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ВСТУП 

 

Важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом 

розвитку економіки є люди, їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація 

діяльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності 

економіки, рівня добробуту населення і якості трудового потенціалу 

персоналу підприємства, організації.  

Корінні зміни, що відбуваються в системі функціонування  сучасних    

підприємств, компаній та всього господарства України в цілому, створюють 

потребу в нових управлінських знаннях, посилюють інтерес до системи 

формування персоналу з високими професійними та кваліфікаційними 

характеристиками, що орієнтований на досягнення кінцевої мети. 

Актуальність теми управління персоналом полягає в тому, що в 

сучасному світі він відіграє дуже важливу роль, оскільки від правильного 

підходу до управління персоналом залежить не тільки ефективна діяльність 

організації, а і розвиток суспільства в цілому. 

 За допомогою людських ресурсів керівники досягають поставлених 

цілей та завдань, при цьому використовуючи працю, інтелект і мотиви 

поведінки інших людей. У зв’язку з цим оволодіння основами організації 

процесу управління персоналом набуває особливої актуальності.  

Проблемам менеджменту персоналу присвячено безліч праць 

вітчизняних та зарубіжних  вчених, таких як: Т. Ю. Базаров, А. П. Бовтрук, 

А. Я. Кібанов, А. І. Кочетков, М. Х. Мескон, Ф. Хедоурі, В. О. Храмов та 

інших дослідників. Ринкові перетворення в Україні викликали об’єктивну 

необхідність подальшого розвитку теоретичних та практичних засад 

утворення і функціонування діючих систем управління персоналом з 

урахуванням особливостей розвитку виробництва, стану та динаміки ринку 

праці в Україні. 

Предметом дослідження у випускній роботі виступає сукупність 

теоретичних  та практичних аспектів управління персоналом, а об’єктом – 



господарська діяльність та система управління персоналом ПП «АІМ». 

ПП «АІМ» – консалтингова компанія, що надає повний спектр послуг з 

маркетингових досліджень, стратегічного планування та управління 

лояльністю для промислових виробників, B2B компаній, торгових 

представництв та агенцій з економічного розвитку. Компанія надає 

спеціалізовані маркетингові послуги, виконує повний спектр маркетингових 

досліджень, а також консалтингові послуги з бізнес-планування, пошуку 

партнерів, go-to-market і Customer Experience Management. 

Метою написання випускної роботи є обґрунтування теоретичних 

положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення 

управління персоналом на підприємстві. Для досягнення поставленої мети в 

роботі  визначені для вирішення наступні завдання: 

- провести огляд літературних джерел та розкрити суть поняття персонал 

та теоретичні аспекти управління персоналом; 

- визначити і проаналізувати стан господарської діяльності підприємства 

«АІМ», на базі якого проводились дослідження; 

- дослідити особливості управління персоналом на досліджуваному 

підприємстві; 

- визначити заходи щодо покращення системи управління персоналу та 

ін.. 

Дана випускна робота складається зі вступу, двох розділів, кожен з 

яких містить по чотири пункти, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. 

 В першому розділі розглянуто теоретичні аспекти проблеми: сутність 

управління персоналом, принципи та методи управління персоналом, а також 

концептуальні підходи для ефективної системи управління персоналом. В 

другому розділі подана економіко-організаційна характеристика 

підприємства та аналіз основних показників господарської діяльності 

досліджуваного підприємства. Подана характеристика системи управління 

персоналом на ПП «АІМ» і запропоновані напрями вдосконалення системи 



управління персоналом. 

 Під час написання випускної роботи використовувались наступні 

методи: 

- загальнонауковий – для аналізу та порівняння  наукової літератури для 

теоретичної основи дослідження; 

- статистичний – для характеристики статистичних даних; 

- розрахунково-конструктивний метод; 

- спостереження; 

- анкетування; 

- порівняння та ін.. 

Джерелами написання даної роботи є: спеціальна наукова література, 

навчальні підручники та посібники з економіки і менеджменту, нормативно-

правові документи, наукові статті, що присвячені проблемі управління 

персоналом, баланси та фінансова звітність підприємства за 3 останні роки, 

статут підприємства,  ресурси мережі Internet тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

У сучасних умовах в теорії управління організацією відбувається 

істотна зміна загальної парадигми управління. Сьогодні персонал 

розглядається як основний ресурс організації, що в значній мірі визначає 

успіх всієї її діяльності, яким треба грамотно управляти, створювати 

оптимальні умови для його розвитку, вкладати необхідні засоби. 

Результати дослідження у даній випускній роботі дали змогу зробити 

наступні висновки: 

1. Персонал стає сьогодні довгостроковим чинником 

конкурентоспроможності і виживання підприємства. Одним з найбільш 

складних, але в той же час життєво важливих і необхідних завдань є завдання 

забезпечення ефективного управління персоналом; 

2. Вдосконалення виробничих, інформаційних і управлінських технологій, а 

також глобальна переоцінка індивідуальних і загальнолюдських цінностей 

дозволили найближче підійти до рішення центральної проблеми людства: 

подоланню суперечності між людиною і організацією, оскільки сила 

організації, перш за все в людському капіталі. Проте з позицій управління не 

можна говорити про людину взагалі, оскільки всі люди різні. Люди 

поводяться по-різному, у них різні здібності, різне відношення до своєї 

справи, до організації, до своїх обов’язків; люди мають різні потреби, їх 

мотиви до діяльності можуть істотно відрізнятися. Все це говорить про те, 

що управління людиною в організації виключно складна, але в той же час 

відповідальна і важлива для організації справа; 

3. Менеджмент персоналу – це багатоаспектний, складний та специфічний 

процес управління працівниками на основі використання різних прийомів і 

методів як адміністративного та економічного, так і соціально-

психологічного характеру; 



4. Показником ефективності системи управління персоналом організації, а 

отже, і роботи відділу управління персоналом, у практичній діяльності є 

ступінь затрат на досягнення мети організації; 

5. Об’єктом дослідження у даній випускній роботі є Агентство 

Індустріального Маркетингу – консалтингова компанія, що надає повний 

спектр послуг з маркетингових досліджень, стратегічного планування та 

управління лояльністю для промислових виробників, B2B компаній, 

торгових представництв та агенцій з економічного розвитку. 

6. Дослідивши склад, структуру та джерела формування майна отримані такі 

результати: 

- найбільша кількість активів спостерігалась у 2014 році і становила 

187,2 тис. грн., серед них – необоротні активи становлять 54,7 тис. грн. (29,2 

%), а оборотні – 131,7 тис. грн. (70, 4%); решта –  0,4% припадає на витрати 

майбутніх періодів; 

- найбільший показник виробничих запасів спостерігався у 2015 році і 

становив 2,3 тис. грн., що на 1,4 тис. грн. ( або у 2,5 рази) більше ніж у 2014 

році та на 0,9 тис. грн. (або на 60 %) більше ніж у 2013 році; 

- сума власного капіталу, через зменшення розміру непокритого збитку, 

у 2014 році збільшилась на 81,7 тис. грн. порівняно з 2013 роком, а в 2015 

році сума власного капіталу знову знизилась на 20,7 тис. грн. порівняно з 

2014 роком; 

- завдяки зниженню кредиторської заборгованості поточні зобов’язання 

у 2015 році зменшились на 53,5 тис. грн. (або 14%) порівняно з 2013 роком та 

на 9,6 тис. грн. (або на 3%) порівняно з показником 2014 року; 

7.  Був проведений комплексний економічний аналіз господарської 

діяльності ПП «АІМ», який показав: 

- власний капітал у 2015 році збільшився на 61 тис. грн. (або на 27,3%) 

порівняно з 2013 роком; 



- загальна вартість активів у 2015 році збільшилась на 10,6 тис. грн. (або 

на 7,1%) порівняно з 2013 роком за рахунок збільшення необоротних 

активів; 

- загальний коефіцієнт покриття протягом 2013, 2014, 2015 років 

менший від нормативного значення, таким чином можна зробити висновок, 

що у підприємства не достатньо оборотних засобів для покриття свої боргів; 

- коефіцієнт  швидкої  ліквідності      коливається  в  межах  0,3 і  0,4 і  не  

відповідає нормативному значенню, отже лише частина поточних 

зобов’язань (30 – 40%) може бути погашена за рахунок грошових коштів і 

очікуваних фінансових надходжень; 

- дохід від реалізації у 2014 році становив 1 060,4 тис. грн., це на 75,6% 

більше порівняно з попереднім 2013 роком, а у 2015 році дохід від реалізації 

склав 1 436,5 тис. грн., що на 35,5% більше порівняно з 2014 роком; 

- пропорційно до доходу від реалізації відбувались зміни і у показниках 

непрямі податки і чистий дохід; 

- собівартість реалізованої продукції у 2014 році склала  617,5 тис. грн., 

це на 57,2% більше ніж у 2013 році,  а у 2015 році цей показник становив 

867,6 тис. грн., що на 40,5% більше ніж у 2014 році; 

- чистий прибуток у 2014 році збільшився на 81,7 тис. грн., порівняно з 

2013 роком, а в 2015 році цей показник становив 63 тис. грн., і це на 20,7 тис. 

грн., менше ніж в 2014 році. 

8.  На ПП «АІМ» основну увагу в управлінні персоналом керівництво звертає 

на соціально-психологічні і економічні методи управління, а також на 

демократичний стиль управління; 

9. За результатами анкетування можна зробити висновки, що більшість 

респондентів раціонально використовують свій час, правильно розставляють 

пріоритети на виконувані завдання, враховуючи важливість всіх завдань. 

Проте деяким працівникам слід систематично працювати над собою для 

удосконалення самоорганізованості, так як у них відсутня чітка система 

самоорганізації; 



10. Пріоритет, організація і грамотне проведення заходів щодо реклами і 

стимулювання збуту дозволить компанії істотно збільшити власний валовий 

дохід, «виправдати» власну необхідність і ефективність; 

11. Дослідивши діяльність ПП «АІМ» будуть доречними наступні 

рекомендації: 

- орієнтуватися на досягнення запланованого кінцевого результату 

діяльності підприємства; 

- постійно коригувати цілі і програми в залежності від стану ринку, змін 

зовнішнього середовища; 

-  використовувати сучасну інформаційну базу для різноманітних 

розрахунків при прийнятті управлінських рішень; 

-  здійснювати управління на основі гнучкості рішень; 

-  проводити глибокий економічний аналіз кожного управлінського 

рішення щодо системи управління персоналом; 

- проводити професійне навчання серед персоналу. 

12. Розвиток трудових ресурсів на підприємстві гарантує стабільний 

розвиток на ринку, прибуткове функціонування, безперервний розвиток 

персоналу підприємства та зменшення плинності кадрів. 
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