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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Важливим елементом продуктивних сил і головним 

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

мотивація діяльності. Ефективне функціонування будь-якого підприємства 

неможливе без правильної та чітко організованої системи персоналу.  

Успішна робота можлива тільки при забезпеченні організації 

високопрофесійним штатом працівників відповідної компетенції, його 

використанням та розвитком. Від того наскільки вміло буде організована 

система управління персоналом залежить ефективність функціонування 

підприємства: продуктивність праці, прибуток, рентабельність.  

Результати господарської діяльності підприємства залежать від 

ефективності використання людської праці – найбільш вирішального фактору 

виробництва, тому що підприємство створилося самою людиною для 

задоволення її потреб. Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, їх 

раціональне використання, високий рівень продуктивності праці сприяють 

збільшенню обсягів виробництва продукції, ефективному використанню 

устаткування, обладнання, машин, механізмів, зниженню собівартості та 

зростанню прибутку. 

Сучасні тенденції розвитку ринкової економіки визначають нові підходи 

до управління підприємством, які мають ґрунтуватися на новій концепції 

управління, що орієнтована на провідну роль людини в діяльності 

підприємства. 

Від того наскільки вміло буде організована система управління 

персоналом залежить ефективність функціонування підприємства: 

продуктивність праці, прибуток, рентабельність. Отже, управління персоналом 

є основою управління організації.  

Сутність управління персоналом, його роль у забезпеченні 

конкурентоспроможності підприємства досліджувались в працях провідних 

зарубіжних та вітчизняних вчених Беседіна В., Волгіна Н., Карташова С., 

Коваленка Н., Колпакова В., Крушельницької О., Левченка О., Нікіфорова А., 



Колпакова В., Грішнової О., Кулика Ю., Христофорова І., Савченка В., 

Кузнєцова О., Рогова І., Дрозача М., Травенка О., Ілляшенка А., Прокопенка І. 

та ряд інших. 

Незважаючи на велику кількість досліджень і публікацій щодо проблем 

управління персоналом на сучасних підприємствах, їх аспекти залишаються 

дискусійними. Необхідність поглибленої наукової розробки зазначених 

проблем з урахуванням специфіки становлення ринкових відносин в Україні 

зумовила вибір теми, дала змогу визначити мету і завдання випускної роботи. 

Метою випускної роботи є  визначення та обґрунтування теоретичних, 

методичних та практичних аспектів підвищення ефективності управління 

персоналом ПАТ «ПБК «Радомишль». 

Завданнями випускної роботи є: 

– розглянути поняття системи управління персоналом, її ознаки та 

функції; 

– дослідити управління персоналом в системі менеджменту, роль та 

значення; 

– визначити складові системи управління персоналом підприємства; 

– розкрити підходи до оцінювання ефективності управління персоналом 

підприємства; 

– провести організаційно-економічну характеристику господарської 

діяльності ПАТ «ПБК «Радомишль»; 

– дослідити основні задачі та функції кадрової служби ПАТ «ПБК 

«Радомишль»; 

– охарактеризувати систему управління персоналом на підприємстві та 

оцінити її ефективність;  

– запропонувати напрями удосконалення системи управління 

персоналом на ПАТ «ПБК «Радомишль»; 

– оцінити стан охорони праці підприємства.  

Об’єктом дослідження є  процес управління персоналом підприємства. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти управління 

персоналом на ПАТ «ПБК «Радомишль». 



Методи дослідження. У випускній роботі були використані такі методи: 

загально-логічні, прийоми пізнання (аналіз, синтез, дедукція, абстрагування, 

конкретизація, аргументація та метод узагальнення, за допомогою якого було 

зроблено загальні висновки).  Також були використані методи техніко-

економічного аналізу, які дали змогу провести аналіз процесу управління 

персоналом на підприємстві. 

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правова база України, 

різні науково-методичні та монографічні видання, періодичні джерела, 

фінансова, статистична та облікова інформація підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Дослідження випускної роботи на тему: «Управління персоналом 

підприємства» дало змогу дійти наступних висновків: 

Суть управління персоналом полягає в забезпеченні досягнень цілей 

організації за рахунок комплектування її виробничим персоналом відповідної 

компетенції. 

Управління персоналом у системі менеджменту організації, володіння 

основами кадрової роботи, її основними принципами й методами украй 

важливо для керівників організацій. Навчання керівників основним аспектам 

кадрової політики, залучення в програми їх підготовки й підвищення 

кваліфікації з питань організації управління персоналом сприяють підвищенню 

ефективності використання людського фактору в організації.  

Система управління персоналом складається з таких елементів як: аналіз 

та планування персоналу, оцінювання персоналу, організація навчання та 

підвищення кваліфікації персоналу, управління оплатою праці, атестація і 

ротація кадрів, соціальний розвиток та соціальне партнерство, створення умов 

праці, облік співробітників підприємства, організація трудових відносин на 

підприємстві та підбір і найм персоналу, які відповідають основним функціям 

управління людськими ресурсами. 

Існує багато методів вимірювання ефективності управління персоналом, 

багато критеріїв, кількісних та якісних показників, на меті яких найточніше 

виміряти якість роботи персоналу, віддачу, яку має підприємство від 

персоналу. 

ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» – підприємство 

харчової промисловості України, зайняте у галузі виробництва та реалізації 

пива, квасу, а також сокової продукції.  

Підприємство має стійкі тенденції покращення фінансово-економічних 

показників, подолавши збитковість 2012 року після злиття з компанією «Перша 

приватна броварня». 

Управління персоналом ПАТ «ПБК «Радомишль» здійснює 



відокремлених структурний підрозділ підприємства – відділ кадрів, який 

очолює начальник відділу, що підпорядковується заступнику директора з 

загальних питань. 

Узагальнюючий коефіцієнт ефективності функціонування кадрової 

служби ПАТ «ПБК «Радомишль» є значно низьким, що свідчить про 

неефективну систему управлінням персоналом комбінату. 

На підприємстві ПАТ «ПБК «Радомишль» для виробничого персоналу 

використовується відрядна форма оплати праці, яка є мірою праці виробленої 

працівником продукції. Для обслуговуючого персоналу використовується 

погодинно-преміальна система оплати праці. Для управлінського персоналу 

використовується окладно-преміальна система оплати праці. 

Аналіз ефективності системи управління персоналом ПАТ «ПБК 

«Радомишль», свідчить про такі недоліки: 

– дуже низький рівень заробітної плати для підприємства даної галузі; 

– низький рівень мотивації працівників;  

– неефективна система оплати праці. 

передбачає фінансові витрати. 

Удосконалення потреби мотивації праці працівників ПАТ «ПБК 

«Радомишль» за сучасних умов функціонування підприємства може бути 

досягнуто за таких умов: пожвавлення системи управління розвитком 

персоналу, поширення інноваційної діяльності, поширення самомотивації серед 

працівників, впровадження системи мотиваційного моніторингу щодо 

коригування системи мотивації.  

Проаналізувавши фонд оплати праці ПАТ «ПБК «Радомишль», ми 

дійшли висновку, що доцільно ввести доплату за підвищення продуктивності 

праці. Пропонуємо розрахунок проводити за системою Скенлона, яка заснована 

на розподілі між працівниками і підприємством економії витрат на заробітну 

плату, отриману в результаті підвищення продуктивності праці, конкретно – 

виробітку в розрахунку на одного працівника. 

Розрахунок показав, що внаслідок даного заходу розмір премії 

працівникам складе 26,2% до фонду заробітної плати, що на 1,2 п. більше 



базового 2014 року. Отже, даний захід є ефективним як для працівників 

підприємства, так і зацікавлює власників у їх активному впровадженні. 

Аналіз стану охорони праці на ПАТ «ПБК «Радомишль» показав 

погіршення ефективності охорони праці на підприємстві, так як зросла 

кількість нещасних випадків та чисельність захворювань працівників. 

В 2014 р. витрати на охорону праці на підприємстві були найвищими, 

незважаючи на те, що фонд заробітної плати зменшувався. 

Для вдосконалення охорони праці необхідно активізувати контроль за 

охороною праці, поліпшити якість інструктажів, що проводяться з 

працівниками ПАТ «ПБК «Радомишль», забезпечити достатнє фінансування 

витрат з охорони праці. Для профілактики виробничого травматизму та 

професійної захворюваності на ПАТ «ПБК «Радомишль» потрібно постійно 

проводити технічні та організаційні заходи. 
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