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ВСТУП 

 

У сучасних умовах великого значення набуває конкурентоспроможність 

персоналу, що являє собою вміння кожного з працівників та всіх разом як єдиного 

організму швидко й ефективно сприймати та реалізувати різні нововведення на 

кожній стадії життєвого циклу продукції. 

Конкурентоспроможність кадрів досягається лише за умов постійного 

поглиблення знань, умінь, навичок, сприятливого соціально-психологічного 

клімату, відповідних умов праці. Конкурентоспроможність персоналу можна 

визначити як результат його розвитку, котрий досягається через застосування 

комплексу заходів, що охоплює професійне навчання, перепідготовку, 

підвищення кваліфікації кадрів, а також планування кар’єри персоналу 

організації. 

Розвиток персоналу для кожного підприємства є важливим напрямом 

виробничих інвестицій. Пріоритетність інвестицій в розвиток персоналу 

визначається необхідністю підвищення ділової активності кожного працівника з 

метою подальшого успішного розвитку організації, упровадження нових 

технологій, зростання продуктивності праці тощо. 

Метою даної роботи є поглиблене  вивчення теоретичних основ та розробка і 

обґрунтування заходів щодо вдосконалення системи розвитку персоналу на ПАТ 

«Житомирський маслозавод». 

Відповідно сформульованій меті випускної роботи передбачається виконання 

наступних завдань: 

1) вивчити теоретичні основи системи розвитку персоналу на 

підприємстві; 

2) надати загальну характеристику діяльності обраного підприємства; 

3) провести аналіз досліджуваної проблеми на підприємстві 

«Житомирський маслозавод»; 

4) розробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення системи розвитку 

персоналу. 



Об’єктом випускної роботи є діюча система розвитку персоналу на ПАТ 

«Житомирський маслозавод». 

Предметом випускної роботи є удосконалення системи розвитку на основі 

сучасних технологій і зарубіжного досвіду. 

В даній випускній роботі використані теоретичні та емпіричні методи 

наукового дослідження, а саме порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, 

наукової класифікації та систематизації, балансовий метод тощо. 

При написані випускної роботи використовувалися наступні матеріали:  

- баланс  та звіт про фінансові результати ПАТ «Житомирський 

маслозавод» за три роки; 

- спеціальна та довідкова література з даного питання; 

- дані з мережі Інтернет. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

У випускній бакалаврській роботі за результатами проведеного 

дослідження розроблено теоретичні засади та методологічні підходи до 

удосконалення системи управління розвитком персоналу на ПАТ 

«Житомирський маслозавод»: 

1. Визначено сутність поняття «розвиток персоналу підприємства» як 

процесу цілеспрямованого вдосконалення організаційної, освітньої та 

кваліфікаційної структури персоналу шляхом навчання й забезпечення 

внутрішньої мобільності персоналу, націлених на вирішення поточних і 

стратегічних задач, що впливає на рівень конкурентоспроможності 

промислових підприємств в умовах поглиблення євроінтеграції. У роботі 

структура персоналу розглядається в організаційному, освітньому й 

кваліфікаційному аспектах. Ефективне функціонування системи розвитку 

персоналу можливо за умови злагодженої роботи всіх її елементів на основі 

базових принципів, а також за умови максимально можливого зближення 

цілей розвитку організації та окремого працівника. 

2. Охарактеризовано сутність основних складових системи розвитку 

персоналу. Враховуючи останні тенденції в практиці розвитку персоналу та 

теоретичні напрацювання в цій сфері, серед основних областей розвитку 

персоналу організацій слід виокремити 8 взаємопов’язаних елементів: 

організаційний розвиток, професійне навчання, виробнича адаптація, 

оцінювання і атестація, планування і розвиток кар’єри, формування 

кадрового резерву. 

3. Розглянуті особливості формування витрат на розвиток персоналу. 

Заходи з розвитку персоналу для підприємства нерозривно пов’язані із 

значними матеріальними витратами. Проте, на нашу думку, такі заходи не 

можуть оцінюватися лише з огляду на затрачені на них кошти. Більш 

перспективним є ставлення до витрат на розвиток персоналу як до вкладення 



коштів у людський потенціал організації, що можуть оцінюватися аналогічно 

до будь-якого інвестиційного проекту. 

Основним документом, що визначає загальний обсяг, цільове 

направлення та поквартальний розподіл коштів на підготовку, 

перепідготовку і підвищення кваліфікації персоналу є кошторис витрат. 

4. Досліджено організаційно-економічну характеристику ПАТ 

«Житомирський маслозавод». Основу дiяльностi товариства становить 

виробництво всього спектру молочних продуктiв. Основна продукцiя заводу 

– морозиво. 

В результаті аналізу асортиментної політики можна зробити висновок, 

що асортимент продукції ПАТ «Житомирський маслозавод» є досить 

широким, що дало змогу завоювати велику частку ринку морозива України. 

Органiзацiйна структура підприємства є лiнiйно-функцiонального типу. 

За такої структури управлiння всю повноту влади бере на себе лiнiйний 

керiвник, що очолює визначений колектив. Дана структура має ряд переваг 

та недоліків. 

На ПАТ «Житомирський маслозавод» представлена цехова виробнича 

система. Головним виробничим підрозділом підприємства є цех – 

адміністративне відокремлена частина підприємства, в якій виконується 

комплекс робіт відповідно до внутрішньозаводської спеціалізації.  

Зважена стратегія, надійна команда та високий рівень менеджменту 

дозволяють компанії досягати значних результатів. 

5. Здійснено комплексний економічний аналіз на ПАТ «Житомирський 

маслозавод». Виробничий потенціал на підприємстві збільшується. Це 

досягається за рахунок збільшення власного капіталу, кількості необоротних 

та оборотних коштів, що загалом свідчить про успішну діяльність ПАТ 

«Житомирський маслозавод». 

Ресурси використовуються ефективно на досліджуваному підприємстві, 

що підтверджується позитивною динамікою більшості показників протягом 

трьох років. 



Рівень ділової активності на ПАТ «Житомирський маслозавод» є 

задовільний, однак існує ряд показників, на які потрібно звернути увагу. 

Аналіз фінансової стійкості ПАТ «Житомирський маслозавод» показує, 

що підприємство  стає більше фінансово стійким за аналізований період. 

Підсумовуючи результати комплексного економічного аналізу 

діяльності підприємства на основі проаналізованих показників можна 

зробити висновок про збільшення ефективності господарської діяльності за 

проаналізовані три роки. 

6. Здійснено оцінку системи управління розвитком персоналу на ПАТ 

«Житомирський маслозавод».  

Для оцінки соціально-психологічного клімату в колективі ПАТ 

«Житомирський маслозавод» кадровим діловодом було розроблено та 

проведено анонімне анкетування співробітників. 

В ході оцінки організації системи управління розвитком персоналу було 

виявлено ряд проблемних питань, а саме: 

 на ПАТ «Житомирський маслозавод» використовуються переважно 

традиційні методи розвитку персоналу, запровадження нових 

тенденцій в розвитку значно покращило б мотивацію та результати 

розвитку; 

 відсутня чітко встановлена система визначення потреби в навчанні; 

 ряд проблем в сфері соціально-психологічного клімату на 

підприємстві, а саме: недостатній ступінь довіри, доброзичливості 

та чуйності у колективі; недостатня участь персоналу в прийнятті 

важливих рішень. 

7. Розроблено рекомендації щодо удосконалення системи управління 

розвитком персоналу на ПАТ «Житомирський маслозавод»: 

 запровадження сучасних інформаційних технологій у сферу 

професійного розвитку: підготовка за модульною системою та відкрите 

навчання; 



 використання можливостей інформаційних технологій в управлінні 

розвитком, а саме запропоновано скористатися додатком до 1С 

Бухгалтерії «Зарплата і управління персоналом КОРП», web- 

орієнтованою інформаційною системою Lanteria «Управління 

персоналом»; 

 забезпечення ефективного управління професійним розвитком 

працівників ПАТ «Житомирський маслозавод» доцільно застосувати 

практику мотиваційного моніторингу. Пропонується періодично 

проводити опитування робітників та персоналу підприємства, з метою 

визначення ієрархії їхніх мотивів; 

 запропоновано використання сучасних форм атестації працівників 

підприємства, а саме: атестація персоналу on-line, 360 атестація; 

 запропоновано новий та дещо нетрадиційний підхід до визначення 

ефективності проектів у сфері управління персоналом під назвою 

«Return ON Solutions». 

 інноваційний досвід у сфері загального менеджменту та управління 

персоналом вітчизняних і закордонних підприємств свідчить про те, що 

неможливо домогтися успіху без урахування можливого опору 

персоналу організації нововведенням і, особливо, кадровим. 

Запропоновано використання підходів до подолання опору кадровим 

нововведенням. 

В сучасних умовах жорсткої конкуренції підприємство, яке прагне 

завойовувати все нові та нові сегменти ринку, підвищувати прибутковість 

повинно цікавитися всім новим, передовим і прагнути досягти успіху в 

роботі. 

Розглянуті пропозиції допоможуть досягти великих результатів та 

раціоналізації системи розвитку персоналу на ПАТ «Житомирський 

маслозавод». 
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