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Реферат 

 

Магістерська дисертація Вовка Миколи Юрійовича на тему «Управління 

кадровою  політикою підприємства ТОВ «Перспектива» з метою сталого 

розвитку», зі спеціальності  051 «Економіка», Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», 2018, Київ. 

Магістерська дисертація складається зі вступу, 3 розділів, висновків та 

рекомендацій, додатків. 

Робота виконана в обсязі 110 сторінок, містить 6 рисунків, 46 таблиць, 77 

літературних джерел. 

Метою роботи полягає в обґрунтуванні практичних рекомендації щодо 

управління кадровою політикою підприємства з метою підвищення 

ефективності його господарської діяльності. 

Для аналізу дослідження та розробки пропозицій в роботі використанні – 

методи групування, графічний ілюстрації, економіко-математичної моделі та 

логічні методи. 

В роботі застосовані  новітні методи кадрової мотивації з метою яких є 

підвищення ефективності кадрової політики ТОВ «Перспектива». Аналітичні 

дослідження дозволили розробити рекомендації щодо доцільності 

використання запропонованих заходів для ТОВ «Перспектива». 

Об’єкт дослідження – процес формування кадрової політики підприємства 

ТОВ «Перспектива». 

Предмет дослідження – теоретичні, методичні та практичні підходи до 

управління кадровою політикою підприємства ТОВ «Перспектива». 

Ключові слова: політика, кадрова політика підприємства, кадри, 

ефективність, система управління кадровою політикою підприємства, 

управління кадровою політикою підприємства. 
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Abstract 

 

Master's dissertation Vovk Nikolay Yuriyovych on the topic "Management of 

personnel policy of LLC "Perspektiva "for the sake of sustainable development", 

specialty 051 "Economics", National Technical University of Ukraine "Kyiv 

Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky", 2018, Kyiv. 

The master's dissertation consists of an introduction, 3 chapters, conclusions and 

recommendations, applications. 

The work is executed in volume of 110 pages, contains 6 figures, 46 tables, 77 

literary sources. 

The purpose of the work is to substantiate the practical recommendations for 

managing the personnel policy of the enterprise in order to increase the efficiency of 

its economic activity. 

For the analysis of research and development of proposals in the use of work - 

grouping methods, graphic illustration, economic-mathematical model and logical 

methods. 

The new methods of personnel motivation have been applied in order to increase 

the efficiency of Personnel Policy of LLC "Perspektiva". Analytical studies allowed 

to develop recommendations on the feasibility of using the proposed measures for 

OOO Perspektiva. 

The object of the research is the process of formation of the personnel policy of 

LLC "Perspektiva". 

The subject of the research - theoretical, methodical and practical approaches to 

the management of personnel policy of LLC "Perspektiva". 

Key words: policy, personnel policy of the enterprise, personnel, efficiency, 

system of management of personnel policy of the enterprise, management of 

personnel policy of the enterprise. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Розвиток ринкових відносин зумовлює 

необхідність забезпечення стійкості та конкурентоспроможності підприємств 

національної економіки, які значною мірою визначаються їх кадровою 

політикою. Кадрова політика підприємства як найважливіший інструмент 

управління персоналом в умовах ринку набуває особливої значущості, оскільки 

відображає специфіку ділового та соціокультурного середовища, національного 

ринку праці, менталітет працівників, традиції підприємства. Ефективна кадрова 

політика спрямована на постановку цілей та розв’язання завдань визначеної 

стратегії розвитку підприємства в конкурентних умовах ринку. 

Ступінь розробки наукової проблеми. Проблема ефективного 

управління кадрами підприємства є предметом багатьох зарубіжних та 

вітчизняних досліджень. Так, проблемам управління персоналом провідних 

компаній світу присвячено праці Ф. Тейлора, А. Маслоу, Д. Макґреґора. Досвід 

формування практичних аспектів ефективної кадрової політики узагальнено в 

роботах зарубіжних дослідників І. Ансоффа, М. Х. Мескона, М. Альберта, Ф. 

Хедуорі, Х. Мінсберга, Т. Р. Мітчелла.  

Вагомим теоретичним доробком до проблеми підвищення ефективності 

кадрової політики підприємства стали праці вітчизняних дослідників, зокрема, 

Л.В. Балабанової, О.В. Сардак, М.М. Виноградського, А.П. Єгоршина, 

О.В. Крушеницької, Д.П. Мельничук. І хоча проблема управління кадровою 

політикою підприємства перебуває у полі зору вчених (Т.І. Лепейко, 

О.М. Миронова, В. А. Стец, І. І. Стец, М. Ю. Костючик, О.Я. Кібанов, 

Ф.І. Хміль, Л.А. Чурсіна), окремі її аспекти все ще потребують належного 

дослідження та послідовного розвитку. 

Враховуючи економічну значущість проблеми управління кадровою 

політикою підприємства, об'єктивну потребу формування комплексного 

підходу до проблеми та її практично-прикладне значення темою дослідження 
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було обрано: «Управління кадровою політикою підприємства ТОВ 

«Перспектива» з метою підвищення стабільності діяльності». 

Зв’язок роботи з науково-дослідними темами. Дипломну роботу 

виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри економіки та 

підприємництва НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» за темою: Державний та приватний сектори в системі управління 

та регулювання національного господарства (№ ДР 0116U002566), у межах якої 

особисто автором обґрунтовано систему підвищення ефективності управління 

кадровою політикою ТОВ «Перспектива» для забезпечення стабільності його 

діяльності. 

Метою дослідження є обґрунтування науково-методичних засад та 

практичних рекомендацій управління кадровою політикою підприємства ТОВ 

«Перспектива» з метою підвищення стабільності його діяльності. 

Для досягнення мети були сформульовані та послідовно розв’язувалися такі 

завдання: 

1. Проаналізувати економічну сутність кадрової політики підприємства як 

об'єкту управління. 

2. Виявити особливості кадрової політики підприємства в умовах ринку. 

3. Узагальнити показники ефективності кадрової політики підприємства. 

4. Охарактеризувати виробничо-господарську діяльність ТОВ «Перспектива». 

5. Проаналізувати фінансово-економічний стан ТОВ «Перспектива». 

6. Проаналізувати стан управління кадровою політикою ТОВ «Перспектива». 

7. Здійснити кореляційно-регресійний аналіз ефективності управління 

кадровою політикою ТОВ «Перспектива». 

8. Узагальнити досвід ефективного управління кадровою політикою 

підприємства. 

9. Обґрунтувати систему підвищення ефективності управління кадровою 

політикою ТОВ «Перспектива» для забезпечення стабільності його діяльності. 

10. Провести економічну оцінку ефективності системи управління кадровою 

політикою ТОВ «Перспектива» та спрогнозувати наслідки її впровадження. 
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Об’єктом дослідження є процес формування кадрової політики 

підприємства ТОВ «Перспектива». 

Предмет дослідження – теоретичні, методичні та практичні підходи до 

управління кадровою політикою підприємства ТОВ «Перспектива». 

Методи дослідження. В ході дослідження використовувалися: 

теоретичні методи – аналіз, синтез, класифікація, систематизація, 

узагальнення економічної та методичної літератури, підручників, навчальних 

посібників, наукових видань з проблем дослідження, які дозволили 

обґрунтувати теоретичні основи (сутність, особливості, класифікацію, моделі 

управління та показники) забезпечення ефективності управління кадровою 

політикою підприємства ТОВ «Перспектива». Емпіричні методи – 

спостереження, збір фактів дозволили проаналізувати показники виробничої 

діяльності та стан управління кадровою політикою підприємства ТОВ 

«Перспектива». Праксиметричні методи – вивчення й узагальнення дозволили 

виявити резерви, обґрунтувати пропозиції та проаналізувати їх вплив на стан 

управління кадровою політикою підприємства ТОВ «Перспектива». 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому що: 

 вперше розроблена система підвищення ефективності управління 

кадровою політикою ТОВ «Перспектива» для забезпечення стабільності його 

діяльності; 

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

системи підвищення ефективності управління кадровою політикою ТОВ 

«Перспектива» для забезпечення стабільності його діяльності, яка може бути 

використана як для підвищення його ефективності, так і для контролю за її 

реалізацією. 

Основні результати дослідження отримали позитивний відгук провідних 

фахівців ТОВ «Перспектива» та прийняті до використання в його практичній 

діяльності. 
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Апробація роботи. Результати проведеного дослідження відображено у 4 

публікаціях, серед яких 1 публікація в наукових фахових економічних виданнях 

та 3 – у збірниках матеріалів наукових конференцій: 

1. Андрусь О. І., Вовк М. Ю. Кадрова політика підприємства як об’єкт 

дослідження. // Ефективна економіка, 2018. – № 11. – URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6681  

2. Андрусь О. І., Вовк М. Ю.  Проблеми формування ефективної кадрової 

політики підприємства. // Світ економічної науки. Випуск 9. Матеріали 

міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного 

спрямування. – Тернопіль, 2018. – С. 16-18. 

3. Вовк М.Ю. Аналіз кадрової політики компаній Японії та США. // Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки. Матеріали ХVII 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ 21 листопада 2018 р. – 

К.: НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2018 – С. 96. 

4. Вовк М.Ю. Особливості формування інвестиційного портфеля 

американських ІТ компаній. // Економіка, фінанси та менеджмент: сучасний 

стан, тенденції, перспективи розвитку в Україні та світі. Матеріали науково-

практичної конференції, м. Полтава 29 січня 2018. – С. 57. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ 

ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Економічна сутність кадрової політики як об'єкту управління 

Кадрова політика сучасного підприємства як найважливіший інструмент 

управління персоналом в конкурентних умовах ринку набуває особливої 

значущості, відображаючи специфіку ділового та соціокультурного 

середовища, національного ринку праці, менталітету працівників, традиції 

підприємства. Ефективна кадрова політика підпорядкована стратегії розвитку 

підприємства, спрямована на постановку завдань та пошук шляхів досягнення 

стратегічних цілей та розв’язання завдань в конкурентних умовах ринку. Отже, 

для формування ефективної кадрової політики потрібно чітко розуміти, 

дефініції поняття «кадрова політика підприємства» та його економічний зміст. 

Для обґрунтування поняття «кадрова політика» необхідно передусім 

визначити сутність понять «кадри» та «політика». 

Великий тлумачний словник сучасної української мови трактує поняття 

«кадри» як основний склад працівників певного підприємства або організації 

[4, с.6]. 

Поняття «політика» (від грецьк. рolitike), традиційно відображає «мистецтво 

управління державою». Великий тлумачний словник сучасної української мови 

розкриває зміст поняття «політика» як лінію поведінки, спосіб дій у чомусь, 

відносно певних об’єктів [8, с. 1440].  

В «Політичному словнику» «політика» знаходить тлумачення як: 1) 

«основні принципи, норми та напрями діяльності щодо здійснення державної і 

суспільної влади»; 2) «одна з основних сфер суспільного життя (поряд з 

економічною, соціальною і духовною), пов’язана з відносинами між 

соціальними суб’єктами з приводу встановлення, організації, функціонування 

та зміни влади в суспільстві та державі». 

Означені тлумачення недостатньо конкретизують цілі, зміст, напрями та 

результати діяльності або впливу. Відтак, в аналізі поняття «політика» 
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звернемося до сучасних джерел менеджменту. Так, під «політикою 

підприємства» А.В. Шегда розуміє сукупність певних принципів, норм 

прийняття управлінських рішень у конкретних ситуаціях [26, с 22]. 

На думку А.В. Бичкової, «політика організації» охоплює «сукупність правил 

дії певної системи, яким підпорядковуються всі її учасники» [3]. 

Автори ряду джерел [1, 5, 8, 15, 18] доходять згоди щодо сутності поняття 

«політика організації» як сукупності правил, норм, принципів у відносинах з 

людьми. 

Відтак, політика підприємства з огляду на сучасну систему управління є 

сукупністю норм, правил принципів впливу на наявні або потенційні об’єкти з 

метою реалізації його визначених стратегічних цілей. 

Подальша лінія дослідження потребує аналізу дефініцій поняття «кадрова 

політика підприємства».  

Аналіз дефініцій поняття «кадрова політика» підприємства показує, що 

кадрова політика є визначальним напрямом управління сучасного 

підприємства. Так, кадрова політика, на думку Р. Бухнера, є частиною загальної 

підприємницької політики та охоплює планування, організацію й управління 

персоналом для досягнення визначених цілей [27, с. 51]. 

Л.В. Балабанова визначає кадрову політику як систему теоретичних 

поглядів, ідей, вимог, принципів та напрямків роботи з персоналом. Вона 

спрямована на вирішення виробничих, соціальних і особистих проблем людей 

на різних рівнях відповідальності [2, с.560]. 

Кадрова політика підприємства, зауважує В.А. Віннікова, об’єднує різні 

форми планування та використання трудових ресурсів підприємства, їх 

спрямування на збільшення можливостей підприємства, потреби технологій і 

ринку в майбутньому [6, с 400]. 

А.П. Єгоршин наголошує, що кадрова політика визначає генеральну лінію 

та принципові настанови в роботі з персоналом на довготривалу 

перспективу[11, с 47]. 
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Під кадровою політикою підприємства О.В. Крушельницька, 

Д.П. Мельничук розуміють сукупність принципів, методів, форм 

організаційного механізму з формування, відтворення, розвитку та 

використання персоналу, створення оптимальних умов праці, його мотивації і 

стимулювання [14, с. 448]. 

О.К. Концевич, А.Ю. Дернова визначають кадрову політику головним 

напрямом у роботі з кадрами, сукупністю основних принципів, які реалізуються 

кадровою службою підприємства [13]. 

Кадрова політика як цілісна кадрова стратегія, на думку В.А. Стец, І.І. Стец, 

М.Ю. Костючик, об’єднує різні форми кадрової роботи, стилі її проведення в 

організації і плани використання робочої сили, [2, с. 560] 

Ф.І. Хміль вважає, що кадрова політика є сукупністю різних форм 

діяльності з персоналом для створення високопродуктивного колективу, який 

дозволяє підприємству мобільно й адекватно реагувати на зміни в зовнішнього 

та внутрішнього середовища [24, с 328]. 

Таким чином, аналіз наукових дефініцій поняття «кадрова політика» 

показує, науковці трактують означене поняття як «лінію», «напрям», 

«систему», «стратегію» роботи з кадрами. Відтак, відсутність єдиного підходу 

до розуміння вченими поняття «кадрова політика» зумовлює змішування 

понять кадрової політики та засобів її реалізації – принципів, методів, норм, 

форм, напрямів, заходів тощо.  

Отже, кадрова політика підприємства є сукупністю принципів, складових 

та методів впливу на створення належних умов праці, добір і використання 

задіяних трудових ресурсів, їх розвиток та мотивацію з метою досягнення як 

стратегічно визначених цілей, розв’язання намічених господарських завдань, 

так і соціальних та особистих проблем працівників різних рівнів 

відповідальності. 

Проаналізуємо також дефініції понять «управління» та «управління 

кадровою політикою підприємства». 
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Аналіз наукових досліджень показує , що управління як складне й 

багатогранне поняття залежить від специфіки об’єкта. Так, фундатори 

кібернетики – сучасної науки управління, Н. Вінер, Р. Ешбі, В.М. Глушков, ще 

в середині ХХ століття визначали сутність управління в соціальному 

середовищі, і виробничого підприємства зокрема, цілеспрямованою 

переробкою інформації з метою підготовки, прийняття та реалізації рішень. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови розкриває зміст поняття 

«управління» як спрямування певної діяльності, справи, процесу у певному 

напрямку із заздалегідь заданими результатами або впливати на їх розвиток [9, 

с. 169]. 

Вікіпедія визнає управління складовою частиною функціонування систем 

різної природи (біологічних, технічних, соціально-економічних), в яких певні 

об’єкти підпорядковують собі інші, керують ними, змушують рухатися в 

певному напрямку, виконувати задані дії, організовують їх діяльність в 

цілому[12]. 

Під управлінням А.В. Бичкова розуміє процес переробки інформації з 

метою підготовки, прийняття та реалізації рішень забезпечення ефективності 

діяльності підприємства, підвищення якості продукції [3].  

М.М. Горбатова вважає управління внутрішньою рушійною силою 

підприємства, яка забезпечує її продуктивну життєдіяльність. Управління, 

наголошує дослідниця, реалізується через такі функції як планування. 

організація, координація, мотивація та контроль [9, с. 169]. 

Управління, наголошує Кібанова, є провідним напрямом діяльності, 

необхідною й обов’язковою умовою забезпечення цілісності, синергічності, 

протиентропійності підприємства як виробничої системи [3]. 

О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук зазначають, що управління як 

поетапний пошук поєднання організаційних змінних та їх елементів визначає 

ефективність здійснення управлінських заходів, як окремого підприємства, так і 

ринкового середовища в цілому[14, с. 159-163].  
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Управління персоналом як комплексна прикладна наука і водночас сфера 

практичної діяльності, на думку Н.В. Діденко, інтегрує розробку і 

впровадження організаційно-економічних, адміністративно-управлінських, 

правових і особистісних факторів, способів, методів впливу на персонал 

підприємств для підвищення ефективності його діяльності [10, с. 502]. 

Ф.І Хміль наголошує, що управління – складний та багатогранний вид 

людської діяльності. Тому лише раціональна, гнучка та надійна його структура, 

чіткий розподіл функцій, прав та обов'язків між ланками управління, продумана 

його технологія, своєчасне надходження необхідної інформації дозволяють 

забезпечувати ефективність будь-якого рівня управління »[24, с 328]. 

Відтак, управління кадровою політикою підприємства – сукупність 

принципів, методів та моделей створення, розвитку та підтримки 

висококваліфікованого и високопродуктивного згуртованого колективу, 

здатного мобільно реагувати на виклики мінливого сучасного ринку та 

втілювати стратегічні цілі підприємства. 

Таким чином, аналіз дефініцій та уточнення понять дослідження дозволив 

узагальнити ряд висновків. Кадри – основний склад працівників певного 

підприємства або організації. Політика підприємства з огляду на сучасну 

систему управління є сукупністю норм, правил, принципів впливу на наявні або 

потенційні об’єкти з метою реалізації його визначених стратегічних цілей. 

Кадрова політика підприємства є сукупністю принципів, складових та методів 

впливу на створення належних умов праці, добір і використання задіяних 

трудових ресурсів, їх розвиток та мотивацію з метою досягнення як стратегічно 

визначених цілей, розв’язання намічених господарських завдань, так і 

соціальних та особистих проблем працівників різних рівнів відповідальності. 

Управління кадровою політикою підприємства – сукупність принципів, методів 

та моделей створення, розвитку та підтримки висококваліфікованого и 

високопродуктивного згуртованого колективу, здатного мобільно реагувати на 

виклики мінливого сучасного ринку та втілювати стратегічні цілі підприємства. 
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1.2. Особливості кадрової політики підприємства в умовах ринку 

 

Будь-яке підприємство розробляє і здійснює свою функціональну політику у 

тому числі і кадрову. Такий підхід характерний не тільки для приватних 

організацій, а й для системи державної служби. В організаціях реалізується 

принципи відповідності функціональної політики і стратегії розвитку 

організації. Кадрова політика визначає генеральну лінію і принципові 

настанови в роботі з персоналом на довготривалу перспективу. Розвиток 

суспільства, організації значною мірою визначається його кадровою політикою. 

Проаналізуємо види  кадрової  політики підприємства. Перша підстава може 

бути пов'язано з рівнем усвідомленості тих правил і норм, які лежать в основі 

кадрових заходів і, пов'язаним з цим рівнем, безпосереднього впливу 

управлінського апарату на кадрову ситуацію в організації [17, с. 148-155 ]. 

Так, пасивна кадрова політика передбачає, що керівництво не має програми 

дій стосовно персоналу, а кадрова робота зводиться до ліквідації негативних 

наслідків. Для такої організації характерна відсутність прогнозу кадрових 

потреб, засобів оцінки праці і персоналу, діагностики кадрової ситуації тощо. 

Реактивна кадрова політика передбачає, що керівництво підприємства 

здійснює контроль за симптомами негативного стану в роботі з персоналом, 

причинами і ситуацією розвитку кризи: виникнення конфліктів, відсутність 

кваліфікованої робочої сили, відсутність мотивації до праці. Кадрові служби 

розвинені, але немає цілісної програми прогнозування розвитку персоналу [8, с. 

1440]. 

Превентивна кадрова політика передбачає, що керівництво має обґрунтовані 

прогнози розвитку кадрової ситуації. Проте організація не має засобів для 

впливу на неї. У програмах розвитку організації містяться короткостроковий і 

середньостроковий прогнози потреби в кадрах, сформульовані завдання з 
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розвитку персоналу. Основна проблема  – розробка цільових кадрових програм. 

Другою підставою для формування кадрової політики є принципова орієнтація 

на власний персонал або на зовнішній персонал, ступінь відкритості стосовно 

зовнішнього середовища при формуванні кадрового складу [13]. 

Відкрита кадрова політика характеризується тим, що організація прозора 

для потенційних співробітників на будь-якому рівні, організація готова 

прийняти на роботу будь-якого фахівця відповідної кваліфікації без врахування 

досвіду роботи в інших організаціях [12]. Така кадрова політика може бути 

адекватна для нових організацій, що ведуть агресивну політику завоювання 

ринку, орієнтованих на швидкий ріст і стрімкий вихід на передові позиції у 

своїй галузі. 

Закрита кадрова політика характеризується тим, що організація 

орієнтується на включення нового персоналу тільки з нижчого посадового 

рівня, а заміщення відбувається тільки з числа співробітників організації. Така 

кадрова політика характерна для компаній, орієнтованих на створення певної 

корпоративної атмосфери, формування особливого духу причетності  

Основний зміст кадрової політики [29, с. 160-166]. 

 забезпечення робочою силою високої якості, включаючи планування, 

відбір і наймання, вивільнення (вихід на пенсію, звільнення), аналіз плинності 

кадрів тощо; 

 розвиток працівників, профорієнтація і перепідготовка, проведення 

атестації та оцінки рівня кваліфікації, організація просування по службі; 

 вдосконалення організації та стимулювання праці, забезпечення техніки 

безпеки, соціальні виплати. підрозділи управління персоналом активно беруть 

участь в переговорах з профспілками при укладанні колективних договорів, в 

розборі скарг, претензій, здійснюють контроль за трудовою дисципліною . 

Окреслимо цілі кадрової політики підприємства. До них належать [30, с. 

199]:  

 безумовне виконання передбачених Конституцією прав і обов'язків 

громадян у трудовому законодавстві, 
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 дотримання всіма організаціями і окремими громадянами положень 

законів про працю та професійні спілки, КЗпП, типових правил внутрішнього 

розпорядку та інших документів, прийнятих вищими органами з цього питання,  

 підпорядкованість всієї роботи з кадрами завданням безперебійного та 

якісного забезпечення основної господарської діяльності необхідним числом 

працівників необхідного професійно-кваліфікаційного складураціональне 

використання кадрового потенціалу, який є в розпорядженні підприємства, 

організації, об'єднання; 

 формування та підтримка працездатних, виробничих колективів, розробка 

принципів організації трудового процесу, розвиток внутрішньовиробничої 

демократії; 

 розробка критеріїв і методик підбору, відбору, навчання та розстановки 

кваліфікованих кадрів; 

 підготовка та підвищення кваліфікації решті частини працюючих; 

 розробка стратегії управління персоналом, принципів визначення 

соціального та економічного ефекту від заходів, що входять в цей комплекс. 

Визначимо принципи кадрової політики підприємства. До них належать: 

законність, наукова обґрунтованість, системність, комплексність, гнучкість, 

економічна обґрунтованість і послідовність виконання етапів розробки кадрової 

політики організації [25]. 

На формування пріоритетів кадрової політики впливають внутрішні та 

зовнішні фактори. Факторами зовнішнього середовища підприємства як 

суб’єкту господарювання є: тенденції економічного розвитку (стабільність 

економічних, політичних факторів і законів, посилення позицій конкурентів, 

зміна попиту на товари та послуги організації); національне трудове 

законодавство та нормативно-правове середовище (законодавство у сфері 

охорони праці, зайнятості, соціальні гарантії, програми соціально-економічного 

розвитку країни); ситуація на ринку праці та перспективи його розвитку 

(демографічні чинники, політика сфери освіти, взаємини із профспілками); 

особливості сфери бізнесу та науково-технічний прогрес (інноваційний вплив 
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на потреби в особливих спеціалістах, можливості перекваліфікації та розвитку 

персоналу, культурні традиції та особливості) [18]. 

Внутрішні фактори, що визначають кадрову політику підприємства, – це: 

цілі та стратегії підприємства (на їх основі формується кадрова політика 

організації); стиль управління персоналом (жорстко централізована чи 

організація, що керується принципом децентралізації, потребують різних 

спеціалістів); фінансові ресурси (від цього залежить можливість організації 

фінансувати заходи з управління персоналом); кадровий потенціал організації 

(пов’язаний із оцінкою можливостей працівників організації та доцільним 

розподілом обов’язків для підвищення ефективності роботи та забезпечення 

стабільності); умови роботи, рівень оплати праці та система мотивації 

персоналу;  стилі керівництва, імідж підприємства, територіальне розміщення 

та технологія виробництва . 

Отже, врахування внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на формування 

кадрової політики сприяє визначенню та використанню акцентів у процесі 

розробки особливостей кадрової політики організації, що впливає на 

ефективність роботи організації загалом, забезпеченню конкурентоздатності та 

збільшенню прибутків підприємства. 

Кадрова політика спрямована на формування ефективної робочої сили, 

збільшення ефективності за допомогою кращих умов роботи, покращення 

соціально-психологічного клімату в організації. Слід назвати принципи, що 

становлять основу кадрової політики: демократія управління, від якої 

залежить готовність до співпраці; знання окремих людей та їх потреб; 

справедливість, дотримання рівності та послідовність [22, с.608].   

Гавкалова Н.Л. виділяє такі етапи проектування кадрової політики 

підприємства [9, с.169]: 

 нормування як узгодження принципів і цілей роботи з персоналом із 

принципами і цілями підприємства в цілому, стратегією та етапом його 

розвитку. Необхідно провести аналіз корпоративної культури, стратегії та етапу 

розвитку підприємства, прогнозувати можливі зміни, конкретизувати образ 
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бажаного працівника, шляхи його формування і цілі роботи з персоналом. 

Наприклад, доцільно описати вимоги до працівника підприємства, принципи 

його роботи у підприємстві, можливості зростання, вимоги до розвитку певних 

здібностей тощо; 

 програмування як розробка програм, шляхів досягнення цілей кадрової 

роботи, конкретизованих з урахуванням умов теперішніх і можливих змін 

ситуації. Необхідно побудувати систему процедур і заходів щодо досягнення 

цілей з урахуванням як теперішнього стану, так і можливостей змін. Важливий 

параметр, що впливає на розробку таких програм, — представлення про 

прийнятні інструменти і способи впливу, їхнє узгодження з цінностями 

підприємства. Наприклад, у ситуації закритої кадрової політики нелогічно 

розробляти і використовувати програми інтенсивного набору персоналу через 

кадрові агентства, засоби масової інформації. У цьому випадку при наборі 

важливо звертати увагу на знайомих своїх працівників, учнів корпоративних 

навчальних закладів [14, с 488]. 

    Для корпоративної культури з елементами органічної організаційної 

культури, що культивує дух «єдиної родини», недоцільно при наборі 

використовувати строгі і жорстокі психологічні тести, більше уваги варто 

приділяти процедурам співбесід, груповим заходам, моделюванню реальних 

виробничих ситуацій тощо; 

 моніторинг персоналу як розробка процедур діагностики і прогнозування 

кадрової ситуації. Необхідно виділити індикатори стану кадрового потенціалу, 

розробити програму постійної діагностики і механізм вироблення конкретних 

заходів для розвитку і використання знань, умінь і навичок персоналу. При 

цьому є доцільною оцінка ефективності кадрових програм і розробка методики 

їхньої оцінки. Для підприємств, що проводять постійний моніторинг персоналу, 

безліч окремих програм кадрової роботи (оцінка і атестація, планування 

кар'єри, підтримка ефективного робочого клімату, планування і т. д.) 

включаються в єдину систему внутрішньо пов'язаних задач, способів 

діагностики і впливу, способів прийняття і реалізації рішень. У такому випадку 
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можна говорити про існування кадрової політики як інструменту управління 

підприємством [21, с 816]. 

У процесі проведення кадрової політики великого значення набуває так зване 

«internal communication», тобто «спілкування всередині(організації)» або 

«внутрішні комунікації». Внутрішні комунікації – це сукупність теоретичних 

принципів та їх практичного втілення, спрямованих на створення сприятливого 

підґрунтя для міжособистісного спілкування працівників підприємства з метою 

підвищення результативності праці  в цілому. 

Зважаючи на те, що інформація є першочерговою для будь-якої діяльності, 

спілкування є повністю соціальним її різновидом. Таким чином, внутрішні 

комунікації можна визначити як цілісність наступних компонентів [28, с. 259-

263]: 

 інформація, що розповсюджується по вертикалі «зверху вниз» від 

керівництва до підлеглих; 

 інформація, що розповсюджується по вертикалі «знизу вверх» від 

підлеглих до керівництва; 

 інформація, що розповсюджується по горизонталі. 

 головними задачами при впровадженні або покращенні системи 

«internal communication» мають стати наступні: 

 розповсюдження необхідної інформації на належному рівні; 

 сприяння командній роботі. 

Досягти вище поставлених цілей ми пропонуємо за допомогою наступних 

етапів, що представлені в таблиці 1.1. 

Беручи за основу ці етапи та вносячи свої внутрішні корективи, 

управляючий персоналом таким чином, з одного боку, спрощує спілкування 

між працівниками, з іншого – виводить його на новий рівень, де основою 

стають взаєморозуміння між людьми, якісне та повноцінне спілкування між 

ними. Для прийняття ефективних управлінських рішень у межах 

запропонованого методичного підходу доцільно застосовувати методи як 

стратегічного, так і операційного аналізу, що зберігають баланс між кількісно 
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вираженими ймовірними альтернативами рішень та інтуїцією, використаною в 

потрібний час [27, с.51]. 

Таблиця  1.1 - Основні етапи побудови системи внутрішніх комунікацій 

 

Джерело: [ 3 ] 

Таким чином, у параграфі проаналізовано види, сутність та зміст кадрової 

політики. Види кадрової політики в свою чергу поділяються на реактивну – 

підприємство слідкую за симптомами негативного стану на підприємстві і 

своєчасно ліквідує негативні наслідки , пасивну - характеризує відсутність 

програми дій та прогнозу кадрових потреб та превентивна кадрова політика 

передбачає наявність прогнозу розвитку дій, але не має засобів для впливу на 

неї. Варто зазначити що кадрову політику характеризують як відкриту та 

закриту. Відкрита кадрова політика характерна до відкритості та прозорістю 

для потенційних співробітників, в той самий час як закрита характерина тим 

що організація орієнтується на включення нового персоналу тільки з нижчого 

посадового рівня 

У розділі виділено три етапи проектування кадрової політики підприємства, 

такі як програмування як розробка програм, шляхів досягнення цілей кадрової 

роботи, конкретизованих з урахуванням умов теперішніх і можливих змін, 

нормування як узгодження принципів і цілей роботи з персоналом із 
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принципами і цілями підприємства в цілому та моніторинг персоналу як 

розробка процедур діагностики і прогнозування кадрової ситуації. 

 

1.3. Показники ефективності кадрової політики підприємства 

 

Ефективність функціонування комплексної системи управління персоналом 

підприємства правомірно розглядати як частину ефективності діяльності 

підприємства в цілому. Однак у даний час немає єдиного підходу до оцінки 

такої ефективності. Складність полягає в тому, що процес трудової діяльності 

працівників тісно пов'язаний і з виробничим процесом, і з його кінцевими 

результатами, і з соціальним розвитком підприємства. Відповідно, методика 

оцінки заснована на виборі критеріїв ефективності роботи організаційної, 

економічної і соціальної підсистем комплексної системи. У якості таких 

критеріїв можуть виступати цілі цих підсистем [30, с.199]. 

Задача оцінки ефективності управління персоналом підприємства полягає у 

визначенні: 

1) економічної ефективності (характеризує досягнення цілей діяльності 

підприємства за рахунок кращого використання трудового потенціалу; критерії 

оцінки економічної ефективності управління персоналом підприємства повинні 

відображати результативність живої праці або трудової діяльності працівників); 

2) соціальної ефективності (виражає виконання очікувань і задоволення 

потреб і інтересів працівників підприємства).  

Соціальна ефективність управління кадровою політикою підприємства в 

значній мірі визначається організацією і мотивацією праці, станом соціально-

психологічного клімату в трудовому колективі, тобто більше залежить від форм 

і методів роботи з кожним працівником; організаційної ефективності (оцінює 

цілісність і організаційну оформленість підприємства) [31]. Такий підхід 

заснований на тому, що працівники підприємства виступають сукупним 

суспільним працівником, що безпосередньо впливає на хід його діяльності. 
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Тому кінцеві результати такої діяльності і повинні виступати критеріями оцінки 

організаційної ефективності управління персоналом. 

Склад показників всебічно відображає ефективність управління персоналом 

підприємства в економічному, соціальному і організаційному аспектах. При 

цьому для визначення деяких з них потрібно зібрати додаткову оперативну 

інформацію на основі соціологічних досліджень [33, с.308]. У підприємствах з 

низьким рівнем механізації і автоматизації праці, а також у малих 

підприємствах переважає підхід до працівника як до виробничого ресурсу без 

розуміння значимості соціального менеджменту, що ускладнює впровадження 

прогресивних методик і використання соціальних резервів. Кількісна оцінка 

економічної ефективності управління персоналом підприємства передбачає 

визначення витрат, необхідних для реалізації кадрової політики підприємства 

(рис. 1.1 ) 

 

Рисунок 1.1 – Трудові витрати підприємства 

Джерело: [ 7] 

Показники економічної ефективності управління персоналом підприємства: 

1. Співвідношення витрат, необхідних для забезпечення підприємства 

кваліфікованими кадрами, і результатів, отриманих від їхньої діяльності. 

2. Відношення бюджету підрозділу підприємства до чисельності персоналу 

цього підрозділу. 
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3. Вартісна оцінка розходжень у результативності праці (визначається 

різницею оцінок результатів праці кращих і середніх працівників, що 

виконують однакову роботу). 

Дані показники орієнтують працівників на виконання планових завдань, 

раціональне використання робочого часу, поліпшення трудової і виконавської 

дисципліни і, в основному, спрямовані на удосконалення організації праці [27, 

с. 51]. 

Крім того, у ринковій економіці важливе значення мають такі економічні 

показники, як: прибуток, продуктивність праці, обсяг продажів, рентабельність, 

продуктивність праці працівників, співвідношення темпів росту продуктивності 

праці працівників з темпами росту середньої заробітної плати, фонд оплати 

праці, витрати на керівництво. 

Розглянемо методику розрахунку ефективності витрат на персонал, 

запропоновану Крамаренко В.І. [35, с 236]. Єдність економічної і соціальної 

ефективності роботи з персоналом визнається усіма фахівцями. Наслідком 

цього є існування двох основних напрямків розрахунку ефективності витрат на 

персонал. По-перше, це загальна ефективність витрат, тобто відносна величина 

ефекту, який вони приносять. По-друге, це порівняльна ефективність витрат, 

визначати яку необхідно під час прийняття рішень, пов'язаних з різними 

варіантами технічних удосконалень, що внесені у процес праці і змінюють 

чисельність, склад, структуру та рівень оплати працівників, а отже, і самі 

витрати. Так, загальна ефективність витрат на персонал (Ев) (у відсотках) 

визначається як відношення результату діяльності за період до відповідних 

витрат: 

     %100*
Витрати

діяльностіРезультат
Eв




.
   (1.1) 

Як результат діяльності можна при цьому розглянути : обсяг виготовленої 

продукції , прибуток, а як витрати – фактичний фонд заробітної плати або суму 

прямих виплат персоналу . 
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За допомогою наведеної нижче формули можна приблизно підрахувати , за 

який термін зроблені капітальні вкладення окупляться економією на заробітній 

пліті й інших соціальних виплатах (за умови якщо поточні витати залишаються 

без змін): 

    
12

21

ЗПЗП

KK
Tок




  ,              (1.2) 

де К1 і К2 – капітальні вкладення по першому і другому варіантах; ЗП1. і ЗП2 – 

заробітна плата, соціальні відрахування і виплати по відповідних варіантах. 

Іншим способом порівняння варіантів інвестицій є використання формули 

приведених витрат (Впр). З отриманих на її основі результатів обирається для 

реалізації найменший : 

     КЕЗПВпр  ,
               (1.3) 

де ЗП – заробітна плата, соціальні виплати і платежі; Е – нормативний 

коефіцієнт, обернений до терміну окупності (ставка банківського відсотку, 

норми амортизації і т.д.); К – величина інвестицій. 

Тут необхідно враховувати можливу різночасність здійснення капітальних 

вкладень. Для усунення цієї обставини показники приводяться до якогось 

періоду. Розрахунок виконується таким чином: у першому випадку це робиться 

шляхом розподілу щорічної суми капітальних вкладень (К) на вираз (1 + Е), а в 

другому – шляхом помноження їх на нього стільки разів, скільки років розділяє 

момент їхнього здійснення і відповідно час початку або завершення робіт. 

В даний час зростає значення наукового обґрунтування складу показників 

ефективності управління персоналом, що відображають кінцеві результати 

соціального розвитку підприємства [34, с. 275-279]. 

Проаналізуємо показники соціальної ефективності управління персоналом 

підприємства. Передусім це стан морально-психологічного клімату в трудовому 

колективі, який дозволяє судити про мотивацію, потреби і конфліктність в 

трудовому колективі. Водночас це показники впливу соціальних програм на 

результативність діяльності працівників і підприємства в цілому (підвищення 

продуктивності праці, поліпшення якості товарів, економія ресурсів). 
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Наприклад, ефект впливу програми розвитку працівників на підвищення 

продуктивності праці і поліпшення якості товарів, відповідно до методики 

американської компанії "Хоніуел", може бути визначений за формулою: 

     ZNKVNPЕ        (1.4) 

де Р – тривалість впливу програми на продуктивність праці і інші чинники 

результативності; N – кількість працівників, які пройшли навчання; V – 

вартісна оцінка розходження у результативності праці кращих і середніх 

працівників, що виконують однакову роботу; К – коефіцієнт, що характеризує 

ефект навчання працівників (зростання результативності, виражене у частках); 

Z – витрати на навчання одного працівника. 

Разом із тим, рівень задоволеності персоналу роботою, який оцінюється на 

основі аналізу думок і реакції працівників на кадрову політику підприємства і її 

окремі напрямки. Такі думки виявляються за допомогою обстеження шляхом 

анкетування або інтерв'ювання. Обстеження можуть охоплювати велике коло 

питань: загальну задоволеність роботою; задоволеність конкурентоздатністю 

робочої сили; організацією праці; її продуктивністю і оплатою тощо [36, с. 107-

116]. 

Водночас, середні витрати на кадрові заходи у розрахунку на одного 

працівника: 

кандидатіввідібранихКількість

персоналунайманнянаВитрати
працівникановогонавитратиСередні




  .        

(1.5)
навчилисящовпрацівникіКількість

навчаннявартістьЗагальна
працновогонавчаннянавитратиСередні




 .

.   

(1.6) 

Очевидно, що склад показників повинен бути змінним, він повинен 

уточнювати  і доповнюватися в умовах динамічного розвитку підприємства. 

Організаційна ефективність управління персоналом підприємства або її 

недолік описуються у таких термінах, як: задоволеність працівника, тривала 

відсутність або прогули, плинність робочої сили, кількість гострих конфліктів, 

кількість скарг, а також нещасних випадків та ін. Щоб підприємство ефективно 
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працювало, важливо враховувати кожен із зазначених компонентів; по кожному 

з них повинна досягатися певна мета [37, с. 423]. 

Продуктивність праці – це показник її ефективності, результативності, що 

характеризується співвідношенням обсягу продукції, робіт чи послуг та 

кількості праці, витраченої на виробництво цього обсягу:  
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працізатратиT

послугавиробництвобсягV
прціпродП






.
     (1.7) 

   Однак, вимірювання ефективності витрат робочого часу залежить від 

багатьох факторів, наприклад від того чи можна виміряти виробіток персоналу 

за надання  1 інформаційно-аналітичної послуги 1 клієнту протягом певного 

проміжку часу. Це обернений до продуктивності праці коефіцієнт, а саме 

трудомісткість продукції характеризує витрати праці на виготовлення (надання) 

1 продукції (послуги):  

V

T
TM                                                    (1.8) 

Продуктивність праці одного працівника залежить від структури персоналу (ПВ), 

середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником за період (Кд), середньої 

тривалості робочого дня (ТРД) і середньо-годинного виробітку робітника (ВСг). 

Формула даної залежності матиме вигляд: 

СГРДДПВП ВТКПВПР         (1.9) 

Зміну показників продуктивності праці виконують з використанням різних методів 

факторного аналізу. Зв’язок між обсягом продукції та факторами праці відображається 

такою факторною моделлю: 

       СГРДДЦП ВТКПВЧВQPЧTП                          (1.10) 

де: Чп - середньооблікова чисельність працівників; ВСр - середня продуктивність 

праці одного працівника за період. 

У практиці обліку і планування розрізняють спискову, середньоспискову і 

явочну чисельність працівників. Це кількісні показники характеристики 

персоналу. Облікова чисельність (списковий склад) включає всіх постійних і 

тимчасових працівників, що значаться на підприємстві па певну дату [39]. 
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Середньооблікова чисельність  визначається підсумовуванням облікового 

складу працівників за всі календарні дні періоду, включаючи вихідні та 

святкові дні, і діленням отриманої суми на повне календарне число днів періоду 

[39, с.712-715]. 

Явочна чисельність – кількість працівників облікового складу, що вийшли 

на роботу в даний день, включаючи перебувають у відрядженні. Різниця між 

обліковим і явочним складом характеризує кількість добових простоїв і неявок 

(відпустки, хвороби) [40, с. 128]. 

Норма чисельності - це встановлена чисельність працівників певного 

професійно-кваліфікаційного складу, необхідна для виконання конкретних 

виробничих, управлінських функцій та обсягів робіт. [42, с. 227-232]. 

Кадри на підприємстві характеризують за допомогою наступних показників. 

Коефіцієнт вибуття кадрів (КЦК) – відношення кількості працівників, 

звільнених з усіх причин за даний період (Ч), до середньооблікової чисельності 

працівників за той же період (Ч.) 

                                              
ср

УВЦК
Ч

ЧК
%100

  .                                       (1.11) 

Коефіцієнт прийому кадрів – відношення кількості працівників, прийнятих 

на роботу за даний період (ЧЦ), до середньооблікової чисельності працівників 

за той же період 

                                                 
ср
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    (1.12) 

Коефіцієнт плинності кадрів – відношення кількості працівників, 

звільнених за позаплановим причин (за власним бажанням і за порушення 

трудової дисципліни) за даний період (Ч1,), до середньооблікової чисельності 

працівників за той же період (ЧСР). 
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                                       (1.13) 

Напрямки управлінського апарату тісно пов'язані спрямованістю роботи 

кадровиків у певній компанії. Одним словом, напрями управлінської стратегії 
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підприємства відповідають чинним у ньому завданням системи управління 

персоналом Для надання практичних рекомендацій щодо реалізації функції 

управління персоналом пропонується використати три рівні [41]:  

 рівень експертів – у якості експертів мають виступати: керівництво 

підприємства, та співробітники служби управління персоналом, також є 

можливим залучення до процесу незалежних консультантів;  

 критеріальний рівень – критеріями оцінювання при прийнятті рішення 

пропонується використати проміжні результати оцінки економічної 

ефективності (або групові показники), час необхідний для реалізації 

конкретних методів управління за даною функцією, соціальний ефект, та 

вартість аутстафінгу та аутсорингу; 

 функціональний рівень на якому відбувається безпосередня важливість 

функції для підприємства. На кожному рівні ієрархії встановлюється 

пріоритетність кожного елементу, використовується фундаментальна шкала 

парних порівнянь 

У параграфі розглянуто основні показники ефективності кадрової політики 

підприємства. До них належать: коефіцієнт вибуття кадрів , коефіцієнт 

прийому, коефіцієнт плинності кадрів , продуктивність праці. Виділення 

основні задачі кадрової політики, в свою чергу вони діляться на фінансову 

підпдтимку та матеріальну. 

 

Висновки до розділу І 

 

У даному розділі  проаналізовано великий масив даних визначень наукових 

діячів, відносно кадрової політики підприємства. Аналіз економічних 

досліджень дав зрозуміти, що визначальна роль управління підприємством 

полягає в мобілізації його ресурсів на досягнення визначених цілей на основі 

конкретних видів діяльності, задіяних процесів та підтримки балансу між ними. 

Таким чином, у параграфі проаналізовано види, сутність та зміст кадрової 

політики. Види кадрової політики в свою чергу поділяються на реактивну – 
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підприємство слідкую за симптомами негативного стану на підприємстві і 

своєчасно ліквідує негативні наслідки , пасивну - характеризує відсутність 

програми дій та прогнозу кадрових потреб та превентивна кадрова політика 

передбачає наявність прогнозу розвитку дій, але не має засобів для впливу на 

неї. Кадрову політику характеризують як відкриту та закриту. Відкрита кадрова 

політика характерна до відкритості та прозорістю для потенційних 

співробітників, в той самий час як закрита характерина тим що організація 

орієнтується на включення нового персоналу тільки з нижчого посадового 

рівня 

Для підприємств, що проводять постійний моніторинг персоналу, безліч 

окремих програм кадрової роботи включаються в єдину систему внутрішньо 

пов'язаних задач, способів діагностики і впливу, способів прийняття і реалізації 

рішень. У такому випадку можна говорити про існування кадрової політики як 

інструменту управління підприємством. Запропонована методика внутрішньої 

комунікації  дозволяє підійти до проблеми управління кадровим потенціалом 

підприємства, спираючись на фактор людських взаємин для досягнення 

підприємством найкращого результату. Також важливим показником є 

показник соціальної ефективності управління персоналом, стан морально-

психологічного клімату в трудовому колективі, який дозволяє судити про 

мотивацію, потреби і конфліктність на підприємстві . 

Також розглянуто основні показники ефективності кадрової політики 

підприємства: продуктивність праці, показник ефективності та 

результативності кадрової політики, що характеризується співвідношенням 

обсягу продукції, робіт чи послуг та кількості праці, витраченої на виробництво 

цього обсягу. 
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РОЗДІЛ ІІ. ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА СТАНУ УПРАВЛІННЯ 

КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» 

2.1. Характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства 

ТОВ «Перспектива» 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспектива» засноване в 1999 

році. Підприємство знаходиться за адресою : Київська область, місто Славутич, 

вул. Ентузіастів 6. Метою діяльності підприємства є виготовлення 

пінополістирольних плит для їх використання у будівництві.  

Організаційна структура підприємства є лінійно-функціональною та 

представлена на рисунку 2.1. 

 

Рис. 2.1 – Організаційна структура ТОВ «Перспектива» 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива»] 
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Штат підприємства складається з 455 чоловік, штатний розклад подано у 

таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 – Штатний розклад працівників ТОВ «Перспектива» 

№ п/п Найменування посади Кількість, чол. 

1. Генеральний директор 1 

2. Головний бухгалтер 1 

3. Головний інженер 1 

4. Заступник директора з реалізації 1 

5. Заступник директора з загальних питань 1 

6. Заступник директора по економічній безпеці 1 

7. Заступник директора по будівництву 1 

8. Заступник головного бухгалтера 1 

9. Менеджер 25 

10. Старший менеджер 2 

11. Офіс-менеджер 25 

12. Юрист-консульт 1 

13. Майстер цеху 20 

14. Технік-технолог (хімічне виробництво) 9 

15. Головний механік 1 

16. Механік цеху 10 

17. Механік з ремонту автомобілів 10 

18. Майстер котельні 10 

19. Електрик 10 

20. Бригадир 10 

21. Оператор котельні 24 

22. Автослюсар 15 

23. Апаратники спінювання полістиролу 230 

27. Водії 25 

28. Водій-експедитор 10 

29. Лаборант-апаратник хіманалізу 10 

Всього:  455 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

 

Основні засоби підприємства складаються з основних засобів, які задіяні у 

виробничому процесі та будівель, де виготовляється і зберігається продукція 

(табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 – Основні засоби підприємства ТОВ «Перспектива» 

Назва Кількість од. 

Парогенератор РИ-5М з газогенератором і автоматикою рівня води 10 

Предспінювач з автом. регулятором тиску і температури 13 

Сушка вентуре з вентилятором, радіатором і пневмотранспортом на подачу 

в бункери вилежування 

11 

Блок форма БФ-1 н/ж в середині бічні стінки 10 

Бункери вилежування   20 

Насос з баком (200 л. пластмасовий)  10 

ВВН 1-3 (вакуумний насос з дв. 7,5 кВт/1500 об. хв) 10 

Дробарка ДРП-1 з вентилятором і пневмотранспортом 12 

Пневмотранспорт з бункерів вилежування з вентилятором (до ліні 40 куб. 

м/зміна) 

10 

Бункери вилежування 20 м³  40 

Бункери проміжні  20 

Акумулятор пари 0,7 м³ 9 

Паротрасса і запірна арматура (до лінії 40 м. куб/см) 10 

Лінія різання пінопласту на листи з трансформатором 10 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

Основними видами продукції підприємства є:   

– пресовий пінополістирол (виробляється в безлічі країн під різними 

торговими марками, вітчизняні аналоги - ПС-1, ПС-4); 

– безпресовий пінополістирол (винайдений BASF в 1951 р. випускається 

під маркою Styropor, 

– пінополістирол суспензійний безпресовий ПСБ-С; 

– екструзійний пінополістирол ЕППС; 

– автоклавний пінополістирол (STYROFOAM ); 

– автоклавної-екструзійний пінополістирол. 

На підприємстві постійно проводиться робота по удосконаленню діючих та 

створенню нових технологій. Цю роботу проводить головний інженер зі 

спеціалістами відділу. Основна ціль розробки та постійного удосконалення 

технологій – це зниження собівартості продукції та покращення її якості, що 

дозволяє підприємству успішно конкурувати на ринку. 

Споживачами пінополістиролу є приватні фірми, роздрібні торговці, державні 

установи та будівельні організації, окремі громадяни (таблиця 2.3).   
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Таблиця 2.3 - Характеристика покупців, продукції 

Фірма, назва Місто Додаткові характеристики 

Вена Чернігів Гіпермаркет, продаж будівельних матеріалів 

Укрхімінвест Чернігів Магазин, продаж будівельних матеріалів 

Будмаркет Чернігів Оптовий магазин, продаж будівельних матеріалів 

Баско Київ 
Мережа магазинів по Києву, продаж будівельних 

матеріалів 

Інтергіпс Україна Київ 
Мережа магазинів по Києву, продаж будівельних 

матеріалів 

Укрбудпостач Київ Будівельна фірма 

Союз 
Прилуки, 

Ніжин, Пирятин 
Мережа магазинів по Чернігівському регіону 

Фінком Прилуки Оптовий магазин, продаж будівельних матеріалів 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

З розвитком ринкової економіки змінився підхід керівництва до проблеми 

взаємозв’язків з споживачами. З метою збереження прибутку підприємство 

з’явилась необхідність постійного контролю за станом споживачів, 

постачальників конкурентів. 

Правильно налагоджене матеріально - технічне постачання починається з 

чіткого визначення вимог по якості сировини та матеріалів. Такі вимоги 

вносяться в умови контракту. Основні постачальники сировини для ТОВ 

«Перспектива» занесені до таблиці 2.4. Кожний постачальник доводить свої 

можливості щодо постачання продукції, якість якої відповідає всім вимогам 

нормативної документації і є конкурентоздатною на ринку сировини. За період 

2016-2017 рр.,за рахунок підвищення цін на нафту, відбулося подорожчання 

мономера пінополістирольного з якого виробляється сировина для пінопласту 

(полімерна сировина). Таким чином, ціна сировини зросла з 13 тис.грн. за тону 

в 2016 році до 14 тис.грн в 2017 році. 

Основними конкурентами підприємства на ринку за обсягом продаж і 

якістю продукції є:  ТОВ ―Акація‖ Дніпропетровська обл., (Україна), ТОВ 

―Вік-буд‖ м. Київ, (Україна); ТОВ ―Альмапласт‖ м. Харків, (Україна); ЧП 

―Євробуд‖ м. Червоноград, (Україна); ЧП ―Сонант‖ м. Київ, (Україна); ТОВ 

―Термпек‖ м. Київ, (Україна); ТОВ ―НВП Укрполістирол‖ м. Бровари. 



36 

 

Таблиця 2.4 – Постачальники сировини ТОВ «Перспектива» 

Фірма, місто Вид товару, який пропонує 

Полімер Компанія(LG), м. Київ 
Продаж імпортної сировини різних марок і фракцій 

(Китай, Корея, Польща, Німеччина) 

„ЕТС‖, м. Київ 
Продаж імпортної сировини різних марок і фракцій 

(Китай, Корея, Польща,Угорщина) 

„Хімпласт‖, м. Київ 
Продаж імпортної і української  сировини різних марок 

і фракції (Китай, СТІРОЛ, Німеччина,Угорщина) 

„Укрспецтехніка‖, м. Львів 
Офіційні представники Owipian Poland (польська 

сировина будь-яких фракцій) 

„Тана‖, м. Харків 
Працюють на замовлення.Китай, Польща, Стірол, 

Корея, Угорщина, Німеччина 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

Одним із найефективніших методів оцінки перспектив бізнесу є SWOT-

аналіз, який передбачає групування факторів середовища на зовнішні та 

внутрішні і їх аналіз з точки зору позитивного чи негативного впливу на 

маркетинг. Тобто за допомогою ми визначимо та проаналізуємо сильні і слабкі 

сторони товариства, а також можливості і загрози, які воно має на ринку. 

Сильні сторони – певні особливі характеристики, що дають можливість 

визначити і сформувати її конкурентну перевагу. Слабкі сторони – показники, 

що характеризують конкурентну вразливість товариства. ТОВ «Перспектива» 

теж має слабкі і сильні сторони своєї діяльності, можливості і загрози, які 

подані у SWOT-аналізі, який показує, що підприємство займає сильне 

конкурентне становище на ринку. (таблиця 2.5). 

Згідно досліджень європейських і американських урядових організацій, 

немає характеристик, по яких його можна класифікувати як «канцерогенна 

речовина», і не відноситься до небезпечних речовин. Пінополістирол не містить 

шкідливих для озонового шару речовин. Виробництво і застосування 

пінопласту не представляє небезпеки для здоров'я людини. Пінополістирол 

можна повторно використовувати, і нові виробничі технології пропонують 

широкий вибір рішень, покликаних забезпечити максимально можливий об’єм 

застосування відновлених відходів. 
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Таблиця 2.5 – SWOT-аналіз підприємства ТОВ «Перспектива» 

Фактори, що враховуються у SWOT-аналізі 

Потенційні внутрішні сильні сторони (S): Потенційні внутрішні слабкості (W): 

1. В компанії працюють 

висококваліфіковані спеціалісти 

2. Задовільна цінова політика 

3. Велика кількість оптових покупців 

4. Висока я кість продукції 

5.  Репутація на ринку 

1. Відсутність інформації про товар 

2. Недоступність кредитів 

3. Поява нового більш економічного 

обладнання  

4. Сезонність попиту 

5. Високі податки 

Потенційні зовнішні сприятливі 

можливості (О): 

Потенційні зовнішні загрози (Т): 

1. Розширення асортименту 

продукції 

2. Нові ринки збуту 

3. Нові постачальники 

4. Відкриття власної точки збуту 

5. Придбання нового обладнання 

1. Підвищення цін на сировину 

2. Дебіторська заборгованість 

3. Зміна законодавства 

4. Підвищення цін на транспортування 

5. Зниження попиту 

Джерело: [ Розроблено автором ] 

  Таким чином, у параграфі охарактеризована виробничо-господарська 

діяльність підприємства ТОВ «Перспектива». З’ясовано, що підприємство 

засноване в 1999 році, за формою господарської діяльності є товариством з 

обмеженою відповідальністю. Метою діяльності підприємства є виготовлення 

пінополістирольних плит для їх використання у будівництві. Основними 

видами продукції підприємства є: пресовий пінополістирол (виробляється в 

безлічі країн під різними торговими марками, вітчизняні аналоги - ПС-1, ПС-4); 

безпресовий пінополістирол (винайдений BASF в 1951 р. випускається під 

маркою Styropo; пінополістирол суспензійний безпресовий ПСБ-С; 

екструзійний пінополістирол ЕППС; автоклавний пінополістирол 

(STYROFOAM ); автоклавної-екструзійний пінополістирол. 

 

2.2. Аналіз фінансово-економічного стану ТОВ «Перспектива» 

 

Робота підприємства по розробці та вдосконаленню нових видів продукції 

передбачає постійний контроль над досліджуваними показниками 

використання основних засобів та матеріальних ресурсів. Тому служба 
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матеріально-технічного забезпечення здійснює постійний контроль над 

закупівлями матеріалів для виробництва дослідних зразків нових видів 

продукції. При введенні виробу в експлуатацію, встановлюють норми 

матеріалів та комплектуючих на одиницю продукції та укладаються договори 

на поставку. Згідно встановлених норм на одиницю продукцію та договорів на 

поставку такої продукції на підприємстві обчислюються загальні витрати на 

закупівлю матеріальних ресурсів . 

Норми встановлюють на одиницю продукції за умови підвищення якості 

продукції, її конкурентоздатності на ринку. Прогресивною для підприємства 

вважають ту норму, яка спирається на передові технологічні методи, нову 

техніку і організацію виробництва, передбачає менші питомі витрати, ніж у 

попередньому періоді. Норми повинні відображати головні напрямки 

технічного прогресу. У той же час прогресивні норми самі собою є чинником, 

що стимулює технічний прогрес, бо завдання з економіки матеріальних 

ресурсів, реалізовані у нормах, потребують систематичного вдосконалення 

технології, оптимізації організації виробництва. 

Основні засоби на підприємстві перебувають у постійному русі: вони 

надходять на склад від постачальників, потім їх передають у виробництво, де 

поступово в процесі оброблення вони набувають вигляду готової продукції 

(таблиця 2.6). 

Таблиця 2.6 – Рівень забезпечення основними засобами ТОВ «Перспектива» 

в 2015-2016 роках 

Вид основних 

засобів 

П
л
ан

о
в
а 

п
о
тр

еб
а Покриття 

потреби  

У
го

д
и

 з
 п

о
ст

ач
. 

си
р
о
в
и

н
и

 

Р
ів

ен
ь
 з

аб
ез

п
еч

ен
н

я
, 

%
 

М
ат

ер
іа

л
ів

 

п
о
ст

ач
ал

ь
н

и
к
ів

 

Р
ів

ен
ь
 в

и
к
о
н

ан
н

я
 

д
о
го

в
о
р
ів

,%
 

Фактична 

потреба з 

зовнішніх 

джерел,% 

В
н

у
тр

. 
д

ж
ер

ел
 

З
о
в
н

і.
 д

ж
ер

ел
 

Парогенератор РИ-

5М  

1200 - 1200 1200 100 1200 100 100 

Спінювач  1100 - 1100 1100 100 1100 100 100 

Сушка  970 - 970 970 100 970 100 100 

Блок форма БФ-1  890 - 890 800 89,9 900 112,50 101,1 

Бункери 650 - 650 600 92,3 700 116,7 107,7 
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вилежування   

Продовження таблиці 2.6 

Насос з баком (200 

л. пластмасовий)  

670 - 670 670 100 670 100 100 

Вакуумний насос 

ВВН 1-3 

1300 25 1050 1000 95,2 1000 100 95,2 

Дробарка ДРП-1 з  720 - 720 680 94,4 750 110,3 104,2 

Пневмотранспорт  740 - 740 740 100 740 100 100 

Бункери 

вилежування 20 м³  

5000 - 5000 4000 80 4500 112,5 90,0 

Бункери проміжні  5000 - 5000 5000 100 5000 100 100 

Акумулятор пари 

0,7 м³ 

490 - 490 440 89,8 440 100 89,8 

Паротраса і запірна 

арматура  

630 38 250 250 100 250 100 100 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

Аналіз забезпечення підприємства основними засобами свідчить, що для 

переважної більшості їх видів потреби покриваються за рахунок зовнішніх 

джерел. Укладені договори не повністю покривають потребу підприємства в 

основних матеріалах. Так сталь листова була поставлена всього на 90,0 %, 

електроприводу на 89,9 %, кожух на 95,2%. Але деякі матеріали підприємство 

отримало від постачальників в більшій кількості. Це ті матеріали, які повинні 

бути в запасі. 

Фондомісткість обсягу виробництва продукції є узагальнюючим вартісним 

показником. Вона характеризує затрати всіх видів матеріальних ресурсів на 1 

грн. товарної продукції підприємства .  

Аналіз динаміки матеріаломісткості обчислимо два узагальнюючих 

показники: матеріаломісткість товарного випуску та матеріаловіддачу, (таблиця 

2.7). 

Таблиця 2.7 – Показники матеріалоємності продукції ТОВ «Перспектива» за 

2015-2017 роки 

Показники 

Минулий період тис. 

грн. 

Звітний 

період тис. 

грн. 

2017 

Відхилення. 

(+,-) 
2015 2016 

Матеріальні витрати, тис. грн. 1900,3 2610 7460 
+485 

+555,7 
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Продовження таблиці 2.7 

Товарна продукція, тис. грн. 5340 8660 17680 
+902 

+1234 

Матеріаломісткість товарної 

продукції, грн 

 

Матеріаловіддача, тис. грн 

0,356 

 

2,81 

0,301 

 

3,32 

0,422 

 

2,37 

+0,121 

+0,066 

-0,95 

-0,44 

Перевитрати (-), економія (+) 

матеріалів за рахунок зміни 

матеріаломісткості, тис. грн 

- - - - 

Зміна випуску продукції у 

результаті зміни її 

матеріаломісткості, тис. грн. 

- - - - 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

Зазначимо, що служба вдосконалення продукції підприємства аналізує 

результати впровадження нових технологій, оптимізації робочих місць, зміни 

застарілих матеріалів на сучасні. 

Аналіз даних таблиці 2.8 свідчать, що відхилення від норм виготовлення 

продукції зумовили зростання матеріаломісткості на 0,018 %. Й хоча виявлене  

зростання матеріаломісткості незначне, проте в цілому по підприємству воно 

може суттєво впливати на зменшення прибутку. 

Таблиця 2.8 - Матеріаломісткість на одну тонну пінополістиролу ТОВ 

«Перспектива» за 2015-2017 роках 

Вид матеріалів 

2017 Фактично 

кіл-сть 

шт 

ціна, 

грн. 

сума, 

грн. 

кіл-сть, 

шт 

ціна, 

грн 
сума, грн 

Гранульований 

стирол 

10 3020 302 10 3020 302 

Спінювач 10 75,80 75,8 10 760 76 

Протипригарні 

присадки 

10 360 36 10 370 37 

Опора ротора  10 87,50 87,5 10 880 88 

Допоміжні 

матеріали 

- - 721,0 - - 803,0 

Куповані 

напівфабрикати 

- - 1080,2 - - 1120,0 

Разом 

матеріальних 

затрат 

- - 2302,5 - - 2426 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 
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Таким чином, ефективне використання основних фондів підприємства 

сприяє зменшенню потреби введення в експлуатацію нових виробничих 

потужностей, а також до збільшення обсягів випуску продукції та підвищення її  

якості, а значить і прибутку. Водночас. Це прискорює оборотність основних 

фондів, що дозволяє вирішувати проблему скорочення їх фізичного та 

морального зносу та прискорювати темпи оновлення основних фондів. Успішне 

функціонування основних фондів та виробничих потужностей залежить від 

того, якою мірою реалізуються екстенсивні та інтенсивні фактори кращого їх 

використання. Екстенсивне поліпшення використання основних фондів і 

виробничих потужностей означає: по-перше, збільшення часу функціонування  

основного устаткування і, по-друге, підвищення питомої ваги діючого 

устаткування в складі всього устаткування, наявного на підприємстві. 

Аналіз ефективності виробництва та реалізації продукції здійснюємо на 

основі планової, обліково-звітної і необлікової інформації. Планова інформація 

міститься в стратегічних, поточних і оперативних планах, а також у бізнес-

плані. Обліково-звітна інформація є в первинних і звітних документах. Це – 

відомості випуску продукції, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні  

та  статистична і фінансова звітність. 

Для аналізу тенденцій зміни виробництва і реалізації продукції  проводимо 

аналіз динаміки обсягу виробництва та реалізації продукції ТОВ 

«Перспектива». Аналіз динаміки обсягу виробництва і реалізації продукції 

підприємства за упродовж аналізованого періоду свідчить про зростання 

обсягів виробництва та реалізації продукції. Темпи росту вироблено продукції 

становлять 331,1% і реалізації продукції  340,2% порівняно з першим роком. 

При цьому темпи зростання обсягу реалізованої продукції перевищують темпи 

зростання виробленої продукції, що свідчить про нагромаджені залишки 

готової продукції на складах підприємства. 

Аналіз структури виробленої продукції як кількісного співвідношення між 

обсягом окремих виробів у загальному обсязі виробництва, показує, що 

невиконання плану за номенклатурою і асортиментом, як і нерівномірність 
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випуску продукції у звітному періоді порівняно з попереднім, призводить до її 

структурних зрушень .Дані аналізу готової продукції ТОВ «Перспектива» 

подані в таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9 – Динаміка обсягу виробленої та реалізованої продукції ТОВ 

«Перспектива» 

Показник 

 

Роки Середнє 

значення  2015 2016 2017 

Обсяг виробленої продукції підприємства у діючих 

цінах звітного року (без ПДВ ) тис. грн. 
15350 17720 18200 17090 

Обсяг реалізованої продукції (без ПДВ) тис. грн. 15150 17680 18100 16970 

Річний темп зростання до попереднього року: 

- обсягу  виробленої продукції, % 

- обсягу  реалізованої продукції, % 

 

100 

100 

 

162 

144 

 

204 

235 

 

- 

Річний темп зростання до першого року: 

- обсягу виробленої продукції, % 

- обсягу реалізованої продукції, % 

 

100 

100 

 

162 

144 

 

331 

340 

- 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

При збільшенні частки дорогої продукції зростає обсяг її випуску, що 

водночас відбивається на величині прибутку. Крім того, збільшення частки 

високорентабельної продукції і зменшенні частки  низькорентабельної корелює 

з величиною прибутку  

Таблиця 2.10 – Видова структура продукції ТОВ «Перспектива» у 2017 році 

Вид продукції 

Ціна 

за 

тонну, 

грн. 

К-сть виробленої 

продукції, тонн 

Обсяг виробленої 

продукції, тис.грн 

Структура 

продукції, % 

п
л
ан

 

ф
ак

т.
 

п
л
ан

 

ф
ак

т.
 

п
л
ан

 

ф
ак

т.
 

Пресовий 

пінополістирол  
3820,0 2730 2830 10420,86 10810,61 20,32 19,83 

Безпресовий 

пінополістирол  
3360,0 3260 3380 10950,36 11350,68 21,35 20,82 

Пінополістирол 

суспензійний  
2785,0 8960 9580 24950,36 26680,03 48,64 48,91 

Екструзійний 

Пінополістирол 
2968 1120 1180 3320,416 3500,224 6,48 6,42 

Автоклавний 

пінополістирол 
3212 510 680 1630,812 2180,416 3,19 4 

Разом  16580 17650 51290,80 54530,96 100 100 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 
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Таким чином, проведений аналіз свідчить про зростання обсягів 

виробництва та реалізації продукції. При цьому темпи зростання обсягу 

реалізованої продукції перевищують темпи зростання виробленої продукції, що 

свідчить про нагромаджені залишки готової продукції на складах підприємства. 

Проаналізуємо динаміку витрат ТОВ «Перспектива». Аналіз динаміки 

показників, наведених у табл. 2.11, показує, що у звітному періоді загальна 

сума витрат звичайної діяльності збільшилась. За рахунок збільшення обсягів 

господарської діяльності підприємства. Підприємство не залучало кредитів та 

позикового капіталу. Крім того, підприємство не має дочірніх, спільних 

підприємств. 

Таблиця 2.11 – Аналіз динаміки і структури витрат звичайної діяльності 

ТОВ «Перспектива» 

Показник 

2015 2016  2017 Відхилення (+, -) 

су
м

а 

ти
с.

гр
н

 

ст
р
у
к
ту

р

а,
%

 

су
м

а 

ти
с.

гр
н

 

ст
р
у
к
ту

р

а%
 

су
м

а 

ти
с.

гр
н

. 

ст
р
у
к
ту

р

а,
 %

 

аб
со

л
ю

тн

е,
 т

и
с.

гр
н

 

в
ід

н
о
сн

е,
 

%
 

ст
р
у
к
ту

р

и
, 
%

 

Витрати 

операційної 

діяльності,  

- собівартість 

реалізованої 

продукції 

адміністративні 

витрати 

- витрати збуту 

4950,2 

 

 

3940,0 

 

890,1 

120,1 

- 

100 

 

 

79,6 

 

18,0 

2,4 

 

7230,0 

 

 

563,02 

 

1370,4 

220,4 

- 

100 

 

 

77,9 

19,0 

3,1 

 

16220,3 

 

 

12810,7 

3100,5 

300,1 

- 

100 

 

 

79,0 

19,1 

1,9 

- 

+8990,3 

+11270,1 

+7180,8 

+8870,7 

+1730,1 

+2210,4 

+70,7 

- 

+180,0 

+124,4 

+411,7 

 

+127,6 

+225,3 

+126,0 

+248,5 

-+34,4 

 

-

+1,1 

-0,6 

 

+0,1 

+1,1 

-1,2 

-0,5 

Фінансові 

витрати та інші 

витрати 

  - - - - - - - 

Інші витрати   - - - - - - - 

Разом витрати 

звичайної 

діяльності 

4950,2 100 7230,0 100 16220,3 100 +899,3 

+1127,1 

+124,4 

+311,7 

0 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

У складі витрат операційної діяльності, табл. 2.11, найбільшою є частка 

витрат собівартості реалізованої продукції (79,0%  загальної величини витрат 

операційної діяльності у 2017 році). 
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Тому подальше аналітичне дослідження витрат підприємства присвячено 

аналізу витрат операційної діяльності. Передусім доцільно проаналізувати 

витрати операційної діяльності на одну гривню вартості виробленої продукції. 

Цей показник дозволяє відстежувати динаміку відносних витрат  операційної 

діяльності за декілька років. Крім того, показник витрат на одну гривню 

продукції наочно відображає зв’язок між витратами і прибутком (різниця між 

одиницею і значенням цього показника є, по суті, рентабельністю продукції). 

Витрати на одну гривню продукції визначаються як відношення планових чи 

фактичних витрат операційної діяльності до обсягу виробленої продукції у 

діючих ціна. Динаміка витрат на одну  гривню продукції аналізується у двох 

оцінках: в цінах, що діяли у звітному році і в середньорічних цінах 

попереднього року (таблиця 2.12). В результаті аналізу визначається рівень 

зниження або зростання величини на одну гривню продукції. 

Таблиця 2.12 – Динаміка  витрат на одну гривню реалізованої продукції 

ТОВ «Перспектива» 

Показник 2016 За звітний рік в цінах 2017 

в середньорічних 

цінах 2016 року 

в поточних 

цінах 2017 року 

Чистий дохід від реалізації продукції , 

тис.грн 

15350,0 17720,0 18200,0 

Витрати операційної діяльності, 

тис.грн 

6870 14100 16220,3 

Витрати на одну гривню реалізованої 

продукції, коп. 

930,7 860,1 890,1 

Зміна витрат на одну гривню 

продукції у звітному році у % до 

попереднього року. 

- - 70,6 - 40,6 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

Наведені в табл. 2.12 дані показують, що у звітному періоді витрати на одну 

гривню реалізованої продукції підприємства знизились порівняно з попереднім 

роком як у поточних ( на 4,6%), так і базових цінах (на 7,6%). Темпи зростання 

обсягу виробництва перевищують темпи зростання витрат на 223,5% 

(16380/7330 х 100)  проти 205,2% ( 14100/6870 х 100) у базових цінах,  248,3% 

проти  236,1% в діючих цінах. Це свідчить, що підприємство працює 

продуктивно. 
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Аналіз операційних витрат за економічними елементами дозволяє 

визначити частку окремих елементів у загальних витратах підприємства та 

оцінити матеріаломісткість, трудомісткість, енергомісткість продукції, виявити 

тенденції їх зміни  і вплив на загальну зміну операційних витрат, своєчасно 

реагувати на відхилення від прогнозних показників операційних витрат, 

визначити найважливіші напрями пошуку резервів їх зниження. 

Дані для аналізу операційних витрат берем  з Форми № 2-м „Звіт про 

фінансові результати‖. Дані табл. 2.13 свідчать, що продукція підприємства є 

матеріаломісткою, оскільки частка матеріальних витрат у звітному періоді 

становить 46,0%, 36,1% у 2015 році, та 38,4% в 2016 році.  

Таблиця 2.13 – Динаміка і структура операційних витрат за економічними 

елементами ТОВ «Перспектива» 

Елементи 

операційних витрат 

Витрати тис.грн. 
Структура 

витрат,% 
Відхилення  (+, -) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

А
б

с.
, 

ти
с.

гр

н
 

В
ід

н
.,

%
 

С
тр

у
к
т

.,
%

 

Матеріальні витрати 1900,3 2610 7460 38,4 36,1 46,0 
+4850 

+5550,7 

+185,8 

+292,0 

+9,9 

+7,6 

Витрати на оплату 

праці 
2540,4 3550 4650 31,2 35,3 28,7 

+2100 

+3100,6 

+82,3 

+201,2 

-6,6 

-2,5 

Відрахування на 

соціальні заходи 
570,1 960,6 1760,1 11,5 13,4 10,8 

+790,5 

+1190 

+82,3 

+208,4 

-2,6 

-0,7 

Амортизація 90,8 120,3 102,3 2,0 1,7 0,8 
- 

+20,5 

- 

+25,5 

-0,9 

-1,2 

Інші операційні 

витрати 
830,6 980,1 2220,9 16,9 13,5 13,7 

+1240,8 

+1390,3 

+127,2 

+166,6 

+0,2 

-3,2 

Операційні витрати, 

разом 
5950,2 8230 16220,3 100 100 100 

+899,3 

+1127,1 

++124,4 

+227,6 
0 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

Темпи приросту матеріальних витрат у звітному році порівняно з 

попереднім 2016 р. на 61,4% перевищили темпи приросту операційних витрат ( 

185,8% - 124,4%) та на 64,4% в порівнянні з 2015 роком. Частка витрат на 

оплату праці у 2017 році знизились на 6,6% порівняно з 2016 роком та на 2,5% 

порівняно з 2015 роком. Також знизились і нарахування на заробітну плату. 

Крім того, у звітному році збільшились і матеріальні витрати за рахунок 

вдосконалення виробів, та зміни структури. 
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Аналіз прямих матеріальних витрат оцінюємо, порівнюючи фактичні дані 

витрат калькуляції звітного періоду з плановими даними за окремими 

факторами на виявлення відхилення. Так, аналіз даних таблиці 2.14 показує, що 

сума прямих матеріальних витрат підприємства збільшилась порівняно з 2016 

роком на  5990 тис. грн. (з 3450,5 тис. грн. до 9440,5 тис. грн.) і порівняно з 

2015 роком на  7010,1 тис.грн.  

Таблиця 2.14 – Динаміка обсягу та структури прямих матеріальних витрат 

ТОВ «Перспектива» 

Показник 

За попередній період 
За звітний 

період 
Відхилення (+,-) 

2015 2016 
абс., 

тис.грн. 

відн. 

,% 

абс., 

тис.грн. 
відн. ,% абс., 

тис.грн. 

відн. 

,% 

абс., 

тис.грн. 

відн. 

,% 

Сировина і 

матеріали (без звор. 

відходів) 

1900,3 66,26 2210 63 2380,7 59,3 
+ 310 

+180,7 

+11,9 

+9,9 

Куповані 

напівфабрикати, 

комплект. 

380,1 13,27 630,8 18,18 580,4 14,52 

 

+230,4 

-50,3 

 

+2,0 

+3,6 

Паливо, енергія на 

техн. потреби 
150 5,22 200,7 5,9 520,9 13,1 

+70,6 

+130,3 

-1,5 

-1,6 

Всього прямих 

матеріальних 

витрат 

430,8 15,6 451,5 12,96 520,3 13,0 
+50,99 

+70,01 

+12,4 

+11,9 

Виробнича 

собівартість 

продукції 

2870,2 100 3516 100 4020,3 100 
+860,52 

+880,77 
0 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

Збільшення абсолютної суми прямих витрат зумовлене в основному 

зростанням витрат на сировину та матеріали (на 485 тис. грн.), частка яких у 

виробничій собівартості продукції у звітному періоді становила 58,2%,  

збільшилась порівняно з попереднім періодом на 11,9%. Збільшилась сума 

купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів, робіт і послуг 

виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій (на 1062,4 тис. 

грн.), частка яких у виробничій собівартості продукції у звітному періоді 

становила 13,3%. У звітному році збільшились всі матеріальні витрати 

порівняно з 2016 роком ( на 5992 тис. грн.), частка яких у виробничій 
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собівартості продукції 61,3% та відповідно на 7012,1 тис.грн. порівняно з 2015 

роком. 

Таким чином, підприємство раціонально використовує матеріальні та 

трудові ресурси на загальновиробничі потреби. Частка витрат на оплату праці у 

2017 році знизились на 6,6% порівняно з 2016 роком та на 2,5% порівняно з 

2015 роком. 

Непрямі витрати підприємства зросли у 2017 році порівняно з попереднім  

2016 роком на  590,2 тис. грн. або на 89,9%, а порівняно з 2015 роком на 80,6 

тис.грн., або на 181,1% Це закономірно, оскільки виробнича собівартість у 

звітному періоді  порівняно з попереднім періодом  зросла  на 8650,2 тис. грн. 

або  на 125,0% . 

Аналіз факторів внутрішнього фінансового стану дозволяє визначити 

динаміку і структуру власного капіталу, визначити зміни окремих його 

складових і дати оцінку цим змінам за звітний період. Аналіз даних таблиці 

2.16 показує, що у звітному періоді збільшився нерозподілений прибуток на 

980,1 тис. грн.  

Таблиця 2.15 – Динаміка структури власного капіталу ТОВ «Перспектива» 

Джерело капіталу 

Сума, тис. грн. Структура капіталу, % 

2015 2016 2017 2016 2017 
Відхилення 

(+,-) 

Статутний фонд 11580 11580 11580 22,8 7,3 -15,5 

Додатковий капітал - -  - - - 

Резервний капітал - 40 160,0 70,7 9,9 +2,2 

Нерозподілений 

прибуток 
33200,1 3400,0 3600,7 8,9 20,1 +13,3 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

Це означає, що підприємство  у звітному році працювало ефективно. Крім 

того, підприємство на кінець звітного періоду має тільки поточні зобов’язання. 

Це свідчить про відсутність кредиторської заборгованості підприємства та 

залучених  кредитів банку. 

Зміна складу та структури витрат підприємства визначає ефективність його 

фінансової діяльності (таблиця 2.16). Тому проаналізуємо ці показники.  
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Таблиця 2.16 – Динаміка поточних зобов’язань ТОВ «Перспектива» 

Поточні  зобов’язання 

Сума, тис. грн. Структура  капіталу, % 

2015 2016 2017  2016 2017 
Відхилення 

(+,-) 

Короткострокові кредити - - - - - - 

Поточна заборгованість за 

довгостроковими 

зобов’язаннями 

- - - - - - 

Кредиторська 

заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

- - - - - - 

Поточні зобов’язання за 

розрахунками: 

з бюджетом 

90,2 210,2 200,1 46,4 29,0 -17,4 

зі страхування 20,5 60,7 120,1 14,7 19,4 +4,7 

з оплати праці 60,7 170,8 320,2 38,9 51,6 +12,7 

Всього: 170,4 450,7 620,4 100 100 - 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

Аналіз даних таблиці 2.17 свідчить, що у звітному періоді структура активів  

підприємства суттєво змінилась: зменшилась частка основного капіталу, а 

оборотного відповідно збільшилась на 19,6% порівняно з 2016р та на 19,% 

порівняно з 2015 р.,  в тому числі, порівняно з 2016 р, в сфері виробництва 

зменшилась  на 20,9%, в сфері обігу збільшилась на 40,5%. У зв’язку з цим 

змінилась органічна будова капіталу: на початок року відношення основного 

капіталу до оборотного складало 33,7%, а на кінець року – 5,9%, що буде 

прискорювати його оборотність. 

Аналіз даних таблиці 2.18 показує, що найбільш частка поточних активів у 

вигляді готової продукції припадає на початок року (71,4%). 

Таблиця 2.17 – Структура активів ТОВ «Перспектива» 

Засоби підприємства На 

кінець 

2015  

року 

На кінець 

2016 року 

На кінець  

2017 року 

Приріст 

2017/2016 рр. 

Приріст 

2017/2015рр. 

аб
с.

, 

ти
с.

гр
н

. в
ід

н
.,
  

%
 

аб
с.

, 

ти
с.

гр
н

. в
ід

н
.,
  

%
 

аб
с.

, 

ти
с.

гр
н

. в
ід

н
.,
  

%
 

аб
с.

, 

ти
с.

гр
н

. в
ід

н
.,
  

%
 

Довгострокові 

активи 

(осн. засоби) 

150,8 

 

240,6 25,2 120,3 5,6 -120,3 

 

-19,6 

 

-30,5 -19,4 

Оборотні активи  в 

т.ч. 

- сфері виробництва; 

- сфері обігу. 

470,4 

 

312,5 

153,9 

728,9 

 

671,4 

50,5 

74,8 

 

69,2 

5,6 

2080,5 

 

1064,7 

1010,8 

94,4 

 

48,3 

46,1 

+1350,6 

 

+395,3 

+966,3 

+19,6 

 

-20,9 

+40,5 

+1610,1 

 

+751,2 

+304,2 

+19,4 

 

-1,5 

+20,9 

Всього: 630,2 974,5 100 2200,8 100 +1230,3 - +2630,0 - 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 
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Однак в кінці звітного періоду той же показник зменшився на 100,1 тис. 

грн. або на 51,6%. Це значить, що  продукція,  яку випускає підприємство на 

ринку  користується попитом і  у звітному  році  було продано набагато більше 

ніж в попередньому. 

Позитивним моментом в діяльності підприємства є збільшення маси 

грошових коштів на 700,3 тис. грн., що збільшує коефіцієнт абсолютної 

ліквідності підприємства та дало змогу в поточному році збільшити  виробничі 

запаси на 490,4 тис. грн. або на  9,5%. 

Аналіз структури оборотних засобів (таблиця 2.18) показує, що збільшилась 

дебіторська заборгованість, яка в кінцевому випадку може перетворитися у 

виробничі запаси.  

Таблиця 2.18 – Аналіз структури оборотних засобів ТОВ «Перспектива», 

тис.грн.  

Види запасів 

Наявність засобів Структура засобів, % 

2015  2016 2017 

В
ід

х

. На кінець 

2016 року 

На кінець 

2017 року В
ід

х

и
л
 

Виробничі запаси 2450 2530 3470 +490,4 21,0 30,5 +9,5 

Витрати майбутніх 

періодів 
- - 30,5 +30,5 - 1,6 +1,6 

Готова продукція 77,0 520,1 420,0 -102,1 71,4 19,8 -51,6 

Розрахунки з 

дебіторами 
140,2 26,1 281,1 +260,0 2,9 13,2 +10,3 

Грошові  кошти 11,7 33,4 734,7 +701,3 4,7 34,9 +30,2 

Всього: 2690,9 3102,9 4800,0 +1390,1 100 100 - 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

Як відомо, власний капітал в балансі відображається загальною сумою. 

Щоб визначити, скільки його використовується в обороті, необхідно від 

загальної суми по першому і другому розділах пасиву балансу відрахувати суму 

довгострокових активів.  

Таблиця 2.19 – Величина оборотного капіталу ТОВ «Перспектива», тис. грн. 

Показники 2015 2016 2017 

Поточні активи, тис. грн. 460,5 720,9 2123,0 

Короткострокові борги, тис. грн. 180,4 450,7 620,4 

Оборотний капітал, тис. грн. 2810 3721 3962 

Частка власного капіталу, % 

Частка позиченого капіталу, % 

39,6 

60,4 

37,3 

62,7 

70,6 

29,4 
Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 
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Аналіз даних таблиці 2.19 показує, що на кінець 2016 року порівняно з 2015 

роком частка власного капіталу зменшилась на 911 тис. грн., а на кінець 2017 

року в порівнянні з 2016 роком зросла на 33,3% (70,6 – 37,3) або на 3342,4 тис. 

грн. (3962– 620,4). Це свідчить про зменшення фінансової залежності 

підприємства, оскільки збільшення власного капіталу відбулося за рахунок 

збільшення суми поточних активів. 

Ефективність використання капіталу підприємства характеризується його 

віддачою (рентабельністю) – відношенням суми прибутку до середньорічної 

суми основного і оборотного капіталу. Для характеристики інтенсивності 

використання капіталу розраховується коефіцієнт його оборотності 

(відношення виручки від реалізації продукції, робіт і послуг до середньорічної 

вартості капіталу). Прибутковість капіталу рівна додатку рентабельності 

продажу і коефіцієнта оборотності капіталу. Обчислення впливу факторів на 

зміни рівня рентабельності капіталу здійснюємо методом абсолютних  різниць. 

За допомогою методу абсолютних різниць визначимо вплив факторів на 

рентабельність капіталу. Віддача капіталу за звітний рік збільшилась на 330,96  

в основному за рахунок збільшення  показника рентабельності продаж на 

280,44 та  показника рентабельності оборотності на 50,52. Обчислимо 

швидкість обороту капіталу (коефіцієнт оборотності (Коб) у 2015 – 2017 роках) 

        Коб2017   .    (2.1) 

Коб2016  .   (2.2) 

Коб2015  .   (2.3) 

Таким чином, оборотність капіталу за період 2016-2017 збільшилась на: 1,8 

дні =( 36,7 – 34,9). 

Аналіз фінансового стану підприємства дозволяє визначити запас його 

фінансової стійкості. З цією метою всі витрати підприємства доцільно 

розподілити на змінні і постійні (таблиця 2.20).  
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Таблиця 2.20 – Показники ефективності ТОВ «Перспектива» 

Показники 2015 2016 2017 

Прибуток підприємства, 

тис.грн. 

3320,1 3400,0 3600,7 

Виручка від реалізації 

продукції, тис.грн. 

15352,0 17720,0 18202,0 

Величина капіталу, тис.грн. 16300,2 19709,5 22201,8 

Рентабельність капіталу, % 50,8 41,0 72,8 

Рентабельність продаж, % 6,0 5,2 8,8 

Рентабельність продукції, % 3,53 7,66 4,14 

Рентабельність продаж, %  17,35 17,22 -0,13 

Рентабельність виробництва, % 16,8 35,93 19,13 

Коефіцієнт оборотності 

капіталу 

8,5 7,9 8,3 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

Змінні витрати збільшуються і зменшуються пропорційно обсягу випуску 

продукції. Це витрати сировини, матеріалів, енергії палива. Зарплати робітників 

на відрядній формі оплати праці,  відрахування і податки від зарплати і виручки 

тощо. Постійні витрати не залежать від об’єму виробництва і реалізації 

продукції. До них відноситься амортизація основних засобів і нематеріальних 

активів, суми виплачених процентів за кредити банків, орендна плата, витрати 

на управління і організацію виробництва, зарплата персоналу на почасовій 

оплаті. 

Такий поділ витрат дозволяє визначити граничний прибуток підприємства 

та обчислити границю рентабельності – суму, яка необхідна для покриття 

постійних витрат підприємства. Прибутку при цьому не буде, але й не буде 

збитків. Рентабельність при такій виручці буде рівна нулю. Розраховується 

межа рентабельності суми постійних затрат в складі собівартості реалізованої 

продукції до частки маржинального  прибутку в виручці. 

     Розрахунок даного показника наведемо в таблиці 2.21. Якщо відома межа 

рентабельності, то не важко розрахувати запас фінансової стійкості (ЗФС): 

Q прибутк. = (FС заг. + Пр) / МR*100%.                                 (2.4) 
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Таблиця 2.21 – Показники рентабельності та запасу фінансової стійкості 

ТОВ «Перспектива» 

Показники 2015 2016 2017 

Виручка від реалізації продукції, за мінусом ПДВ, акцизів тощо 15350,0 17720,0 18200,0 

Чистий прибуток, тис.грн. 3320,1 3402,0 3602,7 

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн. 3941,0 5638,2 12816,7 

Сума змінних затрат, тис.грн. 2431,4 3454,5 9445,5 

Сума постійних затрат, тис.грн. 1500,6 2170,7 3370,2 

Сума граничного доходу, тис.грн. 822,7 2570,7 4971,9 

Частка граничного доходу в виручці, % 34,1 33,4 27,4 

Межа рентабельності, тис.грн. 4410,6 6510,8 12302,7 

Запас фінансової стійкості: 

тис.грн. 

% 

 

9301,6 

17,5 

 

1200,4 

15,6 

 

5892,7 

32,4 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

Для покриття затрат виробництва у 2015 році було реалізовано продукції на 

суму 15350 тис. грн. Така виручка від реалізації продукції відповідає 

беззбитковому обсягу виробництва. Фактична виручка у 2016 році склала 17720  

тис. грн., що забезпечило запас фінансової стійкості в сумі 1200,4 тис. грн. 

Запас фінансової стійкості підприємства у 2016 році збільшився на 1200,4 тис. 

грн. або на 15,6%, в 2017 році на 5892,7 тис. грн. або на 32,4%. 

Узагальнимо основні фінансово-економічні показники, які відбивають  

ефективність виробництва ТОВ «Перспектива» в таблиці 2.22 

Таблиця 2.22 – Основні фінансово-економічні показники діяльності ТОВ 

«Перспектива» за 2016-2017 роки 

Показники 
Од. 

виміру 
2016 2017 

Відхил. 

(+ , -) 

Виручка від реалізації продукції тис. грн. 17720,0 18200 +480 

Середньорічна вартість основних фондів тис. грн. 16560 18670 +2110 

Середньоспискова чисельність штатних 

працівників основної діяльності 
осіб 423 455 +32 

Фонд оплати праці тис. грн. 11880 12114 +23 

Собівартість реалізованої продукції тис. грн. 7660 8680 +102 

Чистий прибуток (збиток) тис. грн. 3402,0 3604,7 +20,7 

Фондовіддача - 4,01 5,74 +1,73 

Фондоємність - 0,25 0,17 -0,08 

Фондоозброєність - 34,7 28,72 -5,98 

Рентабельність капіталу, %  41 42 +1 
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Продовження таблиці 2.22 

Рентабельність продукції, % - 3,53 7,66 +4,13 

Рентабельність продаж, %  - 17,35 17,22 -0,13 

Рентабельність виробництва, % - 16,8 35,93 +19,13 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

Таким чином, у параграфі проаналізовано фінансово-економічний стан ТОВ 

«Перспектива». З’ясовано, що виручка від реалізації підприємства у 2015 році склала 

15350 тис. грн., у 2016 – 17720 тис. грн., а в 2017 – 18200 тис. грн. При цьому чистий 

прибуток підприємства у 2015 році склав 3320,1 тис. грн., у 2016 – 3400 тис. грн., а в 

2017 – 3600,7 тис. грн. Величина рентабельності капіталу у 2015 році склала 50,8 %, у 

2016 – 41%, а в 2017 – 72,8 %.  При цьому коефіцієнт оборотності капіталу 

підприємства становив у 2015 році 8,5 об., у 2016 – 7,9 об., а в 2017 – 8,3 об.  

Подальша лінія дослідження стосується аналізу стану кадрової політики ТОВ 

«Перспектива». 

 

2.3. Аналіз стану управління кадровою політикою ТОВ «Перспектива» 

 

В умова ринкових відносин стан кадрової політики набуває особливої 

значущості, оскільки робоча сила має вартісну оцінку, є конкурентною на 

ринку праці. Економічні й соціальні гарантії праці, з одного боку, і жорсткі 

умови трудової діяльності, з іншого, формують сферу глибоких аналітичних 

досліджень кадрової політики підприємства. 

В тiсному зв’язку з аналізом забезпеченості робочою силою та її 

використання проводиться аналіз використання робочого часу. Раціональне 

використання робочого часу є головним резервом зростання продуктивності 

праці, визначається високою ефективністю, тому що дає змогу збільшити 

випуск продукції без додаткових інвестицій.  

Ефективний фонд робочого часу: 

      8)(  пнавчховск ФФФФФФЕФ .    (2.5)   

     ЕФ 2015=  (365 - 10 -54 - 8 – 6 – 4 )* 8 = 2 264;   (2.6) 

ЕФ 2016=  (365 - 10 -51 - 7 – 9 – 2 )* 8 = 2 288;   (2.7) 
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ЕФ 2017=  (365 - 10 -48 - 4 – 12 – 1 )* 8 = 2 320.   (2.8) 

Аналіз даних таблиці 2.23 показує, що на підприємстві фонд робочого часу 

використано ефективно, простоїв майже не має, основні відпустки мали 42 

чоловіки по 12 днів. 

Таблиця 2.23 – Дані для аналізу ефективності фонду робочого часу ТОВ 

«Перспектива»  

Показники 2015 2016 2017 

К-сть 

днів 

К-сть 

годин 

К-сть 

днів 

К-сть 

годин 

К-сть 

днів 

К-сть 

годин 

1.  Календарний  фонд (Фк) 365 2920 365 2920 365 2920 

-  святкові  дні (Фс) 10 80 10 80 10 80 

2.Номінальний  фонд  робочого  

часу 

355 2840 355 2840 355 2840 

Планові  невиходи  по  причинам:       

- основні  відпустки (Фв) 54 432 51 408 48 384 

- хвороби (Фх) 8 64 7 56 4 32 

- виконання державних обов’язків - - - - - - 

- навчальна відпустка (Фнавч) 6 48 9 72 12 96 

- цілодобові простої (Фп) 4 32 2 16 1 8 

Разом невиходів 72 576 69 552 65 520 

3. Ефективний  фонд  робочого  

часу 

283 2264 286 2288 290 2320 

Тривалість зміни  8  8  8 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну 

істину, що результативність будь-якої виробничо-господарської та комерційної 

діяльності залежить передусім від компетентності та творчої активності 

управлінських кадрів, достатньо глибокого знання ними конкретної економіки, 

законодавчої бази та соціальних аспектів господарювання. 

Результати господарської діяльності залежить передусім від ефективності 

використання живої праці – найбільш ефективного і власне вирішального 

фактора виробництва. Забезпеченість підприємства необхідними ресурсами, їх  

раціональне використання, високий рівень продуктивності праці сприяють 

збільшенню обсягів виробництва продукції. 

Працівниками основної діяльності є робітники, інженерно-технічний 

персонал. Аналіз таблиці 2.24 показує що у звітному 2017 році  було прийнято 
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8 працівників – одного робітника, 2-х керівників ,4-х спеціалістів та одного 

працівника неосновної діяльності.  

Таблиця 2.24 - Динаміка структури кадрів ТОВ «Перспектива» за 2015-2017 

роки 

Показники 

Факт за  

минулий  період 

За звітний 

період 2017 

Відхил. абс., 

 (+, -) 
Фактично, % 

2015 2016 план Факт 
від плану 

2017 р. 

Від 

2015 р. 

2016 р. 

До 

плану 

2017р. 

До 

періоду 

2015 р. 

2016 р. 

Усього персоналу, 

осіб у т.ч.  
402 423 447 455 +8 

+ 51 

+ 32 

100,9 111 

107 

1. Працівники 

основної діяльності 

із них 

387 405 425 435 +7 

+ 48 

+ 20 

101 111 

107 

- робітники 
105 109 111 112 +1 

+7 

+3 

100,9 112 

103 

- службовці 
34 40 41 41 - 

+7 

+1 

- 121 

102 

- керівники 
26 29 29 31 +2 

+5 

+2 

106 116 

106 

- спеціалісти 

222 226 247 251 +4 

+21 

+26 

 

101 108 

106 

2. Непромисловий 

персонал 

(неосновної 

діяльності) 

15 18 18 20 +1 

+5 

+2 

110 125 

110 

- Обсяг виробленої 

продукції, тис.грн. 15350 17720 
1800

0 
18200 200 

480 

2850 

101,1 102,6 

115 

 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

На підприємстві виготовляються вироби технічного захисту інформації, які 

потребують високої кваліфікації та знань. Тому з таблиці 2.25 видно, що зросла 

питома вага  спеціалістів  проти минулого періоду. Підвищення питомої  ваги 

спеціалістів та робітників у порівнянні з минулим періодом спричиняє 

відповідне підвищення праці у розрахунку на одного працівника . 

Величина  впливу цього фактора на продуктивність праці одного 

спеціаліста розраховується множенням різниці між фактичною питомою вагою 

спеціалістів за минулий період у загальній чисельності на середню 

продуктивність праці за минулий період:  
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Фпп2015=( 54,2 – 53,1) * 12830 : 100 = 141,13 грн.    (2.9) 

Фпп2016=( 55,1 – 54,2) * 15350 : 100 = 138,96 грн.    (2.10) 

Фпп2017=( 57,7 – 55,1) * 17720 : 100 = 460,72 грн.    (2.11) 

На підприємстві основну кількість працівників становлять спеціалісти. 

Штатний розклад повністю відповідає потребам виробництва та 

укомплектовано фахівцями. 

Таблиця 2.25 - Структура трудових ресурсів ТОВ «Перспектива» за 2015-2016 

роки 

Категорії персоналу 

Персонал основної діяльності 

Минулий період За планом 2017 Фактично 2017 

Кількість питома 

вага,% 

к-сть 

осіб 

питома 

вага, % 

к-сть 

осіб 

питома 

вага, % 2015 2016 

Працівники основної 

діяльності у т.ч. 
387 405 

100 
431 

100 
435 

100 

- робітники 
105 109 

28,2 

27,6 
111 

25,5 
112 

25,7 

- службовці 

із них: 
34 40 

9,4 

10,2 
41 

9,5 
41 

9,5 

- керівники 
26 29 

8,2 

7,1 
29 

6,7 
31 

7,1 

- спеціалісти 
222 226 

54,2 

55,1 
247 

57,3 
251 

57,7 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

 

Таблиця 2.26 – Чисельність основних і допоміжних працівників ТОВ 

«Перспектива» за 2015-2016 роки 

Категорії 

робітників 

 

 

План 

2017 

Фактично 

2017 

Минулий 

період (2016) 

Відхилення (+,-) 

к-сть 

осіб 

% до 

заг 

к-сті 

к-сть 

осіб 

% до 

заг. 

к-сті 

к-сть 

осіб 

% до 

заг. 

к-сті 

від 

плану 

від 

минулого 

періоду 

Працівники, усього 

осіб в т.ч. 
447 100 455 100 

423 100 
- 

- 

- основні 425 95 435 95,6 405 95,7   

- допоміжні 18 5 20 4,4 18 4,3   

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

 

За звітний період питома вага основних працівників збільшилась в 

порівнянні з плановою на 0,6% ( 95,6 – 95 ), а проти минулого періоду 
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зменшилась  на 0,1% ( 95,6– 95,7 ). За звітний період збільшився показник 

фактичної чисельності основних працівників проти планової, цей факт  вплинув 

на виконання виробничого плану та отримання прибутку. Кваліфікація фахівців 

повністю відповідає специфіці виробничого процесу. 

Значну роль у формуванні стабільної ситуації кадрового забезпечення 

відіграє відсутність плинності кадрів на підприємстві. Водночас не 

витрачається час на підготовку та перепідготовку фахівців. Крім того, високий 

кваліфікаційний рівень працівників підвищує продуктивність праці. 

Таблиця 2.27 – Рух робочої сили ТОВ «Перспектива» за 2015-2017 роки 

Показник 

Минулий період Звітний 

період 

2017 

Відхилення 2016 р. 

2015 2016 
абсолютне 

(+,-) 
% 

1. Середньоспискова кількість 

працівників 
402 423 455 

+32 107 

2. Прийнято нових працівників за рік  37 21 27 +6 122 

3. Вибуло працівників 

у т.ч. з причин: 

23 10 5 -5 50 

а) за власним бажанням 19 8 4 -4 50 

4. Коефіцієнт обороту: 

прийняття 

звільнення 

9,2 

5,7 

 

4,96 

2,36 

5,93 

1,1 

0,97 

-1,26 

 

116,3 

47,2 

5. Коефіцієнт загального вибуття 

працівників підприємства, % 

14,9 7,3 6,1 -1,2 80,1 

6. Коефіцієнт плинності кадрів, % 4,72 1,89 0,87 -1,02 46,6 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

На основі аналізу руху робочої сили на підприємстві обчислюємо 

коефіцієнти обороту з прийняття та звільнення працівників, а також 

коефіцієнти плинності кадрів, стабільності загального обороту . 

Коефіцієнти обороту прийняття працівників на роботу (КПп) – це 

співвідношення прийнятих працівників на роботу за певний період до 

середньоспискової чисельності працівників основної діяльності: 

КПп 2015=  37: 402 * 100 = 9,2;     (2.12) 

КПп 2016 =  21: 423 * 100 = 4,96;     (2.13) 

КПп 2017=  27: 455 * 100 = 5,93.     (2.14) 
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Коефіцієнт обороту з вибуття працівників (КПв) – це відношення кількості 

звільнених працівників до середньоспискової чисельності: 

КПв 2015 = 23 : 402 х 100 = 5,7.     (2.15) 

КПв 2016 =10: 423 х 100 = 2,36.     (2.16) 

КПв 2017= 5 : 455 х 100 = 1,1.     (2.17) 

Коефіцієнт загального вибуття працівників підприємства (КПвиб) – 

обчислюємо як відношення кількості прийнятих на роботу працівників і тих, 

що вибули, до середньоспискової чисельності: 

КПвиб  2015 = (37+23 :402)* 100 = 14,9;    (2.18) 

КП виб  2016= (21+10 : 423) * 100 =7,3 ;    (2.19) 

КП виб  2017 =  (27+5: 455) *100 = 6,1 ;    (2.20) 

Коефіцієнт плинності кадрів (КПпл) – розраховуємо як відношення кількості 

звільнених за власним бажанням  до середньоспискової чисельності: 

КПпп  2015 = 19 : 402х 100 = 4,72.     (2.21) 

КПпп  2016 = 8 : 423 х 100 = 1,89.     (2.22) 

КПпп  2017=  4 : 455 х 100 = 0,87.     (2.23) 

Обчислені коефіцієнти показують, що в звітному періоді підприємство 

прийняло  на роботу  нових працівників, саме цей фактор зумовив відсутність 

високої плинності кадрів, що сприяло зростанню продуктивності праці. 

Виробнича діяльність підприємства стабільна. Доцільно укладати додаткові 

угоди на випуск продукції та  отримувати  додаткові прибутки. Але також ми 

бачимо не високий коефіцієнт прийняття персоналу , згідно цього факту треба 

мати на увазі те що при збільшенні цього показника пропорційно збільшиться і 

прибутковість компанії при її подальшому розвитку  . 

Трудомісткість продукції – показник затрат робочого часу на виробництво 

одиниці або всього обсягу виготовленої продукції. Трудомісткість поділяється 

на питому і технологічну. Питома трудомісткість -  це загальні витрати 

людино-годин на продукцію. Технологічна трудомісткість – це витрати 

нормованого часу основних працівників – відрядників на виробництво 

продукції. 
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Між показниками трудомісткості та продуктивності праці існує обернено 

пропорційний зв’язок. Зниження трудомісткості сприяє зростанню 

продуктивності праці є, і навпаки. Динаміку та зміни величини трудомісткості 

на продуктивність праці працівників можна простежити, використовуючи 

показник питомої трудомісткості в розрахунку на 1000 грн. продукції. 

На даному етапі продуктивність праці є важливим планово-економічним 

показником, який характеризує ступінь використання трудових ресурсів на 

підприємстві. Обчислюється продуктивність праці двома способами: кількістю 

виробленої продукції за одиницю часу або кількістю часу, витраченого на 

виробництво одиниці продукції. 

Аналіз основних техніко-економічних показників підприємства дозволяє 

оцінити ефективність виконання плану виробництва у звітному періоді. Дані 

таблиці 2.28 свідчать про зростання обсягу  продукції  у звітному періоді на 

11,4% (1768 : 1587 * 100 ). А середньооблікова чисельність  працівників зросла 

на 6 чоловік при плановому збільшенні чисельності на  2 чоловік. 

Таблиця 2.28 – Аналіз трудомісткості продукції ТОВ «Перспектива» за 

2015-2017 роки 

Показник 

Минулий період 
2017р. Зміна показника, % 

за 

планом 
фактично 

факт. до 

минулого 

року 

факт. до 

плану 2015р 2016р 

1. Обсяг продукції, тис.грн. 15350 17720 17780 18200 116 

102 

102,1 

2. Відпрацьовано всіма 

робітниками, люд.-год 

910128 967824 1037040 1055600 110,1 

103,4 

101,8 

3. Питома продуктивність на  

1000грн.люд.год.(ряд.2:ряд.1) 

х 1000 

59 54,6 58,32 58 98,8 

107,3 

 

99,7 

4.Середньогод.виробіток  

кожного робітника, грн (ряд.1 

: ряд.2) 

16,8 18,3 17,14 17,24 102,5 

94 

 

 

100,34 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

Динаміка показників фонду оплати праці свідчить про його зменшення в 

порівнянні з плановим на 44 тис. грн., або на 8,6%. Відповідно ті ж показники 
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минулого року  збільшилися на  2100 тис. грн.  Це пов’язано не тільки зі 

збільшенням кількості працівників але й підвищенням заробітної плати 

працівників. Проаналізуємо також плановані та фактичні дані підприємства 

щодо важливого господарського показника діяльності підприємства 

собівартості (таблиця 2.29).  

Таблиця 2.29 – Показники стану кадрової політики підприємства ТОВ 

«Перспектива» за 2015-2017 роки   

№ 

п/п 
Показники 

Минулий 

період 
Звітний  рік 2017 Відхилення 

2015 2016 План Факт 
Абсолютне 

(+,-) 
% 

1 Обсяг випущеної продукції 

тис. грн. 

15350 17720 17780 18200 +420 102,1 

2 Середньооблікова 

чисельність працівників. 

Осіб 

402 423 447 455 +8 

+0,9 

3 ФОП, тис. грн. 9440 11880 12000 12114 +23 +2,1 

4 Середньорічна вартість 

ОВФ, 

тис. грн. 

 

430 

 

430 

 

520 

 

620 

 

+ 12 

 

+ 24,0 

5 Собівартість реалізованої 

продукції тис. грн. 
3940,0 5631,2 8440 12810,7 

+ 4370,7 + 51,9 

6 Чистий прибуток, тис. грн. 3320,1 3402,0 3540 3602,7 + 62,7 + 1,2 

7 Заробітна плата одного 

працівника, тис. грн. 

 

23,87 

 

28,25 

 

30 

 

28,6 

-3,4 -88 

8 Продуктивність праці, тис. 

грн. 

38184 41891 39776 40000 +224 

 

0,56 

9 Плинності кадрів, чол. 0,10 0,042 0,01 0,019 +0,009 90 

10 Рентабельність продукції, 

% 

2,43 3,53 4,50 7,66 
+4,13 

41,2 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

Дані таблиці 2.29. свідчать, що фактична собівартість реалізованої 

продукції у порівнянні з плановою зросла на 4370,7 тис. грн. або на 51,9%. А 

порівняно з 2015 роком – на 8871,7 тис. грн., а з 2016 роком – на 7180,5 тис. 

грн. привести у відповідність до наших даних.Аналіз даних прибутку 

підприємства показує що цей показник зріс на 11,7 тис.грн. або на  7,9%, а в 

порівнянні з  2015 роком збільшився на 1200,7 тис. грн., 2016  роком – 1280,6 

тис. грн. 



61 

Якщо: Кпк < 0,1 – плинність кадрів у підприємстві є низькою;  0,1 ≤ Кпк ≤ 0,2 

– плинність кадрів у підприємстві середня; Кпк > 0,2 – плинність кадрів у 

підприємстві є високою. 

Відтак, відповідно до означених значень плинність кадрів на підприємстві є 

низькою. Таким чином, аналіз продуктивності праці підприємства свідчить про 

те, що у звітному році продуктивність праці зросла порівняно з плановою, але 

якщо ми порівняємо з минулим періодом, то ми бачимо що продуктивність 

праці спала порівняно з 2016 та 2015 роком. Середньо годинний виробіток 

продукції на одного працівника збільшився відносно рівня минулого року. 

В звітному році фактична середньорічна вартість основних виробничих 

фондів  перевищила план на 10 тис. грн., або на  21,0 %, а порівняно з минулим 

роком на  12 тис. грн.  

Аналіз основних техніко-економічних показників показує, що підприємство 

є прибутковим, внаслідок збільшення обсягу виробництва, збільшення 

собівартості, продуктивності праці і інших  факторів, що впливають на 

прибуток підприємства. 

Продуктивність праці  найважливіший якісний показник використання 

трудових ресурсів підприємства і головний фактор зростання обсягів 

виробництва продукції. 

Таблиця 2.30 – Аналіз продуктивності праці ТОВ «Перспектива» за 2015-

2016 роки 

№ 

пп 

Показник Минулий період. Звітний період 

2017 

Відхилення від 

плану (+, -) 

2015 2016 план факт абсол. відн.,% 

1. Товарна продукція, 

тис. грн. 
5340 8660 12500 

17680 + 5180 +29 

2. Чисельність 

працівників основної 

діяльності, осіб 

387 405 428 435 

+7 +1,4 

3. З них робітників 105 109 111 112 +1 +0,2 

4. Питома вага робітників 

у загальній чисельності 

працівників, % 

28,2 

 

27,6 25,5 25,7 + 0,2 +0,2 

5. Кількість 

відпрацьованих, люд.-

днів,  

113766 120978 129630 131950 +2320,0 + 1,1 
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Продовження таблиці 2.30 

6. Людино-години,  910128 967824 1037040 1055600 +18560 +1,8 

7 Кількість днів 

відпрацьованих одним 

робітником (Р.5 : р.3) 

1083 1109 1167 942 - 225 - 23 

8 Тривалість робочого 

дня, год 

8,0 8,0 8,0 8,0 - - 

9. Середня кількість 

годин, відпрацьованих 

одним робітником (Р.6 

: р.3)  

8664 8872 9336 7536 - 1800 - 23 

10 Середня 

продуктивність праці 

одного робітника ,(р.1 : 

р.3) грн. 

50850 79400 112610 15785 45247 -28,4 

11 Середньоденний 

виробіток продукції  

одним робітником, 

спеціалістом  

(р.1 : р.5), грн. 

46,9 71,58 96,42 133,9 37,48 27,9 

Джерело: [Матіріали звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 рік] 

Проте обсяг продукції порівняно з 2016 роком збільшився на 204,2% та на 

331,9 % в порівнянні з 2015 роком. Підприємство укомплектовано достатньою 

кількістю висококваліфікованих працівників основного виробництва порівняно 

з минулим періодом на 157,1%. Підприємство постійно працює над  

удосконаленням випуску нової продукції. Це дасть можливість в наступних 

періодах збільшити обсяг продукції та отримати  більші прибутки. 

Таким чином, у параграфі проаналізовано стан кадрової політики ТОВ 

«Перспектива» за 2015-2017 роки. Аналіз основних техніко-економічних 

показників показує, що підприємство є прибутковим, внаслідок збільшення 

обсягу виробництва, збільшення собівартості, продуктивності праці і інших  

факторів, що впливають на прибуток підприємства. Обчислені коефіцієнти 

показують, що в звітному періоді підприємство прийняло  на роботу  нових 

працівників, саме цей фактор зумовив відсутність високої плинності кадрів, що 

сприяло зростанню продуктивності праці. Виробнича діяльність підприємства 

стабільна. На підприємстві основну кількість працівників становлять 

спеціалісти. Штатний розклад повністю відповідає потребам виробництва та 
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укомплектовано фахівцями. Доцільно укладати додаткові угоди на випуск 

продукції та  отримувати  додаткові прибутки. Але також ми бачимо не високий 

коефіцієнт прийняття персоналу , згідно цього факту треба мати на увазі те що 

при збільшенні цього показника пропорційно збільшиться і прибутковість 

компанії при її подальшому розвитку. 

Водночас аналіз сучасного стану реалізації кадрової політики на 

підприємстві дозволив виявити ряд суперечностей:  

 недостатньо раціональний розподіл функцій між працівниками; 

 невідповідність професійної компетентності та належної кваліфікації 

працівників потребам підприємства; 

 неефективну систему матеріальної і моральної мотивації персоналу до 

продуктивної праці; 

 недостатньо ефективну систему вдосконалення професійної 

компетентності кадрів; 

 відсутність належної системи управління кадровою політикою 

підприємства; 

 психологічні проблеми взаємодії працівників. 

Означені суперечності кадрової політики повинні долатися не тоді, коли 

гостро відчуваються їх наслідки, а постійно бути предметом управління. 

Оскільки навіть у сприятливих умовах підприємство може відчувати дефіцит 

або неналежний рівень кадрів певної кваліфікації, недостатню сформованість 

необхідних компетенцій, неефективність стану мотивації працівників тощо. 

Водночас, ефективна кадрова політика спрямована на належне кадрове 

забезпечення підприємства кваліфікованим і добре вмотивованими кадрами, 

оскільки в кризових умовах важко переоцінити роль корпоративного клімату, 

командного духу, активного, компетентного персоналу, який налаштований на 

успіх. 

 

 



64 

2.4. Кореляційно-регресійний аналіз ефективності управління 

кадровою політикою ТОВ «Перспектива» 

 

Доцільно застосувати кореляційно-регресійний аналіз оскільки саме ця 

побудова та аналіз економіко-математичної моделі у вигляді рівняння регресії 

(рівняння кореляційного зв’язку), дозволить виразити залежність 

результативної ознаки від кількох ознак-факторів і дасть змогу оцінити міри 

щільності зв’язку між ними. 

Зв'язок між результативною і факторними ознаками описується лінійним 

рівнянням регресії: 

  ,     (2.24) 

де:  Y- чистий дохід від реалізації продукції; 

      x1 - продуктивність праці (тис. грн.), 

      x2 – Коєфіціент плинності кадрів, 

     x3 – фінансова мотивація (тис. грн.). 

Вхідні дані для проведення кореляційно-регресійного аналізу представлено 

у таблиці 2.31:  

Таблиця 2.31 – Основні фінансові показники діяльності підприємства за 

2015– 2017 р. 

Показники І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал 

2015 

Чистий прибуток, тис.грн. 730,4 796,82 830 896,42 

Продуктивність праці, тис. грн. 8400,5 9164,1 9546 10309 

Коєфіціент плинності кадрів 0,022 0,024 0,025 0,027 

Фінансова мотивація, тис.грн. 48,4402 52,8439 55,0457 59,449 

2016 

Чистий прибуток, тис.грн. 748,44 816,48 850,5 918,54 

Продуктивність праці, тис. грн. 9216 10054 10473 11310,6 

Коєфіціент плинності кадрів 0,00924 0,01 0,0105 0,0113 

Фінансова мотивація, тис.грн. 58,2459 63,5410 66,188 71,48366 

2017 

Чистий прибуток, тис.грн. 792,59 864,64 900,7 972,7 

Продуктивність праці, тис. грн. 8800 9600 10000 10800 

Коєфіціент плинності кадрів 0,00418 0,00456 0,00475 0,00513 

Фінансова мотивація, тис.грн. 59,3736 64,7712 67,47 72,8676 

Джерело: [ Розроблено автором ] 
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Кореляційний аналіз впливу факторів на чистий дохід дав наступну 

матрицю парних коефіцієнтів у кореляції (табл. 2.32) . 

Таблиця 2.32 – Матриця парних коефіцієнтів кореляції 

Фактор 

Чистий 

прибуток, 

Y, грн. 

Продуктивність 

праці, х1, 

од./год 

Плинність 

кадрів, х2, 

осіб 

Фінансова 

мотивація, 

х3, грн. 

Чистий прибуток 1    

Продуктивність праці 0,857142 1   

Плинність кадрів -0,27053 -0,021127 1  

Фінансова мотивація 0,834293 0,85204 -0,67964 1 

Джерело: [ Розроблено автором ] 

Оцінка тісноти зв’язку між досліджуваними ознаками здійснювалась із 

використанням шкали Чеддока, характеристика представлена у таблиці 2.33.  

Таблиця 2.33 – Характеристика тісноти зв’язку чистого доходу із 

факторними ознаками 

Показник Продуктивність праці Плинність кадрів Фінансова мотивація 

Чистий 

прибуток 

Високий Слабкий Високий 

Джерело: [ Розроблено автором ] 

За результатами кореляційного аналізу (табл. 2.33) можна зробити 

висновок, що між чистим прибутком та показниками продуктивності праці і 

фінансової мотивації працівників спостерігається високий рівень кореляції, в 

той же чпс між чистим доходом та коєфіціентом плинності кадрів  – слабкий. 

Для встановлення форми зв’язку між досліджуваними ознаками потрібно 

провести регресійний аналіз. Який приведений у таблиці 2.34. 

Таблиця 2.34 – Регресійна статистика 

Показник Значення 

Множинний R 0,99999 

Квадрат R 0,99997 

Нормований R квадрат 0,99996 

Стандартна похибка 12 

Джерело: [ Розроблено автором ] 

 

Скорегований коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,9997 (таблиця 2.34), тобто 

зміна результативної ознаки на 99,97 % зумовлена зміною факторних значень. 
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Таблиця 2.35 – Результати дисперсійного аналізу 

Показник Df SS MS F Значимість F  

Регресія 3 56396 18798,65 103456,8 1,09Е-18 

Залишок 8 1,4536 0,181705   

Разом 11 56397    

Джерело: [ Розроблено автором ] 

Результати дисперсійного аналізу вказують на надійність отриманої моделі:  

за критерієм Фішера , де , тобто рівняння регресії (його коефіцієнти) значиме 

(на 95 %), вплив випадкових факторів відсутній. 

Таблиця 2.36 – Результати регресійного аналізу 

Показник 
Стандартна 

похибка 
t- значення P- значення Нижнє 95% Верхнє 95% 

Y-перетин 1,6774 -0,15086 0,883823 -4,12114 3,615043 

Продуктивність 

праці 

0,001 -208,879 3,09Е-16 -0,21293 -0,20828 

Плинність кадрів 69,269 264,7527 4,64Е-17 18179,45 18498,92 

Фінансова 

мотивація 

0,1533 282,3805 2,77Е-17 42,92326 43,63008 

Джерело: [ Розроблено автором ] 

За результатами регресійного аналізу (таблиця 2.36 ), оскільки для усіх 

показників Р-значення менше 0,5, то коефіцієнти можна вважати ненульовими, 

отже, факторні ознаки впливають на результативну. Надійні інтервали для 

параметрів лінії регресії: 

-0,21293 -0,20828 

18179,45  18498,92 

42,92326  43,63008 

Рівняння множинної регресії має вигляд: 

     (2.26) 

Отже, якщо продуктивність праці зросте на одиницю, то чистий дохід 

зменшиться на 0,21 од. при збільшенні показника плинності кадрів  на 

одиницю, то чистий дохід збільшиться на 18338,0 од.; при збільшенні 

показника фінансової мотивації на одиницю, чистий дохід зросте на 43,27 од.; 

Дана математична модель допомогла визначити кореляції між показником 

чистого прибутку підприємства та основними показниками кадрової політики, 

найбільшим показником кореляції відносно чистого прибутку є кореляцією між 
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продуктивністю праці (0,857142). Також за допомогою регресивного аналізу 

показників, було визначено максимальне значення регресії, тоб то при 

збільшенні показника коєфіціенту плинності кадрів на одиницю, чистий дохід 

зросте на 18338 о.д.   

 

Висновки до розділу ІІ 

 

У даному розділі було проаналізовано характеристики виробничо-

господарської та фінансової діяльності підприємства ТОВ «Перспектива»,   

проведено аналіз кадрової політики підприємства також створено кореляційно-

регресивну модель що дозволила більш глибше дослідити взаємозв’язок між 

чистим прибитком та показниками кадрової політики . 

Метою діяльності підприємства ТОВ «Перспектива» є виготовлення 

пінополістирольних плит для їх використання у будівництві. Основними 

видами продукції підприємства є: пресовий пінополістирол (виробляється в 

безлічі країн під різними торговими марками, вітчизняні аналоги - ПС-1, ПС-4). 

Проаналізовано фінансово-економічний стан ТОВ «Перспектива». З’ясовано, що 

виручка від реалізації підприємства у 2015 році склала 15350 тис. грн., у 2016 – 17720 

тис. грн., а в 2017 – 18200 тис. грн. При цьому чистий прибуток підприємства у 2015 

році склав 3320,1 тис. грн., у 2016 – 3400 тис. грн., а в 2017 – 3600,7 тис. грн. Величина 

рентабельності капіталу у 2015 році склала 50,8 %, у 2016 – 41%, а в 2017 – 72,8 %.  

При цьому коефіцієнт оборотності капіталу підприємства становив у 2015 році 8,5 об., 

у 2016 – 7,9 об., а в 2017 – 8,3 об.  

Обчислені коефіцієнти кадрової політики показують, що в звітному періоді 

підприємство прийняло на роботу  нових працівників, саме цей фактор зумовив 

відсутність високої плинності кадрів, що сприяло зростанню продуктивності 

праці. Виробнича діяльність підприємства стабільна. Доцільно укладати 

додаткові угоди на випуск продукції та  отримувати  додаткові прибутки. 

Також ми бачимо не високий коефіцієнт прийняття персоналу , згідно цього 
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факту треба мати на увазі те що при збільшенні цього показника пропорційно 

збільшиться і прибутковість компанії з урахуванням її експансії . 

Кореляційно-регресивна модель допомогла оцінити кореляцію та регресію 

між основними показниками кадрової політики та чистим доходом 

підприємства. Модель показала що максимальну кореляцію можна побачити 

між чистим прибутком та продуктивність кадрів. Регресія в свою чергу дала 

змогу оцінити на скільки виросте чистий дохід при рості чи падінні показників 

кадрової політики. Визначений найбільший показник регресії, він показує що 

при збільшенні показника коєфіціенту плинності кадрів на одну одиницю 

чистий дохід зросте на 18338 о.д.   
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РОЗДІЛ ІІІ. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

3.1. Узагальнення досвіду ефективного управління кадровою 

політикою підприємства 

 

Кадри підприємства – найскладніший об'єкт управління, оскільки на відміну 

від матеріальних активів, люди щоразу особисто оцінюють ситуації та 

приймають рішення виходячи із власних інтересів, запитів та потреб. Відтак, 

кадри – це колектив, в якому кожен працівник має різну чутливість до 

різноманітних управлінських впливів. Інколи таку реакцію навіть важко 

передбачити.  

Сучасні концепції управління персоналом базуються на визнанні зростаючої 

значущості особистості співробітника, на вивченні його мотивації, умінь їх 

формувати і коригувати відповідно до стратегічних завдань підприємства. 

Однак, незважаючи на те, що з точки зору керівництва основною метою бізнесу 

є отримання прибутку, сучасна теорія і практика управління персоналом значну 

увагу приділяє необхідності задоволення не тільки матеріальних, а й соціальних 

потреб співробітників [45]. 

Управління персоналом повинно мати системний характер, тобто 

необхідний скоординований підхід до всіх напрямків формування і 

регулювання кадрового складу компанії: набору персоналу, розстановці 

керівних кадрів, підготовці і підвищенню кваліфікації, відбору та 

працевлаштування [44, с. 177-187]. 

Кадрова політика підприємства – визначальний напрям формування 

професійного, конкурентоспроможного, відповідального і згуртованого 

кадрового колективу, який дотримується загальної стратегії розвитку 

підприємства та є вирішальним у досягненні довготермінових цілей [46, с. 180]. 

Визначальними рисами ефективного управління кадровою політикою – це її 

довготерміновість, а також розроблення та зміна психологічних установок, 
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мотивації, всієї структури персоналу. Однак, ефективність навіть самої 

кадрової політики не можна реалізувати за короткий термін. 

Іншою характеристикою ефективної кадрової політики є її орієнтованість на 

загальну стратегією (концепцією розвитку) підприємства, облік факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовища. Зміна останніх обов'язково зумовлює 

модифікацію або навіть зміну стратегії підприємства і вимагає відповідних 

коригувань чисельності та структури кадрового складу, його кваліфікації, 

навичок, стилю і методів роботи. 

Доцільно узагальнити особливості кадрової політики відповідно до 

поставлених підприємством стратегічних. 

Підприємницьку стратегію розробляють підприємства, які займаються 

новим видом діяльності, задовольняючи всі запити замовника без ретельного 

аналізу наслідків. У цьому випадку стратегія управління кадровою політикою 

буде полягати у: відборі працівників, які налаштовані на інноваційність, готові 

ризикувати, ініціативні, комунікабельні, націлені на довготермінову 

перспективу та відповідну фінансову винагороду на конкурентній основі, 

очікують оцінювання їх діяльності за реальними результатами; віддають 

перевагу неформальному розвитку особистості, орієнтовані на наставника та 

планування кадрових перестановок з урахуванням інтересів співробітників [47, 

с. 3-12]. 

Стратегію динамічного зростання обирають стабільні підприємства, які 

давно працюють на ринку, їх рівень ризику значно менший, всі рішення 

приймаються на основі порівняння цілей та засобів їх досягнення. Відтак, 

кадрова політка буде спрямована на пошук гнучких, компетентних та лояльних 

співробітників, готових ризикувати в разі потреби, налаштованих на 

неупереджену та справедливу винагороду, сприймають кадрові оцінки за чітко 

обумовленими критеріями, здатних до власного професійного й особистісного 

розвитку, адекватної оцінки планування кадрових перестановок та форм 

службового просування відповідно до реальних можливостей компанії [45]. 
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Стратегія прибутковості спрямована на збереження існуючого рівня 

прибутку підприємства. Відповідно кадрова політика буде мати її ознаки. [48, с. 

125-127]. 

Передусім особливості кадрової політики будуть відображені в 

стратегічному плані підприємства, який буде чітко регламентувати заходи і 

завдання, терміни їх виконання, відповідальних виконавців по кожному 

завданню й обсяги необхідних для виконання ресурсів – фінансових, 

матеріальних, інформаційних, чіткий відбір і розстановку кадрів, а також 

систему розподілу результатів господарської діяльності відповідно до 

особистого внеску. Однак така стратегія нерідко ґрунтується на внутрішніх 

уявленнях про справедливість, дещо звужену оцінку досягнень, оскільки 

розвиток особистості працівника розглядається лише в контексті концентрації 

на поставлених завданнях, при цьому планування перестановок жорстке, 

відповідно до уявлень керівництва про доцільність. 

Стратегія ліквідації підприємства передбачає продаж його активів з метою 

покриття збитків. В такому разі кадрова політика буде орієнтована на згортання 

діяльності підприємства. А очікування подальшого скорочення прибутковості 

може зумовити скорочення кадрів. При цьому набір працівників 

малоймовірний, Заробітна плата практично не підвищується і залишається без 

додаткового стимулювання; оцінка трудового внеску жорстка, формальна, 

відповідно до управлінських критеріїв, професійний розвиток і навчання 

обмежені, а кар’єрне просування мають лише фахівці з необхідними навичками 

або кризові менеджери. Перспектив на таких підприємствах небагато. [49, с. 

638]. 

Разом із тим, доцільно окреслити і технології управління кадровою 

політикою підприємства як сукупність методів, способів і цілей впливу на 

кадровий потенціал підприємства, які передбачають ряд класифікаційних ознак 

[50, с. 638]. 

Традиційні технології використовують будь-які організаційні структури. 

Частково вони успадковані, а частково закріплені законодавчо. Так, система 
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кадрового обліку є прикладом традиційної технології управління кадровою 

політикою, яка регламентована сучасним Кодексом законів про працю України 

і яку дотепер використовують більшість підприємств. [52, с. 323-330]. 

Галузеві технології застосовуються в спеціалізованих галузевих підрозділах. 

При цьому розробляється спеціальне кадрове технологічне супроводження 

діяльності галузі [51, с. 9-12]. 

Професійні технології передбачають попереднє замовлення компаній 

консалтинговим агенціям стосовно специфіки підготовки необхідних кадрів. Їх 

перевагою є можливість врахувати специфіку діяльності певного підприємства 

та особливості періоду розроблення. Однак суттєвим недоліком такої технології 

є висока собівартість підготовки та відсутність універсальності, оскільки сфера 

застосування таких фахівців надто вузька. 

Інноваційні технології розробляються кадровою службою підприємства для 

розв’язання актуальних проблем, які потребують набору персоналу високої 

кваліфікації, зокрема фахівців HR-відділу [55, с. 87-90]. 

Однак, вибір технології управління кадровою політикою залежить від цілей 

та завдань підприємства, а особливо від ресурсів їх досягнення. Фахівці 

рекомендують використовувати на практиці декілька технологій забезпечення 

ефективності управління персоналом. Наприклад, поєднання традиційних та 

інноваційних підходів в сфері підбору кадрів допомагає точніше виявити 

перспективних кандидатів на посаду, визначити лідерські якості претендентів 

[54]. 

Економічна ефективність та успіх більшості сучасних підприємств 

визначається саме успішною кадровою політикою, яка ґрунтується на 

зростаючій ролі особистості працівника, трудового колективу в цілому, їх 

мотивації, мобілізації на розв’язання складних господарських завдань. Тому 

розроблення принципово нових ціннісних пріоритетів кадрової політики 

підприємства дозволить суттєво підвищити ефективність господарської 

діяльності підприємства. 
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Означена концепція ґрунтується на ідеї, в якій на підприємстві головним 

ресурсом та цінністю є працівники, а за його межами – споживачі продукції. 

Відтак, необхідно повернути свідомість кожного працівника та трудового 

колективу в цілому до споживача, а не до начальника, прибутку, бездумного 

виконавця [53, с. 488]. 

В нових моделях управління кадровою політикою необхідно перейти до 

соціальних норм здорового економічного глузду. Оскільки відомий менеджер 

вищого управлінського рівня Л. Якока ще в 90-х роках зазначав, що всі 

господарські операції можна, врешті, позначити трьома словами: люди, 

продукт, прибуток. Однак, Л. Якока наголошує, що перше місце в успіху будь-

якої компанії належить людям. І якщо у вас немає надійної команди, то з інших 

факторів навряд чи вдасться щось зробити. І ніяка теорія, програма чи урядова 

політика не зможуть забезпечити успіх підприємства так, як це можуть зробити 

люди. А тому, ваша справа та її доля цілковито знаходиться в руках тих людей, 

яких ви наймаєте [56, c. 248]. 

Важливим теоретичним доробком у світову практику формування 

ефективної кадрової політики компаній є американський і японський досвід 

[57, с. 314]. Їх порівняльний аналіз за певними критеріями-складовими 

дозволить узагальнити необхідний досвід для підвищення ефективності 

кадрової політики підприємств в Україні. Так, політика відбору і розміщення 

кадрів в Японії ґрунтується на: можливості суміщення професій працівником, 

здатності працювати в колективі та розв’язувати креативні завдання, 

усвідомленні працівником себе як частини трудового колективу, значущості 

власного внеску в результати діяльності компанії, важливості загальної справи, 

вмінні окреслювати та розв’язувати різні завдання, складати плани, графіки, 

діаграми виробничі проблеми, визначати пріоритети. Потенційні кандидати 

перевіряються на здатність працювати в самостійних колективах, брати на себе 

відповідальність в дорученій справі, приналежність до корпоративного духу, 

повну відсутність конфліктів, злагодженість в роботі. Таким чином, японські 
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компанії прагнуть до довготривалої співпраці з найманим працівником. [58, 

с.688]. 

Водночас, в основу політики відбору та розміщення кадрів у американських 

компаніях США покладено освіту, рівень професійної компетентності, 

спеціалізовані знання та професійні вміння, досвід роботи, психологічну 

сумісність, вміння працювати у колективі, які визначаються в ході тестування. 

Прийнятий на роботу працівник знайомиться з ретельно розробленими 

посадовими обов’язками, нормативними документами, правилами 

корпоративної етики. І лише після цього його знайомлять з особливостями 

професійної діяльності в межах підприємства. Управлінські кадри в 

американських компаніях призначаються на основі досвіду, тривалої діяльності 

та сформованого професійного та психологічного авторитету [59, с 864]. 

Політика відбору та розміщення кадрів в Україні здійснюється як у ході 

співбесід, так і в ході тестування. Ключовими критеріями відбору кадрів є 

безумовно професійна компетентність, яка підтверджується потенційним 

кандидатом в ході випробувального терміну, а також освіта, досвід роботи, 

психологічна сумісність, вміння працювати в колективі. Управлінські кадри 

підприємства призначаються на основі тривалої діяльності працівника та 

сформованого професійного та психологічного авторитету [61, с. 356]. 

Політика формування професійної компетентності, підвищення 

кваліфікації, кадрів у компаніях Японії здійснюється в ході виробничого 

процесу. А практика формування досвіду японських менеджерів свідчить, що 

будь-який фахівець повинен володіти досвідом роботи на будь-якій ділянці 

виробничого та управлінського процесу, який набувається в ході підвищення 

кваліфікації, виконання специфічних функцій щоразу в новій сфері діяльності. 

Політика формування професійної компетентності, високої мобільності 

працівників і управлінців, підвищення кваліфікації, кадрів у компаніях США 

реалізується в умовах розвинутої системи навчальних закладів, центрів, 

спеціальних програм забезпечення належної підготовки та підвищення 
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кваліфікації кадрів. Остання дещо ускладнює проблему формування резерву 

кадрів. [60, с. 356]. 

Професійна підготовка, та підвищення кваліфікації працівників в Україні 

здійснюється у умовах системи багатоступеневої неперервної системи 

середньої. Середньої спеціальної та вищої освіти у вищих навчальних закладах, 

спеціальних навчальних закладах, навчальних центрах на основі спеціальних 

програм. 

Політика мотивації підвищення продуктивності праці в компаніях Японії 

доводить, що близько 25-30% японців працюють довічно у великих 

корпораціях до досягнення пенсійного віку (55-60 років), що є запорукою 

гарантованої зайнятості, забезпечує високу продуктивність праці та якість 

продукції. Однак, в Японії існує також практика звільнення працівників без 

попередження в разі погіршення фінансового стану підприємств. Отже, 

офіційний інституційний захист працівників щодо довічного найму в Японії 

відсутній. Однак, довічна робота працівників в компаніях США відсутня. І 

незважаючи на те, що працівники належним чином мотивуються у підвищенні 

продуктивності праці, вони працюють у компанії доки справляються з 

професійними обов’язками, навчаються та розвиваються впродовж життя, 

пропонуючи необхідні новації та самовдосконалюється. Політика мотивації 

підвищення продуктивності праці на підприємствах України дещо недостатньо 

ефективна. А відсутність мотивації працівників щодо підвищення 

продуктивності праці, зумовлює втрату їх інтересу та стимулів до навчання 

впродовж життя, самовдосконалення. Відтак, після п’яти років трудової 

діяльності на одному підприємстві є загроза трудової деградації. [62, с. 301]. 

Політика кар’єрного зростання в компаніях Японії передбачає 

накопичення досвіду та кар’єрний рух упродовж трудової діяльності. В ході 

посадового зростання працівники здійснюють послідовне стажування, 

набуваючи різноманітного досвіду та розширюючи професійну компетентність 

в декількох підрозділах фірми, яке передбачається виваженою системою ротації 

кадрів. Політика кар’єрного зростання в компаніях США реалізується на основі 
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вертикального зростання менеджерів у певному підрозділі вузької спеціалізації. 

Проте така система дещо звужує можливості кар’єрного зростання в різних 

підрозділах управління, що зумовлює значну плинність управлінських кадрів. 

Водночас, політика кар’єрного зростання в Україні полягає у просуванні 

працівників на більш високі рівні лише після звільнення деяких керівних посад 

після виходу певних співробітників на пенсію. Практика, коли старший за віком 

працівник може працювати під керівництвом більш молодого, досить поширена 

в Україні. Для її подолання необхідне належне стимулювання особистих 

досягнень працівника [64, с 312]. 

Політика мотивації оплати праці персоналу в компаніях Японії ґрунтується 

на підтримці корпоративного духу, високій взаємній залежності та поєднанні 

інтересів компаній та працівників, наданні значних спеціальних гарантій і благ 

в обмін на відданість фірмі та готовність захищати її інтереси. Особливої 

популярності набула система підвищення заробітної плати за вислугу років. В 

компаніях США рівень професійної компетентності та кваліфікації працівників 

є визначальним у фінансовій мотивації їх оплати праці. Проте, особисті 

досягнення працівника також є визначальними у рівні оплати праці. Мотивація 

оплати праці персоналу на підприємствах України спрямована на активізацію 

відданої праці, підвищення її продуктивності, стимулювання зростання 

прибутковості  підприємства, добробуту самого працівника [63, с. 360]. 

У параграфі проаналізовано сучасні концепції управління персоналом які 

базуються на тому що значну увагу приділяють необхідності задоволення не 

тільки матеріальних, а й соціальних потреб співробітників. Вмяленно 2 

стратегії розвитку кадрової політики, а саме стратегію динамічного зростання 

яку обирають стабільні підприємства, які давно працюють на ринку, їх рівень 

ризику значно менший, всі рішення приймаються на основі порівняння цілей та 

засобів їх досягнення. Відтак, кадрова політка буде спрямована на пошук 

гнучких, компетентних та лояльних співробітників, готових ризикувати в разі 

потреби, налаштованих на неупереджену та справедливу винагороду, 

сприймають кадрові оцінки за чітко обумовленими критеріями, здатних до 
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власного професійного й особистісного розвитку, адекватної оцінки планування 

кадрових перестановок та форм службового просування відповідно до реальних 

можливостей компанії. Стратегія прибутковості спрямована на збереження 

існуючого рівня прибутку підприємства. Відповідно кадрова політика буде 

мати її ознаки.  

Також у розділі проводиться аналіз відношення до кадрової політики в 

таких розвинених країнах як Японія та США. Широко розкриті такі питання як 

політика  кар’єрного зростання а саме те що політика кар’єрного зростання в 

компаніях Японії передбачає накопичення досвіду та кар’єрний рух упродовж 

трудової діяльності. В ході посадового зростання працівники здійснюють 

послідовне стажування, набуваючи різноманітного досвіду та розширюючи 

професійну компетентність в декількох підрозділах фірми, яке передбачається 

виваженою системою ротації кадрів. Політика кар’єрного зростання в 

компаніях США реалізується на основі вертикального зростання менеджерів у 

певному підрозділі вузької спеціалізації. Проте така система дещо звужує 

можливості кар’єрного зростання в різних підрозділах управління, що 

зумовлює значну плинність управлінських кадрів. 

 

3.2. Обґрунтування системи підвищення ефективності управління 

кадровою політикою ТОВ «Перспектива» 

 

Сучасний стан господарської діяльності досліджуваного підприємства 

зумовлює потребу розроблення інноваційного підходу до управління кадровою 

політикою підприємства та підвищення її ефективності, тобто, сформувати 

команду відданих професіоналів шляхом розробки системи стимулювання 

професійної діяльності, управління професійним просуванням, запобігання 

конфліктам у трудовому колективі, вивченню ринку трудових ресурсів тощо. 

Структура служби управління кадровою політикою підприємства в багатьох 

випадках визначається характером та розмірами організацій, специфікою 

асортименту продукції. У малих та середніх підприємствах функції управління 
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кадровою політикою виконують переважно лінійні керівники. В крупних – 

формуються самостійні структурні підрозділи по її реалізації. Нерідко на 

сучасних підприємствах управління кадровою політикою координує заступник 

директора з управління персоналом всіх підрозділів кадрами. Однак результати 

дослідження дозволили узагальнити систему забезпечення ефективності 

кадрової політики підприємства (рис. 3.1), який узагальнює склад 

функціональних підсистем системи управління кадровою політикою 

підприємства, які об’єднуються однорідними функціями та їх носіями, однак в 

межах підприємства є різними підрозділами по роботі з кадрами. [64, с 312]. 

 Аналіз поточного стану кадрової політики підприємства

 Розроблення системи управління кадровою політикою підприємства

 Розроблення структури управління та штатного розкладу адміністративно-технічного та виробничого 

персоналу

 Розроблення системи набору та звільнення кадрів 

 Підготовка технічного, економічного, виробничого кадрового резерву

 Обґрунтування руху кадрового резерву

 Професійна та соціально-психологічна адаптація нових працівників 

 Планування та контроль ділової активності, продуктивності праці та участі кадрів у результатах 

господарської діяльності

 Розроблення системи перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації кадрів технічного , 

виробничого та економічного складу

 Аналіз, прогнозування та планування потреб кадрового складу

 Розроблення стратегії управління кадрами підприємства

 Аналіз стану ринку праці, організація кадрової реклами

 Взаємозв'язки із суб'єктами забезпечення  кваліфікованими кадрами, участь у ярмарках професій, 

зв'язок з кадровими агенціями

 Проведення конкурсів на заміщення вакантних посад та оцінка їх учасників

 Поточна оцінка та атестація наявних кадрів 

 Розроблення системи оплати праці

 Розроблення системи управління трудовою мотивацією працівників (матеріальне та моральне 

заохочення)

 Розроблення системи нормування та тарифікації праці

 Розроблення системи участі працівників у розподілі прибутку та формуванні капіталу  

 Дотримання вимог технічної естетики, ергономічних норм економіки праці на робочих місцях

 Дотримання вимог охорони праці та техніки безпеки підприємства

 Розроблення політики дотримання етичних норм взаємовідносин у підрозділах підприємства

 Аналіз та регулювання особистісних, колективних відносин у виробничих та управлінських 

підрозділах підприємства

 Соціально-психологічна діагностика та управління виробничими конфліктами

Організаційна 

підсистема  

 Підсистема 

набору, 

переміщень та 

звільнення 

працівників

Підсистема 

розвитку кадрів

Стратегічна 

підсистема 

планування та 

прогнозування 

Підсистема  

стимулювання 

продуктивності 

праці

Підсистема 

забезпечення

умов праці

 Соціально-

психологічна 

підсистема

 

Рис. 3.1 – Система управління кадровою політикою підприємства 

Джерело: [ 13 ] 

Організаційна підсистема управління кадровою політикою підприємства 

охоплює: 

 аналіз поточного стану кадрової політики підприємства; 
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 розроблення системи управління кадровою політикою підприємства; 

 розроблення структури управління та штатного розкладу 

адміністративно-технічного та виробничого персоналу. 

Стратегічна підсистема планування та прогнозування кадрової політики 

підприємства спрямована на: 

 аналіз, прогнозування та планування потреб кадрового складу 

підприємства; 

 розроблення стратегії управління кадрами підприємства; 

 аналіз стану ринку праці, організація кадрової реклами; 

 взаємозв'язки із суб'єктами забезпечення  кваліфікованими кадрами, 

участь у ярмарках професій, зв'язок з кадровими агенціями; 

 проведення конкурсів на заміщення вакантних посад та оцінка їх 

учасників; 

 поточна оцінка та атестація наявних кадрів 

Підсистема набору, переміщень та звільнення працівників підприємства 

забезпечує: 

 розроблення системи набору та звільнення кадрів; 

 підготовку технічного, економічного, виробничого кадрового резерву; 

 обґрунтування руху кадрового резерву; 

 професійну та соціально-психологічну адаптацію нових працівників. 

Підсистема розвитку кадрів підприємства включає: 

 планування та контроль ділової активності, участі кадрів у результатах 

господарської діяльності підприємства; 

 розроблення системи перепідготовки та підвищення професійної 

кваліфікації кадрів технічного, виробничого та економічного складу. 

Підсистема  стимулювання продуктивності праці передбачає: 

 розроблення системи оплати праці; 

 розроблення системи управління трудовою мотивацією працівників 

(матеріальне та моральне заохочення); 
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 розроблення системи нормування та тарифікації праці; 

 розроблення системи участі працівників у розподілі прибутку та 

формуванні капіталу. 

Підсистема забезпечення умов праці регламентує: 

 вимоги технічної естетики, ергономічних норм економіки праці на 

робочих місцях; 

 вимоги охорони праці та техніки безпеки підприємства. 

Соціально-психологічна підсистема кадрової політики підприємства 

передбачає: 

 розроблення політики дотримання етичних норм взаємовідносин у 

підрозділах підприємства; 

 аналіз та регулювання особистісних, колективних відносин у виробничих 

та управлінських підрозділах підприємства; 

 соціально-психологічна діагностика та управління виробничими 

конфліктами. 

Пропонована системи управління кадровою політикою підприємства 

зумовлює необхідність економічного обґрунтування її ефективності. Зокрема, 

обґрунтуємо ефективність стимулювання продуктивності праці на основі 

вдосконалення систем оплати праці, нормування та тарифікації праці, 

управління трудовою мотивацією працівників, їх матеріального та морального 

заохочення на основі розподілу прибутку підприємства. 

Перший крок стимулювання продуктивності праці стосується 

вдосконалення системи оплати праці та підвищення її гнучкості. 

Практика показує, що гнучкі системи оплати праці передбачають залежність 

заробітку від особистих заслуг та загальної ефективності роботи підприємства. 

Це дозволяє своєчасно й адекватно реагувати на зміну результатів діяльності 

працівника через індивідуалізацію його заробітку. При визначенні величини 

оплати праці враховуються не тільки стаж, кваліфікація, професійна 

майстерність, але й значущість працівника для підприємства, його здатність 

досягти певної мети, вносячи свій внесок в процвітання фірми.  
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Сучасні гнучкі системи оплати праці доцільно класифікувати на тарифні та 

безтарифні. Основою формування заробітку працівника в гнучких тарифних 

системах є тариф, який доповнюється різними преміями, доплатами, 

надбавками (що відображають результативність праці працівника за 

підсумками роботи, як правило, за місяць, але може бути і квартальна премія, 

премія за підсумками року). Гнучка тарифна система, на відміну від звичайних 

систем оплати праці передбачає: 

 розроблення тарифів конкретного підприємства з урахуванням його 

потреб та специфіки; 

 формування переліку всіх робіт з їх класифікацією за рівнем складності 

та значущості для даного підприємства; 

 індивідуалізацію заробітку кожного працівника відповідно до фактичних 

результатів праці, управління питомою часткою додаткових виплат (премій, 

доплат, надбавок) відносно його загальної величини. 

Водночас, безтарифна система оплати праці з’явилася саме в умовах 

ринку, відобразивши тенденції відмови від гарантованих тарифних ставок 

заробітної плати, їх зв'язок з ринковим попитом та конкурентоспроможністю  

товарів (послуг) підприємства. Безтарифна система оплати праці покликана 

подолати «зрівнялівку» в оплаті праці, суперечності інтересів окремого 

працівника та колективу підприємства в цілому. В її реалізації 

використовуються коефіцієнти кваліфікаційного рівня (ККР) персоналу – 

обов'язкові елементи будь-якої безтарифної системи. Відтак, за допомогою 

кваліфікаційних коефіцієнтів працівники краще мотивуються в порівнянні з 

традиційною системою тарифних розрядів та отримують можливості для 

підвищення власної професійної кваліфікації. 

Гнучка безтарифна система поєднує дві групи коефіцієнтів для мотивації 

професійного зростання працівників. Перша групи коефіцієнтів безтарифної 

системи стимулювання продуктивності праці оцінює стаж, професійну 

кваліфікацію, досвід професійної діяльності та професійну майстерність, а 

також значущість  працівника у трудовому колективі. Означені критерії 
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інтегруються коефіцієнтом кваліфікаційного рівня (КК), який визначає основну 

частину заробітку (близько 60–70%). Друга група коефіцієнтів безтарифної 

системи стимулювання продуктивності праці узагальнює оцінку результатів 

праці працівника, його відношення до праці, рівень розв’язку професійних 

завдань тощо. Питома частка заробітку, яка визначається цією групою 

коефіцієнтів, складає відповідно 30–40%. 

Безтарифні системи значною мірою залежить від величини фонду оплати 

праці (фонду заробітної платні) підприємства в цілому. Таким чином, кожен 

працівник одержує власну частку  залежно від кінцевого результату діяльності 

підприємства, його становища на ринку, що суттєво підвищує його 

зацікавленість у стані господарської діяльності. 

Водночас, гарантуючі системи оплати праці не завжди передбачають 

безпосередню залежність грошової винагороди за належний рівень праці, 

зокрема за кількість, якість та кінцеві результати праці, не стимулюючи 

працівників до підвищення продуктивності праці. При цьому причинами 

збереження гарантуючих систем оплати праці в умовах ринку є: 

 необхідність зберегти «кадрове ядро» незалежно від результатів 

діяльності, що доцільно лише в умовах кризового стану, реструктуризації 

підприємства, економічної нестабільності та прихованого безробіття; 

 бажання залучити на ринку праці висококваліфіковані кадри з подальшим 

прагненням отримати належну їх «віддачу» в перспективі; 

 формування кадрового потенціалу на етапі становлення підприємства. 

Застосування регламентовано-примусових систем оплати праці найчастіше 

обумовлюються жорсткою конкуренцією на ринку збуту, вимогами 

технологічного процесу, намаганням будь-що втриматися в конкурентній 

боротьбі. Ознаки цих систем багатоманітні – це і висока інтенсивність праці, й 

обов'язкове досягнення однозначно встановленого високого рівня показників, 

що не допускає відхилення. 

В основу розроблення критеріїв ефективної системи праці ТОВ 

«Перспектива» були покладені державні законодавчі та нормативні регулятори 
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заробітної плати, продуктивність праці, фінансові можливості підприємства, 

частка індивідуального трудового внеску кожного працівника у господарські 

результати підприємства. Упровадження пропонованої системи оплати праці 

підприємства передбачає: 

 перегляд норм на підприємстві з врахуванням технічного стану; 

 перегляд нормативів обслуговування; 

 вдосконалення організації праці як в цілому по підприємству, так і по 

кожному структурному підрозділу; 

 ув´язка результатів і з оплатою праці. 

Оплата праці має також відповідати рівню колективних результатів праці, 

тобто, успішності на ринку товарів та послуг підприємства та їх здатності 

задовольняти ринковий попит. Для заохочення працівників у результатах 

діяльності є більш специфічні стимули (участь у прибутках), Величина 

заробітної плати повинна впливати на підвищення ділової активності 

підприємства та його фінансові можливості. 

Зв'язок заробітної плати з фінансовими результатами діяльності 

підприємства може не корелювати зі зростанням продуктивності праці, яка 

повинна бути підґрунтям економічного зростання. 

Провідні науковці України зазначають, що посилення стимулюючої ролі 

заробітної плати повинно ґрунтуватись на стратегії паралельного підвищення 

продуктивності виробництва, продуктивності праці та заробітної плати 

(номінальної та реальної).
 

Врешті, не менш важливим критерієм адекватності заробітної плати є її 

відповідність ринковій вартості даних трудових послуг, або іншими словами 

абсолютній ринковій цінності робіт. Співставлення відносної (межах 

підприємств) і абсолютної цінності робіт є серцевиною механізму визначення 

заробітної плати в ринковій економіці або у так званій системі компенсацій. 

Критерії адекватності заробітної плати повинні знайти своє відображення в 

мотиваційній системі підприємства. 
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Аналіз економічного стану господарської діяльності ТОВ «Перспектива» 

виявив необхідність підвищення її ефективності в цілому та системи оплати 

праці, зокрема. Відтак, все більшого значення набуває питання покращання 

нормування праці робітників. Маючи на меті ширше охоплення нормування 

праці робітників рекомендується встановлювати для них нормовані завдання. 

Нормовані завдання як методи технічного нормування показників обсягу і 

складу робіт характеризують кількісні й якісні результати праці, яких повинна 

досягнути бригада або окремий працівник-погодинник за певний період часу та 

забезпечити необхідний кінцевий результат з дотриманням вимог до якості 

робіт (послуг). 

Регламентування складу, послідовності та періодичності робіт у 

нормованих завданнях конкретизуються трудові функції працівників-

погодинників та результати їх праці. Досвід впровадження оптимізованих норм 

сприяє більш ефективному використанню робочого часу, збільшенню обсягів 

виконання робіт та підвищенню їх якості.  

Нормовані завдання як основа розроблення індивідуальних та бригадних 

завдань виявили себе ефективною системою матеріального стимулювання праці 

робітників-погодинників. Однак переведенню робітників на нормовані 

завдання передувала значна підготовча робота, яка передбачала декілька етапів 

та передбачала ряд заходів. 

Передусім на підприємстві в ході укладання Колективної Угоди на зборах 

трудового колективу ТОВ «Перспектива» разом з профспілковим комітетом 

проведено роз’яснювальну роботу щодо значення та порядку встановлення 

нормованих завдань і матеріального стимулювання більш ефективної і якісної 

роботи.  

Крім того, була проведена атестація робочих місць за умовами праці на 

кожній технологічній дільниці виробничого процесу, де задіяне устаткування, 

переробляється сировина і матеріали, досліджено потенційні джерела 

шкідливих і небезпечних виробничих факторів, які негативно впливають на 

стан здоров'я робітників. 
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Метою проведення атестації робочих місць ТОВ «Перспектива» було 

врегулювання відносин між власником та працівниками для реалізації прав на 

здоров’я, безпечних умов праці, пільгового пенсійного забезпечення та 

компенсації ризиків за роботу в несприятливих умовах. 

В ході проведення атестації були залучені науково-дослідні організації, 

представники профспілок, інспекції Держміськтехнагляду. 

Атестація робочих місць проводилась для: 

 виявлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці; 

 санітарно-гігієнічних обстежень виробничого середовища, важкості і 

напруженості трудового процесу на робочому місці; 

 комплексної оцінки факторів виробничого середовища і характеру праці 

відповідно до характеристик стандартам безпеки праці та санітарним нормам і 

правилам; 

 санітарно-гігієнічного обстеження та встановлення рівня шкідливості та 

небезпеки праці за гігієнічною класифікацією; 

 обґрунтування категорії робочого місця за його шкідливістю; 

 визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за 

роботу в несприятливих умовах; 

 встановлення переліку робочих місць, ділянок та посад із пільговим 

пенсійним забезпеченням працівників; 

 обґрунтування технічних та організаційних заходів оптимізації рівня 

гігієни, характеру та безпеки праці. 

В ході проведення атестації робочих місць та інвентаризації діючих норм і 

нормативів праці відділом праці та заробітної плати ТОВ «Перспектива» 

підприємства було: 

 вивчено та виявлено робочі місця та ділянки, праця на яких не нормується 

або нормується недостатньо ефективно; 

 переглянуто показники кількісної та якісної діяльності бригад та окремих 

працівників, а також склад робіт на основі фотографії робочого часу  

виробничих операцій, які ними виконуються; 
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 переглянуто діючі нормативи праці за нормованими завданнями та 

розроблено норми витрат праці на операції, для яких вони відсутні; 

 обґрунтовано види нормованих завдань (індивідуальні або бригадні) та 

періоди їх виконання; 

 обґрунтовано показники, умови та розміри премії за результати 

виконання нормованих та понаднормованих завдань окремими працівниками 

або колективом бригади, а також порядок розподілу премії між її членами; 

 розроблено й упроваджено заходи підвищення ефективності організації 

робочих місць, дільниці в цілому у підрозділах для підвищення продуктивності 

праці, скорочення простоїв обладнання; 

 переглянуто й укомплектовано забезпечення робочих місць матеріалами, 

запасними частинами, інструментом для більш ефективної роботи; 

 встановлено порядок надання, обліку та контролю виконання нормованих 

завдань. 

Переглянуті нормовані завдання та нормативний фонд заробітної плати 

бригади та окремого працівника відповідають діючим галузевим технічно 

обґрунтованим нормам виробітку, часу, обслуговуванню, фактично 

досягнутому рівню продуктивності праці, трудомісткістю та кваліфікацією 

працівників. 

Обрані показники нормування обиралися таким чином, щоб їх застосування 

мотивувало відповідальність за кінцеві результати праці і стимулювало 

підвищення якості виконаної праці кожним робітником, сприяло економії 

сировини, матеріалів, енергоресурсів, підвищенню ефективності використання 

обладнання та зростанню продуктивності праці.  

Показники нормованого завдання обиралися залежно від мети діяльності 

бригад робітників-погодинників та виду робіт.  

В ході атестації робочих місць та розроблення нормованих завдань ТОВ 

«Перспектива» було виявлено дві групи працівників. 

Працівники першої групи виконують роботи, обсяг і склад яких може бути 

наперед визначений, піддається обліку та вимірюванню в натуральних 
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одиницях або людино-годинах. До першої групи відносяться працівники, які 

безпосередньо беруть участь у випуску продукції, здійснюють обслуговування 

виробничого та технологічного процесів, зайняті поточним і організаційним 

забезпеченням основного виробництва на місцях його встановлення, 

виготовленням нестандартного обладнання та інструменту.  

Для працівників цієї групи нормовані завдання встановлювалися шляхом 

набору робіт на основі фотографії робочого місця – визначення фактичних 

норм часу (виробітку), обчислених методами технічного нормування на кожну 

виконану операцію. Крім цього були враховані виробничі плани випуску 

продукції, графіки виконання робіт, паспортні дані обладнання тощо. При 

цьому враховувалось і виконання операцій працівниками як на одному 

робочому місці, так і на різних робочих місцях (мастильники, 

транспортувальники, вантажники та ін.).  

Трудова діяльність працівників другої групи має стабільний характер, 

загальний обсяг і склад  її не може бути визначений попередньо. Представники 

цієї групи зайняті  обслуговуванням обладнання й агрегатів безперервного 

виробничого процесу, обслуговуванням і забезпеченням робочих місць 

основного та допоміжного виробництва. Для працівників цієї групи 

спостерігається значна різноманітність функцій обслуговування та 

нестабільність виконання робіт за їх складом і часом виконання. Розроблення 

нормованих завдань робітників цієї групи передусім був здійснений аналіз 

даних обліку і проведення хронометражних спостережень, вивчено структуру 

затрат робочого часу, характер, періодичність і причини появи випадкових 

(непередбачених) робіт. 

На виконання непередбачуваних робіт в нормованих завданнях передбачено 

необхідні резерви часу та затверджено перелік робітників-погодинників, 

визначена тривалість та питома вага часу виконання випадкових 

(непередбачуваних) робіт в загальній тривалості робочого дня. Крім того був 

визначений час на виконання працівниками планових ремонтних робіт та 

встановлено графіки планово-запобіжних ремонтів, періодичності та норм 
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обслуговування, виконання обсягів планових робіт бригади та окремих 

працівників. 

Оплата праці робітників-погодинників, які працювали за нормативними 

завданнями здійснювалась за годинними тарифними ставками відповідно до 

тарифних розрядів працівників за фактично відпрацьований час з певного 

завдання. При цьому забезпечувалась відповідність тарифних розрядів 

робітників складності виконаних робіт. 

Перехід на технічно обґрунтовані нормативні завдання дозволив ТОВ 

«Перспектива» підвищити на 10 % тарифні ставки за рахунок економії фонду 

заробітної плати.  

В ході перегляду нормативних завдань були розроблені й нормативні 

заходи. Так, розроблення Положення про погодинно-преміальну систему 

оплати праці робітників-погодинників дозволило встановлювати вищу  

величину премій працівникам робітникам-погодинникам, які працюють за 

новими нормованими завданнями. 

Показники та умови преміювання необхідно обирати таким чином, щоб 

преміювання здійснювалося за фактичне покращання показників.  Досягнення 

запланованого рівня показників передбачає обов’язкове преміювання 

працівників. Кількість показників преміювання не перевищує двох-трьох, а 

умови преміювання – не більш двох. 

Розміри премій можуть встановлюється диференційовано в межах 

допустимої величини для окремих професій працівників за показниками 

виконання нормованого завдання в установлені терміни та за якість виконаних 

робіт при оцінці «відмінно» та «добре».  

Нарахування максимальної суми премії здійснюється на бригаду. А 

індивідуальна величина премії для конкретного робітника визначається 

відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи.  

Основними виконання нормативних завдань є затверджений графік робіт, 

якість робіт та обслуговування обладнання, зменшення часу ліквідації 
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несправностей у процесі його експлуатації, покращення показників роботи 

основних видів обладнання тощо.  

Нормоване завдання як основний документ нормування праці та обліку 

обсягів виробництва працівників дозволяє також враховувати організацію 

виробництва, характер виконання робіт. Тому нормовані завдання 

встановлюються на зміну, тиждень, декаду, місяць або період повного 

виконання заданого обсягу робіт. Їх видає керівник підрозділу (майстер, 

механік) перед початком виконання робіт.  

З метою своєчасного та якісного виконання нормованих завдань робітники, 

що працюють погодинно, забезпечуються необхідним фронтом робіт, 

матеріалами, запасними частинами, інструментом, пристроями.  

Контроль виконання нормованого завдання здійснюється керівником робіт 

шляхом обліку обсягу виробництва щозміни протягом усього періоду 

виконання завдання, фактично відпрацьованого часу та оцінки якості робіт.  

Облік виконання нормованих завдань робітниками, що працюють 

погодинно, з нестабільним складом робіт здійснюється у спеціальних 

журналах. У журналах робітники записують результати проведених робіт (із 

зазначенням виявлених несправностей, їх причин і складові виконаної роботи 

для їх ліквідації), а керівник роботи періодично контролює  їх виконання і веде 

облік обсягу проведених планових робіт. Результати перевірки заносяться до 

журналу, а обсяги та оцінка якості виконаних планових робіт зазначаються у 

бланку завдання.  

Рівень виконання нормованого завдання визначається відношенням 

трудомісткості виконаної роботи у люд.-діб. до фактично відпрацьованого на 

цій роботі за виключенням часу, витраченого на роботи, не пов’язані з 

виконанням нормованого завдання, і часу простоїв не з вини робітників. За 

результатами виконання нормованого завдання керівник виробництва визначає 

розмір премії робітнику (ланці, бригаді), згідно з діючим на  підприємстві 

положенням про преміювання з урахуванням рівня і якості виконання завдання.  
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Одноразова винагорода за вислугу років виплачується працівникам на 

підставі тарифної угоди в розмірах, наведених в табл. 3.1. 

Максимальна сума винагороди визначається щорічно залежно від наявності 

коштів ТОВ «Перспектива». 

Комісії ТОВ «Перспектива» по виплаті одноразової винагороди за вислугу 

років дається право знижувати робітникам розмір одноразової винагороди за 

вислугу років до 100% при порушенні працівниками трудової і технологічної 

дисципліни протягом року. Максимальний розмір винагороди визначається 

щорічно. 

Таблиця 3.1 Величини річної винагороди працівників за вислугу років ТОВ 

«Перспектива» 

При безперервному стажі роботи, що 

надає право на одержання одноразової 

винагороди за вислугу років 

Розмір річної винагороди за 

вислугу років у % до місячної тарифної 

ставки (посадовому окладу) 

- від 1 року до 3 років 0,6 

- від 3 до 5 років 0,8 

- від 5 до 10 років 1,0 

- від 10 до 15 років 1,2 

понад 15 років 1,5 

Джерело: [ Розроблено автором ] 

Одноразова матеріальна допомога працівникам ТОВ «Перспектива» 

виплачується відповідно до чинного Положення про виплату одноразової 

матеріальної допомоги, передбачених кошторисом підприємства витрат. 

Матеріальна допомога надається не частіше одного разу в рік у розмірі не 

більш 0,7 місячної тарифної ставки або посадового окладу. Конкретний розмір 

допомоги визначається вирішенням цехового комітету й адміністрацією цеху. 

Робітники, які працюють на підприємстві не менше 10 років і 

зарекомендовали себе з позитивної сторони, при досягненні віку 50, 60 і 70 

років преміюються в розмірі не менше 0,5 місячної тарифної ставки або 

посадового окладу. 

Простої не з провини працівників оплачуються 100% тарифної ставки 

відповідно до розряду. Для компенсації простою за згодою працівника він 
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переводиться на іншу роботу зі збереженням заробітної плати головного місця 

роботи. Введення, заміна і перегляд норм праці провадиться відповідно до  

календарного плану. 

Підвищення кваліфікації працівника здійснюється зі збереження середнього 

заробітка працівника. Для фахової підготовки і підвищення кваліфікації 

робітників на підприємстві організується індивідуальне, курсове й інше 

виробниче навчання. Підвищення кваліфікації працівників дозволяє переводити 

їх в межах штату на більш кваліфіковані роботи з установленням розряду 

відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника.  

Оплата лікарняних листів здійснюється виходячи із середнього заробітку 

робітника за два останніх місяці перед настанням непрацездатності з 

обмеженням 2-х тарифних ставок або окладів з урахуванням доплат залежно від 

стажу роботи. 

Резерви збільшення прибутку і та оптимізації рентабельності виробництва, 

як кількісно вимірні показники, доцільно збільшити за рахунок зростання 

обсягів реалізації продукції, зменшення витрат виробництво та реалізацію 

продукції, недопущення зовні реалізаційних збитків та вдосконалення 

структури виробничого асортименту продукції. 

У розділі були наведення методи які найбільш ефективно впливать на 

підвищення кадрової політики, в основу розроблення критеріїв ефективної 

системи праці ТОВ «Перспектива» були покладені державні законодавчі та 

нормативні регулятори заробітної плати, продуктивність праці, фінансові 

можливості підприємства, частка індивідуального трудового внеску кожного 

працівника у господарські результати підприємства. Основними методами 

покращення кадрової політики ТОВ «Перспектива» виступили: премія за 

виконання плану, премія за вислугу років та нормування праці. 
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3.3. Напрями підвищення ефективності управління кадровою 

політикою ТОВ «Перспектива» 

 

Головним завданням кадрової політики ТОВ «Перспектива» є збереження 

низької плинності кадрів та збільшення продуктивності їх праці за рахунок 

матеріальних та нематеріальних стимулювань та заохочень. Із запропонованої 

моделі підвищення ефективності управління кадрової політики підприємства 

економічно обґрунтуємо три визначальних напрямки підвищення ефективності 

кадрової політики підприємства ТОВ «Перспектива» (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 – Економічно обґрунтовані напрями підвищення кадрової політики 

ТОВ «Перспектива» 

Джерело: [ Розроблено автором ] 

Перший напрям підвищення ефективності кадрової політики ТОВ 

«Перспектива» стосується нормування праці, яке використовується для 

встановлення міри витрат праці на виготовлення одиниці виробу або виконання 

заданого обсягу роботи з урахуванням певної (проектованої або фактичної) 

організації праці. Розроблення нових норм праці стосувалося: норми виробітку, 

норми часу, норми обслуговування, норми чисельності задіяних працівників та 

норми управління. 

Норма часу - це витрати часу на одиницю продукції, на один виріб, 

операцію, вироблені одним робітником або групою працівників. 
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 (3.1) 

або:  

де Т о - основний час; Т в - допоміжний час; Т тих - час на технічне 

обслуговування робочого місця; Т орг - час організаційного обслуговування 

робочого місця; Т отл - час на відпочинок та особисті потреби; Т пт - перерви, 

обумовлені технологією і організацією виробництва; Т пз - підготовчо - 

заключний час.  

Карта хронометражу та нові значення норм та встановлення нових їх 

значень подані в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 – Карта хронометражу часу виробничих процесів ТОВ 

«Перспектива» 

№ Види затрат робочого 

часу 

Індекс Номер операції Середнє 

значення 1 2 3 4 5 

1. Основний час Т о 1,32 1,45 1,41 1,38 1,42 1,4 

2. Допоміжний час Т в 0,93 0,87 0,92 0,89 0,89 0,9 

3. Час на технічне 

обслуговування 

робочого місця 

Т тих 0,59 0,56 0,62 0,61 0,58 0,6 

4. Час організаційного 

обслуговування 

робочого місця 

Т орг 0,1 0,09 0,1 0,1 0,12 0,1 

5. Час на відпочинок та 

особисті потреби 

Т отл 0,27 0,31 0,3 0,32 0,32 0,31 

6. Перерви, обумовлені 

технологією і 

організацією 

виробництва 

Т пт 0,11 0,12 0,7 0,9 0,9 0,1 

7. Підготовчо - 

заключний час 

Т пз 0,12 0,7 0,1 0,11 0,09 0,09 

Джерело: [ Матіріал звітності емітента ТОВ «Перспектива» за 2017 ] 
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Норма виробітку (Тн) – це величина, обернено пропорційна нормі часу, яка 

визначає кількість продукції, виробленої за одиницю часу. Норму виробітку 

визначаємо в натуральних одиницях за формулою: 

         (3.2) 

де Фс - тривалість часу, на який передбачається встановити норму виробітку 

(годину, зміна, декада, місяць); Чрд - кількість робочих, які беруть участь у 

виконанні одиниці роботи (продукції, операції); Нв - норма часу на виконання 

одиниці роботи (продукції, операції), людиногодин). 

Рівень охоплення робіт нормуванням праці працівників (Уо.н) визначаємо на 

основі чисельності працівників за формулою: 

     (3.3) 

де Ч р.н - чисельність працівників, праця яких нормується; Ч р.о - загальна 

чисельність працівників даної групи або категорії. 

Рівень виконання норм виробітку (Ув) розраховуємо за формулою: 

   (3.4) 

де Вф і Вн - і фактичне нормоване кількість продукції, виробленої робітником 

в одиницю часу. 

Рівень виконання норм часу (Ут) визначаємо у відсотках шляхом ділення 

часу, передбаченого на виробництво продукції за встановленими нормами (Тн), 

на фактично витрачений час (Тф): 

          (3.5) 

Приріст продуктивності праці (Π) розраховуємо за формулою: 
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     (3.6) 

де Чу.в - кількість умовно вивільнених працівників у результаті перегляду 

норм, чол.; Чр - розрахункова чисельність персоналу, осіб. 

Підвищення рівня оплати праці за вислугу років як фінансовий інструмент 

мотивує працівників до підвищення продуктивності праці та водночас до 

скорочення плинності кадрів, тобто основна мета цього напрямку – закріплення 

професійних, компетентних та кваліфікованих кадрів на підприємстві. Шкала 

реалізації пропонованого заходу враховує кожен рік праці на підприємстві 

відображається у вигляді «13 зарплати» (таблиця 3.3).  

 

 

 

 

 

Таблиця 3.3 – Шкала фінансової мотивації працівників залежно від стажу 

роботи на підприємстві 

Стаж роботи Кількість працівників 

- від 1 року до 3 років 108 

- від 3 до 5 років 224 

- від 5 до 10 років 60 

- від 10 до 15 років 51 

понад 15 років 12 

Разом 455 

   Джерело: [ Розроблено автором ]   

Згідно цих даних ми можемо розрахувати кількість додаткових затрат з фонду 

оплати праці які потрібно для реалізації даної фінансової мотивації 

(3.7) 

де: Сзп - середня заробітна плата по підприємству 

Отже, щорічна фінансова мотивація складатиме 1730 тис. грн., що цілком 

прийнятно, оскільки в розподілі чистого прибутку підприємства передбачено 
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фонд матеріальної мотивації праці, його величина становить 14,28%. Низька 

плинність кадрів, значний стаж роботи на підприємстві 80% працівників 

дозволяють суттєво підвищувати продуктивність праці, фінансові результати 

підприємства, а також підвищити конкурентну привабливість підприємства для 

нових працівників.  

Преміювання відносно особистого внеску як напрям підвищення кадрової 

політики ТОВ «Перспектива» також ефективне, оскільки значний особистий 

внесок працівника або групи виробничих працівників дозволяє підвищити 

рівень оплати праці (таблиця 3.4).  

Таблиця 3.4 – Шкала преміювання виробничих працівників ТОВ 

«Перспектива» 

 Показник виконання пану  Відсоток премії 

1. 100% 5% 

2. 120% 10% 

3. 140% 20% 

4. 160% 30% 

5. 180% 40% 

6. 200% 50% 

Джерело: [ Розроблено автором ] 

В свою чергу спеціалісти підприємстві зможуть отримати більше премії за 

перевиконання плану, оскільки саме спеціалісти являть собою основою 

підприємства ТОВ «Перспектива». Шкала преміювання наведена в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 – Шкала преміювання спеціалістів ТОВ «Перспектива» 

№ Показник виповнення пану  Відсоток премії 

1. 100% 5% 

2. 120% 10% 

3. 140% 40% 

4. 160% 60% 

5. 180% 80% 

6. 200% 100% 

Джерело: [ Розроблено автором ] 

Мотиваційна структура створена так  що найкращий працівник зможе 

отримати +20% відсотків з урахуванням премії, та буде оголошений кращим 

працівником місяця. Найбільша кількість спеціалістів які зможуть отримати 

премії буде складати 50 осіб.. 
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Для повного розуміння ефективності аналізу методу преміювання відносно 

особистого внеску моделюймо реалістичну ситуацію використання даного 

методу. У кінці звітного періоду 25 робітників та 20 спеціалістів отримали 

преміальні виплати у середньому розмірі 30% за перевиконання плану середня 

відмітка якою становить 128%. Орієнтуючись на вище наведенні данні будуємо 

таблицю впровадження даної моделі таблиці 3.6 

Таблиця 3.6. Показники впровадження пропонованих напрямів підвищення 

ефективності кадрової політики ТОВ «Перспеткива» 

№ Показники 
До 

впровадження 

Після 

впровадження 

Абсол., 

тис. грн. 
Відн., % 

1. 
Обсяг випущеної продукції тис. 

грн. 
18200 20188 1988 9,8 

2. Фонд оплати праці тис. грн. 12114 13024 910 6,6 

4. 
Заробітна плата одного 

працівника, тис. грн. 
19.6 25,71 6,11 23 

5. Чисельність основних 

виробничих працівників, осіб 

455 455 - - 

7. Преміальні виплати робітникам 0% 24% - - 

8. Преміальні виплати спеціалісту 0% 36% - - 

9. Обсяг випущеної продукції 0% 29% -  

Джерело: [ Розроблено автором ] 

 

Розрахунок обсягу виготовленої продукції: 

Овп100% = (18200-45*48,5)+(48,5*1,4*25)+( 48,5*1,4*20)= 20188тис.грн   (3.9) 

Розрахунок фонду оплати праці 

Фоп=(12114-12*1,3)+(19,6*25*1,3)+( 1,3*20*19,6)= 13024тис.грн.            (3.10) 

Аналізу моделі  преміювання відносно особистого внеску показав те що з 

провадженням моделі обсяг випущеної продукції зросло на 1988 тис. грн. в той 

час як фонд оплати праці вирів лише на 910 тис. грн. , при інтеграції цієї моделі 

у підприємство призведе не тільки до покращення морально стану та  кадрової 

політики а  і  к фінансовим результатам оскільки обсяг виготовлення продукції 

завжди буде більше ніж витрати на оплату премій.  

Отже у цьому параграфі були запропоновані три напрямки покращення 

кадрової політики підприємства, а саме: нормування праці, підвищення оплати 
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праці за вислугу років та преміювання відносно особистого внеску кожного 

працівника. 

 

3.4. Прогнозування наслідків упровадження системи управління кадровою 

політикою ТОВ «Перспектива»  

 

Спрогнозуємо основні фінансові показники ТОВ «Перспектива», після 

впровадження пропонованих  напрямів підвищення ефективності кадрової політики 

підприємства (таблиція 3.6). 

Таблиця 3.6 Аналіз змін продуктивності праці після використання сучасних 

методів кадрової політки 

Показники 
До 

впровадження 

Після 

впровадження 

Абсол., 

тис. грн. 
Відн., % 

Кількість випущеної продукції 

одним працівником, шт. 

9280 10442 1162 111% 

Витрати на фінансову мотивацію 

працівників, тис.грн. 

- 1146 - - 

Щорічна премія за вислугу років, 

тис. грн. 

- 1730 - - 

Обсяг випуску продукції 18200 20188 1988     110% 

Середня заробітна плата, тис.грн 19,6 25,71 3,05 123% 

 

Продовження таблиці 3.6 

Трудомісткість продукції, днів 

/тис.грн 

0,022 0,018 0,04 9,3 

Виробіток , тис.грн /днів 48,53 53,83 5,3 9,3 

Фонд оплати праці, грн. 12114 14990 2876 19 

Джерело: [ Розроблено автором ] 

Пропоновані методи підвищення ефективності кадрової політики ТОВ 

«Перспектива» дозволили  збільшити обсяги виробництва продукції на 10% 

(таблиця. 3.7).  

Пропоновані новації дозволили підвищити рівень заробітної плати 

працівників підприємства на 19%. 

Обґрунтування базових показників економічного стану ТОВ «Перспектива»: 

1) Обсяг виготовленої продукції – QФ= 3480000 шт. 
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2) Вартість товарної продукції: – ВТП = 7,22  грн. 

Таблиця 3.7 – Показники ефективності базового та оптимізованого 

економічного стану ТОВ «Перспектива» 

№ 

п/п 
Показник 

Базовий 

стан 

Оптимізований 

Стан 

Відхилення 

абсолютне 
відносне, 

% 

1. Виробнича програма, шт. 3480000 3828000 348000 10 

2. Товарна продукція, тис. грн. 18200 20188 1988     10 

3. Собівартість товарної продукції, 
тис. грн. 

12812,7 - - - 

4. Собівартість 1 шт.  продукції, тис.  
грн. 

2,7 - - - 

5. Витрати на 1 грн. товарної 
продукції, тис. грн.  

0,71 0,62 0,09 -14 

6. Чисельність основних 
виробничих працівників, осіб 

375 375 - - 

7. Чисельність виробничо-
промислового персоналу, осіб 

70 70 - - 

8. Продуктивність праці основних 
виробничих працівників, тис. 
грн./чол. 

48,1 53,83 5,73 10,6 

9. Продуктивність праці 
виробничо-промислового 
персоналу, грн./чол. 

260 288 28 9,7 

10. Балансовий прибуток, тис. грн. 
ПФ 

5388 7585 2197 28,9 

11. Рентабельність продукції, % ÔR  42,1 60,2 18,1 31 

Джерело: [ Розроблено автором ] 

3) Собівартість обсягу виготовленої продукції – СПРОД =12812,7 тис. грн. 

4) Собівартість одиниці виготовленої продукції – СОД =2,7 тис. грн. 

5) Витрати на 1 грн. товарної продукції: 

ZТП=0.71 тис. грн.     (3.12) 

6) Продуктивність праці основних виробничих працівників (ПТПР): 

1,48
375

18200


ПЕРСОСН

ТП
П

Ч

В
П  тис.грн./люд.   (3.13) 

7) Продуктивність праці виробничо-промислового персоналу (ПТВПП): 

260
70

18200


ПЕРСПРОМ

ТП
П

Ч

В
П  тис.грн./люд.   (3.14) 

8) Балансовий прибуток підприємства (ПБ): 

ПФ=ВТП – СПРОД =18200 –12812,7= 5388 тис. грн.  (3.15) 
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9) Фактична рентабельність виготовленої продукції (RПРОД): 

%1,42
7,12812

5388


ПРОД

Ф
ПРОД

C

П
R    (3.16) 

Обґрунтування оптимізованих показників економічного стану ТОВ 

«Перспектива»: 

1) Обсяг виготовленої продукції – QФ= 3828000 шт. 

2) Вартість товарної продукції: ВТП = 7,22  тис. грн. 

3) Собівартість обсягу виготовленої продукції – СПРОД =12812,7 тис. грн. 

4) Собівартість одиниці виготовленої продукції – СОД =2,7 тис. грн. 

5) Витрати на 1 грн. товарної продукції: 

ZТП=0.71 тис. грн.    (3.17) 

6) Продуктивність праці основних виробничих працівників (ПТПР): 

83,53
375

20188


ПЕРСОСН

ТП
П

Ч

В
П  тис.грн./люд.   (3.18) 

7) Продуктивність праці виробничо-промислового персоналу (ПТВПП): 

288
70

20188


ПЕРСПРОМ

ТП
П

Ч

В
П  тис.грн./люд.  (3.19) 

8) Балансовий прибуток підприємства: 

ПФ=ВТП – СПРОД =20188 –12603,4= 7585 тис. грн.  (3.20) 

9) Фактична рентабельність виготовленої продукції: 

%2,60
4,12607

7585


ПРОД

Ф
ПРОД

C

П
R    (3.21) 

          Пропоновані методи підвищення ефективності кадрової політики ТОВ 

«Перспектива» дозволили  збільшити обсяги виробництва продукції на 10% та 

підвищити рівень заробітної плати працівників підприємства на 19%. 

Детальний ааліз підтвердив доцільність застосування вказаних напрямів 

оскільки при використанні цих методів витрати на премії за вислугу років 

склали  на 2876 тис. грн. але ці витрати на 73% компенсується методом 

фінансової мотивації, що ще раз доводить про ефективне парне застосування 

методів.  
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Висновки до третього розділу 

Таким чином, у розділі освітленно та впровадженно сучасні концепції 

підвищення ефективності кадрової політики ТОВ «Персектива». Основними 

фінансовими мотиваціями виступили: премія за виконання плану, премія за 

вислугу років та мотивація за досягнення плану та його перевиконання що в 

свою чергу веде до збільшення обсягу виробництва та прибутків компанії в 

цілому, саме ця мотивація перекриває основні витрати на покращення кадрової 

політики. Також була введена система нормування праці що також позитивно 

впливає на продуктивність праці в цілому. Ці методи гармонійно підходять 

компенсуючи один одного , і саме комбінація таких методів веде за собою 

найбільш безболісне та економічно вигідне введення у структуру кадрової 

політики ТОВ «Перспектива» . Тому саме ці показники були взяті за основу як 

інструменти для покращення кадрової політики ТОВ «Перспектива».  

     Таким чином, мотиваційні методи кадрової політики дозволило підвищити 

ефективність господарської діяльності ТОВ «Перспектива», при незмінній 

чисельності основних виробничих працівників та виробничо-промислового 

персоналу  дозволили збільшити обсяг випуску товарної продукції на, 1988 тис. 

грн., балансовий прибуток на 2197 тис. грн., підвищити рентабельність 

продукції на 31% та збільшии заробітню платню з 19,6 до 25,7 тис. грн. 

    Загальні втрати за ріки вислугу та фінансову мотивацію складають 2876 тис. грн. 

але вони компенсуються за рахунок збільшення балансового прибутку який складає  

2197 тис. грн. , тобто загальні витрати на впровадження нових методів покращення 

кадрової політики підприємства складуть лише 679 тис. грн. , при тому що 

підприємство серйозно покращило кадрову політику, стала більш конкуренто 

спроможною  у порівнянні з суміжними конкурентами у схожій сфері діяльності, це 

в свою чергу зумовить збільшення коефіцієнту прийому досвідчених спеціалістів 

що веде до покрашення роби та господарської діяльності на  підприємства в цілому.   
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У даній роботі  проаналізовано великий масив який дав повністю зрозуміти 

основні положення види,  цілі, показники та методи кадрової політики 

підприємства. Цілю даної роботи був аналіз нинішнього стану та покращення 

кадрової політики підприємства ТОВ «Перспектива». Дана робота ділиться на 

три розділи у яких проводився аналіз теоретичних матеріалів,  господарської 

діяльності, оцінювання нинішнього стану кадрової політики на підприємстві, 

математичне моделювання та аналіз існуючих методів покращення кадрової 

політики, їх введення та аналіз наслідків.   

   У першому розділі проаналізовано основні теоретичні повняться кадрової 

політики підприємства. Аналіз економічних досліджень дав зрозуміти, що 

визначальна роль управління підприємством полягає в мобілізації його ресурсів 
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на досягнення визначених цілей на основі конкретних видів діяльності, 

задіяних процесів та підтримки балансу між ними. Освітлені види, сутність та 

зміст кадрової політики.  

Виявлено що для підприємств, що проводять постійний моніторинг 

персоналу, безліч окремих програм кадрової роботи включаються в єдину 

систему внутрішньо пов'язаних задач, способів діагностики і впливу, способів 

прийняття і реалізації рішень. У такому випадку можна говорити про існування 

кадрової політики як інструменту управління підприємством.. У розділ також 

розглянуто основні показники ефективності кадрової політики підприємства. 

До яких належать: коефіцієнт вибуття кадрів , коефіцієнт прийому, коефіцієнт 

плинності кадрів , продуктивність праці. Виділення основні задачі кадрової 

політики , в свою чергу вони діляться на фінансову підтримку та матеріальну 

допомогу. 

У другому розділі було проаналізовано характеристики виробничо-

господарської та фінансової діяльності підприємства ТОВ «Перспектива».          

Метою діяльності підприємства ТОВ «Перспектива» є виготовлення 

пінополістирольних плит для їх використання у будівництві. Основними 

видами продукції підприємства є: пресовий пінополістирол (виробляється в 

безлічі країн під різними торговими марками, вітчизняні аналоги - ПС-1, ПС-4); 

Обчислені коефіцієнти кадрової політики показують, що в звітному періоді 

підприємство прийняло  на роботу  нових працівників, саме цей фактор 

зумовив відсутність високої плинності кадрів, що сприяло зростанню 

продуктивності праці. Виробнича діяльність підприємства стабільна, доцільно 

укладати додаткові угоди на випуск продукції та отримувати  додаткові 

прибутки. Також ми бачимо не високий коефіцієнт прийняття персоналу, згідно 

цього факту треба мати на увазі те що при збільшенні цього показника 

пропорційно збільшиться і прибутковість компанії з урахуванням її експансії.  

     Створено кореляційно-регресивну модель що дозволила більш глибше 

дослідити взаємозв’язок між чистим прибитком та показниками кадрової 

політики. А саме допомогла знайти кореляцію та регресію між основними 
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показниками кадрової політики з чистим доходом підприємства. Модель 

показала що максимальну кореляцію можна побачити між чистим прибутком та 

продуктивність кадрів. Регресія в свою чергу дала змогу оцінити на скільки 

виросте чистий дохід при рості чи падінні показників кадрової політики, 

найбільший показник регресії показує що при збільшенні показника плинності 

кадрів на одну одиницю чистий дохід зросте на 18338 о.д.   

У третьому розділі проаналізовано сучасні концепції управління 

персоналом які базуються на тому що значну увагу приділяють необхідності 

задоволення не тільки матеріальних, а й соціальних потреб співробітників. 

Також у розділі проводиться аналіз відношення до кадрової політики в таких 

розвинених країнах як Японія та США. Широко розкриті такі питання як 

політика  кар’єрного зростання, мотивації оплати праці персоналу, політика 

мотивації підвищення продуктивності праці та формування професійної 

компетентності, підвищення кваліфікації, кадрів. 

Були запропоновані три напрямки покращення кадрової політики 

підприємства, а саме : нормування праці , підвищення оплати праці за вислугу 

років  та преміювання відносно особистого внеску. Згідно аналізів найбільш 

ефективнішим з економічної точки зору та окупності став третій метод 

преміювання відносно особистого внеску. Головна відмінність цього методу є 

те що він одразу дає позитивний ефект на кадрову політику впливаючи не 

тільки на моральну мотивацію а і фінансову шляхом збільшення обсягів 

виробництва і чистого прибутку. Варто зауважити що метод преміювання 

відносно особистого внеску на 73% компенсує витрати щорічної премії за 

вислугу років. Обрані методи ефективно взаємодіють між собою тим самим 

сприяючи безболісному з фінансової точки їх впровадження у кадрову політику 

ТОВ «Перспектива». 

Таким чином, мотиваційні методи кадрової політики дозволили збільшити 

обсяг випуску товарної продукції на, 1988 тис. грн., балансовий прибуток на 

2197 тис. грн., підвищити рентабельність продукції на 31% та збільшии 

заробітню платню з 19,6 до 25,7 тис. грн. Загальні втрати за ріки вислугу та 
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фінансову мотивацію складають 2876 тис. грн. але вони компенсуються за рахунок 

збільшення балансового прибутку який складає  2197 тис. грн. , тобто загальні 

витрати на впровадження нових методів покращення кадрової політики 

підприємства складуть лише 679 тис. грн. , при тому що підприємство серйозно 

покращило кадрову політику, стала більш конкуренто спроможною  у порівнянні з 

суміжними конкурентами у схожій сфері діяльності, це в свою чергу зумовить 

збільшення коефіцієнту прийому досвідчених спеціалістів що веде до покрашення 

роби та господарської діяльності на  підприємства в цілому.   

    Після повної інтеграції нових методів підприємство стане більш 

привабливим для потенційно нових досвідчених кадрів, що  роботи неодмінно 

буде впливати на продуктивність праці і продуктивність підприємства в цілому.   
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