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Ефективність використання персоналу є ключовим фактором, що впливає на 

конкурентоспроможність продукції та її якість, сприяє поліпшенню економічної діяльності, 

зменшенню витрат на персонал та зростанню доходів працівників. 

Виробничий персонал підприємства формується і змінюється під впливом внутрішніх (вид 

продукції, технологічний процес, організація виробництва) і зовнішніх факторів (навколишнє 

середовище, законодавчі та психологічні норми суспільства, характер ринку праці тощо). Зовнішній 

фактор має великий вплив на макроекономічну ситуацію на відповідній території, яка 

характеризується такими параметрами, як чисельність активного (працездатного) населення, 

загальноосвітній його рівень, наявність робочої сили, рівень зайнятості, можливий резерв робочої 

сили. У свою чергу ці характеристики обумовлюють кількісні та якісні параметри трудових ресурсів. 

Ефективне використання трудового потенціалу забезпечує відповідне зростання продуктивності 

праці. Зростання на багатьох діючих підприємство здійснюється за факторами, які визначають рівень 

технологізації, механізації і організації виробництва. 

За останні роки в Україні намагаються змінити застарілу концепцію управління персоналом, але 

поки що даний процес є недостатньо ефективним. Основною причиною цього є слабка забезпеченість 

висококваліфікованими кадрами, які здатні творчо, на високому професійному рівні вирішувати 

складні завдання. Створення нормальних умов праці має винятково важливе значення. Досвід 

показує, що запрошенні і зайняті на виробництві кадри часто покидають роботу через несприятливі 

умови праці, що негативно впливає на стан виробництва його техніко-економічні показники і 

ритмічність роботи. 

Задля максимально ефективного управління персоналом керівники підприємства мають 

дотримуватися таких принципів:  

– Людина – основа корпоративної культури. Успішні підприємства приділяють велику 

увагу персоналу; коли людей ставлять на вершину змін, вони стають рушійною силою цих 

змін.  

– Менеджмент для всіх. Управління має здійснюватися на трьох рівнях: вище керів-

ництво, середнє керівництво (“команда”) і нижня ланка (“співробітники ”).  

– Ефективність як критерій успіху підприємства, що полягає в досягненні мети з 

мінімальним використанням ресурсів і максимальним отриманням прибутку.  

– Взаємини як критерій успіху підприємства.  

– Якість як критерій ефективності.  

– Команда як критерій успіху підприємства. Усі команди й окремі співробітники, які 

входять до єдиної команди, роблять внесок як в успіх, так і в провали організації.  

– Навчання – ключ до розвитку та змін. 
Таким чином, за допомогою даних рекомендацій, кожне підприємство буде мати підґрунтя для 

розробки індивідуальних заходів з удосконалення управління персоналом у своїй структурі. 
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