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ВСТУП
Актуальність теми магістерської роботи. Сьогодні особливого значення
набувають питання практичного застосування сучасних засобів управління
персоналом, що дозволяють підвищити соціально-економічну ефективність будьякого підприємства. Як показує практика, ефективне планування потреби в
персоналі позитивно впливає на результати діяльності підприємства, завдяки
оптимізації використання персоналу, виявлення і продуктивного використання
професійного потенціалу співробітників, створення основ для планомірного
набору та відбору персоналу, скорочення загальних витрат на робочу силу за
рахунок продуманої, послідовної та активної політики на ринку праці. Отже,
планування персоналу – це важливий і необхідний чинник стабільного
функціонування підприємства та його динамічного розвитку, причому планування
персоналу полягає не тільки в плануванні найму потрібних співробітників, а й в
плануванні їх навчання та кар'єрного зростання. Виходячи з цього, планування
потреби в персоналі, як однієї з найважливіших функцій управління персоналом,
полягає в кількісному, якісному, часовому і просторовому визначенні потреби в
персоналі, необхідному для досягнення цілей підприємства. Планування потреби
в персоналі ґрунтується на стратегії розвитку підприємства, його кадрової
політики. Тому комплексне вивчення теоретичних і практичних основ кадрового
планування потреби в персоналі, як важливої складової системи управління
персоналом підприємства, є актуальними і потребують подальшого вивчення і
розвитку.
Теоретичні аспекти планування потреби в персоналі досліджували такі
зарубіжні і вітчизняні вчені: Виноградський М.Д., Гавриш О.А., Гавкалова Н.Л.,
Гурбик Ю.Ю., Армстронг М., Десслер Г., Дончак Л.Г., Лаврук О.С., Лепейко Т.І.,
Погребняк А.Ю., Танащук К.О., Трейсі Б., Крушельницька О.В. Пул М., Уорнер
М. та інші. Разом з тим, через багатогранність цієї проблеми на сьогодні є
питання, які лишаються поза увагою дослідників, висвітлені не повною мірою і

потребують доопрацювання відповідно до умов функціонування сучасних
підприємств.
Об'єкт дослідження – процес управління персоналом підприємства в
ринкових умовах господарювання.
Предмет дослідження – теоретичні, методологічні та організаційноекономічні аспекти удосконалення кадрового планування на підприємства.
Метою магістерської роботи є обґрунтування напрямків удосконалення
кадрового планування у ТОВ «Техноперспектива».
Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:
– досліджено сутність, функції та значення управління персоналом для
ефективного функціонування підприємства;
– досліджено сутність кадрового планування та визначено його місце в
системі управлінні персоналом;
– проаналізовано

методи

кадрового

планування

та

критерії

його

ефективності;
– проаналізовано та здійснено оцінку кадрового планування у ТОВ
«Техноперспектива»;
– обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення планування потреби в
персоналі підприємства;
– доведено необхідність застосування маркетингового інструментарію в
управлінні персоналом підприємства;
– здійснено оцінку соціально-економічної ефективності запровадження
напрямків удосконалення процесу планування потреби в персоналі.
Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є
діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення проблем
планування потреби в персоналі на підприємствах в ринкових умовах
господарювання. Для досягнення поставленої у роботі мети використано
сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання: метод
узагальнення, аналізу і синтезу; класифікаційно-аналітичний метод; метод

статистичного

аналізу;

соціологічне

опитування;

метод

системного

і

економічного аналізу; графічний метод (діаграми, таблиці) та інші.
Інформаційною базою дослідження є економічні закони і категорії,
нормативно-правові та методичні документи, наукові праці вітчизняних і
зарубіжних учених із загальної економічної теорії, проблем планування потреби в
персоналі на сучасних підприємствах; матеріали первинної звітності ТОВ
«Техноперспектива».
Наукова новизна магістерської роботи полягає у тому, що автором
удосконалено теоретичні, методологічні та організаційно-економічні аспекти
планування потреби в персоналі підприємства, зокрема:
– автором обґрунтовано низку заходів, які дозволять внести позитивні зміни
в процес планування потреби в персоналі. Серед них: створення кадрового
резерву підприємства за спеціальностями, який полегшить пошук кандидатів і
перенавчання

прийнятих

співробітників,

що

дозволить

утримувати

співробітників, отримувати таких, яких потрібно, тому що їх готували спеціально
під вимоги підприємства. Розрахунки показали, що дані рекомендації принесуть
стабільність кадрів, зменшать плинність персоналу і знизять витрати на наймання
нових співробітників. З огляду на фінансові можливості підприємства – вкладення
в розвиток молодих фахівців зумовить позитивну динаміку в розвитку
підприємства в цілому;
– доведено необхідність використання маркетингового інструментарію в
процесі планування потреби в персоналі, що дозволить структурувати персонал
підприємства за рівнем лояльності співробітників, визначити рівень прихованої
плинності кадрів, утримати найбільш значимих співробітників і підвищити
ефективність усього кадрового складу підприємства і таким чином сформувати
належний кадровий резерв підприємства.
Практична значимість роботи полягає у тому, що результати дослідження
створюють необхідне підґрунтя для подальшого системного вивчення проблеми
удосконалення процесу планування потреби в персоналі та в розробці конкретних
рекомендацій для ТОВ «Техноперспектива». Зокрема, економічний ефект від

впровадження програми планування потреби в персоналі окупиться вже до кінця
першого року реалізації заходів. Так як частина витрат носить разовий характер,
то загальні витрати до другого і подальшим років зменшаться, а прибуток від
впровадження очікувано збільшиться. У перший же рік буде отримано
додаткового прибутку в розмірі 0,1% від загальної виручки, а ефект становитиме
136393 грн. Соціальний ефект від запропонованих заходів щодо вдосконалення
процесу планування потреби в персоналі у ТОВ «Техноперспектива» буде
полягати у спрощенні підбору персоналу, поліпшенні взаєморозуміння між
співробітниками

і керівниками підрозділів,

підвищенні рівня

лояльності

персоналу, ефективному використанні розглянутих раніше кандидатур, а також
залученні перспективних працівників на підприємство.
Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох
розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел. Структура
роботи відбиває логіку дослідження та особливості характеру розробки наукової
проблеми. Основний зміст дипломної роботи викладено на 90 сторінках.
Дипломна робота містить 24 таблиці та 21 рисунок. Список використаних джерел
включає 34 найменування.
Апробація

результатів

дослідження.

Результати

дослідження

оприлюднені на ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Детермінанти
сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації» (м. Дніпропетровськ, 2020
р.).

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
1. Персонал є найбільш цінним ресурсом в ефективному функціонуванні
сучасних підприємств. Від ефективності його використання, а також від знань і
умінь керівників і фахівців, їх здатності швидко реагувати на динаміку ринкової
кон'юнктури безпосередньо залежить ринковий успіх підприємства. Саме тому
він вимагає особливого підходу в питаннях управління. Управління персоналом –
це цілісна система і одночасно діяльність по забезпеченню підприємства
необхідною кількістю співробітників необхідної компетенції. Іншими словами,
управління персоналом – це сукупність принципів, механізмів, методів і форм
впливу на створення, розвиток і використання працівників підприємства, що
реалізуються як ряд взаємопов'язаних напрямків і видів діяльності. Система
управління персоналом передбачає формування цілей, функцій, організаційної
структури,

вертикальних і горизонтальних функціональних взаємозв'язків

керівників та фахівців в процесі обґрунтування, розробки, прийняття і реалізації
управлінських рішень. Від злагодженої роботи системи управління персоналом з
іншими функціональними підсистемами, грамотної реалізації кадрової політики і
процесу кадрового забезпечення залежить успішна діяльність підприємства. Крім
того, управління персоналом буде ефективним настільки, наскільки успішно
співробітники підприємства використовують свій потенціал для реалізації
поставлених перед ним цілей; тобто, наскільки ці цілі є досягнутими. Це
положення є непорушним постулатом і найбільш важливою умовою створення
ефективної системи управління персоналом підприємства.
2. Кадрове планування – це цілеспрямована, обґрунтована й організована
діяльність, спрямована на забезпечення підприємства в потрібний час в
необхідній кількості кваліфікованими кадрами, їх розвиток і контроль за їх
використанням. Виходячи їх цього, сутність планування потреби в персоналі
полягає в конкретизації цілей розвитку підприємства на встановлений відрізок
часу, визначенні відповідних завдань і розробці необхідних засобів їх досягнення,
послідовності і термінів, виявленні фінансових, матеріальних, інформаційних та

трудових ресурсів. Що ж стосується етапів кадрового планування, то, на нашу
думку, вони залежать від розмірів, цілей і можливостей підприємства. Процедура
планування потреби в персоналі в обов'язковому порядку повинна враховувати
стан підприємства, його перспективи, забезпечувати індивідуальний підхід до
співробітників, сприяти створенню сприятливих умов праці, забезпечення
можливостей просування

по кар'єрних сходах і впевненості у своєму

майбутньому. Таким чином, ефективність у сфері кадрового планування означає
задоволення потреб підприємства в персоналі, досягнення цілей підприємства
шляхом

ефективного

використання

співробітників,

виконання

очікувань,

задоволення.
3. Аналіз методів планування потреби в персоналі підприємства дозволив
зробити висновок про те, що кожен метод вирішує певні завдання, має свої
переваги і недоліки, обумовлює наявність меж застосування того чи іншого
методу. Разом з тим, не існує ідеальних методів, які дозволяють в повній мірі
вирішити всі завдання, пов'язані з плануванням потреби в персоналі. Пов'язано це,
перш за все, зі складністю сучасних умов функціонування підприємств і
необхідністю урахування великої кількості факторів, що впливають на результати
праці. Таким чином, визначення раціональної, тобто економічно обґрунтованої
потреби підприємства в персоналі, є послідовністю взаємопов'язаних процедур,
які мають певний набір вихідних даних і алгоритм розрахунку відповідних
показників.
4. ТОВ «Техноперспектива» – науково-виробниче підприємство у сфері
розробки і виробництва насосного обладнання, силових агрегатів і складних
гідравлічних систем для різних галузей промисловості, у тому числі для
енергетики, металургії, трубопровідного транспорту, водного господарства. В
процесі аналізу господарської діяльності встановлено, що рентабельність
діяльності зменшилася в 2018 р., порівняно з 2017 р., на 7%, в 2019 р., порівняно з
2018 р., зменшилася на 7%, за рахунок зменшення чистого прибутку на 91,66%.
Середньооблікова чисельність в 2017 р., порівняно з 2016 р., зросла на 19,33%, в
2018 р., порівняно з 2017 р., зменшилася на 2,65%, в 2019 р., порівняно з 2018 р.,

зменшилася на 5,85%. Таким чином, середньооблікова чисельність працівників в
2019 р., порівняно з 2018 р., зросла на 9,81%.
5. Найбільшу частку працівників підприємства в 2019 р. займають працівники з середньою освітою – 40%, з вищою освітою тільки 29%. Незважаючи на те,
що рівень освіти має тенденцію до підвищення, в даний час він є не високим.
Тому при запровадженні на підприємстві нових технологій і обладнання, на нашу
думку,

необхідно

підвищувати

кваліфікацію

працівників,

проводити

їх

перепідготовку та навчати новим професіям, тобто займатися професійним
навчанням персоналу. Це буде вигідно як підприємству, так і самим працівникам.
Аналіз руху персоналу у ТОВ «Техноперспектива» свідчить про те, що кількість
прийнятих і звільнених варіюється за роками. Так, протягом 2017 р. було
прийнято 150 осіб, звільнено – 27 осіб. Протягом 2018 р. було прийнято 23 особи,
звільнено – 179 осіб. Протягом 2019 р. було прийнято 96 осіб, звільнено – 9 осіб.
Відповідно змінюється і коефіцієнт плинності кадрів: в 2017 р., порівняно з 2016
р., виріс на 63,53%, в 2018 р., порівняно з 2017 р., виріс на 17,71%, в 2019 р.,
порівняно з 2018 р., зменшився на 45,06%. Проведене дослідження дозволило
зробити висновок, що основною проблемою персоналу ТОВ «Техноперспектива»
є плинність кадрів і низька заробітна плата, що випливає з недосконалої системи
мотивації працівників, а також відсутності адекватної заробітної плати.
6. Проведене

опитування

серед

управлінського

персоналу

ТОВ

«Техноперспектива» дозволило виявити проблеми планування потреби в
персоналі, зокрема: відсутність усвідомлення наявності проблеми у плануванні
потреби в персоналі; відсутність конкретної методики планування потреби в
персоналі, з чітким планом з прийому нових людей поквартально або щорічно;
відсутність

необхідних

підприємству

компетенцій

у

кандидатів

вузькоспеціалізованої спрямованості. Усе це є наслідком відсутності комплексної
методики планування потреби в персоналі. У зв'язку з цим проблеми вирішуються
у міру їх надходження, вживаються екстрені заходи для закриття вакансій,
колектив працює в режимі підвищеної напруги.

7. Для того, щоб процес планування потреби в персоналі, як складова
системи

управління

персоналом,

ТОВ

«Техноперспектива»

став

більш

ефективним, у керівників підрозділів не бракувало персоналу в команді, а
співробітникам відділу кадрів було комфортніше працювати в налагодженій
системі, автором обґрунтовано низку заходів, які дозволять внести позитивні
зміни в процес планування потреби в персоналі. Серед них: створення кадрового
резерву підприємства за спеціальностями, який полегшить пошук кандидатів і
перенавчання

прийнятих

співробітників,

що

дозволить

утримувати

співробітників, отримувати таких, яких потрібно, тому що їх готували спеціально
під вимоги підприємства. Розрахунки показали, що дані рекомендації принесуть
стабільність кадрів, зменшать плинність персоналу і знизять витрати на наймання
нових співробітників. З огляду на фінансові можливості підприємства – вкладення
в розвиток молодих фахівців зумовить позитивну динаміку в розвитку
підприємства в цілому.
8. Запровадження

маркетингового

підходу

до

персоналу

дозволить

структурувати персонал підприємства за рівнем лояльності співробітників і
визначити

рівень

прихованої

плинності

кадрів.

Моніторинг

лояльності

працівників в системі персонал-маркетингу проводиться з метою утримання
найбільш значимих співробітників і підвищення ефективності усього кадрового
складу підприємства. Для досягнення цієї мети він має бути організований на
регулярній основі. Саме маркетинговий інструментарій дозволить сформувати
належний кадровий резерв підприємства.
9. Економічний ефект від впровадження програми планування потреби в
персоналі буде позитивним за умови успішної реалізації програми і окупиться
вже до кінця першого року реалізації заходів. Так як частина витрат носить
разовий характер, то загальні витрати до другого і подальшим років зменшаться, а
прибуток від впровадження очікувано збільшиться. У перший же рік буде
отримано додаткового прибутку в розмірі 0,1% від загальної виручки, а ефект
становитиме 136393 грн. Соціальний ефект від запропонованих заходів щодо
вдосконалення

процесу

планування

потреби

в

персоналі

у

ТОВ

«Техноперспектива» буде полягати у спрощенні підбору персоналу, поліпшенні
взаєморозуміння між співробітниками і керівниками підрозділів, підвищенні
рівня лояльності персоналу, ефективному використанні розглянутих раніше
кандидатур, а також залученні перспективних працівників на підприємство.
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