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ВСТУП 

 

Зміни у всіх сферах життя є головним елементом сучасності, при цьому 

безперервність і швидкість цих змін потребують безперервного розвитку 

персоналу організації. 

Отже, дана тема є актуальною, оскільки процеси, які відбуваються в 

країні вимагають істотного підвищення компетентності та загального освітньо-

культурного рівня працівників усіх рівнів і викликають необхідність 

розширення освітнього простору. 

У сучасних умовах швидкого старіння професійних знань, умінь і 

навичок здатність персоналу до навчання і можливість організації навчання є 

одними з найважливіших факторів успішної діяльності на ринку. Управління 

професійним розвитком працівників перетворилося в останні два десятиліття на 

ключовий елемент управління сучасною організацією. Багато керівників 

розглядають розвиток як безперервний процес, який надає безпосередній вплив 

на досягнення організаційних цілей. 

Важливість розвитку на сучасному етапі підтверджується наступними 

основними факторами: 

- впровадження нової техніки і технології створює умови для ліквідації 

або зміни деяких видів робіт, у зв'язку з цим необхідна кваліфікація не може 

бути гарантована базовою освітою; 

- економіка перетворюється в ринок без меж з високим рівнем 

конкуренції, тому країни, в яких організації орієнтовані на безперервний 

розвиток персоналу, лідирують в умовах жорсткої конкуренції; 

- для організацій більш ефективно і економічно підвищення віддачі від 

вже працюючого персоналу на основі їх безперервного розвитку, ніж залучення 

нових працівників. 

У наше сучасне швидкозмінне століття професійний розвиок персоналу 

набуває особливого значення і стає невід'ємною умовою успішного 

функціонування будь-якої організації. Враховуючи специфіку українського 

ринку, особливістю якого є швидкі і часті зміни, як зовнішніх умов 



підприємства, так і внутрішніх, можна констатувати, що розвиток системи 

професійного навчання в організації визначає не тільки успішність її розвитку, 

але і виживання. 

Метою дипломної роботи є: обґрунтування і поглиблення теоретичних, 

методичних, організаційно-економічних аспектів та систематизації вже 

існуючих наукових здобутків стосовно організації управління розвитком 

персоналу та його ролі в підвищенні ефективності роботи фірми. 

Для досягнення поставлених цілей необхідно вирішити наступні 

завдання: 

1. Вивчити сутність розвитку персоналу та його роль у підвищенні    

конкурентоспроможності працівників організації; 

2. Розглянути теоретичні аспекти та особливості планування витрат на 

розвиток персоналу; 

3. Визначити методологічні підходи до визначення ефективності розвитку 

персоналу; 

4. Проаналізувати витрати на утримання та розвиток персоналу ТОВ 

«Олімпік Фарба»; 

5. Дати оцінку організації розвитку персоналу та визначити її 

ефективність на даному підприємстві; 

6. Зробити висновки і розробити рекомендації щодо вдосконалення 

управління розвитком персоналу. 

Об'єкт дослідження - розвиток персоналу організації. 

Предмет дослідження – управління розвитком персоналу на ТОВ 

«Олімпік Фарба». 

Для досягнення мети дипломної роботи були використані методи аналізу 

і синтезу, спостереження та порівняння, розрахунково-аналітичний метод. 

Інформаційною базою дослідження є нормативні документи (положення 

про структурний підрозділ, стандарт організації, уніфіковані форми 

документів), а також інформаційні ресурси Інтернет-порталів. 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                       ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Метою даної дипломної роботи було проаналізувати та обґрунтувати 

теоретичні, методичні, організаційно-економічні аспекти вже існуючих 

наукових здобутків стосовно організації управління розвитком персоналу та 

його ролі в підвищенні ефективності роботи фірми, а також розробити 

рекомендації щодо удосконалення існуючої системи розвитку. 

Робота складається з вступу, трьох розділів основної частини, висновку та 

списку використаної літератури. 

У вступі обґрунтована актуальність вибору теми, визначені об'єкт і 

предмет дослідження, мета та відповідні їй завдання, охарактеризовано методи 

дослідження та джерела інформації. 

В першому розділі описуються теоретичні основи організації управління 

розвитком персоналу, визначені особливості планування витрат на розвиток 

персоналу, охарактеризовані методологічні підходи до визначення 

ефективності розвитку персоналу. 

У другому розділі дана загальна характеристика ТОВ «Олімпік Фарба», 

проведено аналіз витрат на утримання та розвиток персоналу, визначено оцінку 

організації розвитку персоналу та її ефективність. 

В третьому розділі запропоновані шляхи та пропозиції щодо 

удосконалення організації розвитку персооналу на ТОВ «Олімпік Фарба».  

У висновку наведено найбільш важливі теоретичні узагальнення і 

висновки, отримані в результаті дослідження. 

Проведене теоретичне дослідження та аналіз фінансово-економічного 

стану ТОВ «Олімпік фарба», а також якісної та професійно-кваліфікаційної 

характеристики його персоналу і напрямів поліпшення його використання 

дозволяють зробити наступні висновки: 

1. Персонал - це стратегічний чинник, що визначає майбутнє організації. 

Кваліфікаційна робоча сила з високою мотивацією праці - головне постійне 



джерело конкурентних переваг; 

2. Трудовий потенціал працівника - це його можлива трудова 

дієздатність, його ресурсні можливості у сфері праці. В ході практичної 

діяльності потенційні можливості не завжди використовуються повною мірою; 

3. Зростання ролі управління розвитком в процесах підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, організаційного розвитку та трудового 

потенціалу робітників обумовлено трьома факторами: 

- розвиток персоналу є найважливішим засобом досягнення стратегічних 

цілей організації; 

- розвиток є найважливішим засобом підвищення цінності людських 

ресурсів організації; 

- без своєчасного навчання персоналу проведення організаційних змін 

сильно ускладнюється або стає неможливим; 

4. Існує величезна різноманіття навчальних програм, призначених для 

самих різних категорій працівників - від рядового персоналу до вищого 

керівництва. Все різноманіття використовуваних при цьому методів навчання 

можна розбити на дві великі групи: 

- навчання поза робочим місцем 

- навчання на робочому місці; 

Навчання і підвищення кваліфікації персоналу в даний час повинні 

носити безперервний характер і проводитися протягом усієї трудової діяльності 

працівника. Керівництво підприємства повинно розглядати витрати на 

підготовку персоналу як інвестиції в основний капітал, які дозволяють 

найбільш ефективно використовувати новітні технології. 

Для ефективності безперервного навчання потрібно, щоб працівники були 

в ньому зацікавлені. Адміністрації необхідно збільшити мотивацію, а також 

створити клімат, який сприятиме навчанню. 

Навчання персоналу є найважливішим інструментом, за допомогою якого 

керівництво отримує можливість підвищувати потенціал людських ресурсів і 

впливати на формування організаційної культури. Без своєчасного навчання 

персоналу проведення організаційних змін сильно ускладнюється, або стає 



неможливим. Навчання персоналу є найважливішим засобом досягнення 

стратегічних цілей організації. 

Ефективне навчання персоналу ТОВ «Олімпік Фарба», крім 

безпосереднього зростання прибутку, має ряд інших не менш важливих 

позитивних наслідків для організації: 

1. Розкриття потенціалу працівників, згуртування та поліпшення 

соціально-психологічного клімату колективу; 

2. Збільшення частки ринку; 

3. Зменшення частки браку; 

4. Зменшення плинності кадрів; 

5. Зміцнення відданості співробітників організації, лояльності; 

6. Забезпечення приємності в управлінні; 

7. Залучення нових співробітників; 

8. Формування бажаних зразків поведінки та відповідної організаційної 

культури, що сприяє успішному досягненню організаційної цілі. 

Слід відзначити і негативні моменти в системі навчання персона в ТОВ 

«Олімпік Фарба»: недостатньо повна оцінка потреби працівників підприємства 

в навчанні, виділяється недостатньо фінансових ресурсів, одностороння оцінка 

результатів навчання, не аналізується та не відбувається виявлення потреб у 

навчанні працівників, на підприємстві навчання не планується та не 

розроблюється за результатами річної оцінки персоналу. 

З метою подальшого вдосконалення системи навчання у ТОВ «Олімпік 

Фарба» доцільно: збільшити витрати на навчання персоналу; впровадити 

систему безперервного навчання персоналу у ТОВ «Олімпік Фарба», яка 

включає три замкнутих циклі: планування, реалізація, оцінка; укласти договір 

на навчання поза робочим місцем з фірмою, що має більший досвід і більш 

кваліфіковані кадри; звернути особливу увагу на розробку програм навчання 

менеджерів середньої ланки і збільшити їх частку в загальному, кількість учнів. 
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