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АНОТАЦІЯ 

 

 Тема: Впровадження сучасних методів управління персоналом 

комерційного підприємства (на прикладі ТОВ «СНТИ»). 

Автор: Аверкіна Аліна Олегівна 

Актуальність роботи обумовлена тим, що ефективна організація роботи 

з персоналом підприємства має вирішальне значення для його 

функціонування незалежно від розмірів, галузевої приналежності, правової 

форми та інших особливостей.  

У Розділі 1 розглянуто теоретичні основи управління персоналом 

комерційного підприємства, сутність та завдання системи управління 

персоналом комерційного підприємства, розроблено аналіз сучасних методів 

управління персоналом підприємства, організацію роботи з персоналом та 

оцінку її ефективності. 

У Розділі 2 проведено аналіз виробничо-господарської діяльності та 

управління діяльністю ТОВ «СНТИ», наведено характеристику компанії, 

розроблено аналіз організаційно-управлінської структури підприємства. 

У Розділі 3 наведено шляхи вдосконалення системи управління 

персоналом ТОВ «СНТИ», раціоналізована модель системи управління 

персоналом, розроблено оперативних та перспективних планів щодо 

впровадження сучасних форм впливу на персонал, дано оцінку ефективності 

результатів впровадження розроблених рекомендацій 

Магістерська робота представлена в обсязі  96 сторінок, складається з 3 

розділів, висновків  та переліку посилань із 49 джерел. 

Ключові слова: управління персоналом підприємства, ключові 

показники ефективності, методи системи управління персоналом, 

організаційно-управлінська структура, трудовий потенціал, дерево цілей, 

стимули працівників, мотивація. 
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ANNOTATION 

 

Topic: Introduction of modern methods for personnel management in the 

commercial enterprise (on the example LLC SNTI). 

Author: Averkina Alina Olegovna 

The relevance of work is caused by the fact that the effective organization of 

work with personnel of the enterprise is crucial for its functioning irrespective of 

the sizes, branch accessory, a legal form and other features. 

In Section 1 it is considered theoretical bases of human resource 

management of the commercial enterprise, essence and problems of a personnel 

management system of the commercial enterprise, developed the analysis of 

modern methods of management of personnel of the enterprise, the organization of 

work with personnel and assessment of its efficiency. 

In Section 2 the analysis is carried out it is production - economic activity 

and management of activity of LLC SNTI are given characteristic of the company, 

the analysis of organizational and administrative structure of the enterprise is 

developed. 

Ways of improvement of a personnel management system of LLC SNTI, 

rationalized model of a personnel management system are given in Section 3, it is 

developed operating and long-term plans on introduction of modern forms of 

impact on personnel, an assessment of efficiency of results of introduction of the 

developed recommendations is given 

The master's thesis is submitted in volume of 96 pages, consists of 3 

sections, conclusions and the list of references from 49 sources. 

Keywords: enterprise personnel management, Key Performance Indicators, 

methods of personnel management system, organizational and management 

structure, labor potential, tree of aims, incentives of staff, motivation. 
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ВСТУП 

  

Аналізуючи світовий досвід сьогодні лише кілька ділових організацій 

можуть стверджувати, що вони не зазнають впливу глобалізації та тиску на 

конкурентоспроможність. 

 Ця тенденція, безсумнівно, призвела до того, що управління 

людськими ресурсами займає нове стратегічне значення. Проте існує певна 

думка, що ініціативи, спрямовані на стратегічне управління людськими 

ресурсами, походять від керівників.  

Управління людськими ресурсами стосується ефективного 

використання навичок людей. У бізнесі управління персоналом починається з 

вербування та найму кваліфікованих людей і продовжується управлінням і 

заохочуванням їх до зростання, коли вони стикаються з проблемами та 

напруженнями, що виникають при роботі до прагнення встановлених цілей. 

Актуальність теми полягає в тому, що ефективна організація роботи з 

персоналом підприємства має вирішальне значення для його функціонування 

незалежно від розмірів, галузевої приналежності, правової форми та інших 

особливостей.  

У сучасних умовах розвитку економіки важливо  визначити такі 

напрямки впливу на персонал, щоб за рахунок впровадження нових форм 

сформувати політику підприємства, яка зумовить ефективну структуру 

завтрашньої економіки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам управління 

персоналом організації присвячено велику кількість наукових досліджень 

вітчизняних і закордонних вчених. Значну увагу методології управління 

персоналом в умовах ринкової економіки приділяють у своїх роботах 

вітчизняні вчені: Бондар М.П., Веснін В.Р., Віханський О.С., Волгін М.О., 

Волинський Г.С., Волкова О.В., Данюк В.М., Дмитренко Г.А., Єгоршин О.П., 

Кайлюк Є.М., Карлін М.І., Колот А.М., Могілевський В.Д., Наумов О.І., 

Співак В.О., Фатхутдінов Р.А. та інші. Серед видатних закордонних вчених 
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фундаментально досліджена система управління персоналом підприємства в 

працях Каплана Р.С., Нортона Д.П., Рамперсада Х.К., Сінка Д.С. та інших. 

Мета магістерської роботи – запропонувати 

сучасні методи управління персоналом комерційного підприємства (на 

прикладі ТОВ «СНТИ»). 

Для досягнення мети були поставлені і вирішені наступні завдання: 

– розглянути теоретичні основи управління персоналом комерційного 

підприємства; 

– провести аналіз виробничо-господарської діяльності та 

управлінської діяльності ТОВ «СНТИ»; 

– запропонувати шляхи вдосконалення системи управління 

персоналом ТОВ «СНТИ». 

Об’єктом дослідження виступає процес формування сучасної системи 

управління персоналом ТОВ «СНТИ». 

Предметом дослідження є управлінська діяльність і механізм 

формування методів стимулювання роботи персоналу на підприємстві. 

Вихідні дані. Було використано законодавчі та нормативні документи, 

статистичні дані, спеціалізовані підручники, періодичні видання, наукові 

статті, оперативна інформація комерційного підприємства ТОВ «СНТИ», 

інформація о діяльності підприємства ТОВ «СНТИ» з аналітичної системи 

YouControl. 

Під час дослідження було використано ряд методів: методи порівняння, 

системно-структурний аналізу, аналітичний метод, метод спостереження.  

Елементи наукової новизни одержаних результатів: 

1. Проаналізовано організаційно-управлінську структуру підприємства 

ТОВ «СНТИ». 

2. Запропоновано раціоналізацію моделі системи управління персоналом 

підприємства. 

3. Обґрунтовано впровадження сучасних форм впливу на персонал 

підприємства. 
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