацію і переносить 

повноваження і відповідальність ближче до місця дії. Таке розташування 

забезпечує поліпшення відносин з клієнтами в обробці їх проблем і 

регулювання скарг. Суть структури продукту (бренду) полягає в тому, що 

зусилля, пов'язані з маркетингом конкретного продукту або групи продуктів 

координуються і стають відповідальністю менеджера по продукції. Ця форма 

організації пропонується при багатопрофільному виробництві. Не дивлячись 

на популярність системи продукт-менеджер, було багато проблем, пов'язаних 

з її використанням. Наприклад, існує твердження, що багато менеджерів по 

продуктах мають мало досвіду в рекламі і, отже, не виявляють інтерес до цієї 

функції. В результаті, система зазнала численні зміни за останні роки, і 

неможливо проілюструвати загальноприйняту конструкцію. 

Ще одна можливість зробити роботу компанії більш ефективною, мати 

повністю автономні, тимчасові групи або команди, які відповідають за весь 

проект і розпадаються, як тільки він буде успішно завершений. Команди часто 

не дуже підходять для процесу прийняття рішень, і вони мають реляційні 

ризики, якщо ж тільки вони не є невеликими і не мають самодисципліною. Як 

вже говорилося раніше, метою функції організації є досягнення узгоджених 

зусиль по структурі компанії і влади в стосунках. Таким чином, те, що 

стосується поведінки членів організації, існує чотири параметри:  

1. Відповідальність 

2. Повноваження 

3. Звітність 

4. Делегація 



 
 

2.3 Методика аналізу ефективності діяльності служби управління 

персоналом.  

 

Проаналізуємо систему управління персоналом на підприємстві за 

результатами. Для цього нам необхідно врахувати деякі принципи. 

1. Принцип постановки задач "зверху вниз". Завдання, які необхідно 

вирішити, власники бізнесу формулюють перед генеральним менеджером або 

генеральний менеджер задає їх сам. Генеральний менеджер поділяє спільну 

задачу на підзадачі так, що їх рішення забезпечує досягнення вихідної мети. 

Підзадачі розподіляються потім між підлеглими (топ-менеджерами). Точно 

такий же процес поділу завдань на підзадачі повторюється і на нижчих щаблях 

управлінської ієрархії. 

2. Принцип зворотного зв'язку "від низу до верху". В ході узгодження 

завдання менеджером і підлеглим може відбуватися коригування змісту 

завдання, рівня її пріоритетності або термінів виконання. Коригування 

завдання виступає важливим і позитивним процесом. З одного боку, в процесі 

спільного обговорення та обміну аргументацією досягається рівноцінне 

розуміння формулювань завдань, а сама задача може модифікуватися в більш 

точну і коректну за змістом. З іншого боку, в процесі узгодження досягається 

необхідне рівновагу між очікуваними досягненнями та наявними в компанії 

ресурсами. 

3. Принцип "внутрішньо фірмового ринку праці". На відміну від 

обов'язків, зазначених в типовому контракті, планові завдання неможливо 

передбачити кожен раз. Такого роду завдання є додатковими витратами праці, 

так як не передбачені початковими умовами найму. Саме через цю обставину 

так важливі відносини добровільності, довіру і рівноправність сторін у процесі 

узгодження завдань. 

 Служба управління персоналом - це підрозділ управління який повинен 

ефективно розподіляти наявну робочу силу 

Для аналізу даної служби необхідно розглянути наступне: 



 
 

1. Реєстрація оформлення кадрових рішень. Включає в себе ведення особистих 

карток обліку, заповнення трудових книжок, особових справ тощо Ведення 

кадрового обліку є невід'ємною частиною роботи юридичної особи будь-якої 

організації, незалежно від кількості штатних одиниць. Часто про облік кадрів 

згадують, коли на підприємство з перевіркою приходять співробітники 

інспекції з охорони праці або колишній працівник звертається з позовом до 

суду. Документи по кадрам, як і по оплаті праці, повинні бути абсолютно у 

всіх організацій і індивідуальних підприємців. Більшість таких документів має 

тривалий термін зберігання (75 років або постійний), тому до них потрібно 

ставитися особливо уважно. 

2. Підбір персоналу - це важливий етап в роботі з кадрами, що включає 

розрахунок потреби в персоналі, побудова моделі робочих місць, професійний 

відбір кадрів і формування резерву. Правильний вибір кандидата може 

допомогти збільшити продуктивність, прибуток і підвищити лояльність 

співробітників. Неправильний вибір традиційно відбивається на великий 

плинності персоналу або недостатньої компетенції співробітників. 

Підбір персоналу має своєю відправною точкою опис вакансії і аналіз до 

відповідних обставин що сталась на ринку кадрів. Рекомендовано починати 

набір кадрів  вже маючи конкретний багаж кандидатів. При необхідності в 

опис вакансії вносяться виправлення.  

 Складний відбір та високі вимоги від кадрів дають змогу відсіяти менш 

кваліфікованих працівників та забезпечити професіональних робітників 

гідною заробітною платою. Такий процес набагато складніший та 

багатоетапний, аніж здається, до нього входять: обґрунтовані наукові  

принципи та техніки роботи. Основні етапи робіт кадрів складаються з:  

- плану кадрів; 

- селекція кадрів; 

- визначення заробітної плати;  

- оцінка кадрів; 

- навчання робітників; 



 
 

- соціальне забезпечення;  

- дисциплінарні та юридичні фактори. 

Кадрові служби повинні працювати в тісному контакті з керівниками 

всіх рівнів та вузькими спеціалістами з метою успішного вирішення 

зазначених завдань.  Робота кадрових служби завжди повинна бути 

взаємопов’язана з керівниками, спеціалістами та усіма службами на 

організації за для якісної роботи поставлених завдань. При цьому директори 

зобов’язані розуміти направлення кадрових служб, а працівники кадрів 

розуміти свою роботу, мати досвід та розбиратися в щоденних проблемах 

даної організації. Для вирішення кадрових усіх кадрових завдань потрібно 

володіти необхідними знаннями економіки, юриспруденції, психології та 

соціології. 

Відбір кадрів - це механізм, що складається з п’яти форм, які 

забезпечують рух:  

-програмна  

-науково-методична 

-організаційна 

-кадрова 

-матеріально-технічна  

Перша форма автоматизація роботи з допомогою комп’ютерних програм 

Друга форма дає можливість визначати  принципи, критерії, методи та 

вживаний математичний апарат. Важливу роль відіграють ефективність та 

оцінка відбору, узагальнених даних та аналізу, вдосконалення системи кадрів 

та покращення роботи. 

Третя форма є комплексом раціональних заходів, які відбуваються 

окремо від всіх етапів або разом з усіма методами. Мета: скорочення 

витраченого часу та покращити якість вибору кадрів  

Четверта форма - це мобілізація всіх потрібних майстрів на необхідні 

ланки в організації  

П’ята форма допомагає з фінансової точки зору для проведення всіх 



 
 

необхідних завдань 

Друга форма включає в себе 4 типи: 

Перший тип - згуртованість. Мета: дослідження кандидата (біографічна, 

професійна кар’єра, медичні характеристики, особисті якості)  

Другий тип - раціональність. Раціональний результат оцінювання 

якостей кандидата. 

Третій тип - безперервність. Даний тип представляє постійну роботу з 

заохоченням і відбір якісних майстрів. та складання кадрів на майбутнє 

Четвертий тип - науковість, використання наукових методів, досліджень 

за для підвищення якості роботи. 

3.  Навчання персоналу - це комплексний процес який у свою чергу дає 

змогу підвищити рівень знань, умінь та навичок і способи спілкування . Не 

можна недооцінювати вплив навчання на становлення і розвиток 

організаційної культури. Організаційну культура прийнято ділити на три рівні: 

уявлення про цінності; норми і правила поведінки; конкретну поведінку 

працівників. Інформація про кожного з них може відображатися як в 

офіційних, так і в неофіційних каналах комунікації в організації. Процес 

навчання - основа офіційного каналу поширення інформації про культуру 

організації. 

 Для безперервної освіти необхідно такі фактори: 

1.  Залучення новітніх технологій сучасних товарів. розвиток 

комунікації створює більш гнучкий вибір роботи. Саме через ці фактори 

гарантувати робота не буде гарантована базовою освітою 

2. Сьогодення трансформується в великий вибір на ринку з високою 

конкуренцією між виробниками. Держави які мають сучасну систему праці і 

програми безперервної освіти безумовною знаходяться на лідируючих 

позиціях за умовами сучасної конкуренції. Маючи найкоротший строк, вони 

мають відповісти товаром раніше, ніж конкуренти  

3.Постійно змінюються різні сфери існування, так само як и технології і 

навчання повинно відповідати швидкості  



 
 

4. Організації куди краще триматися за відучених працівників. ніж 

набирати нових  

5. З точки зору фахівця мета навчання має суттєві відмінності чим у 

роботодавця  

6.В.Бартц та Х.Шайбл німецькі фахівці мають думкую що роботодавці 

навчають за такими принципами: 

 -впровадження новітніх технологій  

 -виявлення  проблем та вміти знаходити ефективне рішення 

 -гнучкість формування персоналу  

 -залучення персоналу до роботи  

З точки зору Бортца та Шайбла працівник визначає такі цілі у 

безперервній освіті: 

- стабілізація та кваліфікація 

- придбання ефективних навичок поза межею проф. діяльності  

- отримати інформацію про постачальників та споживачів, та загалом, 

що буду впливати на його працю) 

4. Атестація персоналу - це перевірка професійних знань працівника і 

його ділових якостей. Низька кваліфікація працівника, яка не дозволяє йому 

справлятися з роботою, - гідна причина для звільнення. Але некомпетентність 

повинна бути доведена роботодавцем, як на момент звільнення, так і в 

подальшому, якщо буде потрібно, в суді. Атестація допомагає об'єктивно 

оцінити ділові якості співробітника і підтвердити, що людина займає не ту 

посаду. Без проведення даної процедури звільнити людину в ситуації, що 

розглядається не можна. Атестація дає законну можливість розірвати 

трудовий договір з працівниками, що не відповідають вимогам, що 

пред'являються. Самим працівникам така перевірка допомагає піднятися по 

кар'єрних сходах, а роботодавцю атестація дозволяє проаналізувати і оцінити 

ефективність роботи співробітників, оптимізувати трудовий процес, тим 

самим створюючи працівникам додаткові стимули для підвищення 

кваліфікації. За результатами атестації роботодавець має право не тільки 



 
 

підвищити працівників на посаді, але і припинити трудові відносини з 

працівниками, що не відповідають займаній посаді, на абсолютно легальній 

підставі. 

5. Оплата праці - це заслужена винагорода, наперед визначена з 

роботодавцем, за свою виконану роботу. Зарплата одна із складових 

соціально-економічного існування у житті. Не дивлячись на недосконалий 

механізм регулювання оплати робочої сили, в суспільстві на підприємстві 

оплата праці повинна співвідноситься з конкретними параметрами, 

обумовленими технічними, технологічними, організаційними та 

економічними умовами діяльності підприємства. Щоб заробітна плата 

виконувала свою стимулюючу функцію, повинна існувати прямий зв'язок між 

її рівнем і кваліфікацією працівника, складністю виконуваної роботи, 

ступенем відповідальності. Принцип матеріальної зацікавленості працівників 

у результатах своєї праці є одним з основних в сучасній економіці. 

Трудова адаптація персоналу - взаємне пристосування працівника і 

організації, що грунтується на поступовому включення працівника в процес 

виробництва в нових для нього професійних, психофізіологічних, соціально-

психологічних, організаційно-адміністративних, економічних, санітарно-

гігієнічних і побутових умов праці та відпочинку. 

Структурний закріплення функцій управління адаптацією може 

проходити за наступними напрямками. 

1. Виділення відповідного підрозділу (бюро, відділу) в структурі 

системи управління персоналом. Найчастіше функції з управління адаптацією 

входять до складу підрозділу з навчання персоналу. 

2. Розподіл фахівців, що займаються управлінням адаптацією, по 

виробничим підрозділам організації, координації їх діяльності з боку служби 

управління персоналом. 

Завданнями підрозділу або спеціаліста з управління адаптацією в області 

організації технології цього процесу є організація: семінарів, курсів з різних 

питань адаптації; проведення індивідуальних бесід керівника, наставника з 



 
 

новим співробітником; інтенсивних короткострокових курсів для керівників, 

знову вступників; спеціальних курсів підготовки наставників; використання 

методу поступового ускладнення виконуваних новачком завдань; виконання 

разових громадських доручень для встановлення контактів нового працівника 

з колективом. 

Для нових працівників можна організувати спеціальний курс навчання і 

виховання, покликаний найбільш швидко і раціонально адаптувати їх до 

стилю і методів роботи в організації або в підрозділі. Формами адаптації 

можуть бути лекційні та семінарські заняття безпосередньо в організації. 

У роботі з проведення адаптації нових працівників менеджер по 

персоналу повинен використовувати спеціально розроблену програму. 

Програма адаптації ділиться на загальну і спеціалізовану. Загальна програма 

адаптації стосується в цілому всієї організації і відповідають на наступні 

питання. 

1. Загальне уявлення про організацію: привітальна промова; тенденції 

розвитку, цілі, пріоритети, проблеми підприємства; традиції, норми; 

продукція і її споживачі; види діяльності; організація, структура, зв'язку; 

інформація про вище керівництво, внутрішні відносини. 

2. Оплата праці в організації. 

3. Додаткові пільги, види страхування, вихідну допомогу; допомоги на 

випадок хвороби; допомоги по материнству; розмір пенсії; можливості 

навчання на роботі. 

4. Охорона праці та техніка безпеки: запобіжні заходи; правила 

протипожежної безпеки і контролю; правила поведінки при нещасних 

випадках; охорону здоров'я і місця надання першої медичної допомоги. 

5. Відносини працівників з профспілками; терміни і умови найму; 

призначення, переміщення, просування; права і обов'язки працівника; 

виконання постанов профспілок; дисципліна і стягнення. 

6. Служба побуту: харчування; кімнати відпочинку; інші служби побуту. 



 
 

Після реалізації спільної програми адаптації проводиться спеціалізована 

програма адаптації. Вона охоплює питання, пов'язані конкретно з будь-яким 

підрозділом або робочим місцем. Зазвичай цю програму проводять лінійні 

керівники або наставники. Ця програма включає в себе наступні питання. 

1. Функції підрозділу: цілі пріоритети; організація, структура та функції; 

взаємини з іншими підрозділами. 

2. Обов'язки і відповідальність; детальний опис поточної роботи та очікуваних 

результатів; роз'яснення, чому ця конкретна робота важлива, як вона 

співвідноситься з іншими видами робіт в підрозділі і на підприємстві в цілому; 

тривалість робочого дня і розклад; вимоги до якості виконуваної роботи. 

3. Правила-приписи: правила, характерні тільки для даного виду роботи або 

даного підрозділу; правила техніки безпеки; відносини з працівниками інших 

підрозділів; харчування, куріння на робочому місці; телефонні переговори 

особистого характеру в робочий час. 

4. Огляд підрозділу: місця розташування кнопки пожежної тривоги, входи і 

виходи; місця для куріння; місця надання першої допомоги. 

5. Подання співробітникам підрозділу. 

     Дану програму можна використовувати як для первинної, так і для 

вторинної адаптації. Так як адаптація молодих працівників, які ще не мають 

професійного досвіду, відрізняється тим, що вона полягає не тільки в засвоєнні 

інформації про організацію, а й в навчанні самій роботі, в програму адаптації 

обов'язково має входити навчання. Особливі потреби в адаптації 

випробовують співробітники старшого віку. Вони також мають потребу в 

навчанні і їх потреби в чомусь схожі з потребами молодих працівників, але їм 

часто сутужніше вписатися в колектив. Свої особливості має адаптація жінок, 

які повернулися на роботу після відпустки по догляду за дітьми, інвалідів, 

співробітників, які повернулися після проходження навчальних курсів. Все це 

не можна залишати без уваги і необхідно враховувати при складанні програм 

з адаптації Додаток Б. 

2.4 Аналіз ефективності системи управління персоналом АТ 



 
 

«Ельворті» 

 

Використовуючи принцип постановки завдань «зверху вниз» 

генеральний директор-голова правління АТ «Ельворті» створює «дерево 

цілей». 

 Дерево цілей - це схема побудована за рівнем ієрархії, вона дає змогу 

побудувати плани, системи, плани. 

В основу «вершини дерева» власники бізнесу ставлять стратегічну мету, 

яка визначається в рамках стратегії організації. Досягнення цієї мети 

забезпечується виконанням операційних і планових завдань. 

Цілі ретельно класифікуються і структуруються для того, щоб бути 

максимально зрозумілими для читача. 

Формування кожної з цілей виконується шляхом виконання  відповідних 

аналітичних процедур узгодження та затвердження. 

До кожної з визначених на нижньому рівні деталізації цілей, наскільки 

це можливо, застосовуються вимоги SMART. 

S (specific) - конкретна 

M (measurable) - вимірна 

A (achievable) - досяжна 

R (realistic) - реалістична 

T (timed) - обмежена за часом 

Також на підприємстві забезпечується регулярний зворотній зв'язок за 

принципом «знизу вгору». Працівники регулярно інформуються, на якій стадії 

досягнення мети вони знаходяться. Це мотивує персонал більш ретельно 

прагнути до досягнення поставлених завдань, збільшується продуктивність. 

Після кожного виконаного етапу зворотній зв'язок здійснюється через 

звіти. 

На АТ «Ельворті» діє справедлива система заохочення, пов'язана з 

виконанням цілей. Такий метод дозволяє підвищити ефективність роботи і 

вселяє зобов'язання по відношенню до цілей. 



 
 

На підприємстві проводяться такі заходи щодо формування внутрішньо 

фірмового ринку праці: 

1. Персонал оцінюється при прийомі на роботу. 

2. Мотивація персоналу. 

3. Створюється кадровий резерв. 

Оцінка персоналу при прийомі на роботу проходить в 2 етапи: 

психологічне тестування; оцінка ступеня компетенцій кандидата в роботі, на 

яку він приймається. 

Оцінка ступеня компетенцій здійснюється шляхом заповнення 

спеціальних бланків та анкет. Ступінь розвитку компетенцій підраховується за 

допомогою шкали бальних оцінок.  На прикладі карти оцінки компетентності 

та оцінки результативності працівника, яка впроваджена на АТ «Ельворті» 

(Додаток В) 

Мотивація персоналу: 

1. Матеріальна винагорода (сумарний оклад, преміальна частина, інші 

виплати). Впровадження матеріальних стимулів надає можливість 

координувати поведінку об'єктів управління на основі використання різних 

грошових виплат. Мотивація спрямовує найманого працівника до ефективної 

та якісної праці, що дозволяє отримати певний прибуток, а також покриває 

витрати наймача. Основними інструментами матеріального стимулювання є 

доплати, надбавки до заробітної плати, компенсації, преміювання. 

При використанні матеріального стимулювання виявляються такі 

психологічні тенденції: 

- чим вище цінність і регулярність винагороди, тим вище ефективність 

роботи робітників. 

- ефективність праці найманих робітників при запізнілому винагороду 

нижче, ніж при негайному. 

- якщо високі трудові показники згодом перестають винагороджуватися, 

то ефективність праці працівника поступово повертається до початкового 

значення. 



 
 

2. Непрямі матеріальні виплати (відплата відпусток, оплата лікування, 

забезпечення комфортних умов роботи і т.д.). Соціальні пільги можуть бути 

як гарантовані державою, так і добровільно надані підприємством своїм 

працівникам. 

Пільги, які гарантуються державою, обов'язкові для підприємств усіх 

форм власності і тому несуть в собі не стимулюючу роль, а роль соціальних 

гарантій і соціального захисту працездатних членів суспільства, що мають 

роботу. До таких пільг слід віднести щорічну оплачувану відпустку, 

оплачуваний лікарняний лист і ін. Дані пільги носять обов'язковий характер. 

Однак підприємство може надавати своїм співробітникам пільги і не 

передбачені законом. Це робиться з метою залучення на підприємство нових 

працівників, зниження плинності кадрів, стимулювання ефективної і якісної 

роботи. Крім того, роботодавці, надаючи найманим працівникам соціальні 

пільги, переслідують і інші цілі. Наприклад, зниження профспілкової 

активності, запобігання страйків, залучення та закріплення на підприємстві 

кваліфікованих кадрів. 

Соціальний пакет для найманих працівників набуває все більшої 

цінності. Яким би високим ні рівень заробітної плати, після деякого часу він 

перестає задовольняти співробітника. Коли компанія надає додаткові пільги, 

вона дає зрозуміти своїм співробітникам, що враховує і намагається вирішити 

їх конкретні проблеми, побічно збільшує рівень їх доходу. Крім того, надання 

соціального пакету є непоганим способом для організації конкурувати в 

питаннях збереження найбільш цінних співробітників: коли обсяг грошової 

винагороди приблизно збігається із середньоринковими, конкуренція 

здійснюється за рахунок додаткових пільг. 

3. Моральне стимулювання (можливість кар'єрного росту, шанобливе 

ставлення до праці, умови розвитку творчого та інтелектуального потенціалу 

і т.д.). 

Моральні стимули - це стимули,  які базується на потребах людини в 

суспільному визнанні.  



 
 

Передача інформації про заслуги людини та  результати  діяльності в 

соціальному середовищі це і буде  основою морального стимулювання. 

Стимулювання має інформаційну природу, та виконує роль інформаційного 

процесу. Джерелом інформації про заслуги працівників виступає суб'єкт 

управління; приймачем - об'єкт стимулювання, працівник і колектив, каналом 

зв'язку - засоби передачі інформації. Якщо  точніше передається  інформація, 

тоді краще система виконує свою функцію. 

 Моральний стимул - це дія стимулів яких лежить фундамент для визнані 

у суспільстві людину  

Розмови про вчинки, успіхи та досягнення у сфері діяльності людини є 

сутність морального стимулювання.  

Усі заслуги людини знаходяться в управлінні; Чим краще приймач 

розповсюджує інформацію, тим ефективніше виконуються функція  

Одним важелем морального стимулювання - рівноправність та 

справедливе оцінювання трудового вкладу кожного працівника 

Забезпечення всебічного визнання у колективі народжує бажання 

домагатися успіху та прагнути визнання, адже кожна людина повинна 

самоствердитися. 

Кадровий резерв створюється з висококваліфікованих співробітників 

підприємства, які мають лідерський потенціал і готові до заняття керівних 

посад. 

Під час проведенного дослідження системи управліфння персоналом на 

АТ «Ельворті» було виявлено декілька недоліків, а саме: підприємство 

приділяє недостатньо уваги розвитку персоналу та омолодженню колективу. 

За допомогою всесвітніх методів підвищення рівня навчання та 

залучення персоналу необхідно розробити заходи, щодо поліпшення ситуації, 

що склалася. 

 

3. ШЛЯХИ ПІДВИЩННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 



 
 

 

3.1 Основні напрямки вдосконалення системи управління 

персоналом (СУП) 

 

Вивчивши японську систему управління персоналом, виділимо 2 риси, 

які найбільш підходять для вдосконалення СУП: неформальні відносини; 

навчання і розвиток персоналу. 

Навчання і розвиток персоналу забезпечує підприємство відповідними 

ресурсами для досягнення цілей. Перенавчання працівників повинно бути 

направлено на реалізацію з творчих здібностей, які будуть вкладатися в 

досягнення стратегічних цілей компанії. 

Специфічними факторами навчання і розвитку персоналу є: 

 Перенавчання персоналу необхідно для розвитку майбутнього 

потенціалу компанії. Перенавчання розглядається з двох точок зору: 

необхідний рівень перенавчання і відсоток працівників, що потребують 

його. Необхідність перенавчання вимірюється показником "коефіцієнт 

стратегічного перенавчання". 

 Коефіцієнт стратегічного навчання = Число працівників, підготовлених 

до специфічної діяльності, пов'язаної зі стратегічним розвитком 

компанії / Загальне число необхідних фахівців. 

Даний коефіцієнт виявляє розрив між майбутніми потребами і наявними 

можливостями. 

 Підвищення кваліфікації - це навчання після отримання працівниками 

основного освіти, спрямоване на послідовне підтримання та 

вдосконалення їх професійних та економічних знань (поглиблення, 

підвищення, приведення у відповідність до вимог більш високої посади), 

навичок. Для цього організовуються виробничо-економічні курси, курси 

цільового призначення, школи передових прийомів і методів праці. 

- Потреба організації в підвищенні кваліфікації її співробітників 

обумовлена змінами в зовнішньому і внутрішньому середовищі; 



 
 

ускладненням процесу управління; освоєнням нових видів і сфер 

діяльності. 

 Підвищення кваліфікації - це отримання кваліфікованої освіти після 

основної, спрямоване на послідовне підтримання та вдосконалення знань з 

професії та економіки ( отримання відповідних вимог до більш високої ланки) 

навичок. Саме через це підприємства винаходять курси, направляють до 

університетів та спеціалізованих шкіл. 

4. Підвищення кваліфікації працівників в організації обумовлюється 

тим, що розвивається управління персоналом, з’являються нові методи, 

освоєння нових сфер діяльності  

5. Кваліфікація повинна бути органічною по охопленню, безперервна, 

орієнтована на кар'єрний ріст 

Фактичний шлях до підвищення своїх вмінь на навичок: 

-ефективне та якісне виконання поставлених задач 

-пристосування до керування 

-підготовка до нестандартних завдань та підходів на роботі  

- отримання досвіду або покращення вже наявних умінь 

-знаходити стимул  

Підвищення кваліфікації - це одна з найважливіших структур в 

організації, вона повинна входити до систем розвитку персоналу. 

Інформаційне забезпечення системи управління персоналом являє 

собою сукупність реалізованих рішень за обсягом, розміщення і формам 

організації інформації, що циркулює в системі управління при її 

функціонуванні. Воно включає оперативну інформацію, нормативно-

довідкову інформацію, класифікатори техніко-економічної інформації та 

системи документації (уніфіковані і спеціальні). 

Процес управління можна уявити як обробку інформації, отже, чим 

якісніше обробка інформації, тим ефективніше управління. Інформаційні 

технології беруть участь в удосконаленні управління. В даний час на базі 

інформаційних технологій вирішуються важливі завдання управління 



 
 

персоналом: 

 -управління документами; 

-індивідуальний облік пенсій та податків; 

-дані про співробітників; 

-підбір нових кандидатів;  

-своєчасна заробітна плата;  

-моніторинг використання ресурсів;  

-розклад посадових інструкцій;  

-рахунок депонентів та підзвітних сум. 

 Мотивація - це процес спонукання людини до дії для досягнення цілей. 

Вплив мотивації на поведінку людини залежить від безлічі факторів, воно 

дуже індивідуально і може мінятися під впливом мотивів і зворотному зв'язку 

з діяльністю людини. 

Важливе значення в задоволенні потреб мають стимули. Стимул - це 

спонукання до дії або причина поведінки людини. Розрізняють чотири основні 

форми стимулів. 

1. Примушування. У демократичному суспільстві на підприємствах 

використовуються адміністративні методи примусу: зауваження, догана, 

переведення на іншу посаду, сувору догану, перенесення відпустки, 

звільнення з роботи. 

2. Матеріальне заохочення. Сюди відносять стимули в матеріально-

речовій формі: заробітна плата, винагороди за результати, премії, компенсації, 

путівки і т.д. 

3. Моральне заохочення. Стимули, спрямовані на задоволення духовних 

і моральних потреб людини: подяки, почесні грамоти, урядові нагороди і т.д. 

4. Самоствердження. Внутрішні рушійні сили людини, які спонукають 

його до досягнення. Поставлених цілей без прямого зовнішнього впливу. 

Для молодих працівників (до 30 років) важливим є перспективність 

кваліфікації, престижність професії в суспільстві, можливість нових 

знайомств, сучасність робочого місця, а також досконалість використовуваної 



 
 

техніки і технології трудового процесу. 

З віком працівник надає все більшого значення санітарно-гігієнічним 

умовам праці, фізичними параметрами комфорту (тепло, світло, зручно). 

Спокійнішою стає оцінка взаємин з адміністрацією, працівник стає більш 

схильним до знаходження позитивного рішення, можливого для роботи, ніж 

до відстоювання тільки власних поглядів. 

Мотиви праці чоловіків і жінок мають деякі відмінності, які корисно для 

успіху праці враховувати. Наприклад, для чоловіків більш важливі фактори, 

пов'язані з утриманням праці. Жінки більш чутливі до умов праці, до 

взаєморозуміння в колективі, ставлення з боку керівництва. 

Мотивація, повноваження і співвіднесення особистих цілей зі стратегією 

компанії. Навіть кваліфікований персонал, який має доступ до всієї необхідної 

інформації, не зможе внести повноцінний внесок в успішну діяльність 

компанії, якщо відсутня мотивація і не надана свобода в прийнятті рішень. 

Оцінка результатів діяльності мотивованих і наділених повноваженнями 

працівників визначається на основі аналізу числа пропозицій (з розрахунку на 

одного співробітника). У компанії демонструються ті успіхи і вигоди, які були 

досягнуті завдяки впровадженню таких пропозицій. Мотивація співробітників 

на високопродуктивну працю визначається виходячи зі ступеня впливу таких 

факторів, як заробітна плата, преміальна система, моральні форми заохочення 

за продуктивність праці. Про рівень мотивації в компанії можна судити за 

показником - відсотку задоволених мотивацій співробітників. Впровадження 

на підприємстві корпоративної культури може підвищити продуктивність 

праці половини працівників будь-якого підприємства. Спроби або плани 

менеджерів підвищити продуктивність праці на підприємстві за допомогою 

тільки матеріальних методів спонукання у багатьох випадках приречені на 

невдачу. 

Важливо зрозуміти, що в рамках великої організації існує безліч 

неформальних груп, більшість яких довільно об'єднується в якусь мережу. 

Робоче середовище дуже сприяє створенню неформальних груп. Формальна 



 
 

структура і завдання організації об'єднують щодня людей, які проводять разом 

багато часу, іноді не один рік. Люди, які за інших обставин навряд чи 

зустрічалися б так часто, проводять в суспільстві колег більше часу, ніж в колі 

сім'ї. Більш того, часто характер завдань, які вони вирішують, змушує їх 

постійно спілкуватися і взаємодіяти один з одним. Члени організації залежать 

один від одного в багатьох аспектах, і природним наслідком цього 

інтенсивного соціального взаємодії є спонтанне виникнення неформальних 

організацій. 

Причини, які спонукають людей вступати в неформальні відносини, 

можна згрупувати наступним чином: 

1. Почуття приналежності. Задоволення потреби в почутті 

приналежності - одна з найсильніших наших емоційних потреб. Оскільки 

більшість формальних організацій свідомо позбавляє людей можливостей 

соціальних контактів, робітники змушені звертатися до неформальних 

організацій, щоб ці контакти знайти. 

2. Взаємодопомога. Природно, можна звернутися за допомогою до свого 

формального начальника. Однак одні вважають, що начальник може погано 

про них подумати (тут спрацьовує принцип «не створювати проблеми 

начальству»), інші бояться критики і т.п. У цих та інших випадках люди часто 

вважають за краще вдаватися до допомоги своїх колег. 

3. Захист. Люди завжди знали, що сила - в єдності. В силу цього 

важливою причиною вступу в неформальну організацію є усвідомлена 

потреба в захисті. 

4. Спілкування. Люди хочуть знати, що відбувається навколо них. 

Оскільки в багатьох формальних організаціях система внутрішніх контактів 

досить слабка, а іноді керівництво навмисно приховує від своїх підлеглих 

певну інформацію, доступ до неформального отримання інформації (чуток) 

можливий тільки в неформальній організації. 

5. Симпатія. Люди часто приєднуються до неформальних груп просто 

для того, щоб бути ближче до того, хто їм симпатичний. Характеристики 



 
 

неформальних організацій. Неформальні організації одночасно можуть бути 

схожими і несхожими на формальні організації. 

Різні корпоративні заходи, які мають співробітників до неформального 

спілкування, здатні підвищувати рівень лояльності персоналу організації або 

підтримувати його. Лояльність виражається не в прихильності до самої 

організації, а в нематеріальних факторах, таких як відданість своїй 

професійній діяльності і робочої команді. 

 

3.2 Заходи щодо підвищення ефективності управління персоналом 

АТ «Ельворті» з розрахунком економічного ефекту 

 

Аналіз підприємства АТ «Ельворті», проведений нами в розділі 2.4 

показав, що в цілому основні кількісні і якісні показники змінилися в 

позитивну сторону, системі управління персоналом приділяється чимала 

увага. 

Так як, в управлінців є досвід створення «дерева цілей», пропонуємо 

головною метою поставити забезпечення розвитку персоналу. 

Навчання на підприємстві не проводилося, його слід здійснювати в 

трьох напрямках: за видами навчання; за місцем навчання; за ступенем 

динамічності сприйняття інформації (активні і пасивні). 

По виду навчання: 

1. Підготовка кадрів сприяє включенню молодих кадрів в трудову 

діяльність і розподілу робочої сили. 

2. Підвищення кваліфікації дає можливість просування по службі. 

3. При перепідготовці кадрів відбувається освоєння нових знань, умінь, 

навичок. 

За місцем навчання: 

1. Усередині організації - виробляються виробничі дані 

2. Самонавчання розширює потенційні можливості співробітника. 

Методи навчання можна розділити на три групи: 



 
 

- метод навчання персоналу  на робочому місці; 

- методи активного навчання; 

- традиційні методи навчання. 

Навчання на робочому місці відрізняється можливістю застосовувати 

набуті теоретичні навики на практиці. Відповідальність за навчання лежить на 

трьох учасників процесу - самому співробітнику, його керівнику і HR-

менеджерові. Світова тенденція корпоративного навчання, що зародився ще 

до кризи і посилилося його прогресуванням, веде до того, що навчання 

переходить безпосередньо на робочі місця, відповідальність за його 

результати в більшій мірі лягає на співробітника і його керівника. 

До методів навчання на робочому місці відносяться: 

 Секондмент (secondmеnt) - стажування, ротації; 

 Шедуінг (shadowing) - спостереження за процесом роботи; 

 Баддінг (budding) - включення учня в процес діяльності іншої 

людини; 

  Наставництво (менторинг, mentoring) - цілеспрямована передача 

досвіду; 

  Коучинг (coaching) - розкриття потенціалу особистості учня; 

  Тьюторство (tutoring) - супровід процесу навчання, обговорення 

досвіду перенесення отриманих знань в реальну практику; 

 Інструктаж - демонстрація прийомів роботи на робочому місці; 

 Секондмент - полягає в тимчасовому переведенні працівника в 

інший відділ всередині організації. В даний час все більш 

популярна, ставати відправка на стажування в інші компанії, як 

правило, дані відрядження оплачуються, розраховані на повний 

робочий день, тривалість до дванадцяти місяців. 

 Шедуінг - полягає в спостереженні за процесом праці, що 

дозволяє виявити слабкі сторони в професійній підготовці 

працівника і скласти програму навчання спрямовану на їх 

усунення. 



 
 

 Баддінг - неформальне наставництво, при включенні працівника 

в процес діяльності іншої людини відбувається взаємне навчання, 

поради та рекомендації передаються в двосторонньому порядку, 

тому іноді даний метод називають рівноправним коучингом. 

Застосовується для підтримки співробітника в процесі адаптації 

до нового робочого місця, розвитку поведінкових навичок, 

передачі інформації між службовцями, підвищення ефективності 

перетворень в компанії. 

 Наставництво - навчання особистим прикладом, цілеспрямована 

передача професійного досвіду, практична передача навичок від 

більш досвідченого працівника до менш досвідченому. По ходу 

навчання досвідчений ментор ділиться своїм підходом до 

вирішення бізнес задач, на прикладі ситуацій з минулого, свій 

підхід до вирішення тих чи інших завдань. 

 Коучинг - схожий з наставництвом, але на відміну від нього 

заснований на організації самостійного пошуку вирішення 

проблеми за допомогою коуча, без надання кого навчають 

шаблонних рішень виробничих ситуацій. У процесі навчання, 

якого навчають знаходить саме своє рішення проблеми, а коуч 

задає навідні запитання, спрямовуючи його мислення і пошук 

тим самим стимулюючи на самостійний пошук рішень. 

На відміну від класичного консультування, тренер намагається знайти 

рішення разом з клієнтом. Ключовим моментом у коучингу є усвідомлення, 

яке стає результатом посилення уваги, концентрації і чіткості. Ключові  

питання у коучингу:  

 -Що для тебе в цьому найважче? 

 - У чому ти виграєш / програєш, якщо так зробиш? 

 - Коли ти маєш намір це зробити? 

 - Досягнеш ти при цьому своєї мети? 

 - Які можливі перешкоди на шляху? 



 
 

Тьюторство - один з видів наставництва, при якому в процесі дискусії 

обговорюється досвід перенесення отриманих знань, в повсякденну практику 

учня, а також виробляються ефективні способи поведінки. 

Інструктаж - проводитися досвідченим співробітником, який роз’яснює  

та демонструє  прийоми роботи безпосередньо на робочому місці. 

Стротеллінг – це  навчання молодих співробітників правилам роботи в 

компанії використовуючи факти та історії організацій. Дана практика починає 

працювати вже в процесі підбору персоналу. Інтерв'юер розповідає про 

компанію, таким чином, готуючи нового працівника до корпоративної 

культури, філософії, традицій компанії. 

Традиційні методи використовуються при передачі і закріплення 

найрізноманітніших знань. Багато поколінь студентів вчилися і продовжують 

вчитися, в основному отримуючи знання під час лекцій та семінарів, 

популярність даних методів показує їх досить високу ефективність. До 

традиційних методів навчання відносяться: 

1. Лекції - викладач усно передає інформацію, при цьому вчитель може 

користуватися  плакатами, фільмами, показом слайдів. Комунікація в даному 

випадку є односторонньою, винятком є лише ситуації, коли лектор відповідає 

на питання слухачів. Засвоєння матеріалу в більшій мірі залежить від 

характеристик досліджуваного матеріалу і від того наскільки широко 

використовуються наочні засоби. Лекція не дозволяє враховувати різний 

рівень знань, здібностей і професійного досвіду учнів, темп навчання 

визначається самостійно викладачем для всієї групи. Ефективність даного 

методу навчання залежить від багатьох факторів: особистісних особливостей 

викладача, його ерудицією, умінням викликати інтерес до теми, що 

вивчається, здатністю чітко і ясно викласти матеріал. 

2. Семінари - зазвичай проводяться по закінченню вивчення певної 

порції матеріалу з метою перевірки засвоєння матеріалу лекцій, а також 

допомогти учням краще розібратися в змісті досліджуваного матеріалу. 

Головне в семінарі - діалог між викладачем і навчаються, він дозволяє з різних 



 
 

сторін розглянути матеріал, співвідносити його з досвідом і знаннями, вже 

наявними у слухачів. Семінарські заняття дозволяють контролювати ступінь 

розуміння слухачами пройденого матеріалу. З цією метою проводяться 

опитування або даються практичні завдання з пройденого матеріалу. 

Ефективність семінару залежить від уміння викладача створити в ході заняття 

таку обстановку і клімат, який спонукав би слухачів до активної участі в 

роботі. Семінари проводяться у відносно невеликих групах від восьми до 

двадцяти п'яти чоловік. 

3. Навчальні кіно і відеофільми - процес навчання включає перегляд кіно 

і відео матеріалів. При такому навчанні забезпечується краща 

запам'ятовуваність, наочність і доступність подачі матеріалу, можливість 

повторення і самонавчання, можливість багаторазового використання, 

зручність користування, зв'язок з практикою, економія коштів, допомогу 

викладачеві або тренеру. У навчальних цілях дію кожного фільму 

представлено в формі окремих фрагментів. Після кожного епізоду, 

присвяченого окремим аспектам даної проблеми, учнем пропонується 

короткий теоретичне узагальнення побаченого. 

До активних методів навчання відносяться: 

1. Тренінги – це практичне відпрацювання умінь, знань і навичок при 

тренінгу мінімізовані блоки теоретичного матеріалу. Формуються спеціальні 

ситуації для розвитку необхідних навичок, освоються нові  моделі поведінки. 

Можлива зміна ставлення до власного досвіду і підходам. Зазвичай в тренінгах 

широко застосовуються групові дискусії, ділові, імітаційні та рольові ігри. 

2. Програмування та комп'ютерне навчання - сутність програмованого 

навчання полягає в покрокової оцінкою ступеня засвоєння матеріалу та його 

максимальному ступені структурованості. При цьому методі інформація 

надається учнем у вигляді невеликих блоків в друкованому або 

комп'ютерному вигляді. Після ознайомлення з матеріалом учень повинен 

відповісти на питання, що дозволяють оцінити ступінь засвоєння і глибину 

розуміння досліджуваного матеріалу. Основна перевага даного методу 



 
 

полягає в зручності вивчення матеріалу, якого навчають, може рухатися в 

зручному для нього темпі. 

3. Групові обговорення - групові дискусії є скоріше дидактичним 

прийомом, ніж методом навчання. Даний метод широко застосовується в 

інших формах навчання. Групові дискусії проводяться в групах від 4 до 7 осіб, 

вони широко застосовуються як у нас в країні так і за кордоном. Застосування 

групових дискусій забезпечує краще засвоєння матеріалу, що вивчається, 

максимально використовуючи досвід слухачів; 

4. Ділові ігри - при цьому методі навчання навчальна тематика 

відпрацьовується на основі матеріалу і ситуацій, що моделюють різні аспекти 

пов'язані безпосередньо професійною діяльністю працівника. У діловій грі 

передбачається наявність правил роботи і водної інформації, певного 

сценарію, що визначає хід і зміст гри. Ділові ігри проводяться в три етапи - 

підготовка до гри, проведення, розбір результатів проведення та підбиття 

підсумків. 

5. Рольові ігри - це метод активного навчання ставати все більш 

популярним серед роботодавців при навчанні кандидатів на зайняття керівних 

посад, а також поточних керівників. Рольові ігри під час навчання працівників 

навичкам міжособистісного спілкування. Ситуацій, в які вони потрапляють 

при безпосередньо роботі, взаємодії зі своїми колегами, підлеглими і 

керівництвом. 

6. Поведінкове моделювання - є одним з нових методів навчання 

співробітників навичкам зміни установок і міжособистісного спілкування. 

Використовується в рамках тренінгів, які передбачають більш широке 

застосування методів активного навчання. Даний метод навчає конкретним 

установкам і навичкам, які пов'язані з виконанням своєї професійної 

діяльності. 

7. Розбір практичних ситуацій - метод почали використовувати ще в 

двадцятих роках в США, він пов'язаний з розбором практичних ситуацій. Є 

одним з найбільш випробуваних методів навчання навичкам вирішення 



 
 

проблем і прийняття рішень. Метою даного методу є навчання слухачів 

проводити аналіз інформації, структурувати, виробити здатності виявляти 

ключові проблеми та генерувати альтернативні шляхи вирішення, також 

оцінювати їх і вибирати оптимальне рішення, виробляти програми дії. 

8. Баскет-метод - даний метод заснований на імітації ситуацій, які часто 

зустрічаються в трудовому процесі керівників. Той, якого навчають в процесі 

навчання виступає в ролі керівника на нього накладаються безпосередні 

обов'язки - розбір листів, факсів, звітів та прийняття по ним певні дії, учень 

отримує інформацію про керівника в ролі якого він виступає, вправа можливо 

ускладнити включивши в нього візити різних людей, телефонні дзвінки , 

незаплановані зустрічі. 

Вибір методу навчання визначається характеристиками самих слухачів, 

можливостями організації, рівнем кваліфікації педагога, цілями навчального 

процесу. Помилки при виборі методу можуть негативно відобразитися на 

ефективності навчання. Наприклад, занадто велика кількість лекційних занять 

для слухачів з невисоким рівнем практики, досить давно закінчили навчальний 

заклад, може істотно погіршити засвоюваність навчального матеріалу і 

знизити інтерес до занять. 

Визначення ефективності програм навчання. Економічний ефект впливу 

програми навчання на підвищення результативності праці керівників і 

фахівців можна розрахувати наступним чином: 

 

Е = П · Р · С · Про - Р · З       (3.1) 

 

де П - тривалість впливу програми на продуктивність праці та інші 

чинники результативності керівників і фахівців, років; Р - кількість навчених 

за програмою співробітників  керівників і фахівців, чол .; З - вартісна оцінка 

відмінностей у результативності праці кращих і середніх працівників, що 

виконують одну роботу (можуть бути враховані продуктивність праці, якість 

роботи, економія ресурсів), визначається як різниця споживчих цінностей 



 
 

керівників (фахівців), тис. Р .;  

Про - показник, що характеризує результативність навчання і виражений 

в частках набутих умінь і навичок, прийнятий 0,66; З - витрати на навчання 

одного працівника, тис. Р. 

Так, для АТ «Ельворті» економічний ефект впливу програми навчання 

«Стратегія розвитку підприємства» при тривалості впливу цієї програми два 

роки, навчанні 6 керівників, вартісній оцінці відмінностей в їх праці, що 

дорівнює 10 тис. грн., Результативності навчання, прийнятої 0,75, і вартості 

програми в розрахунку на одного слухача 10 тис. грн. склав 30 тис. грн., а 

загальний економічний ефект впливу всіх програм навчання визначено в сумі 

170,25 тис. грн. 

Даний метод розрахунку дозволяє оцінити економічний ефект 

конкретних програм навчання керівників і фахівців, що впливає на 

підвищення ефективності діяльності підприємства. Розрахунок економічного 

ефекту програм навчання керівників і фахівців фірми «Ельворті» наведено в 

таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Розрахунок економічного эфекту програм навчання на підприємстві 

«Ельворті» 

Найменування 

програми 

Тривалість дії П, 

років 

Кількість 

учнів Р, 

чол. 

Вартісна 

оцінка С, 

тис.грн. 

Показник 

результаті

вності 

навчання 

О 

Витрати 

на 

навчання 

7, тис.грн. 

Економічно 

ефект Е, 

тис.грн. 

Стратегія 

розвитку 

підприємства 

2 6 10 0,75 10 30 

Маркетинг-

менеджмент 

3 5 9 0,75 5 76,25 

фахівці 2 8 10 0,75 7 64 

Таким чином, методологічні положення оцінки ефективності 

формування кадрів управління створюють основу для розробки як загальних 

показників цієї оцінки, так і її конкретних методів.  Це дає можливість 

ефективно управляти розвитком процесу формування кадрів керівників і 

фахівців і впливати на поліпшення діяльності соціально-економічних систем 



 
 

Навчання персоналу - інвестиції в підприємство.  Кваліфіковані 

співробітники забезпечують стабільність, ефективність і розвиток роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ВИСНОВКИ 

 

Відповідно до поставленних завдань слід зробити висновки: 

1. В сучасних умовах система управління персоналом розглядається як 

процес, що складається з декількох взаємопов'язаних функцій. Значно зріс 

інтерес до людини як головному фактору виробництва, доходів, підвищення 

продуктивності купа, як цінному ресурсу організації в конкурентній боротьбі. 

В цілому концепція управління персоналом - це система поглядів на 

трактування сутності, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів 

управління персоналом і механізму її реалізації в конкретних умовах. 

2. Система управління персоналом організації - система, яка  реалізуює 

функції управління персоналом та враховує підсистему загального і лінійного 

керівництва, а також багато функціональних підсистем які   спеціалізуються 

на виконанні однорідних функцій. 

3. Основний потенціал будь-якого підприємства укладено в кадрах, а 

правильний підбір кадрів - це запорука успіху підприємства. Так, відбір кадрів 

є однією з основних задач кадрової служби, він полягає в створенні 

необхідного резерву кандидатів на всі посади і спеціальності, із якого 

організація відбирає найбільше потрібних для неї робітників. Ця робота 

повинна проводитися буквально по всіх спеціальностях - конторським, 

виробничим, технічним, адміністративним. Необхідний обсяг роботи з набору 

значною мірою визначається різницею між наявною робочою силою і 

майбутньою потребою в ній. 

4. Вивчаючи основи та досвід  щодо системи управлінням персоналу за 

кордоном, ми повинні  домогтися високих успіхів та результатів в нашій 

економіці на основі ефективного управління персоналом та  його 

вдосконалення. 

Вітчизняна практика робить в даний час енергійні кроки по становленню 

ефективної системи управління персоналом і поступового включенню даної 

системи в загальну світову інтеграцію. 



 
 

Однак в цілому організацію систем підвищення кваліфікації в компаніях 

поки не можна визнати збалансованої і включеної прийнятої в загальний 

управлінський процес. На підприємтвах ставлення до навчання кадрів часто 

не відповідає цілям і потребам економічної діяльності, а здійснюється за 

залишковим принципом. На нинішньому етапі функціонування підприємств 

основна увага приділяється придбанню співробітниками додаткових 

професійних, вузькоспеціалізованих знань. При цьому заявлена потреба в 

навчанні загальним управлінським навичкам. 

У процесі аналізу і діагностики було встановлено, що на досліджуємому 

підприємстві існують проблеми, які потребують негайного вирішення. Перш 

за все, це відсутність навчання персоналу і система оцінки роботи персоналу.  

Підхід до вирішення даних проблем передбачає: 

- виділення чітких критеріїв, що відображають якісні 

характеристики персоналу, витрати на персонал і ту віддачу, яку компанія 

отримує від людських ресурсів; 

- регулярну оцінку ефективності управління персоналом на основі 

виділення критеріїв, що передбачає визначення чіткої процедури оцінки і 

встановлення порядку розгляду результатів проведеної оцінки; 

- затребуваність результатів оцінки, тобто прийняття таких 

управлінських рішень, які покликані усунути виявлені негативні тенденції і 

закріпити позитивні зрушення в роботі з персоналом. Менеджер по персоналу 

на відміну він начальника відділу кадрів буде займатися виробленням 

управлінських рішень і технології з реалізації щодо підбору, розстановки 

кадрів, службових приміщень, атестації, оцінки персоналу, прогнозування 

наслідків цих рішень, діагностики соціальних ситуацій, соціально-

психологічного клімату в колективі, стимулювання і мотивації ефективної 

роботи, підготовки і перепідготовки кадрів, розробки соціально-економічних 

програм по формуванню і стабілізації колективу, вивчення професійних, 

ділових та особистих якостей працівників і забезпечення їх професійного 

зростання, адаптації нових працівників на підприємстві. 



 
 

Так, для АТ «Ельворті» економічний ефект впливу програми навчання 

«Стратегія розвитку підприємства» при тривалості впливу цієї програми два 

роки, навчанні 6 керівників, вартісній оцінці відмінностей в їх праці, що 

дорівнює 10 тис. грн., Результативності навчання, прийнятої 0,75, і вартості 

програми в розрахунку на одного слухача 10 тис. грн. склав 30 тис. грн., а 

загальний економічний ефект впливу всіх програм навчання визначено в сумі 

170,25 тис. грн. 

Даний метод розрахунку дозволяє оцінити економічний ефект 

конкретних програм навчання керівників і фахівців, що впливає на 

підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Менеджер з персоналу крім загальних питань відділу кадрів, 

законодавства і нормативно-правових актів повинен знати основи ринкової 

економіки, підприємництва та ведення бізнесу, кон'юнктуру ринку робочої 

сили та освітніх послуг, порядок ціноутворення та оподаткування, основи 

маркетингу, сучасні концепції управління персоналом, основи трудового 

мотивації і системи оцінки персоналу, порядки розробки трудових договорів, 

методи і організацію менеджменту, основи технології виробництва та 

перспективи розвитку підприємства, основи загальної та соціальної психології 

праці, основи виробничої педагогіки, етику ділового спілкування, передовий і 

зарубіжний досвід в галузі управління персоналом, методи обробки інформації 

із застосуванням сучасних технічних засобів, комунікацій, зв'язку та 

обчислювальної техніки. 

Таким чином, методологічні положення оцінки ефективності 

формування кадрів управління створюють основу для розробки як загальних 

показників цієї оцінки, так і її конкретних методів.  Це дає можливість 

ефективно управляти розвитком процесу формування кадрів керівників і 

фахівців і впливати на поліпшення діяльності соціально-економічних систем 

Навчання персоналу - інвестиції в підприємство.  Кваліфіковані 

співробітники забезпечують стабільність, ефективність і розвиток роботи.  
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