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ДОДАТКИ

ВСТУП
Середовище функціонування підприємств знаходить відображення на
їх господарській діяльності через різноспрямований вплив внутрішніх та
зовнішніх факторів, різноманітні поєднання яких обумовлюють міру
використання

наявних

потужностей

і

таким

чином

визначають

результативність та ефективність роботи суб’єктів господарювання. За умов
обмеженості природних ресурсів, збільшення наукомісткості галузей і
посиленої конкуренції на світовому рівні найціннішим і найпотужнішим
резервом, що є у розпорядженні національної економіки в цілому та
промислових підприємств зокрема, стає персонал. При цьому мова йде не
про збільшення його чисельності, тобто екстенсивність розвитку, а про якісні
показники використання людських знань та можливостей. У такому
контексті першочерговим завданням керівництва підприємств є вміле
управління трудовою складовою його потенціалу.
Трудовий потенціал підприємства – це існуючі й потенційні
можливості

працівників

щодо

реалізації

їх

кількісних

та

якісних

характеристик у конкретних соціально-економічних і виробничо-технічних
умовах.
Функціонування трудового потенціалу відбувається на певних етапах
його відтворювального циклу – формування, реалізації, використання,
збереження та розвитку, які є взаємопов'язаними і взаємообумовленими.
Розвиток трудового потенціалу є ознакою кожного етапу відтворювального
циклу та виявляється через удосконалення кількісно-якісних характеристик
трудового потенціалу. Так, на етапі формування трудового потенціалу
закладаються перспективні можливості людини як суб’єкта трудової
діяльності, тобто відбувається розвиток основних рис людини, необхідних
для майбутньої праці. Границею стадії формування трудового потенціалу є
факт продажу робочої сили, початок підприємницької діяльності – реалізація
трудового потенціалу. Саме тому формування трудового потенціалу

заслуговує на окрему увагу й потребує детального вивчення. Бо цей процес
за своєю

суттю є запорукою ефективної реалізації трудового потенціалу.

Розглянуті в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених теоретичні
підходи до визначення складових трудового потенціалу підприємства
доповнюють один одного, але не враховують багатогранність змісту поняття
«трудовий потенціал» підприємства.
Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних основ та
проведення аналізу стану оцінки трудового потенціалу на підприємстві та
пошук напрямів ефективного управління трудовим потенціалом в ПАТ КБ
«ПриватБанк».
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
– розглянути сутність та основні характеристики трудового потенціалу
організації;
– розкрити структуру системи управління трудовим потенціалом
підприємства;
– розглянути процес мотивації як основи управління трудовим
потенціалом організації;
– здійснити організаційно-економічну характеристику діяльності ПАТ
КБ «ПриватБанк»;
– дослідити особливості комплексної оцінки трудового потенціалу
банку;
– здійснити аналіз стану управління трудового потенціалу ПАТ КБ
«ПриватБанк»;
– дослідити загальні положення охорони праці та пoжeжнoї бeзпeки в
надзвичайних ситуаціях на пiдпpиємствi;
– дослідити зарубіжний досвід управління трудовим потенціалом
організації;
–

запропонувати

напрями

потенціалом в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

ефективного

управління

трудовим

– розрахувати економічний ефект від запропонованих заходів з
управління кар'єрою як умови розвитку трудового потенціалу банку.
Об’єктом дослідження є процес управління трудовим потенціалом на
ПАТ КБ «ПриватБанк».
Предметом дипломної роботи є теоретичні та організаційно-прикладні
засади формування і реалізації управління трудовим потенціалом банку.
Гіпотеза дослідження – рушійною силою організації є її трудовий
потенціал.
Теоретичну основу дослідження питання ефективності управління
трудовим потенціалом банку склали наукові концепції та теоретичні
розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності
підприємств,

менеджменту,

Ізмайлова К. В.,

Ковбасюк

таких
М. Р.,

як: Бланк

І. О.,

Жданов

С. А.,

Лахтіонова

Л. А.,

Травин

В. В.,

Шеремет А. Д., Щокін Г. В. та інших, закони України, фінансова звітність
ПАТ КБ «ПриватБанк».
В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби
економічного

аналізу

(табличного,

порівняння,

графічний),

обробка

матеріалів з використанням персональних ЕОМ.
Методи дослідження. В дипломній роботі використані наступні методи
дослідження:
– історичний метод дослідження – використовувався для дослідження
періодизації явищ і процесів, аналізу внутрішньої структури і джерел
розвитку трудового потенціалу;
– статико-економічний метод – використовувався при вивченні
масових економічних явищ і процесів розвитку трудового потенціалу банку
на основі відомих фактів;
– монографічний метод – використовувався при вивченні окремих
суспільних явищ і передового вітчизняного і зарубіжного досвіду;

– метод аналізу і синтезу – використовувався для дослідження
організаційно-економічної

характеристики

банку,

оцінки

трудового

потенціалу;
– метод теоретичного узагальнення – використовувався для визначення
характеристик

розвитку

трудового

потенціалу,

його

формування,

використання та управління.
Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і
пропозицій, списку використаних джерел та додатків. Зміст роботи
викладено на 120 сторінках комп’ютерного тексту, проілюстровано в 26
таблицях, 19 рисунках та 8 додатках.
Список використаних джерел містить 74 найменувань, викладений на 9
сторінках.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Проведене

дослідження

дозволило

зробити

такі

висновки

та

узагальнення.
1. Узагальнюючи теоретичні основи дослідження трудового потенціалу
вітчизняними та зарубіжними вченими, можна сказати, що трудовий
потенціал підприємства – це існуючі й потенційні можливості працівників
щодо реалізації їх кількісних та якісних характеристик у конкретних
соціально-економічних і виробничо-технічних умовах.
Формування трудового потенціалу підприємства відбувається завдяки
внутрішнім якостям, можливостям працівників та засобам реалізації цих
можливостей. Для досягнення цілей свого розвитку трудовий потенціал
підприємства потребує ефективного управління за допомогою принципів,
методів, форм, нормативів та внутрішніх правил управління.
2.

Визначено,

що

cистема

управління

трудовим

потенціалом

розглядається як процес, який складається з чотирьох фаз: формування,
розвиток, розподіл і перерозподіл, реалізація трудового потенціалу.
Дослідження науково-методичних підходів до визначення якості трудового
потенціалу дозволило згрупувати чинники, які впливають на систему
управління

трудовим

потенціалом:

національні,

регіональні,

внутрішньогалузеві, внутрішньовиробничі.
3. Зазначено, що суть мотивації полягає в розробці такої системи
стимулювання, яка б забезпечила виробництво високоякісної продукції і
прибутковість своєї роботи, але для цього, перш за все, треба зацікавити
кожного конкретного працівника в результативній, високопродуктивній
праці. Узагальнення практичного досвіду діяльності підприємств показує, що
найбільш оптимальними з погляду впливу на трудову поведінку та
формування механізму використання трудового потенціалу є такі групи
мотиваторів: матеріальні мотиватори, професійні мотиватори, особисті
мотиватори та психофізіологічні мотиватори.

4. Обгрунтовано, що організаційно-економічна характеристика ПАТ КБ
«Приватбанк»
відповідає

заснована

сучасним

на

корпоративних

міжнародним

принципах

стандартам,

та

зокрема

повністю
Принципам

корпоративного управління Організації ї економічного співробітництва та
розвитку, принципам Базельського комітету з банківського нагляду щодо
удосконалення корпоративного управління в банківських установах та
найкращим світовим практикам. При цьому менеджмент банку керується
внутрішньобанківськими документами, що визначають основні напрямки
корпоративного управління.
5. Проведений аналіз системи управління персоналом ПАТ КБ
«ПриватБанк» довів, що в цілому в досліджуваний період штатноорганізаційна структура банку не зазнала принципових змін, однак якість
окремих показників мала тенденцію до покращення за рахунок чого
досягалась необхідна ефективність кадрового менеджменту банку. Для
керівництва

ПАТ

КБ

«ПриватБанк»

важливо

визначити

методи

раціонального управління трудовим потенціалом, спрямовані на збереження
необхідної продуктивності праці і бажаної віддачі від трудових ресурсів,
забезпечення адаптації персоналу в умовах сучасної кризи на Україні і
виявлення способів підвищення рівня використання трудового потенціалу в
кризових умовах діяльності відділення банку. В ході дослідження нами було
з’ясовано, що в банківській сфері не існує єдиного загальноприйнятого
підходу до визначення ефективності праці.
Тому при оцінюванні ефективності системи управління трудовим
потенціалом необхідним є врахування двох напрямів: успішність просування
до ідеального стану, що окреслений стратегічними цілями підприємства та
підвищення загальної продуктивності діяльності підприємства.
6. Однією з проблем оцінювання трудового потенціалу ПАТ КБ
«ПриватБанк» є багатогранність підходів до виміру та оцінки потенціалу.
Найбільш

проблемним

є

використання

вартісних

оцінок

трудового

потенціалу, оскільки під час їх використання потрібно уникати зміни

вартості грошей у часі, а також має бути адекватний вираз вартості не
фінансових складових. Ще одна проблема виміру трудового потенціалу
підприємства полягає у множинності його проявів.
7. Проаналізувавши діяльність служби охорони праці ПАТ КБ
«Приватбанк» та витрати банку, робимо висновок, що служба з охорони
праці функціонує достатньо ефективно, адже частка недоцільних витрат є
низькою.
8. Доведено, що вдосконалення системи управління трудовим
потенціалом на вітчизняних підприємствах (в організаціях) має спиратися
на накопичений зарубіжний досвід, ідеться передовсім про узагальнення й
запозичення

керівниками

підприємств

та

організацій

зарубіжного

прогресивного досвіду.
9. Одним із напрямків підвищення ефективності організації управління
трудовим потенціалом банку ПАТ КБ «ПриватБанк» в процесі виходу з
кризи виступає планування чисельності персоналу банку. Для цього на схемі
нами запропонована загальна послідовність дій комерційного банку у сфері
планування персоналу, розглянуто місце в цих діях планування чисельності
персоналу.
10. Для вдосконалення процесу управління кар'єрою фахівців в ПАТ
КБ «ПриватБанк» можна рекомендувати проведення наступних заходів:
розробка положення з управління кар'єрою в ПАТ КБ «ПриватБанк», в якому
будуть

міститися

такі

розділи;

розробити

загальний

план

внутрішньоорганізаційного переміщення персоналу на основі даних про те,
що існує оптимальний термін перебування осіб в тої чи іншої посади;
сформувати зацікавленість працівників у розвитку своєї кар'єри, а також
надати їм інструменти для початку управління кар'єрою.
Можна зробити висновок про те, що запропоновані заходи щодо
вдосконалення процесу управління кар'єрою доцільні і принесуть ПАТ КБ
«ПриватБанк» позитивний економічний і соціальний ефекти. Гіпотеза
дослідження – доведена.
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